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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Журналістика як діяльність із масового 

поширення інформації про дійсність, незважаючи на універсальні засади 

деонтологічного й правового характеру, постає функціонально 

нестандартизованим соціальним інститутом світових 

територіально-політичних систем. Залежно від взаємозв’язку з державою і 

контент-диктату відповідного сегмента реальності, локалізована медіасфера 

вирізняється певними особливостями серед неоднорідних суб’єктів 

інформаційного простору. Українській пресі упродовж історичної тяглості 

доводилось виконувати і суб’єктивно нав’язані (тоталітарна модель), й 

об’єктивно зумовлені (національно-світоглядний напрям) спеціальні функції 

журналістики. Дійсність вкотре засвідчує потребу актуалізації останніх у 

певному пріоритетно-ієрархічному поєднанні із загальними або ж 

формування української – не лише соціально відповідальної, а й державно і 

національно відповідної – моделі журналістики. Концепція інформаційної 

політики України повинна орієнтуватися на відповідні потреби українського 

народу, що перебуває у стані неоголошеної, значною його частиною 

неусвідомленої війни. Імперіалістична мета її розв’язання з російського боку 

й національно індиферентна причина уможливлення – з українського є 

неспростовними доказами того, що ракурсом української журналістики 

повинен стати національно-світоглядний. 

Публіцистика шістдесятників – це модель півстолітнього 

національного інформаційного опору різним формам російської 

денаціоналізації та російщення України. Вагомість наукового вивчення 

комунікаційного досвіду цього покоління публічних інтелектуалів полягає у 

спроможності його ідейного потенціалу слугувати матрицею парадигмальних 

пошуків української журналістики на сучасному етапі. 

Як філософська платформа для української медіасфери публіцистика 

шістдесятників не стала об’єктом наукового осмислення 
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журналістикознавців. Дослідження проблеми у цій галузі знання 

зупиняються на самвидаві, як початковій стадії інформаційної діяльності 

дисидентів (Г. Почепцов, О. Спанатій), є складовою хронологічно, але не 

персонально тотожних історико-журналістичних студій (Л. Василик, 

С. Гришина) або спрямовані на вивчення доробку окремих представників 

покоління (О. Гандзій, Ю. Залізняк, Л. Лисенко, М. Свалова, О. Теребус, 

Т. Хоменко). Комунікаційний підхід шістдесятництвознавчих досліджень 

суттєво доповнюють (випереджаючи теоретиків журналістики) історичні 

праці (О. Бажан, В. Баран, Ю. Данилюк, Ю. Зайцев, Б. Захаров, Г. Касьянов, 

Ю. Курносов, А. Русначенко, Я. Секо) й наукові розвідки літературознавців 

(О. Зарецький, М. Ільницький, О. Обертас, Л. Тарнашинська). Сукупно це 

становить вагомий пролог до гносеологічних спроб розкриття 

журналістичної грані шістдесятництва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація відповідає напряму наукової діяльності факультету журналістики 

Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема 

проблематиці кафедри теорії і практики журналістики у межах 

науково-дослідних тем: „Українські медіа і проблеми національної 

ідентичності“ 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U005711) та 

„Сучасні ЗМІ в системі формування громадянського суспільства“ 2014–

2016 рр. (номер державної реєстрації 0114U004773). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні концепції українського 

національного розвитку у публіцистиці шістдесятників і визначенні рівня 

реалізованості ідей публічних інтелектуалів як домінантних суб’єктів 

журналістської діяльності у сфері гуманітарних проблем України у другій 

половині ХХ сторіччя й активних – на початку ХХІ сторіччя. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- ознайомитися з особливостями національно-світоглядної 

публіцистики як типу журналістських текстів в історії української 

преси та методологічними основами їх дослідження; 
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- визначити місце журналістичної складової в історіографії та історії 

шістдесятництва, виявити особливості публіцистики шістдесятників 

на тлі тогочасного інформаційного простору; 

- розглянути процес комунікаційної діяльності шістдесятників, 

систематизувати публіцистичний доробок покоління; 

- екстраполювати історичні погляди шістдесятників на модель 

національної пам’яті; 

- простежити еволюцію політичної думки шістдесятників як систему 

їхніх державотворчих координат; 

- окреслити український психотип і виявити шістдесятницьку версію 

взаємозв’язку ментальності українців з історичною долею нації; 

- розкрити ядро української національної ідентичності, її стан та 

перспективи націєтворення у версії шістдесятників; 

- з’ясувати роль публіцистичної діяльності шістдесятників у 

формуванні громадської думки співвітчизників та світової спільноти 

й ефективність інформаційного впливу публічних інтелектуалів. 

Об’єктом дослідження є публіцистичний дискурс українських 

шістдесятників, формований дисидентською частиною руху інакодумців 

упродовж другої половини 60-х – кінця 80-х років, а кінця 80-х – початку 

90-х – разом із шістдесятниками колишнього конформістського крила. 

Предмет дослідження – націософські ідеї шістдесятників, авторські 

проекти українського державотворення і національної ідентичності, а також 

їхня громадська рецепція. 

Джерельну базу дисертації становлять: 

а) українські та закордонні (здебільшого діаспорні) періодичні й 

неперіодичні видання-передруки й інтерпретатори самвидавно поширюваних 

матеріалів у 60–80-х роках, пресові першодруки публіцистичних текстів 

шістдесятників та радіовиступи з другої половини 80-х років ХХ ст., а саме: 

журнали „Визвольний шлях“, „Київ“, „Кур’єр Кривбасу“, „Сучасність“, 

„Український вісник“ (1970–1972 рр., 1987–1989 рр.), „Християнський 
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голос“; газети „Вечірній Київ“, „День“, „Дзеркало тижня“, „За вільну 

Україну“, „Літературна Україна“, „Молодь України“, „Наша віра“, 

„Час/Time“; радіостанція „Свобода“ та ін.; 

б) інтерв’ю, листування, мемуари, щоденники представників 

українського шістдесятництва. 

Хронологічні межі дослідження – 1965–2015 рр. – охоплюють період 

публіцистичної діяльності шістдесятників, що внаслідок брежнєвських 

утисків розпочинається у позацензурній формі тиражно нерегульованого 

самвидаву й активно продовжується у „неформальній“ та офіційній пресі 

завдяки політиці гласності та проголошенню державної незалежності 

України. 

Методи дослідження. У роботі застосовано комплекс методів 

емпіричного й теоретичного рівнів наукового пізнання: описовий 

(ідеографічний), системний та природничо-науковий (номотетичний) 

підходи. За допомогою історичного методу встановлено причини 

зародження, умови перебігу та наслідки журналістсько-публіцистичної 

діяльності шістдесятників; завдяки методу класифікації – здійснено її 

періодизацію, розподіл історіографічної літератури за науковими підходами, 

групування публіцистичних текстів шістдесятників за 

тематично-проблемним принципом та ін.; аналіз документів, а саме: 

когнітивний підхід сприяв виокремленню у публіцистичному наративі 

шістдесятників фундаментальних для світогляду покоління ідей, 

дискурсивний підхід (квалітативно-якісний або концептуальний аналіз) – 

визначенню фундаментальних категорій і їхнього інтерпретаційного 

діапазону, громадської рецепції; методом опитування (анкетного та 

експертного) й моніторингу простежено інформаційний вплив 

публіцистичних текстів шістдесятників. Використано низку 

загальнонаукових методів: спостереження, абстрагування, аналіз, порівняння, 

синтез, індукцію, дедукцію, аналогію та ін. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в 

дисертаційній роботі 

 вперше: 

- обґрунтовано комунікаційну природу явища шістдесятництва; 

- запропоновано періодизацію публіцистичного процесу 

шістдесятників; 

- представлено інтерпретаційну версію публіцистичного наративу 

шістдесятників як традиційно української (мікро)моделі 

журналістики колективного ідейно неординарного суб’єкта 

національного інформаційного процесу; 

- простежено інформаційний вплив публіцистичної діяльності 

шістдесятників; 

 удосконалено: 

- наукове розуміння явища шістдесятництва – його ідейних засад, 

хронологічних меж, персонального складу, сфер вияву; 

 набуло подальшого розвитку: 

- трактування феномена публіцистики; 

- студіювання шістдесятництва й окремих приналежних до нього 

постатей через соціально-комунікаційну оптику; 

- дослідження історії української журналістики другої половини ХХ–

початку ХХІ ст.; 

- вивчення історії політичної, культурологічної, релігійної думки й 

мовної політики в Україні, проблем історичної правди та 

української ментальності; 

- наукове пізнання у шістдесятництвознавчому та українознавчому 

напрямах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає, по-перше, у 

потенційній розробці навчальних курсів та спецкурсів для студентів напряму 

підготовки „Журналістика“. Дисертація може бути використана не лише з 

ознайомчою метою – для розуміння національного журналістичного процесу, 
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а й теоретично значущою – сприяти у набутті компетенції та професійних 

умінь. Адже публіцистика шістдесятників залишається актуальною лектурою 

і завдяки властивим їй ідейній насиченості, жанровій стрункості та 

багатоманітті, (різно)стильовій оригінальності, врешті етиці й моралі 

„прямостояння“ (В. Стус) авторів, є для журналістів матеріалом взірцевого 

значення. По-друге, ймовірна сублімація набутого відповідного знання у 

сферу практичної журналістики, опосередковано – реалізація 

національно-світоглядної інформаційної стратегії України. По-третє, як 

історіографічна одиниця, дисертаційна робота має перспективу застосування 

на науково-теоретичному рівні – під час вивчення історії української 

журналістики другої половини ХХ ст., мовного, культурологічного, 

політичного, історичного та ін. соціально-комунікаційних дискурсів, у 

шістдесятництвознавстві тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є авторським самостійним 

дослідженням, наукові публікації за його результатами підготовлені 

одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено на 

засіданні кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка, результати дослідження представлено на 

щорічних звітних конференціях, наукових семінарах кафедри (2013–

2016 рр.), апробовано на таких наукових заходах міжнародного та 

всеукраїнського рівнів: Міжнародна інтердисциплінарна конференція 

„Україна: наративи, мови, історії“ (6–7 червня 2013 р., м. Вроцлав, Польща, 

доповідь „Публіцистика шістдесятників як джерело відродження в 

національній свідомості українців власної ідентичності“), Всеукраїнський 

круглий стіл „Війни пам’ятей та політика примирення“ (17 жовтня 2013 р., 

м. Київ, доповідь „Проблема історичної пам’яті українців у публіцистиці 

шістдесятників“), Всеукраїнська журналістикознавча конференція 

„Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки партнерства“ (24–26 жовтня 

2013 р., м. Львів, доповідь „Засади українського державотворення у 
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публіцистиці Валентина Мороза“), Одинадцята всеукраїнська 

науково-теоретична конференція „Українська періодика: історія і сучасність“ 

(29–30 листопада 2013 р., м. Львів, доповідь „Український вісник як засіб 

самвидавно-масової інформації: публіцистика «редакції» Чорновола“), 

Всеукраїнська конференція „Феномен шістдесятництва в контексті 

літератури ХХ століття“ (1–2 квітня 2014 р., м. Острог, доповідь 

„Літературно-критичне шістдесятництво: від проблематики національної 

літератури до проблем нації“), Міжнародна науково-практична конференція 

„Стандарти журналістики та професійної освіти в період суспільних 

трансформацій“ (23–24 квітня 2015 р., м. Львів, доповідь „Мовне питання в 

публіцистичному дискурсі українських шістдесятників“), Всеукраїнська 

наукова конференція „Українські медіа в європейському 

інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи“ (21–

25 вересня 2015 р., м. Ужгород, доповідь „Комунікаційна революція 

українських шістдесятників“). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено у 

7 статтях, з яких 6 опубліковано у наукових виданнях України (4 – у 

фахових, 2 – у збірниках праць і матеріалах конференцій), 1 – в зарубіжному. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів (одинадцяти підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел дослідження (557 найменувань). Загальний обсяг рукопису становить 

257 сторінок, з яких основного тексту – 174. 
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РОЗДІЛ 1 

УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО 

ЯК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Національно-світоглядна публіцистика в системі теоретико- 

методологічних координат 

 Тривалий інтерес науковців до явища публіцистики забезпечив розуміння 

її об’єкта, предмета, методу, функцій тощо. Дослідницькі розвідки довели 

спорідненість публіцистики з літературою і з журналістикою, але так і не 

вирішили засадничого питання її приналежності до того чи іншого типу текстів. 

Проблему взаємовідношення журналістики і публіцистики сьогочас 

актуалізує еволюція журналістської професії до репортерства. Тому вкотре 

постає питання виправданості/невиправданості претензій публіцистики на 

право ідентифікації окремим журналістичним сегментом й, відповідно, на 

місце в історії журналістики. Попри однозначно позитивну відповідь 

журналістикознавців (вкотре недавно – у науковій доповіді І. Михайлина „Чи 

є публіцистика журналістикою?“
1
), внутрішньо їхні й погляди на це явище 

науковців дотичної філологічної сфери суттєво відрізняються. Як наслідок – 

напрацьовано низку змістовно нетотожних дефініцій на означення 

публіцистики. 

Вперше в українському дискурсі тлумачення феномена публіцистики 

здійснив М. Шлемкевич у статті „Новочасна потуга (Ідеї до філософії 

публіцистики)“. Незважаючи на те, що автору так і не вдалося розробити 

наукову логічно правильну дефініцію публіцистики (визначити її родову 

                                                 
1
 Див. Програма Міжнародної науково-практичної конференції „Стандарти 

журналістики та професійної освіти в період суспільних трансформацій (до 60-річчя 

факультету журналістики Львівського університету)“ (23–24 квітня 2015 року, м. Львів). 
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приналежність і видові особливості
2
), згадана праця формує цілісне уявлення 

про явище – його історичний розвиток, пов’язані з цим видозміни різного 

характеру і т. д. Прочитання статті М. Шлемкевича у ключі виявлення 

публіцистично-журналістичного взаємозв’язку дозволило встановити: 

журналістика є технічно спрощеним засобом передачі публіцистики („…її 

сьогочасний головний предметний вираз…“ [553, с. 109]), що первинно 

існувала у формі промов древніх ораторів і послань апостолів. Така еволюція 

не означає цілковитого обмеження функціонування публіцистичного тексту 

до традиційних засобів масової інформації чи, навпаки, публіцистичну 

однорідність матеріалів журналістичної сфери. Сегментно збігаючись, кожна 

– і публіцистика, й журналістика – залишає за собою не властиву для іншої 

інформаційну площину. 

У тексті „Новочасна потуга (Ідеї до філософії публіцистики)“ 

М. Шлемкевич не тільки започаткував термін „світоглядова публіцистика“, а 

вказав на світоглядність як на визначальну характеристику, природу 

публіцистики. Відповідно, „несвітоглядна публіцистика“ – це contradictio in 

adjecto (суперечність у визначенні), оксюморон. Світоглядними є не лише 

великі за обсягом публіцистичні тексти, що „стоять уже на межі 

філософії“ [553, с. 115], а й публіковані у пресі матеріали певного типу. 

„Часопис із виразним ідейним обличчям і добре заступленими ділянками 

духа й життя – стає речником світогляду того середовища, в якому 

зроджується і яке висловлює“ [553, с. 123–124], – у вже згаданій статті писав 

М. Шлемкевич. Відповідно до широти предмета світогляду можна 

виокремлювати види публіцистики, але жоден із них не буде поза межами 

світоглядної. 

Вплив на розширення сфери функціонування публіцистики, 

аргументовано доводить М. Шлемкевич, є не тільки і не стільки технічного, 

                                                 
2
 Втім, як зазначає М. Шлемкевич у передмові до збірки „Верхи життя і творчости“ 

(1958 р.), „Новочасна потуга (Ідеї до філософії публіцистики)“ це не наукова праця, а 

публіцистичний за жанром і за змістом етюд. 
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передусім – політичного характеру. Без найменших можливостей залучення 

широких соціальних верств до громадсько-політичної діяльності винайдення 

друку ще не гарантувало б наближення публіцистики до журналістики з 

характерною їй масовістю не тільки у поширенні текстів, а й у продукуванні. 

„Ріст впливу публіцистики, – встановлює тенденцію М. Шлемкевич, – це 

рівнобіжне, функціонально зв’язане явище з розширенням змісту того, що 

окреслюємо поняттям нації“ [553, с. 116]. Соціальні ролі правителів 

Київської Русі і мислителів тривалий час збігалися, і саме цьому найвищому 

прошарку давньоруського суспільства належало право формування поглядів 

на світ, суспільство й людину. Поступово поширюючись на інші верстви 

населення, ця можливість перетворювалася на обов’язок: втрата політичної 

незалежності змушувала українців не лише збройно, а й публіцистично 

протидіяти асиміляції. В умовах бездержавності місію формування 

національного світорозуміння не змогли виконувати освітні установи й 

філософські кафедри зокрема, а тому українське світобачення сформоване 

публіцистичними працями. Окрім історичної зумовленості як суб’єктивної 

причини цього М. Шлемкевич розуміє публіцистичну традицію українців 

„своєрідною неминучістю нашого (українського. – Н. Дз.) духа“ [553, с. 130]. 

Очевидно, тільки завдяки цьому українську журналістику збережено 

всупереч політичним обставинам, що – обмежена засобами існування, 

законодавчо злочинно знищувана – все ж співіснувала паралельно з 

імперськими моделями. 

Підтвердженням вищенаведених міркувань М. Шлемкевича є 

історичний розвиток українського письменства. Справді, протягом ХІ–

ХІІ ст. саме київська знать напрацювала низку текстів 

національно-світоглядного значення. „Повість минулих літ“ Нестора, „Слово 

про закон і благодать“ Іларіона, „Повчання дітям“ Володимира Мономаха, 

„Слово о полку Ігоревім“ невідомого автора тепер справедливо трактовані як 

пам’ятки літератури й витоки української філософії. Та при їх прочитанні в 
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історичному контексті очевидно, що це передусім національно значуща 

публіцистика. Актуальність непоодиноких ідей названих праць у ХХІ ст. не 

підважує факту їхньої адресації саме близькому сучаснику-співвітчизнику і 

свідчить про високий рівень світоглядності. Потужний струмінь нового 

знання – християнського закону – став оптикою переосмислення життя 

русича як людини й громадянина, державних справ та історії загалом. 

Християнськості тогочас відводилась вирішальна роль у формуванні 

національної ідентичності, а тому відповідні ідеї набирають дещо 

політичного звучання. 

Християнський світогляд українців чітко виразився у т. зв. полемічній 

публіцистиці ХVІ–ХVІІ ст. Апологія православ’я у текстах П. Скарги („Про 

єдність Церкви Божої“), Г. Смотрицького („Ключ царства небесного“), 

І. Вишенського („Послання до єпископів“) та ін. емоційно підсилена його 

сприйняттям як народної Церкви, а тому унія трактована як зрада віри і 

предків водночас. Католицизм асоціювався з ополячуванням й, відповідно, 

був не те що чужим – неприйнятно ворожим. Якнайкращим свідченням 

вагомості національного чинника при оцінці тогочасної релігійної ситуації є 

приклад М. Смотрицького – спершу затятого противника, а згодом 

поміркованого прихильника унії, керованого ціллю примирити „Русь з 

Руссю“. 

Публіцистика ХІХ ст., яку представляє колосальний доробок текстів 

Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша, М. Драгоманова, І. Франка, 

М. Грушевського, М. Міхновського, пропонує політичне вирішення проблем 

національної ідентичності. Усвідомлення того, що ані соціальне, ні 

національне визволення неможливе без державної самостійності 

українського народу, було взаємопов’язане з іншим – свободу політичну 

можна здобути внутрішнім національним звільненням завдяки розвиненій 

культурі, освіченості, духовності народу. Саме у цьому напрямку й 

працювала українська еліта другої половини ХІХ ст., формуючи національну 
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свідомість історичними працями М. Грушевського, культурологією 

І. Франка. 

У центрі публіцистичної думки початку ХХ ст. також є ідеал 

самостійної Української держави. Та на зміну ліберальній ідеології 

популярним стає переконання у дієвості більш радикальних методів під 

впливом остаточного розчарування у соціал-демократизмі. Виразником такої 

позиції є ідеолог інтегрального націоналізму Д. Донцов. Його публіцистика 

кардинально заперечує демократичні форми суспільного устрою, обстоює 

тверді й рішучі методи боротьби. Поміркованішим антидемократом був 

В. Липинський – представник консервативної течії політичної думки і 

прихильник монархізму. Ідеєю боротьби проти зовнішнього ворога – Росії і 

вірою у власні сили в протистоянні з ним пронизаний публіцистичний 

доробок С. Бандери. 

Політичні мотиви стали двигуном чергового українського відродження, 

започаткованого шістдесятниками. Та все ж, на відміну від своїх найближчих 

попередників, вони розпочинали як „політичні романтики“ (вислів 

Д. Павличка), були виразниками національного світогляду, а не 

ідеологічними теоретиками. Публіцистика цього покоління інтелігенції 

продемонструвала поворот української думки до поміркованих 

демократичних традицій та вірність національному світорозумінню. 

Із початком публіцистичної діяльності шістдесятників збіглося 

зацікавлення публіцистикою як науковою проблемою. У статті Т. Трачук 

„Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60–80-х років 

ХХ століття“ вказано на дві причини становлення наукового знання про 

публіцистику: це, по-перше, активізація поширення такого типу текстів й, 

по-друге, вивчення публіцистичного доробку попередників. Теоретиками 

публіцистики у межах радянської науки стали українські вчені Ю. Лазебник, 

В. Здоровега, Д. Прилюк, В. Рубан, І. Валько, Г. Вартанов, Д. Григораш, 

російські – Є. Прохоров, Ю. Суровцев, М. Черепахов, В. Горохов, 
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В. Учьонова. Не припинився інтерес до явища публіцистики й надалі, 

свідченням чому є наукові розвідки сучасних журналістикознавців 

І. Михайлина, Й. Лося, М. Житарюка, Л. Василик, М. Титаренко, 

О. Квасниці, А. Мельника та ін. Порівнюючи запропоновані дослідниками 

дефініції чи концепції публіцистики, вдається визначити, що в основі 

теоретичного різночитання цього феномена є фрагментаризація публіцистики 

як цілого та її інтерпретація головно через обраний сегмент. Вдалий 

моніторинг поняття здійснила М. Титаренко у розвідці „Феномен 

публіцистики: проблема дефініцій“, вартість якої полягає не стільки в 

інтегруючому визначенні (дослідниця й сама переконана – „…феномен 

публіцистики складно вмістити в одну-єдину наукову формулу, яка так чи 

інак відіграватиме роль прокрустового ложа“ [531, с. 49]), скільки в розробці 

типологізації публіцистики за сферами функціонування явища. 

Систематизуючи наукові позиції попередників, М. Титаренко пропонує 

розрізняти: 

- художню публіцистику (публіцистика як сфера літератури); 

- світоглядну публіцистику (публіцистика як сфера філософії, релігії, 

науки); 

- т. зв. газетну/журнальну, теле-, радіопубліцистику (публіцистика як 

сфера журналістики) [531, с. 46]. 

Неоднорідність наукових уявлень про публіцистику є наслідком не 

тільки розширення сфер її функціонування чи переваги окремого виду на 

певному історичному етапі. Теорія оперативно віддзеркалювала феномен 

разом з усіма його ситуативними особливостями. Якнайкраще це помітно на 

прикладі поширеного в радянський час підходу, згідно з яким публіцистика є 

складовою літератури. Видається переконливою гіпотеза дослідниці 

Т. Дзюби про „спільну ідеологічну риторику у цих сферах словесної 

творчості“ [357, с. 17]. Зрештою, науці вже відоме поняття „ідеологічна 

публіцистика“ (М. Титаренко) [529], що багатьма ознаками нагадує 
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світоглядну, та суперечить в основному – не формує світогляд, а насаджує 

його. 

Для встановлення особливостей журналістичної публіцистики варто 

звернутись передусім до її предмета. Синтезуючи розвідки теоретиків у цій 

галузі знання, дізнаємося, що об’єктом публіцистики усіх різновидів є 

людина та її зв’язок зі світом, отже, – дійсність. Предмет публіцистики, на 

думку В. Здоровеги, це „…насамперед соціальні стосунки між людьми, 

соціально-політичний, людинознавчий аспект виробничих, економічних, 

морально-етичних, мистецьких і всіляких інших явищ“ [386, с. 228]. 

Відповідно, предмет „газетної/журнальної, теле- та радіопубліцистики“ 

сегментно збігається з дещо вужчим предметом „світоглядної публіцистики“ 

як однієї з різновидів, виокремлених М. Титаренко на основі критерію сфер 

їхнього функціонування. Адже журналістика порушує проблеми віри, а тому 

дотична до „сфери релігії“; як засіб аргументації використовує наукові факти 

чи сам метод – і тому наближена до „сфери науки“; нарешті не позбавлена 

філософських ідей. Вдалий приклад на доведення того, що і для 

публіцистики зі „сфери журналістики“ характерна функція формування 

світогляду, наводить А. Мельник у статті „Світоглядна публіцистика як 

філософська журналістика“: „У минулому сторіччі філософи (йдеться про 

Францію 60-х років ХХ ст. – Н. Дз.) стали володарями дум значною мірою 

завдяки активній співпраці із медіями. Але для цього їм треба було 

пожертвувати академічним стилем і прибрати роль публічних 

інтелектуалів“ [437, с. 105]. Тому медіасфера – це єдина зі сфер 

функціонування публіцистики, що спроможна адаптувати усі її різновиди. 

Відтак публіцистика журналістичного ґатунку теж „світоглядна“. Так, про 

явище „світоглядної журналістики“ [427] в однойменному науковому виданні 

веде мову дослідник Т. Лильо. Зрештою, ще М. Шлемкевич вказував на 

потенціал преси формувати т. зв. „загальний світогляд“ [553, с. 123] і заклав 

засади типологізації феномена публіцистики. 
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Дефініції публіцистики українських журналістикознавців компонують 

її концепцію у варіанті М. Шлемкевича. Визначення В. Здоровеги, 

І. Михайлина, Й. Лося, Л. Василик та ін. формують уявлення про два 

публіцистичні пласти. Суть нижчого може вмістити дефініція визначного 

теоретика у цій сфері знання В. Здоровеги. Учений твердить: 

„…публіцистика – це твори, в яких оперативно досліджуються й 

узагальнюються з особистих, групових, державних, загальнолюдських 

позицій актуальні факти та явища з метою впливу на громадську думку, 

суспільну свідомість, а відтак на соціальну практику“ [386, с. 230]. Таке 

формулювання терміну науковець подає із суттєвим застереженням – це 

публіцистика у „вузькому, професійно-журналістському значенні 

слова“ [386, с. 226]. Найвищий рівень журналістики загалом і вищий пласт 

публіцистики становлять тексти, предметно й методично наближені до творів 

світоглядної публіцистики, що „стоять уже на межі філософії“ [553, с. 115]. 

Різниця між обома ланками сучасної журналістичної публіцистики 

починається з порушуваних ними проблем. Якщо нижча тяжіє до соціально 

важливої проблематики (політичної, економічної, юридичної тощо), то вища 

замкнена у колі т. зв. вічних проблем – духовності і моралі (філософські, 

релігійні, культурологічні та ін.). Відтак перша оперує локальними, а друга – 

глобальними питаннями людської екзистенції. Світоглядну публіцистику у 

журналістиці (і не тільки у цій сфері) термінологічно можна окреслити таким 

визначенням Й. Лося: „Публіцистика – словесна й візуальна сфери 

моделювання свідомості, вияв динамізму людського духу, політичне й 

морально-філософське освоєння історії та актуальної суспільної практики, 

всеохопний засіб формування особистості, площина зазначення вартостей та 

інтересів людей, соціальних груп і націй, втілення їх культурної 

ідентичності“ [433, с. 24]. 

М. Титаренко має рацію, стверджуючи, що вищенаведені визначення 

Й. Лося та В. Здоровеги спроможні продемонструвати 
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т. зв. внутріпубліцистичну градацію у журналістиці „світоглядна 

(теоретична) публіцистика – описова (практична) публіцистика“ [530] 

відповідно, що, зрештою, є власне публіцистикою та аналітичною, – бо 

„публіцистикою найвищої проби“ [530, с. 130] та „аналітикою поточних 

подій“ [530, с. 128] у авторки. Остання теж володіє потенціалом 

світоглядного впливу („загальний світогляд“ у М. Шлемкевича), рівень 

якого, за М. Титаренко, і визначає приналежність її текстів до котроїсь із 

виокремлених дослідницею парадигм журналістики – інформаційного 

журналізму чи світоглядної публіцистики. А тому критерій світоглядності 

засадничий для розуміння публіцистики, міра якої і впливає на її внутрішню 

видову класифікацію. 

Західна теорія публіцистики, ґрунтовне дослідження якої здійснила 

О. Квасниця у статті „Публіцистика vs новинна журналістика: мотивація та 

ціннісні орієнтири“ характеризується відсутністю подібної деталізації. 

Публіцистичними, на думку польських і німецьких журналістикознавців, є 

тексти усіх жанрів т. зв. „суб’єктивної журналістики“. І кожному з них, 

слушно наголошує авторка, більшою чи меншою мірою властива світоглядна 

функція. 

Вищенаведені штрихи зобов’язують здійснити постановку питання про 

національно-світоглядну публіцистику, як одну з найменш вивчених проблем 

публіцистичної теорії, таким чином: відгалуженням якого із видів 

журналістсько-публіцистичних текстів вона є – світоглядної публіцистики чи 

аналітичної. На користь першого виступає термінологічне окреслення типу 

текстів, про які йдеться. На причетність до другого – „описової 

публіцистики“ – вказує коло порушуваних нею проблем, замкнене 

питаннями політики, культури чи мови, що часто спричинені теж політично і 

потребують аналітики як „поточні події“. З іншого боку, нація є духовною 

вартістю, і це зобов’язує до її філософського осмислення. Відтак 

національно-світоглядна публіцистика – це міжвидове утворення, що 
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складають ґрунтовно аналітичні й емоційно філософічні тексти, 

зорієнтовані на збереження і творення національної ідентичності окремого 

народу при толерантному ставленні до інших. Високий відсоток аналітично 

обробленого в них фактичного матеріалу виправданий за умови його 

скерування у світопояснювальне русло. Та методична межа між аналітичною 

публіцистикою і власне публіцистикою дуже тонка, адже й справді „не 

можна формувати світогляд, не інформуючи“ [530, с. 122]. 

Національно-світоглядна публіцистика, отже, становить відповідний 

тематично-проблемний сегмент, „метажанр“, за О. Антоновою („єдність 

проблемно-тематичних домінант“ [307, с. 5]), світоглядної публіцистики як 

однієї із парадигм журналістики. Національна ідентичність, вважає 

дослідниця Л. Василик, є одним із вагомих „ідейних складників“ [325, с. 42] 

„концептуальної“ світоглядної публіцистики. А „публіцистику такого роду“ 

вважає „явищем української журналістики, журналістським феноменом, 

метажурналізмом, макротекстом національного буття за різних 

історико-культурних обставин“ [325, с. 47]. Сучасними авторами української 

світоглядної публіцистики згадані дослідники найперше й одностайно 

називають представників покоління шістдесятників: І. Дзюбу, І. Драча, 

Л. Костенко, М. Мариновича, Б. Олійника, Є. Сверстюка та ін. 

Очевидно, властивості національно-світоглядної публіцистики як 

складової можна вивчати через особливості світоглядної як цілого. Вдалу 

розробку останньої здійснила М. Титаренко у статті „Світоглядна 

публіцистика: спроба полемічного дискурсу“. В цьому контексті важать такі 

характеристики об’єкта: світоглядна публіцистика зорієнтована на ведення 

діалогу з мислячим читачем, стимулює до роздумів, а не насаджує авторську 

позицію, прагне консолідувати суспільство на основі спільних колективно 

напрацьованих векторів світорозуміння, а тому виходить з групових 

національних і загальнолюдських, а не корисливо індивідуалістських 

мотивів. Прихильником цієї ж концепції світоглядної публіцистики є 
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М. Житарюк, адже твердить, що у відповідних текстах „домінують не чиїсь 

інтереси, а світогляд, бачення проблем і явищ крізь призму і перспективи 

розвитку світу“ [366, с. 25]. Синтезуючи, можна констатувати: світоглядна 

публіцистика – це канал еманації світобачення автора у світорозуміння 

реципієнта. 

У статті „Національно-світоглядна журналістика як перспективний 

напрям в умовах глобалізації“ М. Житарюк ідентифікує 

національно-світоглядну публіцистику з „журналістикою найвищого ґатунку 

в окремо взятій країні“ [366, с. 25]. Головний і безапеляційний аргумент на 

доведення затребуваності націоцентричної преси – видно із самого заголовка 

– полягає в обороноздатності національної ідентичності в умовах 

глобалізаційного тиску. На актуальності такої моделі журналістики з її 

націєтворчою функцією для України наполягають й інші дослідники, 

апелюючи не тільки до вищевказаних загроз ширшого, ніж український, 

масштабу, не менше – до розмитої у процесі колоніального минулого 

національної самобутності. „Гасло «новини без поглядів», – наголошує 

В. Лизанчук, – роззброює українську журналістику в обороні і будівництві 

національної держави. В інформаційному просторі України повинні плідно, в 

органічній єдності функціонувати як інформаційна, так і аналітична 

журналістика, щоб усупереч агресивному, антигуманному «Русскому миру» 

збудувати «Український світ», фундаментом якого буде національна 

ідентичність“ [426, с. 204]. Водночас українські журналістикознавці 

констатують прикрий факт стрімкої еволюції української журналістики до 

чужого їй англосаксонського варіанту, що жертвує світоглядністю задля 

поінформованості – нерідко сенсаційного характеру, та „деградацію 

журналізму як світотворчої професії“ [530, с. 126]. 

Це актуалізує дослідження традиційної для української журналістики 

національно-світоглядної публіцистики, що може послужити імпульсом для 

її подальшого розвитку. Часто опиняючись на маргінесах легального 
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періодичного друку чи під жорсткою забороною, такого типу тексти 

поширювались не типовими для сучасної журналістики способами – у 

самвидаві, зусиллями журналістів не за освітою, а за самоосвітою – завдяки 

інтелектуалам. Тому „українська журналістика, – варто погодитись із 

М. Житарюком, – продукт одухотворення, матеріалізації ідей жертовників, 

професорів і письменників, що нагадує різновид літератури (можливо, звідси 

невизначеність у родовій приналежності феномена. – Н. Дз.), а насправді є 

новою і дієвою трибуною інтелігенції“ [365, с. 314]. Це національна 

журналістика бездержавної нації, українська не політично чи територіально, 

а ідейно. Саме цей критерій, аргументовано доводить історик журналістики 

С. Кость, і повинен залишитися визначальним при розумінні поняття 

„українська преса“ [415]. 

Інтелектуали покоління шістдесятників стали продовжувачами 

традиційної для українського народу моделі журналістики у другій половині 

ХХ ст. Не завжди відповідаючи стандартам журналістики за способами 

передачі інформації (зрештою, вони змінюються), публіцистичний доробок 

шістдесятників все ж безапеляційно журналістичний за характером: 

„самвидавна публіцистика, – пише Л. Василик, – зв’язала історичні пласти 

вітчизняної журналістики…“ [325, с. 128]. 

Відтак наукове вивчення публіцистики шістдесятників передбачає 

застосування відповідних журналістикознавчих методик. Перш ніж 

визначитись із комплексом методів, придатних для дослідження, слід 

подолати трудність, характерну усім шістдесятництвознавчим студіям. 

Л. Тарнашинська, спеціалізуючись на літературно-художньому доробку 

шістдесятників, вдало окреслює цю методичну пастку „іменним каноном“. 

Здійснити відбір персоналій, публіцистичні тексти яких слід опрацьовувати 

передусім, допомогли методичні засади І. Михайлина щодо 

історико-журналістичного напряму досліджень. Першу з них – „…класичні 

автори підлягають першочерговому прочитанню та вивченню“ [440, с. 163] – 
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варто застосувати, класифікуючи шістдесятників за критерієм публічної 

активності. Відтак особливою дослідницькою увагою користуватимуться 

„символ шістдесятництва“ І. Дзюба, В. Чорновіл, Є. Сверстюк, В. Мороз як 

рушійні постаті в інформаційній сфері 60-х років, що разом із І. Драчем, 

Л. Костенко, М. Мариновичем, Д. Павличком та ін. продовжили 

публіцистичну діяльність у легальному друці. 

Публіцистика шістдесятників, як об’єкт зі сфери 

історико-журналістичних досліджень, скеровує науковця найперше до 

описового (ідеографічного) підходу як групи методів, об’єднаних 

дистанційно-опосередкованим втручанням автора у досліджувану площину. 

Орієнтація на цілісне осягнення процесу журналістської діяльності 

шістдесятників у сукупності з її передумовами й наслідками зумовлює 

залучення також системного та природничо-наукового (номотетичного) 

підходів. Упускаючи всі класифікаційні критерії наукових методів, наведемо 

перелік останніх у порядку, керованому логікою розкриття теми конкретного 

дослідження. Для вивчення публіцистики шістдесятників застосовано такі 

методи: 

 історичний (на основі окремих фактів відтворено процес 

журналістської діяльності шістдесятників, причини її зародження й 

умови перебігу) та архівне дослідження як його різновид (окрім 

зазначеного, опрацювання мемуарів шістдесятників як історичного 

джерела для встановлення інформаційного впливу на їхніх 

сучасників); 

 класифікація (розподіл історіографічної літератури за науковими 

підходами; групування публіцистичних текстів за 

тематично-проблемним принципом; періодизація публіцистичної 

діяльності шістдесятників та ін.); 

 аналіз документів, як основний спосіб реалізації дослідницького 

задуму, включає: 
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- когнітивний підхід (виокремлення у публіцистичному 

наративі шістдесятників фундаментальних для світогляду 

покоління ідей і т. п.); 

- дискурсивний підхід (формування парадигм 

державотворення і національної ідентичності через 

окреслення динаміки проблеми), в межах якого 

квалітативний (якісний) контент-аналіз або 

концептуальний аналіз (визначення фундаментальних 

категорій і їхнього інтерпретаційного діапазону завдяки 

герменевтичному й компаративному прочитанню 

текстів); 

 опитування двох різновидів: анкетне та експертне (для 

встановлення інформаційного впливу публіцистичних текстів 

шістдесятників); 

Анкетування проведено за двоступінчастою вибіркою: із молодіжної 

аудиторії, яка за допомогою різних інформаційних каналів (в т. ч. від 

„батьків“ – „дітей“ шістдесятників) мала можливість сприйняти відповідний 

світогляд, відібрано фокус-групу студентів-журналістів старших курсів 

навчання (100 учасників) як гіпотетично найбільш ознайомлених з 

публіцистичним доробком шістдесятників. В експертному опитуванні взяли 

участь більше десяти науковців, компетентних у проблемі. Перше відбулося 

у формі письмового анкетування з різними видами запитань (закриті, 

напівзакриті, відкриті), друге – експертні оцінки – за допомогою 

бланка-інтерв’ю формалізованого типу. 

 моніторинг (при визначенні рівня медіатизації шістдесятників як 

показника їх сприйняття на сучасному етапі; для окреслення 

динаміки змін у суспільній свідомості та дійсності, що 

відбулися/не відбулися під інформаційним впливом публічних 

інтелектуалів). 
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Дослідження контенту сучасних ЗМІ для встановлення опінієтворчості 

публіцистичного дискурсу шістдесятників виправдане, адже, як пише 

російський психолог В. Петренко, „оцінювання ефективності 

комунікативного впливу … на респондента в рамках психосемантичного 

підходу здійснюється через оцінювання зміни картини світу (точніше, її 

окремого локусу), що виявляється у семантичному просторі, тобто через 

зіставлення семантичного простору певної змістової сфери до та після 

комунікативного впливу на реципієнта“ [457, с. 27]. Джерелами моніторингу 

є українські ЗМІ різних типів, хронологічні рамки – не обмежені. Моніторинг 

здійснено за цілеспрямованою вибіркою, що передбачає виявлення 

наявності/відсутності шуканого дослідником. Останнє піддано більшою 

мірою якісному, аніж кількісному оцінюванню. 

Теоретичною основою для визначення інформаційного впливу 

шістдесятників стали: параграф „Основні підходи до визначення поняття 

«інформаційний вплив», його види та наслідки“ С. Іванченка та П. Фролова із 

колективної монографії „Інформаційний вплив: теорія і практика 

прогнозування“, підручник В. Лизанчука „Психологія мас-медіа“, статті 

В. Різуна „Методологія виявлення і дослідження масовокомунікаційного 

впливу“, його ж – у співавторстві з В. Івановим – „Історія досліджень 

медіавпливів“ та ін. 

Окрім перелічених журналістикознавчих методів, досліднику довелося 

послуговуватись і загальнонауковими, як-от: спостереження, абстрагування, 

аналіз, порівняння, синтез, індукція, дедукція, аналогія та ін. 

 

1.2 Комунікаційний підхід шістдесятництвознавства: історіографія 

питання 

 

Історіографія шістдесятництва – це об’ємний комплекс текстів 

наукового і популярного характеру, що містять тлумачення окремих аспектів 
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чи представників цього суспільного явища в його контексті або ж феномен у 

цілому. Критичний погляд на діяльність шістдесятників хронологічно 

наближений до її початку (зрештою, сам термін виник у 60-х роках [356; 419; 

467]), та значно активізувався з припиненням. Віддаляючись в історичну 

площину, шістдесятництво ставало об’єктом зовнішньої наукової 

інтерпретації та внутрішнього мемуарного осмислення. 

Спробу систематизації масиву літератури про шістдесятників здійснила 

О. Заплотинська в короткій розвідці „Українське шістдесятництво: 

визначення дефініцій та історіографія проблеми“. Можна погодитися з 

авторкою у наявності методичного різночитання шістдесятництва – „від 

аналітичних до апологетичних“ [374, с. 3] підходів – із застереженням, що 

між ними є місце т. зв. літописно-фактологічному підходу (мемуари 

шістдесятників), який все ж ближче до раціонально-аналітичної, аніж 

емоційно-апологетичної крайності. Так, якщо між останніми існує вже 

згадана т. зв. методична прірва, то між апологетичним підходом 

науково-популярних текстів і тенденційним квазінаукових (періодика  

60-х [375; 524], рідше 90-х років [340; 393]) цю прірву можна ідентифікувати 

як моральну. Тут ідеться про міфологізацію шістдесятництва в позитивному 

розумінні цього поняття (героїзацію) й негативному (демонізацію на основі 

радянських міфологем про „псевдоноваторів“, „формалістів“, „відщепенців“, 

„українських буржуазних націоналістів“, „ворогів народу“ та сучасних реплік 

про „«малярів»-шістдесятників“ [393, с. 113]) відповідно. В основу цього 

таксономічного дослідження, одначе, найбільш доцільно покласти 

проблемно-тематичний, а не методичний принцип. 

Знання про шістдесятництво більшою чи меншою мірою копіює 

багатоаспектність цього явища, що відзначилось у культурно-мистецькій 

(художня література, малярство, театр, переклад і ін.) та 

громадсько-політичній (діяльність КТМівців, самвидав) сферах українського 
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суспільства 60-х років ХХ ст. Відтак основу загальної історіографії 

становлять такі інформаційні пласти: 

- історичний підхід (Л. Алєксєєва [305], О. Бажан [342], 

В. Баран [312], Дж. Берч [555], Я. Білоцеркович [554], 

Ю. Данилюк [342], Ю. Зайцев [370; 371], Б. Захаров [383], 

Г. Касьянов [398], Ю. Курносов [424], А. Русначенко [478], 

К. Фармер [556] і ін.); 

- літературознавчий підхід (Н. Зборовська [385], 

М. Ільницький [394], І. Кошелівець [419], Т. Масловська [435], 

М. Наєнко [443], Л. Ромащенко [477], Л. Тарнашинська [519], 

Б. Тихолоз [461] і ін.); 

- комунікаційний підхід (С. Андрусів [552], Т. Батенко [314], 

Л. Василик [326], В. Воронков
3
 [330], С. Гришина [338], 

Т. Гундорова [341], Ю. Зайцев [370], О. Зарецький [379], 

М. Ільницький [395], Г. Касьянов [398], О. Обертас [446], 

В. Овсієнко [448], О. Пахльовська [455], Г. Почепцов [464], 

Я. Секо [495], О. Спанатій [510], Л. Тарнашинська [519]). 

Наведена спадна градація відображає рівень наукової вивченості 

шістдесятництва
4
, комунікаційну функцію якого спершу зауважили історики, 

а згодом літературознавці. В їхніх працях вона, відповідно, не стала 

спеціальним предметом дослідження, залишаючись спорадично зазначеною 

на маргінесах. Науковці у галузі соціальних комунікацій також змогли 

приділити шістдесятництву більш принагідно контекстуальну, а не цільову 

увагу. Перш ніж подати накопичене в цьому аспекті, варто навести 

компендіум напрацювань у рамках кожного з двох інших підходів. 

                                                 
3
 В. Воронков – російський представник соціологічного підходу 

шістдесятництвознавства. В українській історіографії напрям не розвинутий.  
4
 Показником тут є, зрозуміло, не кількісно авторський, а предметно джерельний 

критерій. 
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Історичний підхід. Зарубіжні (з 1970-х років) й українські (з 

1990-х років) історики вивчають шістдесятництво у широкому контексті 

інакомислення (Л. Алєксєєва, Ю. Курносов), Руху опору (Г. Касьянов), 

національно-визвольного (А. Русначенко), націоналістичного (у значенні – 

патріотичного) (Дж. Берч, К. Фармер), дисидентського (Я. Білоцеркович, 

Ю. Зайцев) рухів, опозиції тоталітарному режиму (О. Бажан, Ю. Данилюк, 

Ю. Зайцев), національного відродження (Г. Касьянов, А. Русначенко). Кожен 

із названих авторів хоч і обирає певну форму окреслення явища – аж до 

заголовка монографії чи статті, все ж послуговується й іншими означеннями 

як здебільшого синонімічними. Одноголосна констатація – головно 

українських істориків – зміни тактики національно-визвольного руху кінця 

50–80-х років з т. зв. барикадної на трибунну, започаткованої 

шістдесятниками, слугує вагомим засновком для соціально-комунікаційних 

досліджень. Потенційна перемога інакодумців передбачала інформування не 

лише місцевого читача, а й вихід на міжнародну аудиторію. „Особливістю 

нового етапу руху, – зазначав дослідник Ю. Зайцев у статті «Дисиденти», – 

було прагнення встановити контакти із зарубіжними засобами масової 

інформації, щоб донести до світової громадськості та урядів демократичних 

держав правду про комуністичний тоталітарний режим, про порушення ним 

міжнародних актів і власних законів, про права людини, про жорстоке 

переслідування інакомислячих і учасників національно-визвольної 

боротьби“ [370, с. 4]. Незважаючи на інформаційну основу цієї боротьби, 

саме історична наука поклала початок вивченню публіцистики 

шістдесятників, обмежившись, щоправда, поверховим аналізом її контенту як 

однієї із форм (поряд із менш активною тогочас організаційною діяльністю) 

опору тоталітарному режиму. Суттєво, журналістична природа дисидентської 

публіцистики залишилась не ідентифікована істориками: Ю. Курносов, до 

прикладу, Дзюбину статтю-памфлет „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ 
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називає „першим прозовим зразком українського літературного опору 

(курсив наш. – Н. Дз.)“ [424, с. 87]. 

Літературознавчий підхід. Включає два напрями досліджень: 

художньо-літературний (Н. Зборовська, М. Ільницький, Т. Масловська, 

М. Наєнко, Л. Ромащенко, Л. Тарнашинська, Б. Тихолоз) і літературний у 

широкому розумінні того поняття (О. Зарецький, М. Ільницький, О. Обертас, 

Л. Тарнашинська). Перший, окрім вузько галузевих висновків, містить вагомі 

напрацювання універсального характеру. Саме літературознавці на основі 

художніх творів шістдесятників детально описують їхні світоглядні засади 

(гуманізм, патріотизм і ін.). Як частину літератури публіцистику вивчають 

представники другого напряму. В рамках цього підходу варто відзначити 

дослідження Л. Тарнашинської „Сюжет доби: дискурс шістдесятництва в 

українській літературі ХХ століття“, що є найновішим і найбільш повним 

підсумком його здобутків та гідним продовженням, поступом у 

шістдесятництвознавстві загалом. 

Комунікаційний підхід. Це або вказівка на масовокомунікаційну 

функцію шістдесятництва (С. Андрусів, Т. Батенко, В. Воронков, 

Т. Гундорова, Ю. Зайцев, М. Ільницький, Г. Касьянов, В. Овсієнко, 

О. Пахльовська, Г. Почепцов, Л. Тарнашинська), або сегмент ширшого, 

причому часто не журналістикознавчого, наукового дослідження 

(Л. Василик, С. Гришина, О. Зарецький, О. Обертас, Я. Секо, О. Спанатій), 

що все ж сповна не охоплює комунікаційної діяльності шістдесятників. Так, 

О. Зарецький вивчає публіцистику шістдесятників у широкому контексті 

альтернативної культури 60–80-х років; О. Обертас та О. Спанатій – у 

вузькому – самвидаву 60–72-х років та 60–80-х років відповідно; Я. Секо теж 

обмежується самвидавом, – не тільки публіцистичним – тому, як і названі 

дослідники, не виходить за межі т. зв. дисидентського порогу діяльності 

вільнодумців. І лише в монографічному дослідженні Л. Василик та 

дисертаційному С. Гришиної публіцистика шістдесятників вивчена більш 
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цілісно з погляду її хронологічної протяжності, та все ж залишається 

частиною, а не спеціальним об’єктом. Від нашої праця Л. Василик 

„Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань в 

контексті історії української журналістики: концептосфера національної 

ідентичності“ відрізняється й методичним принципом: якщо її авторка 

проводить дослідження крізь призму точок-концептів (“Україна“, „свобода“, 

„Бог“ і ін.), то для цього передбачено аналіз проблемних відрізків 

(культурологічне, мовне і ін. питання). 

Дослідження О. Зарецького, виходячи за рамки публіцистичного, як і 

шістдесятницького, відтинку „альтернативного дискурсу“ („…поняття АлД, 

яке можна асоціювати з розмитими категоріями «антирадянського» в 

ідеологічному аспекті, літератури андеграунду, дискурсу української 

діаспори в цілому, і самвидаву – специфічного дискурсу, який актуалізувався 

в умовах монологічності ОфД“ [379, с. 11]), є особливо цікавими, адже 

містять характеристику й протилежного офіційного дискурсу та головно ЗМІ 

як першочергової складової останнього. 

Радянська журналістика, йдеться у монографії „Офіційний та 

альтернативний дискурси. 1950–80-ті роки в УРСР“ О. Зарецького, цілком 

відповідала ознакам тоталітарної моделі з її прислужництвом імперії і була 

наскрізь тематично (на усе національне – табу) та стилістично цензурована. 

Більше того, автора будь-яких публічних виступів – і журналістських 

передусім – обмежували не тільки тим, про що і як не писати, але й тим, про 

що писати слід і при використанні яких категорій. „Офіційний дискурс був 

тавтологічним щодо авторитетного офіційного дискурсу (партійних 

документів. – Н. Дз.), повторюючи його з певною 

закономірністю“ [376, с. 66]. Таку характеристику радянській пресі дають і 

журналістикознавці А. Москаленко, В. Шкляр, В. Здоровега, І. Крупський, 

Ю. Колісник та ін. Про абсолютний контроль центру над ЗМІ у Радянському 

Союзі йшлося в емігрантських виданнях ще того часу. Так, у статті „До 
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пресової політики в УРСР“ 1962 р., опублікованій у журналі „Сучасність“ 

(м. Мюнхен), її автор П. Чернов писав: „Згідно з наставленням ЦК КПРС 

національна преса неросійських народів має бути менше або більше 

розвинутою копією, відбиткою чи наслідуванням преси 

російської“ [545, с. 69]. Історик преси Ю. Тернопільський у монографії 

„Українська преса з перспективи 150-ліття“, виданій у США 1974 р., 

констатував той же факт: „Від 1939 року українська преса на всіх 

етнографічних землях є тільки мовою українська, але змістом і духом є чужа 

й навіть ворожа українському народові, є знаряддям окупаційної власти. 

Крім нашої преси у вільному світі, де вона може свобідно висловлювати 

свою думку, на наших землях вона є рупором московсько-совєтської 

офіціяльної думки, особливо преса щоденна – газети“ [527, с. 8]. „Від того 

часу, – продовжує Ю. Тернопільський, – нічого засадничого не змінилось або 

змінилося дуже мало. Усі зміни, які зайшли після розвінчання Й. Сталіна та 

ефемеричної боротьби з його культом, не мали ніякого впливу на ситуацію 

української преси“ [527, с. 17]. 

З окресленим способом функціонування радянських ЗМІ
5
 [Див. 509] і 

видавництва у цілому сучасні науковці пов’язують виникнення 

шістдесятницького феномена – самвидаву: „мусила з’явитися протидія 

офіційній дезінформації“ [395, с. 126]. Наприклад, у М. Рябчука: „Термін 

«самвидав», таким чином, з’явився як своєрідна відповідь молодого 

громадянського суспільства, його паростків післясталінської доби на 

тотальний контроль держави («партії») у сфері друкованого і всякого іншого 

публічного слова. «Самвидав» був спробою зруйнувати цю монополію, і під 

цим оглядом сам термін є чимось більшим, ніж задерикуватим 

перекривленням новоязівського «держвидаву»…“ [481, с. 113]. 

                                                 
5
 Це, до речі, було виправданим результатом відповідної підготовки 

журналістських кадрів у вищих навчальних закладах. 
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Самвидавний період публіцистичної (та іншої) діяльності 

шістдесятників став об’єктом детального вивчення вже згаданих авторів. 

Наукове дослідження проблематики публіцистичного самвидаву здійснив 

О. Обертас у монографії „Український самвидав: літературна критика та 

публіцистика 60–72-х рр.“; ґенези українського самвидаву – І. Світличний та 

Я. Секо у статтях „Коли і як виник «Самвидав»“ і „Витоки українського 

самвидаву“ відповідно; географії та способів розповсюдження – О. Бажан і 

О. Зінкевич у статтях „Самвидав як засіб поширення об’єктивної інформації 

про Україну“ та „Як діставався «самвидав» на Захід“ відповідно; як 

видавничої мережі у цілому – О. Спанатій – у дисертації „Український 

самвидав 1960–80-х років: сегмент неперіодичних видань“; інших його 

особливостей і значення – упорядники Енциклопедичного довідника „Рух 

опору в Україні: 1960–1990-ті рр.“ (стаття „Самвидав“), М. Рябчук („«І це 

вони запрещали?». Самвидав як явище популярної культури“), 

М. Ільницький („Трибуна задротяної літератури“) та ін. Останній зокрема 

твердить: „…український самвидав 60–80-х рр. можна розглядати як ланку в 

історичному процесі, зокрема бачити в ньому розвиток традицій 

національної журналістики, що відроджувалися у формі, продиктованій 

конкретними суспільно-історичними обставинами“ [395, с. 123]. 

Завдяки названим працям можна дійти висновку про те, що 

журналістична (змістовно-жанрово) складова самвидаву, як широкої 

видавничої мережі, хоч і є явищем ледь пізнішим (між 

художньо-літературним та публіцистичним самвидавом різниця приблизно 

2 роки), та означає його незворотну еволюцію від нетипового способу 

видання тексту („реалізації нереалізованого“ [398]) до форми існування 

об’єктивної (у значенні непідконтрольної) інформації. Окрім того, саме 

журналістична інтерактивність самвидаву окресленого періоду є тією 

особливістю, що відрізняє його від усієї попередньої самвидавної продукції. 

На це головно вказує Я. Секо: „…суть «шістдесятницького перевороту» в 
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перетворенні способу друкування на середовище читання. Відмінність між 

«самвидавом» і самвидавом, це відмінність між друкарнею і бібліотекою. 

«Самвидав» був лише інформаційним каналом, у якому читачі випадково 

знаходили щось цінне. Самвидав – мережа двостороннього зв’язку, форум, 

місце обговорення й полеміки. За способом комунікації він тяжіє до 

нинішнього віртуального світу витвореного інтернетом“ [494, с. 74]. 

Це історичне явище на доволі високому науковому рівні вивчене 

українськими та зарубіжними (головно російський його сегмент
6
 [557]) 

дослідниками, частково розглянуте і через журналістикознавчу оптику. 

Окрім зазначеного, у 2006 р. в Інституті гуманітарних досліджень у м. Відні 

(Австрія) відбулася конференція „Від самвидаву до тамвидаву: дисидентські 

засоби інформації після 1945 р. за межами Центральної та Східної Європи“, 

що, попри інтердисциплінарність, в основі мала об’єкт 

соціально-комунікаційного характеру. 

Журналістичний елемент шістдесятництва можна проглянути не лише 

на макрорівні – через самвидав як форму існування альтернативної 

журналістики, а й на мікрорівні – через слово як одиницю й фундамент її 

становлення. Численні авторські інтенції осягнення феномена 

шістдесятництва здійснені методом компаративного зіставлення 

т. зв. офіційних та альтернативних (шістдесятницьких) цінностей, де 

критерієм розрізнення виступає застосування функціонального потенціалу 

слова. На відміну від прагматичного макіавеллівського („мета виправдовує 

засоби“) підходу тогочасних традиційних засобів інформації чи інших 

пропагандистських структур, об’єктивний аристотелівський („Платон мені 

друг, але істина дорожча“) підхід шістдесятників максимально наближає 

їхню комунікаційну діяльність до демократичних стандартів журналістики. 

„У час, коли слово девальвувалося, вони говорили щире золото 

                                                 
6
 Саме російське термінологічне окреслення явища позацензурного поширення 

текстів – „самиздат“ – використовують західні дослідники. 
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слів“ [448, с. 549], – пише В. Овсієнко, або ж: „За лейтмотив поведінки 

сформованого шістдесятника, – читаємо у Т. Батенка, – може слугувати 

максима: «Не лукавити, а засвідчити правду»“ [314, с. 39]. Так, пов’язуючи з 

шістдесятництвом у найширшому вияві цього явища процес очищення слова 

(до блиску правди від бруду омани чи від „слова-міфу“ до 

„слова-смислу“ [364, с. 380]), дослідники дають підставу вбачати у цій 

„моральній революції“ [455, с. 67] (О. Пахльовська) чи 

„екзистенційній“ [314, с. 52] (Т. Батенко) революцію комунікаційну як засіб 

здійснення першої. Найбільш вдале (і сукупне!) окреслення цих процесів 

запропонувала С. Андрусів авторським формулюванням „культурний 

(філологічний) антиколоніалізм“ [552, с. 50], що інтегрувало шістдесятницькі 

мету та спосіб її реалізації. 

Комунікаційна революція шістдесятників, попри крайню технічну 

обмеженість, відбулася, більшою чи меншою мірою, у всесоюзному 

масштабі. Детальний опис її передумов та перебігу на московському 

прикладі здійснив соціолог В. Воронков у статті „Аналитическое обозрение“, 

опублікованій у книзі спогадів „Поколение оттепели“ російської 

шістдесятниці Л. Алєксєєвої. Так, соціально-комунікаційній революції 

передувала „відлига“ у приватному спілкуванні – поява хрущовок як 

фізичного приватного простору, а разом із тим – і т. зв. „кухонних“ розмов. 

Загалом радянський простір комунікації у післясталінсько-хрущовський 

період еволюціонував, за В. Воронковим, від абсолютного домінування 

офіційної публічної сфери через утвердження приватної до сфери 

приватно-публічної, яка „…функціонувала як проміжний простір між 

офіційною публічною і приватною, забезпечуючи можливість для розвитку 

політичних поглядів, відмінних від призначених зверху“ [330]. Причому 

динаміка співвідношення між офіційною публічною сферою та 

приватно-публічною обернено пропорційна: зміцнення позицій останньої 

супроводжувалось згортанням впливу першої. Якісну зміну еволюції 
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радянської публічності В. Воронков окреслює так: шістдесятники вивели на 

публічний рівень ту інформацію, яка не звучала досі на рівні приватному. 

У лаконічно окресленому просторі центрально-радянської комунікації 

В. Воронкова можна впізнати її республікансько-українську копію. 

Становлення приватно-публічної сфери у київському варіанті також 

проходило через відновлення приватної („імпровізоване застілля“ [379, с. 83], 

„розкоші вільного спілкування“ [406, с. 834], врешті „культ 

спілкування“ [379, с. 83]), а тому й міжособистісна комунікація 

шістдесятників була жорстко контрольована охоронцями системи. (Причому 

серйозніше, ніж у Москві [360]). І все ж, попри прослуховування телефонних 

і домашніх розмов, перевірку листування, вуличне стеження, „кухонні“ 

розмови – текстуально емануючись і самвидавно поширюючись – 

трансформувались до рівня соціальної комунікації. Головним місцем обміну 

думками для шістдесятників стала київська квартира І. Світличного – 

„неофіційний КТМ“ [491, с. 140]. Так, Р. Корогодський пише: „…він 

(І. Світличний. – Н. Дз.), без сумніву, першим перетворив свою хату на 

Вільне Агентство колоніальної України. Якби навіть він більше нічого не 

зробив, його ім’я мали б золотом витиснути на скрижалях історії Вільного 

Слова України“ [412, с. 219]. 

При означенні офіційної публічної сфери та приватно-публічної 

(В. Воронков) українські дослідники послуговуються термінами офіційний та 

альтернативний дискурси (О. Зарецький), офіційна та альтернативна 

культури (М. Рябчук), офіційна та „друга“ течії суспільно-політичної думки 

(А. Русначенко), „культура відкритих запитань“ та „культура готових 

відповідей“ (О. Забужко), офіційний та альтернативний інформаційні 

простори (Я. Секо), офіційне (ідеологічне, формальне) та неформальне 

комунікативне поле (Л. Тарнашинська) – і це ще (кілька) раз(ів) підтверджує 

розкол радянського публічного простору 60-х років ХХ ст., що, попри певні 

геополітично зумовлені особливості, характерний для радянської 
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журналістики у цілому. Порівнюючи офіційний та альтернативний 

комунікаційні простори, Л. Тарнашинська вважає, що останній – 

шістдесятницький – „…являв собою не сильну, інституційну, а «слабку» 

публічність (за Ю. Хабермасом), яка, проте, претендувала на підрив 

пануючої сильної інституційної публічності, твореної тоталітарним режимом 

із допомогою відповідних ідеологем, оскільки мала свій модус 

організованості й певні засоби впливу на масову свідомість“ [519, с. 324]. 

Більше того, „…залишаючись фактично субсферою публічності (з погляду 

адміністрування та соціального статусу), шістдесятництво становило 

серйозну загрозу офіційній сфері публічності з її уже усталеними 

пропагандистськими методами впливу. Адже воно підривало її ідеологічні 

засади…“ [519, с. 325–326]. 

Попри об’єктивно зумовлену хаотичність неперіодичного поширення 

інформації, комунікаційне поле українських шістдесятників ідейно 

впорядковане національною проблематикою. Артикульована й 

текстуалізована відповідно до їхніх аксіологічних уявлень про націю, 

полярних з офіційним дискурсом, це була основа інакомислення 

шістдесятників. Відтак цілком слушно зауважує Г. Почепцов: „Дисидентство 

породжувало альтернативний інформаційний потік. Тут була не просто 

додаткова інформація, а інформація, яка базувалася на іншій моделі світу, яка 

знаходилася в конфлікті з домінуючою моделлю“ [464, с. 388–389]. 

Отже, у комунікаційному напрямку вивчення шістдесятництва наука 

еклектично (спільними зусиллями істориків, літературознавців та ін.) дійшла 

до констатації виникнення на поч. 60-х років ХХ ст. альтернативної 

(неофіційної, неформальної, другої, „слабкої“, громадянської, методично! – 

дисидентської та самвидавної) журналістики, зачинателями якої були 

шістдесятники („...нонконформістська частина інтелігенції перебрала 

функцію розповсюдження тієї інформації, яка була непідконтрольна 

державі“ [398]), й зупинилася на її дослідженні. На відміну від самвидавних 
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текстів 60-х, публіцистика т. зв. новітнього періоду – з кінця 80-х років – досі 

не стала об’єктом окремого наукового погляду, і цьому є закономірне 

пояснення: „самвидав був не просто інтелектуальним підгрунтям опору, але 

й чи не найголовнішою формою його існування“ [398] – відтак належним 

чином вивчений істориками, а публіцистика легальна уже не становить для 

них наукового інтересу. Відповідно – предметну (комплекс 

національно-світоглядних ідей) та проблемну (державотворчі, мовні, 

культурологічні та ін. питання) історіографію складає незначна кількість 

праць авторства С. Гришиної, Л. Василик, О. Зарецького, 

І. Лисяка-Рудницького, О. Обертаса, Я. Секо, Л. Тарнашинської і згаданих 

представників історичного підходу, що представляють її 

т. зв. горизонтальний пласт (лінійний), та О. Гандзій, Ю. Залізняка, 

Л. Лисенко, М. Свалової, О. Теребус, Т. Хоменко і ін., які вивчали 

публіцистику окремих шістдесятників, а тому їхні напрацювання утворюють 

пласт вертикальний. З огляду на доконечність звернення до них у практичній 

частині дослідження, у детальній характеристиці цього історіографічного 

сегмента немає необхідності. Є потреба, натомість, у критичному вивченні 

літератури для з’ясування шістдесятництва як явища, що вбереже від 

похибки при відборі імен у його публіцистичному аспекті. 

Історичні, літературознавчі – дзеркально до двох відповідних 

провідних напрямів у вивченні шістдесятництва – та інші дефініції різняться 

між собою головно на основі сфер(и) його вияву (культура чи/й політика) та 

соціальної репрезентації (інтелігенція чи/й робітники і селяни – покоління 

загалом). Не підлягає сумніву, одначе, національна природа явища. Названі 

критерії призводять до наявності різноголосся при ідентифікації 

шістдесятників на поняттєвому, а відтак і персоналістичному рівнях. 

Неоднорідність дефініційного діапазону ускладнена низкою проблем –  

хронологічних меж, міри взаємовідношення шістдесятництва з 

дисидентством та ін., що разом із власне термінологічною утворюють 
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замкнене коло. Доволі поширеними є визначення шістдесятництва через такі 

категорії: рух (опору, національний, національно-визвольний, культурний, 

громадсько-культурний, мистецько-громадський, гуманістичний, ідейний), 

опозиція (політико-ідеологічна, моральна), відродження 

(національно-культурне, національне), явище, феномен, врешті міф; а 

шістдесятників – через покоління (у цілому чи української інтелігенції 

зокрема), генерація (борців за права нації, творча), рідко – товариство, 

громада, братство. Поряд із цим наявні вказівки на соціальну відкритість 

шістдесятництва, яке неправомірно вважати партією чи організацією, 

закритим угрупуванням чи асоціацією, школою чи течією. Моніторинг 

поняття дає підстави розуміти явище як культурно-громадське, тобто вбачати 

у ньому як мистецьку, так і політичну грані. Хоча власне на цьому – 

домінуванні однієї над іншою (культури над політикою чи навпаки – де 

культура лише політичний засіб) – й туго зав’язаний вузол шістдесятництва 

як наукової проблеми. Залежно від цього в історіографічній 

культурно-політичній площині координат явища шістдесятництво є кривою, 

що від максимального показника на вісі k й нульового на вісі p стрімко 

еволюціонує, супроводжуючись зростанням у політичний та спаданням у 

культурницький напрямок: культурно згасає, політично визріваючи. Хоч така 

інтерпретація домінує в історіографії, все ж точками на цій кривій, що її 

утворюють, є авторські погляди – нерідко вкрай протилежні. Наприклад, 

позиції Т. Батенка (kmax, p0) й М. Косіва (k0, pmax) культурницько й політично 

абсолютизовані відповідно. Якщо перший стверджує, що „матимуть рацію ті 

дослідники, які розглядатимуть цей рух майже виключно як 

культурницький…“ [314, с. 40], то другий вважає навпаки: „…досі робляться 

спроби різних тлумачень суті шістдесятництва й не вщухають суперечки про 

те, чи це було явище політичного, чи вузько культурницького характеру. Та 

безперечно, що політичного. Просто засоби спротиву використовувалися з 

галузі культури. (…) Ми чинили опір тими засобами, які були доступні і 
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можливі, але неминуче виходили на аспекти політичні“ [414, с. 73]. Зрештою, 

шістдесятництво, за М. Косівим, відповідає ідеям про „комплекс 

запряженості українського генія“ (Л. Костенко) чи „кентавра поет-політик“ 

(І. Жиленко). 

Залежно від того, до якої з вищенаведених позицій більшою мірою 

схиляється той чи інший інтерпретатор шістдесятництва, усіх їх можна 

поділити на апологетів культурництва, з одного боку, й політики, – з іншого. 

На приналежність до категорії вказують не тільки конкретні висловлювання, 

а й позиція у трактуванні хронологічних меж (здебільшого другої) явища 

шістдесятництва. Якщо з „першим покосом“ 1965 р. т. зв. „культурники“ 

пов’язують його припинення, то „політики“ розглядають ці судові процеси 

приводом для еволюції шістдесятницького руху, що завершив свою 

діяльність, вважають, внаслідок другої хвилі арештів – „генерального 

погрому“ 1972 р. Втім, питання зародження, становлення, розквіту й 

припинення шістдесятництва – одне з найбільш неоднозначних в 

історіографії: тривання явища або вкорочують, вказуючи на 1965 р. як 

закінчення (Т. Батенко) чи навіть початок (М. Брайчевський), або ж 

подовжують у часі до проголошення незалежності України (В. Квітневий). 

Позиція апологетів політичності шістдесятництва все ж домінує. 

Перевірити це якнайточніше можна методом встановлення його зв’язку з 

дисидентством. Так, у відношенні до останнього шістдесятництво 

детермінують як ядро/підґрунтя/передумова/предтеча, що в нього 

перетекло/переросло/перетворилося/еволюціонувало, а, отже, в дисидентстві 

хоч видозмінилося, але продовжилось. Не те що політизацію – політичність 

шістдесятників обстоюють деякі науковці, кількісно розширюючи явище 

представниками робітничого класу й селянства, інакомислення яких 

однозначно політичного характеру. (Тому що, по-перше, найбільш імовірно, 

в його основі – соціальні мотиви і, по-друге, навіть якщо й національні – це 

все ж ближче до різновиду політики, аніж „чистої“ культури). Втім, 
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більшість дослідників – і т. зв. „культурники“, і „політики“, що водночас не є 

„антикультурниками“ (і в нижченаведеному це підтверджується) – схильні 

окреслювати рух шістдесятників, послуговуючись критерієм 

інтелігентськості. „…шістдесятництво – це передусім рід 

інтелектуалізму“ [341, с. 6], – пише Т. Гундорова. До нього зачисляють і 

творчу, й технічну національно свідому інтелігенцію 60-х років ХХ ст., 

дискутуючи над питанням віку. Тому, якщо автор статті „Шістдесятники. У 

полоні поняттєвих конструкцій“ Я. Секо стверджує (і цьому не суперечать 

інші дослідники шістдесятництва), що „…можна належати до покоління 

шістдесятників, але не бути шістдесятником“ [502, с. 32], то, очевидно, має 

на увазі не (с)тільки класовий і віковий, а ідейний ценз. 

Брак теоретичної ясності щодо шістдесятництва зумовлює проблему 

„іменного канону“, де та чи інша концепція-критерій нав’язує певний набір 

імен. Тому не слід дивуватися, коли у переліку шістдесятників люди різних 

занять, соціального статусу й віку. (Скепсис виправданий, коли там 

представники полярних переконань, що стає можливим внаслідок еволюції 

терміну від „суспільно-оцінювального“ до „хронологічного“ [354, с. 336]. На 

цій же основі імена влягають у класифікації: шістдесятництва – на офіційне, 

дисидентське і т. зв. „шухлядне“ (за морально-політичним вибором), 

шістдесятників – на „засадничих“ і „припізнілих“ [521, с. 61] (за часом 

діяльності) або ж, підпорядковуючи їх певним критеріям, залежно від 

власного шістдесятницького досвіду, спогадуються як „«присвійне» 

шістдесятництво“ [519, с. 50]. 

Спроба синтезувати нійбільш поширені погляди на засадничі 

теоретичні проблеми шістдесятництва утворює таке експериментальне 

визначення: шістдесятництво – це рух національно свідомої української 

інтелігенції, що виник у культурно-громадській формі у кінці 50-х років 

ХХ ст., з 1965-го року еволюціонував до дисидентського 

суспільно-політичного й насильно придушений хвилею арештів у 1972 році. 
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В загальному ця дефініція не суперечить поглядам авторки дисертації. Та 

виникає низка запитань: чи не відбулась паралельно з динамікою діяльності 

шістдесятників і під її впливом трансформація суб’єкта руху (розширення 

т. зв. „літературного кола“ до „громадського“ [486, с. 880–881]), тобто, чи не 

розмивалась його інтелігентська основа; чи справді став 1972-ий рік „кінцем 

шістдесятників“ [448] (В. Овсієнко), незважаючи на те, що їхній опір 

продовжувався у „малій зоні“ (тюрмах і таборах) і „великій“ (відносно на 

волі), де саме під приводом тодішніх арештів Ю. Бадзьо розпочинає роботу 

над публіцистичною працею „Право жити“ і т. д. При ствердній відповіді 

виходить, що до 1972 р. його діяльність цілком вписується у рамки 

шістдесятництва, а після – ні, і тільки тому, що рух – причому не 

організований [374, с. 3] – припинив існування (по суті, з масового 

колективного став локально індивідуальним). То чи є визначальною 

категорія „руху“ для детермінації шістдесятництва? Може, це не тільки рух? 

Щойно наведені сумніви і вище – дослідницькі різноголосся свідчать, 

що наявні шістдесятництвознавчі розробки тяжіють до т. зв. аспектного, а не 

системного, за класифікацією Л. Тарнашинської, способу інтерпретації 

феномена і не вкладаються у жоден з двох визначених дослідницею „пластів 

… змістової якісності“ [521, с. 62] явища. Так, популярна локальна модель – 

вивчення певного сегмента шістдесятництва – рівновіддалена від кожного з 

них: хоч не обмежується поверховим калькуляційним „Я+ви+ще…“-пластом 

як „персоналізованою розгорнутою картиною явища“ [521, с. 62], та значно 

не дотягує до глибиннішого „Я+вище“, „…де саме явище несе ознаки чогось 

вищого, аніж індивідуальне – у сукупності імен – Я, сумується досвідом та 

змістом індивідуальних Я…“ [521, с. 62]. Тому стикаємося з проблемою 

браку в історіографії синкретичного підходу, наслідком чого є відсутність 

науково стійкої дефініції на позначення поняття 

„шістдесятники“/„шістдесятництво“, а знання про явище існує здебільшого в 

„термінах ситуативного наповнення“ [519, с. 29]. 
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Вклад у подолання порожнечі цілісного осягнення шістдесятництва 

здійснений хіба що блискавичними (в якісному і лапідарному сенсах) 

спробами його метафізичної інтерпретації і напрацюванням „образного 

осмислення“ [502, с. 39] (Я. Секо) й „метафоричних визначень“ [519, с. 39] 

(Л. Тарнашинська). Це передусім візії Є. Сверстюка „Шістдесятники і Захід“, 

О. Пахльовської „Українські шістдесятники: філософія бунту“ і 

Т. Гундорової „Шістдесятництво: метафора, ім’я, дім“ з 

т. зв. знаменниковими визначеннями шістдесятництва через категорії 

оборони (національної „фортеці“ [490, с. 60]) й бунту 

(інтелектуального [455], [341]). „«Шістдесятництво» можна розуміти, – пише 

І. Дзюба, – і у вужчому, власне, адекватному значенні: як рух «незгідних» і 

«дисидентів», але можна і в ширшому – як поступове розширення простору 

невдоволеної станом речей і відповідальної за майбутнє України думки 

(курсив наш. – Н. Дз.) – в усіх сферах життя. В цьому ширшому сенсі 

«шістдесятництво» не скінчилося з придушенням дисидентства в результаті 

репресій 1965 і 1972 років. Воно тривало в інших формах у 70–80-ті 

роки“ [64, с. 25–26]. З Дзюбиним трактуванням явища збігаються 

Сверстюкові критерії-„ознаки“ шістдесятників – „юний ідеалізм“, „шукання 

правди і чесної позиції“ та „неприйняття, опір, протистояння офіційній 

літературі і всьому апаратові будівничих казарми“ [490, с. 61], а разом – 

доводять комунікаційно-журналістичну природу шістдесятництва. 

У будь-якому випадку – при  прямому чи переносному способі 

трактування явища – за оборонно-бунтівничим, рухом думок чи просто 

суспільно-політичним рухом стоїть певний світогляд як двигун всякого. Інша 

річ, що одні шістдесятники були активними виразниками цього світогляду, 

через яких він ставав ословленим (шістдесятники-„автори“, і тут є привід 

звужувати коло до т. зв. „літературного“ – інтелігенції), а інші – пасивно 

мовчазними (шістдесятники-„реципієнти“, що становили „громадське“ 
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коло
7
). Тому шістдесятництво – це комунікаційно виражений 

(текстуально зафіксований) та героїчно втілений світогляд, а 

шістдесятники – інакомислячі вільнодумці, що з поетів і 

прозаїків-новаторів, митців, громадянських журналістів-дисидентів 

та ін. утвердились як відомі публічні інтелектуали. Це громадяни, які 

„…демонстративно переносили у сферу офіційної публічності правила, 

прийнятні виключно для сфери приватнопублічної“ [330] (В. Воронков), це 

„транслятори смислів“, „медіа-люди“ [464, с. 385] (Г. Почепцов), 

„інтелектуальні координатори“ [369, с. 150] (О. Забужко), творці 

„поколіннєвої філософії“ [525] (Л. Тарнашинська). 

В умовах тоталітарного суспільства шістдесятники сформували 

потужний позацензурний інформаційний простір, підтвердженням чого 

слугує низка фактів: 

- географія та масштаб поширення самвидавних журналістських 

матеріалів (Див. 1.3. та 4.1.); 

- найпопулярніше судове обвинувачення шістдесятників – 

„розмноження і розповсюдження антирадянських 

націоналістичних документів, які порочать радянський 

державний і суспільний лад“, відповідно до ст. 62 КК УРСР – 

„Антирадянська агітація і пропаганда“; 

- запобіжні радянські постанови, видані у час функціонування 

самвидаву (наприклад, постанова ЦК КПРС „Про підвищення 

відповідальності керівників органів преси, радіо, телебачення, 

кінематографії, установ культури і мистецтва за 

ідейно-політичний рівень матеріалів, що друкуються, та 

репертуар“ від 7.01.1969 р. (3.03.1969 р. – аналогічна 

постанова ЦК КПУ); таємна постанова ЦК КПРС „Про заходи 

по протидії нелегальному розповсюдженню антирадянських та 

                                                 
7
 Покликання на цю класифікацію Є. Сверстюка наведено вище. 
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інших політично шкідливих матеріалів“ від 28.06.1971 р. 

(липень 1971 р. – аналогічна постанова ЦК КПУ) і ін.). 

Врешті, шістдесятницький інформаційний простір постав унаслідок 

непересічної комунікаційної події – викриття культу особи Сталіна на 

ХХ з’їзді КПРС у лютому 1956 року. Щобільше, існує версія про виникнення 

шістдесятництва у власне журналістському середовищі: автор статті 

„Шістдесятники: звідки вони?“ О. Мусієнко доводить, що предтечею 

українських шістдесятників варто вважати студента-журналіста Київського 

університету Бориса Мар’яна, який у рукописній 

„Програмі-мінімум“ (1956 р.) виклав перелік пропозицій реформування 

радянського суспільства, складений на основі обговорення проблеми у 

студентському середовищі. Відтак „відлига“ починалась інформаційно й 

вивільнила потужний струмінь журналістської енергії шістдесятників. Саме 

тоді „ламався механізм таємниці“ [379, с. 78], більше не підлягаючи 

відновленню в історії Радянського Союзу. Про стосунок до цього 

публіцистики шістдесятників йтиме мова в одному з прикінцевих підрозділів 

дослідження. Зараз же залишається окреслити це явище поняттєво: отже, 

публіцистика шістдесятників – це різножанрові суспільно важливі виступи 

інтелектуалів покоління, що з 60-х років  ХХ ст. і дотепер за допомогою 

засобів масової комунікації циркулюють у світовому інформаційному 

просторі. За природою й часом виникнення вона дисидентська, але 

шістдесятницька – за авторством, адже більшість імен, що її представляють, 

– „корінні“ шістдесятники. Відповідно до початку публіцистичної діяльності 

їх варто категоризувати на дисидентських (Ю. Бадзьо, М. Брайчевський, 

І. Гель, І. Дзюба, В. Марченко, В. Мороз, Є. Сверстюк, В. Стус, В. Чорновіл), 

навернених (І. Драч, Б. Олійник, Д. Павличко) і „припізнілих“ (М. Горинь, 

Р. Іваничук, М. Косів, Л. Костенко, Л. Лук’яненко, М. Маринович). Такий 

відбір персоналій відповідає „креативному“ [519, с. 51] „іменному канону“  

– локальній темі дослідження журналістично-публіцистичної грані 
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шістдесятництва. Зрештою, і вона навряд чи представлена повномасштабно: 

„космос шістдесятництва“, має рацію І. Жиленко, й справді „занадто 

великий, аби назвати всі його планети“ [364, с. 124]. 

 Публіцистиці ставлять на карб „омасовлення“ шістдесятництва 

(А. Дністровий) [359], т. зв. художню смерть (О. Соловей) [508], але 

розуміють і дзеркалом світогляду шістдесятників (Я. Секо) [500]. Наявні 

розвідки поки що не спромоглися ні довести, ані спростувати ці більшою 

мірою публіцистичні, аніж наукові твердження. Про те, втратила чи здобула 

українська нація від публіцистики шістдесятників (а, отже, і саме 

шістдесятництво як рух за національне відродження), йтиметься у наступних 

підрозділах дисертації, що розкриває проблему цілісно: від процесу 

публіцистичної діяльності до контенту публіцистичних текстів та їхнього 

значення для української справи. 

 

1.3 Публіцистика шістдесятників: від самвидаву 60-х років до 

легальних виступів сьогодення 

 

Самвидавній формі інформування громадськості, в межах якої 

публіцистика шістдесятників постає як окремий потік інформації в СРСР, 

передував їхній вихід до читача через офіційну радянську періодику. До 

прикладу, професійними журналістами (тоді ще здебільшого у жанрі 

репортажу) працювали В. Симоненко (газети „Черкаська правда“, „Молодь 

Черкащини“, „Робітнича Газета“), В. Чорновіл (Львівське телебачення, газети 

„Друг читача“, „Молода гвардія“), В. Марченко („Літературна Україна“), 

відділом критики журналу „Вітчизна“ завідували у різний час І. Дзюба та 

Є. Сверстюк, літературним редактором „Соціалістичного Донбасу“ був 

В. Стус, Ю. Бадзьо працював у видавництві „Молодь“, а І. Світличний 

спершу керував відділом критики журналу „Дніпро“, згодом – займав посаду 

відповідального секретаря „Радянського літературознавства“. У першій 
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половині 60-х років поетичні й літературно-критичні спроби молодої творчої 

інтелігенції з характерною їм публіцистичністю ще друкували, окрім 

згаданих, літературні журнали „Дніпро“, „Жовтень“, „Прапор“, „Ранок“ й 

„Літературна газета“. (Зрештою, вони виходили й окремими збірками). На 

шпальтах останньої в час редакторства П. Загребельного публікувались цілі 

авторські добірки поезії молодих. 

Та невдовзі після зустрічі радянського керівництва з творчою молоддю 

вкінці 1962 року згадані видання кардинально змінюють ставлення до 

шістдесятників: їхні твори не тільки не публікують – розпочинається хвиля 

цькування нового покоління у пресі і творчих спілках [375; 524]. Навіть 

поезію (годі публіцистику), що була „офіційною шпариною, крізь яку 

формувалася нова опозиційна мова“ [314, с. 42], надовго позбавляють права 

на звучання, а нонконформістських шістдесятників – саме вони й ставали 

згодом авторами публіцистичних текстів з українських проблем – доступу до 

періодичних видань. 

Зрозуміло, публіцистику шістдесятників практично неможливо 

віднайти на шпальтах радянської преси: молоді інтелектуали, заробляючи на 

життя чорною роботою („кочегари з вищою освітою“), друкувались нерідко 

власним коштом та зусиллями – собі на ризик! – у самвидаві. „Самвидав, – на 

вимушеність виникнення цього феномена влучно вказує Р. Корогодський, – 

з’явився як захисний рефлекс на неможливість зачіпати будь-яку серйозну 

проблематику“ [412, с. 89]. Це встановлено й науково, адже в монографії 

Л. Василик читаємо: „Самвидав як явище постав під впливом обмежень на 

інформаційну свободу“ [326, с. 225]. Відсутність імен шістдесятників в 

офіційних виданнях не применшує – навпаки підсилює – їхню журналістську 

відданість: інформаційно-просвітницька діяльність, не будучи 

кваліфікаційною (за винятком Б. Олійника й В. Чорновола), стала внутрішнім 

обов’язком і покликанням. Так, Ю. Бадзьо пояснював: „Я не вирощую хліб, 

не лікую людей. Моє поле і мій завод – думка. Тут моє місце праці, це моє – 
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смію сказати – покликання“ [405, с. 633]. Цікаво, багато молодих творчих 

інтелектуалів захоплювалися літературою і саме нею, – як критики – а не 

публіцистикою планували займатись у майбутньому. Особливо це стосується 

І. Дзюби: його „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ мав бути ситуативним 

нелітературним винятком (мовчати тоді, вважав, не було права) у його 

історико-літературній роботі. (Натомість відбувся як основоположний у 

публіцистиці інтелігентського шістдесятництва (конкретніше – далі)  й став 

символом його політизації, як автор І. Дзюба – усього руху). „Спроба 

замкнутися в літературний цех, навіть якби це було можливо, – згадував 

Є. Сверстюк, – виглядала б на втечу в малу гру з заплющеними 

очима“ [486, с. 878]. 

Значну роль на становлення комунікаційно-журналістської діяльності 

шістдесятників відіграв чинник їхніх особистих взаємин. Як рух однодумців, 

шістдесятництво не обмежувалось офіційною трибуною в погідливий час 

„відлиги“, ні самвидавом – в умовах утисків при її згортанні. „Діапазон 

публічної репрезентації“ інтелектуалів досить вичерпно представила 

Л. Тарнашинська: „…від дискусій в приватних помешканнях чи художніх 

майстернях (що певною мірою вже мають елемент спонтанності) – до 

діяльності Клубу творчої молоді та зібрань біля пам’ятника Шевченку в день 

перепоховання праху поета (що фактично було не тільки даниною пам’яті й 

шани, а й викликом системі та форматом публічної відкритості); від 

багатолюдних літературних вечорів у студентських або робітничих 

аудиторіях – до віртуального простору читачів, яким імпонувала їхня 

творчість“ [519, с. 325]. Та все ж умовно весь об’єм інформації, що завдяки 

шістдесятникам вказаними методами у 60–80-х роках циркулювала у 

радянському просторі, можна назвати самвидавною, апелюючи не до кореня 

„вид“ (від „видав“) у цьому слові, а до ініціативи („сам“) її оприлюднення. 

(До того ж у правомірності цього переконуємося через наявність термінів 

„усний самвидав“ чи „магнітвидав“ в О. Обертаса). Зрозуміло, тільки 
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дещицю тодішніх усно висловлених ідей – а початки шістдесятництва це 

передусім час „жанру – «ВЕЧІР»“ [412, с. 174] – вдалося графічно вберегти. 

Про їхню вагомість може свідчити тепер нічим не особлива (бо історично 

загальновідома) інформація про арешти молодої української інтелігенції 1965 

року. Та озвучена кілька днів по тому – 4 вересня у столичному кінотеатрі 

„Україна“ під час прем’єри фільму „Тіні забутих предків“ у формі 

кількахвилинного повідомлення І. Дзюби – ця інформація могла світоглядно 

струснути радянську людину, а відтак революційно перевернути усе 

суспільство: промовець наважився порівняти свавілля влади зі сталінськими 

репресіями 30-х років, та на півслові його заглушили сиренами. „Хто проти 

тиранії – встаньте!“ – кинув В. Чорновіл. Тоді, пише Г. Касьянов, „була 

підірвана монополія влади на інформування слухняної громадськості щодо 

такого роду подій“ [398]. 

Публіцистика шістдесятників все ж розпочинається самвидавом і в цій 

видавничо-поширювальній формі існує протягом певного часу, становлячи, 

за незначними винятками, третій після т. зв. літературного (1960–1963 рр.) й 

публіцистично-анонімного (1963–1965 рр.) етап його функціонування за 

періодизацією В. Чорновола (див. передмову до Українського вісника (1970–

1972 рр.)) та упорядників Енциклопедичного довідника „Рух опору в Україні: 

1960–1990-ті рр.“ (серед яких теж О. Обертас) [482]. Дослідники одноголосно 

пов’язують з вищезгаданою подією – арештами 1965 року – докорінну 

еволюцію самвидаву, що, порівняно зі „слабким літературно, часом 

поверховим, бідним на конструктивні ідеї політичним самвидавом першої 

половини 60-х років“ [398], якісно „політизується“. З анонімного і часто не 

інтелігентського чи, по крайній мірі, інтелектуального, він стає продуктом 

високоерудованих, виходить за рамки хоч гострої, та все ж декларативної 

критики. Про це свідчить уже перший текст нового періоду самвидаву – 

„Інтернаціоналізм чи русифікація?“ І. Дзюби, що постав миттєвою (протягом 

вересня – грудня 1965 року написаний на майже дві сотні сторінок) реакцією 
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на „перший покіс“ шістдесятників. Ця праця змінила не тільки усе життя 

автора, як сам стверджує в інтерв’ю, вона по праву є засадничою у 

публіцистиці шістдесятників і поворотною у їхній діяльності: саме через 

публіцистику пролягає межа між культурницьким і політичним у 

шістдесятництві. Якщо остання досі маскувалася під літературно-критичні 

виступи (виняток становить анонімний памфлет „З приводу процесу над 

Погружальським“ 1964 року авторства Є. Сверстюка), то „Інтернаціоналізм 

чи русифікація?“ І. Дзюби є, по-перше, – формально – власне 

журналістським продуктом – глибокою аналітикою тодішньої дійсності, що 

постала на базі потужного фактичного матеріалу, доступного завдяки 

професійному використанню автором усіх методів збору інформації. Й, 

по-друге, – змістовно – „…це вже пряма політична постановка питання про 

українське національне становище, принципова критична оцінка 

національної політики влади“ [362, с. 6]. Тому „Інтернаціоналізм чи 

русифікацію?“ можна вважати дисидентським поворотом у 

шістдесятництві („…першим видатним програмним документом 

українського дисидентства…“ [430, с. 478], за І. Лисяком-Рудницьким) та 

його поворотом від літератури
8
 до журналістики („…це своєрідна 

політична програма шестидесятництва…“, – стверджує 

Ю. Курносов [424, с. 88]). „Коли після падіння Хрущова прочинені двері 

було зовсім зачинено, – у спогаді «Шістдесятники і Захід» писав 

Є. Сверстюк, – настала пора суворіших випробувань. На перший плян 

виходить критика та публіцистика і зухвало йде в самвидав“ [490, с. 63]. 

Самвидавна публіцистика шістдесятників, отже, припадає головно на 

т. зв. міжарештний період – від „першого покосу“ 1965 р. до „генерального 

погрому“ 1972 р. Початкову межу підтверджує хоча б той факт, що серед 

арештованих першої хвилі відсутні імена класиків публіцистичного 

                                                 
8
 Літератури у двох розуміннях: формальному (як виду письма) і змістовому (від 

проблем літератури у текстах). 
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шістдесятництва, другу ж – обумовлює той, що саме тоді більшість із них 

опиняється за ґратами. Це не означає, що після репресій 1972 року самвидав 

як явище чи самвидавна журналістика в його рамках припинили своє 

існування – призупинилася на більш ніж десятиліття публіцистична 

діяльність заарештованих І. Дзюби (не ув’язненого)
9
, Є. Сверстюка, 

В. Чорновола, В. Мороза (на два роки раніше, уже вдруге), В. Марченка 

(через рік) як публіцистично найактивніших на той час шістдесятників. Тому, 

хоч має рацію М. Рябчук в тому, що „хронологічні рамки совєтського 

самвидаву можуть бути окреслені … 60–80-ми роками – від «пізнього» 

Хрущова, умовно кажучи, до «раннього» Горбачова“ [481, с. 114], не все те, 

що входить у поняття „совєтського самвидаву“, належить шістдесятникам і 

ще менше – українським чи публіцистичному їх доробку. Зрештою, між 

дослідниками самвидаву різноголосся відсутні – і М. Рябчук, й упорядники 

Енциклопедичного довідника „Рух опору в Україні: 1960–1990-ті рр.“ 

сходяться на тому, що після 1972 року політичний самвидав у формі 

світоглядних текстів перестає існувати. Натомість популярності набуває 

самвидав четвертого періоду [482, с. 28] – правозахисний самвидав УГС, 

т. зв. таборовий, що тяжів до лаконічної інформативності й злободенності, 

хоча, безперечно, належав до журналістичного сектора. За даними історика 

О. Бажана, „…і в 70-х, і в першій половині 80-х років в доповідних комітету 

Держбезпеки СРСР Україна називалася як одна з найбільш неблагонадійних 

в цьому плані (самвидаву. – Н. Дз.) республік“ [311, с. 363]. Та все ж саме 

шістдесятницький публіцистичний самвидав другої половини 60-х 

років дослідники відзначають як „золотий вік самвидаву“ [482, с. 26]. 

Після низки неуспішних псевдозаконодавчих спроб, спрямованих на 

перешкоджання виготовленню й поширенню самвидаву (остання – 

Постанова ЦК КПРС від 27 червня 1971 р. та ЦК КПУ від 27 липня 

                                                 
9
 Автор знаменитого „Інтернаціоналізму чи русифікації?“ повертається до 

улюбленого заняття – літературної критики, зокрема літератури народів СРСР, і в такий 

спосіб продовжує боротися з їх русифікацією. 
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1971 р. „Про заходи по протидії нелегальному розповсюдженню 

антирадянських та інших політично шкідливих матеріалів“) влада вдалася до 

масових арештів. Невипадково саме у 1972 році прийнято рішення покінчити 

з позацензурними масово поширеними текстами шляхом ізолювання їх 

авторів: станом на той час була вже добре налагоджена самвидавна система, 

виходив періодичний журнал „Український вісник“, удосконалювалась 

технологія розмноження самвидаву. Так, напередодні чергових репресій 

Є. Пронюк і В. Лісовий за посередництва певних осіб знайшли спосіб його 

ефективнішого тиражування. „Йшлося, мабуть, про апарат типу ксерокса. – 

згадує останній у книзі спогадів. – Задум так і не було здійснено – на 

перешкоді стали арешти 1972 року“ [432, с. 217]. 

В умовах конспірації та браку коштів (адміністративні утиски 

шістдесятників призводили до безробіття чи малооплачуваних заробітків) 

самвидавна діяльність зазнавала певних труднощів. Та все ж при появі 

вагомого тексту його фіксували доступними засобами: відтворюючи з 

пам’яті на певний носій (наприклад, виступ у Бабиному Яру І. Дзюби), 

переписуванням вручну, передруковуючи на машинці, фотографуванням на 

плівку, за допомогою шапірографа (ротатора), навіть на вінілових 

рентгенівських знімках. Залежно від носія, дослідники самвидаву 

розрізняють усний самвидав, магнітвидав, т. зв. „самвидав на кістках“ і 

традиційно паперовий. Заборонену літературу поширювали не лише через 

знайомих, також підкидали у людних місцях. Цими засобами 

самвидавно-масової інформації, більшою чи меншою мірою, поширювалася 

публіцистика шістдесятників у межах республіки, часто витікаючи за кордон, 

де її перевидавали. 

Так, за критерієм географії поширення самвидавні тексти поділяються 

(а по суті множаться) на місцеві (т. зв. „тутвидавні“) і „тамвидавні“. В 

історичних дослідженнях домінує думка про те, що республіканська система 

кругообігу самвидаву обмежувалася великими українськими містами, рідко 
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чи зовсім не включаючи сіл. Постійний обмін матеріалами відбувався між 

Києвом та Львовом, де відповідні обов’язки взяли на себе І. Світличний та 

М. Горинь. Активним поширенням самвидаву в столиці відзначились 

В. Лісовий і В. Овсієнко (т. зв. „самвидавний ланцюг Лісового – 

Овсієнка“ [405, с. 51]). Та все ж визначну роль у самвидавній діяльності від 

самих початків зародження феномена непідцензурного видання текстів 

відіграв І. Світличний. Літературний критик за покликанням, він не став 

автором публіцистичних статей, та завдяки систематичному збиранню, 

виготовленню, редагуванню і розповсюдженню самвидаву стоїть біля витоків 

альтернативного комунікаційного простору другої половини минулого 

століття. На це вказують як колеги-шістдесятники, так і дослідники. 

Наприклад, Я. Секо у статті „Іван Світличний у русі шістдесятників“ пише, 

що Іван Олексійович „…вводить український національний рух у новий 

дискурс боротьби, який умовно можна назвати 

«інформаційним»“ [495, с. 156]. До речі, – великою мірою завдяки широким 

світовим зв’язкам: через І. Світличного відбувався обмін літературою з 

інтелігентами Заходу, і саме за це його люто ненавиділа радянська влада, 

покаравши максимальним строком ув’язнення. 

При доставленні копії самвидавного першоджерела за кордон його 

розповсюдженням активно займалася українська діаспора (в т. ч. у 

зворотньому напрямку), рідше – засоби масової інформації відповідної 

держави. В історіографії самвидаву наявна стаття „Як діставався «самвидав» 

на Захід“, де розсекречено інформацію про шляхи переправлення матеріалів 

за межі УРСР. У ній автор, засновник українського видавництва 

„Смолоскип“ у США О. Зінкевич, спростовує популярну думку про те, що 

каналами виведення текстів були виключно Москва й Чехословаччина. 

Насправді самвидав вивозили і до Канади (через групу тамтешніх, прибулу з 

метою вивчення української мови), до Болгарії (за допомогою місцевих 

знайомих митників), до Данії (завдяки українським морякам), врешті на Захід 
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загалом (через спортсменів, учасників Олімпійських ігор). У московському 

напрямку самвидав почав рухатися через Л. Плюща, який, до того ж, 

перекладав тексти на російську мову, а чехословацький функціонував 

завдяки Ю. Бачі, Г. Геник-Березовській, Г. Коцуровій, М. Мушинці і ін. 

Передачею самвидаву за кордон певного часу займалася онука І. Франка 

Зіновія Франко, З. Антонюк. 

Тамвидав, як єдиний засіб поширення самвидаву за кордоном 

(т. зв. українське самвидавне іномовлення), поділяється на основі його носія 

таким чином: 

- періодичні видання: газети „Вільне слово“, „Гомін України“, 

„Канадійський фармер“, „Новий шлях“ (м. Вінніпег, з 1974 р. – 

м. Торонто), „Українське слово“, „Українські вісті“; журнали 

„Сучасність“, „Визвольний шлях“, Український історик, Шлях 

перемоги; бюлетені „Облога“
10

 (видавництво „Смолоскип“ у США) 

та „Матеріали самвидаву“ (проект спеціального „самвидавного“ 

відділу Радіо Свободи з періодичністю 40–50 випусків на рік) і ін.; 

- видавництва: „Перша українська друкарня у Франції“, 

„Смолоскип“, „Сучасність“, „Нові дні“ і ін.; 

- радіостанції: „Бі-бі-сі“, „Радіо Свобода“, „Голос Америки“, 

„Ватикан“ та ін. 

Завдяки регулярним трансляціям самвидаву українськими редакціями 

західних радіостанцій у кільканадцять разів збільшувалася його 

республіканська аудиторія, а засоби поширення виходили за межі графічних 

та усних, поповнившись т. зв. „радіовидавом“. Починаючи з першої звістки 

про арешти шістдесятників 1965 р., „Радіо Свобода“, пише О. Ремовська в 

однойменному дослідженні, „…на найближчі два десятиліття … стало одним 

із небагатьох засобів інформації, які передавали самвидав“ [469, с. 38]. Так, 

                                                 
10

 „Облогу“ надсилали поштою зворотно українським письменникам і політичним 

діячам. 
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світового й, зрозуміло, місцевого масового поширення набули 

нижчеперелічені тексти самвидавного етапу публіцистики шістдесятників. 

„Інтернаціоналізм чи русифікація?“ І. Дзюби, „…публіцистичний 

шедевр, … який став справжнім бестселером…“ [411, с. 120]. Після 

написання у грудні 1965 р. разом із супровідним відкритим листом праця 

відправлена до республіканського і всесоюзного керівництва, органів преси 

(офіційно не опублікована). Тоді ж різними графічними засобами самвидавно 

поширювана по всій території України (в т. ч. під час офіційних заходів – 

П’ятого з’їзду письменників України у листопаді 1966 р., Всесоюзної наради 

психологів 1968 р.), з 1968 р. – вперше у тамвидаві (видавництво 

„Смолоскип“). Перевидана багатьма мовами (англійська, німецька, 

французька, італійська, російська, китайська, в’єтнамська). З 

журналістськими коментарями озвучена в ефірі „Радіо Свобода“. „Активно 

пропагувала закладені в ній ідеї і мережа кореспондентів, яка діяла 

практично в усіх областях України“ [311, с. 358]. Перша публікація в 

українському періодичному виданні, за усталеною версією, – журнал 

„Вітчизна“, 1990 р., № 5–8. Цю інформацію спростовують спогади 

журналіста Володимира Рибинчука [409]: 1966-го року вінницька молодіжна 

газета, якою керувала донька відомого КДБіста (!), публікувала 

„Інтернаціоналізм чи русифікацію?“, внаслідок чого було звільнено 10 

журналістів видання. 

„Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців»)“ В. Чорновола, 

„…перша закордонна публікація матеріалів українського Опору після 

тридцятих років, друкована за кордоном, – яку автор відповідально підписав 

власним іменем і в якій було документовано все – від першої до останньої 

сторінки“ [516, с. 45]. У квітні 1967 р. написана у формі творчих портретів 

заарештованої під час „першого покосу“ української інтелігенції. Передана 

органам влади, поширена у самвидаві. З 1968 р. відома на Заході завдяки 



 

 

54 

передрукам у світових періодичних виданнях [Див. 542], радіоефірам на 

„Свободі“ і ін. 

„Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї 

концепції“ М. Брайчевського. Стаття призначалася для друку в науковому 

історичному журналі. Після відмови без відома автора розповсюджена у 

самвидаві з 1966 р. й у тамвидаві – в 1972 р. (видавництво „Нові дні“, 

м. Торонто). 

„Репортаж із заповідника імені Берії“, „Мойсей і Датан“, „Серед 

снігів“, „Хроніка опору“ В. Мороза. Перша з названих праць написана у 

формі відкритого листа до радянської влади в Україні під час ув’язнення 

автора, у червні – липні 1967 р. за посередництва В. Чорновола текст 

переданий адресатам та поширений у самвидаві. Подолав межі УРСР. Інші 

матеріали постали впродовж вересня 1969-го – травня 1970-го років у 

короткий період перебування В. Мороза на волі. Самвидавно і тамвидавно 

(газети „Шлях перемоги“, „Українське слово“, радіостанція „Свобода“, 

видавництво „Смолоскип“ та ін.) масово поширені. 

„З приводу процесу над Погружальським“, „Іван Котляревський 

сміється“, „Собор у риштованні“, „На мамине свято“, „Остання 

сльоза“ Є. Сверстюка. Перший матеріал постав унаслідок підпалу відділу 

україніки в національній бібліотеці Києва у травні 1964 р. Анонімно 

поширювався, переданий на Захід (журнал „Сучасність“, 1965 р.), став 

найпопулярнішим твором самвидаву того часу. Інші також набули широкого 

розголосу серед громадськості в кінці 60-х – на початку 70-х років, 

інкриміновані автору на суді. 

Окрім названих праць, у створеній шістдесятниками інформаційній 

мережі циркулювали ще такі тексти, спрямовані на вирішення національних 

питань: виступ І. Дзюби з нагоди річниці розстрілів у Бабиному Яру 

29 вересня 1966 року; стаття „Правосуддя чи рецидиви терору“ В. Чорновола 

(під назвою „Я нічого у вас не прошу“ опублікована у часописі „Новий 
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шлях“, а з 1968 р. – окремим виданням у Торонто) та „Як і що обстоює 

Б. Стенчук?“ (у „Визвольному шлясі“ 1973 р.); „Тоталітаризм, українське 

відродження і В. Мороз“ І. Геля. Його ж „Грані культури“, публіцистичний 

текст, написаний у Володимирській в’язниці 1976 р., був уперше 

опублікований за кордоном аж через вісім років. Не менш драматична історія 

науково-публіцистичної праці Ю. Бадзя „Право жити“: двічі майже 

завершений рукопис (перший містив 1400 сторінок!) викрадали в автора. 

Перед публікацією вилученої з архівів КДБ версії вдалося поширити у 

діаспорній пресі та через радіостанції „Відкритий лист до російських та 

українських істориків“ і „Відкритий лист до Президії ВР СРСР та ЦК КПРС“, 

що постали, по суті, скороченим варіантом праці. На більш ніж десятилітнє 

замовчування були приречені також публіцистичні статті В. Марченка 

„Київський діалог“ та „За параваном ідейності“. У 1973 р., після написання, з 

ними встигла ознайомитись тільки друкарка, за що автора тоді ж вперше 

ув’язнено. 

Після арештів 1972 р. політичний самвидав (він хоч не зводиться до 

національно-світоглядних текстів, та останні в колоніальних умовах не могли 

бути аполітичними) згасав не тільки тому, що активних дисидентів 

заарештували, а потенційних застрашили (приклади Ю. Бадзя та В. Марченка 

спростовують друге) – серйозного удару було завдано і системі його 

поширення. Вагоме значення у цій справі займав нелегальний періодичний 

журнал „Український вісник“, що з 1970-го по 1972-ий рік виходив у Львові 

та розповсюджувався далеко за межами України. Головний редактор 

В. Чорновіл до свого чергового ув’язнення під час „генерального погрому“ 

встиг видати п’ять і підготувати ще один номер цього видання (останній 

вийшов завдяки колегам й ускладнив слідство). Журнал об’єднував під своєю 

палітуркою різножанрові матеріали неантирадянського характеру (у прямому 

політичному, а не ідеологічному значенні цього слова), що досі окремими 

текстами поширювалися у самвидаві, хроніку подій. Остання, до речі, як 
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т. зв. публіцистика факту, володіла потенціалом національно-світоглядного 

впливу, який можливо оцінити виключно за умови її прочитання в 

історичному контексті. Зрештою, як і шістдесятницький самвидав  

60–70-х років загалом. 

Відновлення фізичної можливості для ведення публіцистичної 

діяльності шістдесятників відбулося у середині 80-х років (терміни 

ув’язнення були здебільшого 12-річними) – у час перебудови й гласності, а 

тому політична ситуація накладає на неї не тільки формальний, а й змістовий 

відбиток. Так, з нелегального самвидаву публіцистика шістдесятників 

поступово, через його легалізацію, виходить у відкритий друк, в т. ч. на 

сторінки офіційних періодичних видань. Проблемно ж еволюціонує від 

різного рівня радикальності імперієруйнівних ідей до державотворчих візій. 

Шістдесятництво знову стає монолітом – уже не як рух чи, тим більше, 

політична думка – а як національний світогляд. Відновлюється уражене в 

60-х роках його конформістське крило, лави шістдесятництва поповнюються 

досі „внутрішньо емігрованими“ й молодшими інтелігентами. Врешті кожен 

шістдесятник тепер сам стає „шістдесятництвом“ – авторською 

національною ідеєю на певному проблемному полі. Для І. Дзюби – 

наверненого дисидента – це культура й мова; для І. Геля, Є. Сверстюка, 

М. Мариновича – віра й релігія; у Ю. Бадзя, Д. Павличка, В. Чорновола – 

передусім політика; у всіх названих і не згаданих – національна історія, 

еклектично інше. Журналістське покликання шістдесятників врешті 

легалізується на посадах редакторів якісних українських видань: 

відновленого „Українського вісника“ (1987–1989 рр.), згодом тижневиків 

„Час/Time“ (1994–1998 рр.) і „Час“ (1998–1999 рр.) (В. Чорновіл), журналів 

„Сучасність“ (І. Дзюба, 1992–2002 рр.), „Християнський голос“ (І. Гель, 

1988 р.), газети „Наша віра“ (Є. Сверстюк, 1989–2014 рр.) Неспростовним 

аргументом на доведення активності (забігаючи наперед, додамо, – й 

вагомості!) шістдесятників в інформаційному просторі є їхні премії у галузі 
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журналістики і публіцистики: І. Дзюби (Державна премія Української РСР 

ім. Т. Г. Шевченка 1991 р.); В. Чорновола (Міжнародна журналістська премія 

ім. Ніколаса Томаліна 1975 р., Державна премія України ім. Т. Шевченка 

1995 р., у 2003 р. засновано Премію імені Вячеслава
11

 Чорновола за кращу 

публіцистичну роботу в галузі журналістики); Є. Сверстюка (Державна 

премія України ім. Т. Шевченка 1995 р.), Л. Лук’яненка (Національна премія 

України ім. Т. Шевченка 2016 р.). Відповідно, публіцистичні тексти 

шістдесятників регулярно часто виходять окремими авторськими збірками чи 

багатотомними виданнями. 

Трибуною для шістдесятників у час перебудови й незалежності стають 

газети „Вечірній Київ“, „День“, „Дзеркало тижня“, „За вільну Україну“, 

„Літературна Україна“,  „Молодь України“, „Наша віра“,  „Слово Просвіти“, 

„Урядовий кур’єр“, „Час/Time“; журнали „Вітчизна“, „Сучасність“, „Кур’єр 

Кривбасу“, „Український вісник“, „Християнський голос“ і ін., радіостанція 

„Свобода“. Часто один і той же текст статті чи публічної доповіді („жанр 

«Вечір»“ не перестає бути характериним для шістдесятників) 

передруковували кілька видань. А масштаб їхнього поширення не 

обмежувався місцевою українською пресою – шістдесятники не перестають 

бути актуальними за кордоном, причому не тільки в діаспорній періодиці. До 

прикладу, найбільш тиражовану статтю І. Дзюби того часу „Чи 

усвідомлюємо національну культуру як цілісність?“ (1988 р.), що, до речі, 

викликала в українських інтелігентських колах бурхливу дискусію навколо 

проблем ідентичності, передрукували у Москві й, фрагментами, – 

американська газета „Нью-Йорк-таймс“. 

Мапа соціальної комунікації шістдесятників, вище доволі лаконічно 

представлена у формі простого перелічення основних текстів та періодичних 

видань, дає підстави виокремлювати два періоди їхньої публіцистичної 

                                                 
11

 Відповідно до побажання самого В. М. Чорновола, його ім’я, всупереч правописним 

нормам, використовуватимемо без апострофа.  
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діяльності: нелегальний радянський (середина 1960-х – кінець 1980-х років) та 

легальний український (з кінця 1980-х років). На кожному з цих етапів 

публічні виступи мають свої особливості, адже як і будь-які журналістські 

тексти, прив’язані до часу. З метою моделювання шістдесятницької 

поколіннєвої візії національного поступу хронологічний підхід при 

дискурсивному аналізі текстів буде свідомо відхилено на користь 

проблемного. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Теорія публіцистики, оглядове ознайомлення з якою здійснено у 

першому підрозділі дисертації, дає підстави ідентифікувати 

національно-світоглядну публіцистику окремим тематично-проблемним 

сегментом світоглядної публіцистики. Як і родове відносно неї явище, 

національно-світоглядна публіцистика включає й аналітичні, і власне 

публіцистичні (філософічні) тексти, а її видові особливості мають змістовий 

характер. На нього вказує сам дефінієнс „національно-світоглядна 

публіцистика“, що свідчить про спрямованість на збереження і творення 

ідентичності нації. Дворівневе розуміння світоглядної публіцистики, хоча й 

не в номінативному окресленні сьогочасної науки, та характерне ще 

концепції М. Шлемкевича як автора цього терміна. Усі подальші розробки 

тяжіють до сегментування публіцистики як цілого, що пояснює широту 

дефініційного діапазону поняття. 

 Публіцистика шістдесятників є продовженням ментально й історично 

зумовленої національно-світоглядної традиції української журналістики. 

Зважаючи на інформаційний дискурс початку діяльності цього покоління, 

світоглядними варто розуміти не лише емоційно філософічні й ґрунтовно 

аналітичні тексти дисидентів, а й національно важливу новину 

(т. зв. публіцистика факту). Це не стільки кількісно розширює поняття 
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„національно-світоглядна публіцистика шістдесятників“, скільки значеннєво 

підносить самвидавні тексти тодішніх інакодумців. 

Ще в минулому сторіччі публіцистика шістдесятників стала об’єктом 

вивчення руху опору й суспільно-політичної думки у працях зарубіжних та 

українських істориків, як вербально оформлене явище викликала науковий 

інтерес літературознавців. На маргінесах цих же досліджень започатковано 

комунікаційний підхід шістдесятництвознавчих студій, згодом перейнятий 

теоретиками журналістики. Та якщо увага перших більше приділена 

самвидавному періоду публіцистичної діяльності шістдесятників, то останні 

вивчають або публіцистику окремих персоналій покоління, або 

цілісно-фрагментарно, – бо в контексті ширшого об’єкта.  

Публіцистичний доробок шістдесятників є п’ятдесятирічним етапом в 

історії української журналістики, що розпочинається у формі нелегального 

самвидаву у 60-х роках й еволюціонує до неформальної та офіційної 

періодики кінця 80-х років ХХ ст., продовжуючись сьогочас. Це санкціонує 

вивчення публіцистики шістдесятників з погляду журналістикознавства. 
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РОЗДІЛ 2 

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

 

2.1 Історія українського народу як знакова система: семіозис і 

сигніфікація 

 

Історична проблематика у публіцистиці шістдесятників, що становить 

значний сегмент їхнього доробку, актуалізована складністю й динамічністю 

історичного процесу українського народу, з одного боку, й певною 

тенденційністю його інтерпретаційного поля (тогочасні історіографія, ЗМІ), – 

з іншого. Відтак, як контрпогляд до відповідного офіційного дискурсу, 

історичний наратив шістдесятників постав із необхідності об’єктивного 

інформування про замовчувані події та явища й розвінчання стереотипів 

радянської пропаганди та історичної науки, що, за шістдесятниками, 

виконувала функцію „адвоката грабіжника“ (вислів І. Дзюби). 

Міцним підмурівком для об’єктивної версії історичної правди на той 

час були напрацьовані у минулих сторіччях, але недоступні концепції 

української історії. У публіцистиці фахових істориків (М. Костомарова, 

М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Липинського) й обізнаних у проблемі 

інтелектуалів (П. Куліша, І. Франка, Д. Донцова) ХІХ – початку ХХ ст. 

помітно вирізняється проблема походження України (князівський період) і 

включення до складу Російської імперії, тогочас – Московського царства 

(козацький період), та його наслідки. Попри спірні питання, дискусії 

публіцистів, історична правда про названі епохи сфокусована в уявленні про 

Русь (Київську Русь) як першу державу українського народу. Він же як 

„південноруський“ народ у М. Костомарова був руським, пише історик, за 

усіма характеристиками – територіально, звичаєво, за мовою й побутом, тоді 
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як „великороси“, що є іноземцями відносно Русі-основоположниці, могли 

стати руськими тільки до певної міри – за освітою, вірою, але аж ніяк не 

місцевістю. З розширенням, щобільше, – умисним розтягненням поняття 

„руський“, пояснює М. Костомаров, істинно руські були змушені шукати 

нової назви для окреслення власної окремішності і тому стали „українцями“. 

Уявленнями про українців та росіян як історично самобутніх народів 

просякнуті публіцистичні тексти й інших інтелектуалів. Мілітарну угоду 

ХVІІ ст., що згодом призвела до ліквідації Гетьманщини і насильного 

підпорядкування українського народу московському цареві, публіцисти 

сприймають негативно не лише з причини остаточної втрати етноніму – 

ґрунтовною підставою слугують наслідки цього: неграмотність та 

закріпачення населення взамін на високорозвинену культуру українців і т. д. 

Детально інтерпретовані у минулому, ці історичні процеси стали 

об’єктом публіцистичного зацікавлення для шістдесятників. Очевидно, не 

стільки з необхідності нагромадження нового історичного знання, скільки 

його поширення серед українського народу, не перше покоління якого 

виховували під впливом по-російськи переписаної історії. На цей аспект 

вказано також у статті „Історичний дискурс українських шістдесятників“ 

Я. Секо. Автор переконаний: „…шістдесятники були не стільки творцями 

нової концепції української історії, скільки популяризаторами“ [497, с. 127]. 

Але притому не слід забувати: саме шістдесятники мали можливість (по суті, 

сміливість та гідно виконаний обов’язок покоління!) чи не першими 

пояснити трагічне в історії українського народу ХХ сторіччя. Так, у ранній, 

ще анонімній статті „З приводу процесу над Погружальським“ (1964 р.) 

Є. Сверстюка про тодішнє зумисне спалення відділу україніки Центральної 

наукової бібліотеки у Києві, названа подія розглянута як черговий вияв 

вікової колонізаторської політики імперії щодо українців і як спроба через 

знищення доказів позбавити народ історичної пам’яті. У цьому поширеному 

тексті згадано про голодомор 1933-го року, репресії та інші історичні лиха 
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нації. Саме такою „фактоцентричністю“, радше експресивною, аніж 

аналітичною – за винятком наукової розвідки М. Брайчевського „Приєднання 

чи возз’єднання. Критичні замітки з приводу однієї концепції“ – і 

вирізняється історична публіцистика самвидаву. В тогочасному дискурсі, 

одначе, й така інформація справляла публіцистичний ефект. 

Історичне питання для шістдесятників є засадничим, 

т. зв. аргументаційною базою для тлумачення мовної ситуації, стану 

культури чи ментальності народу. Тому, хоч професійними істориками 

з-поміж дисидентів були троє – М. Брайчевський, В. Мороз та І. Гель, але у 

публіцистиці відповідна проблематика цікавила усіх. Деякі події, очевидцями 

яких були молоді вільнодумці, сьогодні вже читаються як історичні, але не 

втрачають своєї актуальності, інші – передані від старшого покоління, ще 

інші – отримані завдяки інтелектуальній праці над джерелами вищезгаданих 

відомих українських істориків. За п’ятдесятирічний часовий відтинок доступ 

до них кардинально якісно змінився, і про це свідчить інформаційна 

насиченість пізніх текстів шістдесятників та їхня колективна концепція 

історичної правди. 

* * * 

 Відповідно до руху історичного процесу, історичну правду за 

шістдесятниками логічно окреслювати за принципом поступальності подій 

(хронології). Задля її цілісності, однак, варто, не відкидаючи зазначеного 

підходу, застосувати згадану лінійну інтерпретацію у межах двох підсистем, 

серед яких умовно – історія позитивних процесів та історія негативних 

процесів. Розпочати дослідження з першого доцільно хоча б тому, що 

об’єктивно цьому відповідають українські історичні реалії. 

Історія України-Русі, або Рух до Незалежності. Всі історичного 

значення події/явища в межах цього умовно виокремленого етапу 

інтерпретовані у публіцистиці шістдесятників з державницького ракурсу. 

Відтак, попри ситуативні тези про древнє походження української нації, 
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одно- чи навіть двотисячолітню її історію, публіцисти апелюють передусім 

до Київської Русі як традицієтворчого явища-символа у процесі 

національного державотворення. Окрім того, шістдесятники конкретизують і 

зовнішньополітичну – проєвропейську – орієнтацію й інтегрованість першої 

політичної структури українців, зазначають її визначну роль при захисті 

Європи від азійських кочівників. Однак головним при висвітленні 

давньоруського періоду історії є  нівеляція стереотипу про Русь як „колиску 

трьох братніх народів“ й про Росію – як „старшого брата“. Виняток 

становить позиція Б. Олійника, який у статті „Національна гідність. І – 

національне надбання“ (зб. „Криниці моралі і духовна посуха“ 1989 р.), 

апологетизує тезу про спільне „київськоруське“ походження українців, 

росіян та білорусів й наполягає на їхній історичній єдиносуб’єктності. 

Контрпогляд до останнього висловив невдовзі у статті „Народ мій завжди 

буде“ М. Брайчевський (ж. „Золоті ворота“, 1991 р.), який, хоч і не заперечує 

„спільного кореня державності трьох східнослов’янських 

народів“ [12, с. 553], початки формування Київської Русі приписує, однак, 

саме Наддніпрянським землям українців, далі у хронологічній послідовності 

білорусам та росіянам. „«Старший брат», таким чином, виявився 

наймолодшим за віком – парадокс, що виглядає досить 

повчальним» [12, с. 554], – пише історик. Так, загалом Русь бачиться як 

„предтеча“ України (Д. Павличко), остання ж – як її „спадкоємиця“ 

(Л. Костенко), а тому вищенаведений погляд Б. Олійника з позиції ставлення 

публіцистів до порушеної проблеми можна вважати маргінальним у 

шістдесятницькій рецепції. 

Запорізька Січ, як один з „історичних знаків української 

ідентичності“ [64, с. 32], закумулювала у собі цей сенс завдяки остаточному 

утвердженню державницьких, демократичних та християнських первнів 

української нації. Визнаючи такі цінності, держава козаків, наголошують 

шістдесятники, не лише вписувалась у широкий європейський контекст як 
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„перша європейська демократична республіка“ [185, с. 505] (Д. Павличко), 

устрій якої „вигідно відрізняв її від інших державних утворень 

республіканського кшталту“ [12, с. 556] (М. Брайчевський), поряд з ними 

вона власне і брала активну участь у закладанні основ європейськості. Не 

лише до унікальності демократизму, також до високого рівня культури та 

освіти, самоврядування і судочинства апелюють шістдесятники при 

доведенні глибокої інтегрованості Запорізької Січі в тогочасний 

європейський простір. Завдяки тим же дипломатичним традиціям останньої, 

торговельним та іншим контактам із Кримом, навіть попри ряд взаємних 

війн, пише у статті „Україна в пошуках нової ідентичності“ І. Дзюба, саме в 

козацькі часи встановлюється зв’язок із півостровом. 

 Попри однозначно позитивний погляд на козацтво, наявні різні оцінки 

шістдесятників щодо постаті Богдана Хмельницького як одного з основних 

історичних діячів того часу. Так, якщо Івана Мазепу публіцисти вважають 

блискучим державником, гуманістом та культуротворцем, то постать 

гетьмана Хмельницького інтерпретують по-різному: це або герой, адже 

підняв українців до боротьби за національне визволення (І. Драч, М. Косів, 

Д. Павличко, частково М. Брайчевський), „возз’єднав“ із Росією [162] 

(Б. Олійник), або ж „напівзрадник“ (а відтак і лише „напівгерой“), бо 

першоціллю його збройних виступів проти польської шляхти, як і визнання 

згодом підданства російського царя, мотивоване не народними, а передусім 

інтересами козацької старшини [13] (М. Брайчевський). 

Наступним суттєвим імпульсом в історії державотворчих стремлінь 

українців шістдесятники називають Січове стрілецтво, в якому 

скристалізувався феномен відновленого після столітніх умов бездержав’я 

національного війська. Далі державницькі й питомо українські демократичні 

тенденції публіцисти вбачають у політичній діяльності УНР та ЗУНР і 

об’єднаній на їхній основі єдиній Українській державі початку ХХ ст., 

недовготривалість якої, переконаний І. Дзюба, „…не можна вважати 
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цілковитою поразкою українського руху, оскільки визвольні змагання 

окреслили історичну перспективу, дали могутній імпульс пробудженню 

національних сил…“ [66, с. 20–21]. 

Продовження лінії державницького змагу українців втілилось у 

високогероїчному й жертовницькому, за означеннями шістдесятників, явищі 

Української Повстанської Армії. Борючись за національне визволення від 

обох рівнозначно ворожих режимів, – більшовицького і нацистського – вояки 

УПА тим самим гідні, на думку І. Драча, на визнання за ними ймення борців 

за вселюдські права й ідеали справедливості. На всесвітньо-історичному 

значенні повстанців наполягає також Д. Павличко, який саме в українському 

визвольному русі 40-х років вбачає перший імпульс європейського спротиву 

радянсько-імперським амбіціям. 

Внутрішньополітичну місію національно-визвольних сил України 

середини ХХ сторіччя, попри її видиму поразку, шістдесятники вважають як 

цілком реалізовану. Так, інтерпретуючи явище дещо поза його часом, 

публіцисти апелюють не до поточного ситуативного, а до глобального 

перспективного значення українських повстанців, конкретніше – 

наголошують на необхідності усвідомлення УПА як феномена, що перейняв, 

накопичив і передав визвольну енергію нації та продемонстрував „тяглість 

державницького ідеалу“ [64, с. 25]. Найбільш повно згадане явище вписано у 

загальноісторичний український контекст у радіовиступі на „Свободі“ 

Є. Сверстюка „УПА як етап національного самоствердження“: „…УПА – це 

притока великої ріки українського народу, яка випливає з правічних джерел. І 

ця ріка протікала повз береги, яких ми не пам’ятаємо, але уявляємо. Ця ріка 

вирувала в козацьку епоху. Вільній течії цієї ріки чинили перешкоди в різні 

періоди. Але вона була завжди – ріка національних визвольних 

змагань“ [264, с. 96]. 

Незважаючи на позицію цілісного бачення державобудівничих і 

національно-визвольних процесів українців, шістдесятники великою мірою 
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схильні інтерпретувати феномен УПА як явище спадкоємне щодо козаків. 

Відтак, можна розуміти, в ньому сконденсувалась не лише зовні видима 

західно-, а й предвічна східноукраїнська національна енергія. „Так постійно 

переливався Схід у Захід, а Захід у Схід нашої землі протягом всієї 

історії“ [182, с. 343], – у матеріалі „Пора!“ (г. „Молодь України“, 1998 р.) 

писав Д. Павличко. 

Не суперечність, навпаки – узгодженість й додаткове підтвердження 

міркуванням шістдесятників про багатостолітню циркуляцію української 

національної потуги є їхній погляд на історичну подію проголошення 

незалежності України наприкінці ХХ сторіччя. Так, публіцисти цураються її 

поверхового розуміння як щасливої випадковості, пропонуючи натомість 

одностайне й глибинне бачення у цьому закономірного й логічного наслідку 

безперервних державницьких стремлінь українського народу, його одвічного, 

починаючи від першого замаху на неї, руху до незалежності. Остання, як 

вічножива ідея, а не одномоментний акт, вкотре оприявилась, на думку 

Є. Сверстюка, у феномені Помаранчевої революції як черговому „повстанні 

духу“ [251, с. 188]. Про це йдеться в опублікованому у „Gazeta wyborcza“ 

від 2006 р. есе під назвою „Птахи свободи“. У 2011-му році Є. Сверстюк 

превентивно веде мову про „традицію Майдану“ [246] як спадково належну 

українському народу. Схильний розуміти внутрішньо пов’язаними явищами 

українське шістдесятництво та Помаранчеву революцію І. Дзюба, визнаючи 

їх ланками однієї історичної хвилі. Майдан 2013-го року публіцист 

традиційно розуміє „концентрованою енергією національно-демократичного 

руху“ [62, с. 71], про що пише в одній зі статей збірки „Донецька рана 

України“. 

Таким чином, у межах блоку позитивних процесів історична правда 

шістдесятників є концепцією про історично безперервну еволюційність 

українського державотворчого потенціалу. 
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Історія українського Геноциду,  або Рух до Чорнобиля. Окреслений 

етап передбачає інтерпретацію деструктивних процесів в історії українського 

народу, що зумовлені установкою зовнішньої нівеляції не лише його 

політичної активності, більшою мірою – національної самобутності. 

Саме через руйнацію українських державних інституцій, одначе, і 

пролягав цей процес, початок якого публіцисти вбачають у монгольській 

навалі ХІІІ ст. Названа подія зафіксована у  тексті І. Геля „Духовність 

України і спільний європейський дім“ (зб. „Грані культури“, 1993 р.) як 

сутичка русичів-українців – європейських землеробів з азійськими 

кочівниками, внаслідок якої впала перша держава українського народу. 

Вдруге процес їхнього державотворення суттєво пригальмований російською 

експансією ХVІІ ст., що ліквідувала наступну політичну структуру українців 

– Запорізьку Січ. Та якщо стосовно першого публіцисти обмежуються 

визнанням констатації деструктивності монгольського вторгнення, то 

Переяславську раду 1654 р., що врешті спричинила чергову втрату 

суверенітету тогочасної української держави – Гетьманщини, розуміють як 

точку повороту від конструктивного державотворення українців до їхньої 

системної націєруйнації. 

Так, Переяславський договір між Московським царством і 

Гетьманщиною, як історична проблема, предметно інтерпретований у 

науково-публіцистичній статті М. Брайчевського „Приєднання чи 

возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції“, активно 

поширюваній у самвидаві з 1966 року. Її ідейне ядро становить погляд на 

згадану подію як на перше в історії політичне об’єднання України та Росії, 

що досі існували, утворившись як окремі, з етнічно самобутніми ознаками, 

держави і вступили у згаданий договір-„зговір“ з волі політичних 

провідників, а не народних інтересів. „Ця формула про об’єднання двох 

народів є історично невірною. – пише М. Брайчевський. – В дійсності 

об’єднувалися не народи, а держави…“ [13, с. 529]. Автору, очевидно, 
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йшлося про те, щоб заперечити неправду про „возз’єднання“, навіть якщо це 

доводилося робити ціною напівправди про „об’єднання“. Такий підхід все ж 

не допоміг опублікувати статтю з невигідним для тодішньої влади підтекстом 

в історичному журналі, для якого була підготовлена, а тому текст без відома 

автора набув поширення у самвидаві. 

Попри відмінність поглядів шістдесятників на передумови, що 

спричинили цей політичний хід Б. Хмельницького (власні та урядові цілі за 

М. Брайчевським, етнополітична невизначеність суспільства за І. Дзюбою), 

публіцисти, слідуючи вищеокресленій теорії історика Брайчевського, 

одностайні, по-перше, в ідентифікації акту 1654 року як об’єднання (а не 

возз’єднання) України і Росії (а не українців та росіян) (як виняток погляд 

Б. Олійника) й, по-друге, негативності його наслідків для подальшого 

розвитку українського народу. Більше того, компаративне зіставлення 

шістдесятників до- та післясоюзного періодів призвело до очевидності не те 

що застою  другої половини ХVІІ ст., а потужного регресу, ознаками якого 

було цілковите повернення до феодального ладу й, відповідно, нівеляція 

зароджених буржуазних відносин, а відтак закріпачення населення; 

використання Росією вищого інтелектуального та культурного потенціалу 

українців у власних інтересах та перешкоджання їхнім наступним 

досягненням. Окрім того, зазначає І. Драч у статті „Сучасна дума про 

третього брата“ (г. „Літературна Україна“, 1992 р.), саме в часи царизму 

відбулася втрата первинного національного етноніму – русичів та почався 

незворотний процес штучного, а згодом і фізичного т. зв. переполовинення 

українців: „Кажуть, що нас за часів Богдана Хмельницького було стільки ж, 

скільки і наших північних сусідів. (…) Руські, або ж українці, дорівнювали 

москалям, або московітам. Згодом черкаси, або ж руські, стали українцями, а 

московіти – руськими. Вже сто років тому (перепис 1897 року) українців 

було до тридцяти мільйонів, а росіян – до п’ятдесяти. Зараз українців у 

межах України майже стільки ж, як і сто років тому, а росіяни побільшилися 
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втричі, і стало їх сто п’ятдесят мільйонів. Коли б українці розвивалися таким 

темпом, як росіяни, за цих останніх сто років, їх було б до ста мільйонів. 

Отож – де ж ми загубили половину свого народу, де ми загубили мінімум 

п’ятдесят мільйонів, де ми загубили свою половину?“ [82, с. 9]. 

Другий етап упродовж північного вектора колонізованості 

українського народу – комуністична окупація, порівняно з царським 

поневоленням, шістдесятники оцінюють як такий, що мав значно трагічніші 

наслідки для українців. Відтак новітня історія України як УРСР у ХХ ст. 

наскрізно інтерпретована у публіцистиці інтелектуалів й головно 

відображена в таких ключових темах: Голодомор 1932–1933 рр., Друга 

світова війна та українці, Чорнобильська катастрофа. 

В межах історичної правди шістдесятників про Голодомор доцільно 

виокремлювати два рівні: власне історичний (політичний, раціональний, 

зовнішній) як правда про сталінський злочин; та метафізичний (демонічний, 

семіотичний, неочевидний) як правда про сатанинський гріх. 

Традиційно, шістдесятникам властиве системне історичне мислення, а 

тому явище Голодомору в широкому контексті буття українського народу 

розуміють черговою – хоча й небувалих варварських методів – формою 

геноциду українців. Відповідно до цього, планомірне викорінення саме 

селянства, як генератора українства, знаходить, за логікою українофобської 

політики сталінізму, своє об’єктивне пояснення. Ірраціональність злочину, 

що випливає з радянського погляду цінності людини як винятково робочої 

сили („З точки зору їхньої ж релігії, матеріалізму, це суперечило здоровому 

глуздові“ [240, с. 20], – зауважує Є. Сверстюк у г. „Народна трибуна“ 1990 р.) 

зайвий раз слугує підтвердженням шістдесятницької позиції беззаперечності 

геноцидного чинника мотивації організаторів Голоду. 

Паралельно до фізичного винищення значної частини нації й людства, 

як першочергового, очевидного й непоправного наслідку трагедії, 

шістдесятники вбачають у цьому історичному явищі також людиноруйнівні 
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та націєдеструктивні загрози. Історична унікальність Голодомору в першому 

аспекті, як злочин проти людяності, полягає в канібалізмі – насильницькому 

вихолощуванні з людини її людської природи, що поступалась тваринним 

інстинктам й егоїзму. Конкретно українське значення Голодомору 1932–

1933 рр. за шістдесятниками можна окреслити висловлюванням І. Дзюби: це 

„…страхітливо-переломний час української історії, після якого вона пішла 

«вниз»…“ [46, с. 378]. Саме внаслідок цієї трагедії відбулася незворотна 

деформація майбутнього історичного процесу українців, які внаслідок 

фізичного винищення втрачали свій життєтворчий потенціал, а в результаті 

інтелектуального – культуротворчий. Більше того, духовна криза людини, 

спричинена Голодомором, працювала надалі у режимі геноцидного 

самовідтворення: українці змінювались ментально. 

Небезуспішне посягання на українську ментальну ідентичність („Народ 

хліборобів і співаків намагалися зробити народом канібалів і 

злодіїв…“ [83, с. 354], – писав І. Драч у статті „Чи покається Росія?“ (г. „За 

вільну Україну“, 1993 р.)), як національна трагедія, синхронізує, таким 

чином, із загальнолюдською і оцінюється, відповідно, не лише в категоріях 

українського, а й світового масштабу. Відтак шістдесятники ідентифікують 

Голодомор 1932–1933 рр. як „найбільший, найжахливіший злочин, скоєний 

проти нашого (українського. – Н. Дз.) народу за Радянської 

влади“ [140, с. 254], з одного боку, та „найбільший геноцид ХХ 

століття“ [74, c. 22], – з іншого. Поряд із цим публіцисти нерідко саме на 

основі української трагедії 30-х років та єврейського голокосту, як злочинно 

тотожних історичних явищ, ведуть мову про схожість у долях двох названих 

народів. Вичерпне, хоча й лаконічне, пояснення цьому знаходимо в 

історіософському аналізі обох явищ Є. Сверстюка. Так, публіцист обумовлює 

геноцид євреїв голодомором українців, який власне і санкціонував наступний 

злочин на „правах“ незахищеності життя й цілковитої нівеляції його цінності 

у 30-х роках. 
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Подовження злочину Голодомору углиб ХХ ст., на що вказує 

Є. Сверстюк, здійснене М. Мариновичем у протилежному часовому 

напрямку й сягає Каїнового гріха як його аналогу-прообразу. В публіцистиці 

обох згаданих авторів власне й характерне найбільшою мірою біблійне 

прочитання трагедії Голодомору. Семіотично образ українського народу в 

цьому контексті переноситься не лише на жертву Каїна – звідки й маємо 

„Авелівський стогін 1933 року“ [129, с. 102], також він набирає ознак 

Христових мук, відповідно до аналогій про розп’яття. Окрім того, 

сатанинський гріх проти українського народу зростає в очах шістдесятників 

через знищення в його колективній хліборобській особі святого хліба, а 

відтак читається як посягання на саму природу життя. 

Позиція шістдесятників при осмисленні українського питання у Другій 

світовій війні ґрунтується на уявленні про двофронтове протистояння 

українського народу двом злочинним, а відтак ворожим режимам. Кожен із 

них посягав не лише на володіння українськими територіями, а й прагнув до 

національного викорінення українців. „Кілька сотень стертих фашистами з 

лиця землі українських «Хатиней», безліч «Катиней» (як от Биківня в Києві) 

мали довершити розпочате комуністами після 1918 року винищення 

українців як нації, що набуло апокаліптичних масштабів під час голодомору 

1932–1933 та 1947–1948 років»“ [78, с. 98], – пише І. Драч у статті „Правда і 

кривда Другої світової війни“, опублікованій 1995 року в „Українській 

Газеті“. У цій публікації йдеться також про насильне, наперекір їхнім 

власним інтересам, втягнення українців у війну, в якій вони набули місії 

позбавлення людства від комуністичної та фашистської чуми. Так, попри 

визнання тотожності цих ідеологій на основі притаманного обом шовінізму 

та людиноненависності, однаково злочинних цілей щодо української нації, 

І. Драч визнає саме за „комуністичною Росією“ [78, с. 99] першість у 

реалізації цих намірів завдяки її тривалій колонізації України. 
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Здебільшого як негативну подію у ході Другої світової війни 

публіцисти трактують приєднання західноукраїнських земель до СРСР. Цим 

рішенням радянська влада, писали  І. Драч та В. Марченко, абсолютно не 

враховувала інтересів українців західних територій, які, м’яко кажучи, 

неприязно сприймали цю чужу владу. Більше того, за ним стояв підступний 

план – і про це свідчить пакт Молотова-Ріббентропа – план „замаху на саме 

існування українського народу“ [21, с. 84] (М. Горинь). Дещо протилежний 

погляд стосовно проблеми висловлює Д. Павличко, адже оцінює подію 

передусім не з позиції її майбутніх „проміжних“ наслідків (депортацій 

західноукраїнського населення і ін.), а через т. зв. стратегічну оптику: 

соборність як одвічна мета українського народу, яка, за версією публіциста, 

зрештою і спричинилась до краху комуністичної імперії. „Історична правда 

про Другу світову війну має особливе життєве значення для незалежної 

України, яка змогла відновити свою державність тільки тоді, коли головні 

винуватці цієї війни зазнали поразки“ [78, с. 95], – у вже згаданій статті 

логічно розставляє акценти про орієнтацію українських інтересів, а відтак 

збройних сил у Другій світовій війні І. Драч. 

Історичне значення Чорнобильської катастрофи (це єдина схожого 

масштабу подія, сучасниками якої було покоління шістдесятників) 

публіцисти усвідомлювали ще того часу. Про це свідчить їхня відмова від 

усталеного в тодішній пресі погляду на неї як прикрий випадок для 

радянського народу. В центрі Чорнобиля, цього багатозначного у 

шістдесятників символу, вони в тій чи іншій смисловій модифікації 

поставили „геноцид“ як ключову інтерпретаційну категорію. 

Чорнобильський текст шістдесятників (теж наявний, до речі, його суто 

художньо-літературний варіант: поема „Сім“ Б. Олійника, „Чорнобильська 

мадонна“ І. Драча), відповідно до основних авторських візій, променево 

розсіюється на Чорнобиль-місце (зону), Чорнобиль-час (подію) та 

Чорнобиль-рух (ідею). Послідовність виокремлених компонентів не 
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випадкова: вона, по-перше, розкриває зміст слова у його прямому (обидва 

перших) і переносному (останній) значеннях й, по-друге, здебільшого прямо 

пропорційно – у порядку зростання – узгоджується з інформаційним 

сегментом кожного. Зміст Чорнобиля як події єдиний, одначе, розширюється 

до загальнолюдського рівня і виходить за національні масштаби. 

Осмислення трагедії Чорнобиля у найвужчому, власне топографічному 

значенні того слова здійснене у статті Л. Костенко „Чорнобиль в дозах 

історичної свідомості“, опублікованій 1993 року у „Літературній Україні“. 

Авторка констатує прикрий факт випадання з історичної свідомості українців 

катастрофи у вимірі власне цієї – чорнобильської – місцевості та її жителів і 

зведення до рівня атомно-енергетичного лиха. Разом із цим, стверджує 

публіцистка, Чорнобиль є трагедією кожної окремої людини, яка втратила 

свою маленьку батьківщину чи приречена на долю „аборигена атомних 

резервацій“ [113, с. 2], та цілої української нації, що зазнала непоправного 

етноциду поліського краю. Тому „…оця 30-кілометрова зона – це наша 

(українська. – Н. Дз.) поліська атомна Атлантида“ [113, с. 2], яку Ліна 

Костенко закликає пам’ятати як частку втраченої ідентичності українського 

народу. 

Чорнобиль, як власне історичний факт чи подію 1986 р., шістдесятники 

характеризують у широкому діапазоні, однак осмислюють її не надто 

детально. Це радше ситуативні констатації щодо призвідців трагедії, яких 

уособлює життєзневажальна політика КПРС, глибинних причин – 

української бездержавності і ін. У власне українському контексті 

шістдесятники розуміють катастрофу як чергову форму геноциду українців – 

„атомний геноцид“ [113, с. 2] (вислів Л. Костенко), в той час як для світу 

вона несе попереджувальний апокаліптичний зміст, виступає „знаком доби“ 

[42, с. 370] й „великою притчею і застереженням світові“ [231, с. 130–131]. 

Найширше – воно переносне – значення слова „Чорнобиль“ у 

публіцистиці шістдесятників інтегрує у собі весь геноцидний пласт 
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української історії, виступає його й закономірним продовженням, і 

трагедією-підсумком. Ідея про т. зв. путь українського народу до свого 

Чорнобиля-Голгофи належить одразу трьом найвизначнішим представникам 

публіцистичного шістдесятництва. В текстах І. Дзюби, Л. Костенко і 

Є. Сверстюка читаємо відповідно: „…Чорнобиль – крім усього, символ 

колоніальної біди, колоніального становища України…“ [42, с. 369], „Всі 

парадокси і всі трагедії всіх століть залишили свій слід у 

Чорнобилі“ [113, с. 2], „…в ньому наче був підсумок 

людиновбивства“ [232, с. 479]. 

Отже, Чорнобиль, за шістдесятниками, – це (при)зупинення трагедії 

українського Геноциду, а проголошення незалежності України – зовнішнє 

завершення державотворчої драми. Ці дві історичні події І. Дзюба називає 

найпотужнішими (негативним та позитивним відповідно) центрами 

української ідентичності. В їхньому протиборстві, враховуючи 

вищезазначене смислове навантаження кожної як символу, якнайкраще 

проглядається шістдесятницька візія українського історичного процесу. 

Зважаючи на вищерозглянуті події-точки на відтинку темпоральної 

екзистенції українців як нації, можна робити такі висновки: 

1) Українська історія – це історія безперервної жертовної боротьби 

українців за становлення національної державності та зумисного методично 

планованого зовнішнього опору її реалізації; історія прагнення до 

окремішнього національного існування українців та їх геноциду різних форм. 

Так званим двигуном української історії, за шістдесятниками, є зіткнення й 

конфлікт двох непримиренних сил – конструктивної (державо)творчої та 

деструктивної (націє)руйнівної. Відтак історія України – це історія 

поперемінних короткотривалих успіхів та колосальних поразок, а внаслідок 

пошкодження природного її розвитку й самого історіотворчого потенціалу – 

це напівісторія нації „історично суверенної“ (вислів І. Драча). 
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Концепт „напівісторії“ є смисловою домінантою Історичного Тексту 

українських шістдесятників, які констатують деформацію цілісності 

українського історичного процесу („…завойовник досяг неймовірного: 

ЗНИЩИВ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЧАС“ [3, с. 45]) й закономірне 

зниження результативності українотворчої енергії як на пройденому 

історичному відтинку („Всі наші сили йшли на виживання“ [256, с. 44]), так і 

на поточному етапі історичного розвитку („…ми живемо наче половиною 

свого буття“ [84, с. 359]). 

2) Перемогу державотворчої потуги над націєруйнівною, що прагнула 

до асиміляції і викорінення української нації, шістдесятники, враховуючи 

нерівномірність цих сил на користь останньої, розцінюють як прояв волі 

провидіння. Публіцисти використовують широкий семіотичний діапазон для 

передачі містики національного самозбереження українців – від „квітки, що 

виросла серед снігів“ у В. Мороза до „феномена народу-Христа“ у І. Драча та 

Д. Павличка.  „Ніякою логікою, – теж про це пише Є. Сверстюк, – не 

пояснити нам наших відроджень після поразок і самого факту нашого 

національного існування: ми живемо в стихійно-іраціональному, в глибинах, 

самим корінням, що вічно пробивається паростками і рідко досягає 

нормального цвітіння“ [226, с. 35]. Висловлювання Л. Костенко з 

„Гуманітарної аури нації…“ пояснює феномен живучості українців 

природністю істинно національного зв’язку між ними, формулюючи 

т. зв. онтологічний доказ буття української нації: „…якби українці не були 

нацією, то вони давно були б уже не українці“ [109, с. 16]. 

3) Це виводить шістдесятників на т. зв. „закон про незнищенність 

духової енергії“ (Є. Сверстюк). Пройшовши крізь апокаліптичні загрози 

національному існуванню, українці довели не лише національну природу 

свого об’єднання, а й вічність цього зв’язку між ними. Скільки жертв 

покладено на вівтар української незалежності, констатують публіцисти, 

такою ж мірою енергія трансформується у нащадках. „Воскресають лиш там, 
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де є могили…“ [95, с. 32], – по-ніцшеанськи стверджує М. Косів в 

однойменній статті, інтерпретуючи це двояко: по-перше, нескорена нація 

ніколи не буде уярмлена й, по-друге, нація, що шанує могили героїв – отже, 

пам’ятає їх – теж житиме. 

Публіцистика шістдесятників, відповідно до вищеокресленої концепції 

історичної правди, формує таку модель національної пам’яті українців – 

пам’ять про винятково (в І. Драча, Д. Павличка, Є. Сверстюка)/типово (в 

І. Дзюби, М. Косіва, Л. Костенко) трагічне й однозначно героїчне минуле 

українського народу. Перефразовуючи філантропічне швейцерівське, модель 

історичної пам’яті шістдесятників можна охарактеризувати як „моє знання 

песимістичне, а пам’ять героїчна“. Разом із тим модель пам’яті 

шістдесятників звільнена від натяку на історичні порахунки-репарації й 

виступає не напрямом політичного вектора, а формою національного 

самоусвідомлення, критерієм національного почуття і людяності загалом. 

Історичний публіцистичний наратив шістдесятників, отже, 

представляючи українців активними суб’єктами історичного процесу, довів 

історичну самобутність нації й окреслив українську історичну парадигму. 

Самі ж публіцисти, відповідно до досягнутої мети, бачаться не так 

глибокими аналітиками у сфері історії, як вдумливими мислителями, що 

тяжіють до цілісного осягнення історичного процесу. 

 

2.2 Еволюція політичної думки дисидентів 

 

Хрущовська відлига дала змогу винести на інформаційні узбережжя 

замовчувані факти й думки про недавню політику сталінізму й давнішого 

царського імперіалізму не тільки задля встановлення історичної 

справедливості, а й дійсної. Адже половинчасті й недовготривалі реформи 

кінця 50-х – початку 60-х років сповна не демократизували радянського 

суспільства, проблеми якого у формі публіцистичних текстів озвучували 
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шістдесятники. Так і впродовж горбачовської перебудови, й за незалежності 

інтелектуали цього покоління були політично активними публіцистами, 

навіть парламентаріями. Державотворці-практики (І. Драч, Р. Іваничук, 

М. Косів, Д. Павличко, В. Чорновіл) тим не менше не відмовились від 

єдиноможливого у 60–70-х роках вербального засобу впливу на політичну 

ситуацію (згадати хоча би журналістсько-редакторську діяльність останнього 

– відновлений „Український вісник“ (1987–1989 рр.), тижневики „Час/Time“, 

„Час“ 90-х років). Та якщо тоді політика шістдесятників це й справді, за 

влучним висловлюванням С. Кириченко, всього лиш „…етика моральної 

совісної людини, що не може мовчати, як бачить і розуміє, що діється в 

суспільстві зло“ [405, с. 461], то згодом вона втілюється діяльно – це і робота 

в парламенті та міністерствах (навіть неполітик від природи І. Дзюба
12

 

очолював Міністерство культури України у 1992–1994 рр.), й готовність 

В. Чорновола до президентської відповідальності за державу. Словом, 

шістдесятникам, цій передусім культурно-гуманітарній інтелігенції, як вже 

не одному поколінню їхніх попередників, властивий „комплекс запряженості 

українського генія“ (Л. Костенко) як довічна політична приреченість. Хай це 

спочатку була „політика без «політичного підкладу»“ [395, с. 128] 

(М. Ільницький), та в такій діяльності тодішня влада небезпідставно вбачала 

загрозу власному існуванню. Репресивними заходами, спрямованими на 

ліквідацію інакомислення, має рацію історик Г. Касьянов, „…режим сам 

подбав про громадсько-політичне змужніння шістдесятників…“ [398]: 

відтепер українська національна проблема постає не в завуальовано 

літературно-критичній формі, а є по-журналістськи аргументованіше 

виписаною й гостро поставленою, „…втрачає ознаки суто культурної і 

переходить в площину ідеології і політики“ [398]. Зрештою, публіцистичний 

                                                 
12

 Л. Тарнашинська переконана, що І. Дзюба займався не політикою, а етикою у 

політиці. 
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самвидав як такий, варто погодитись з уже згаданим істориком, є свідченням 

політизації руху шістдесятників. 

* * * 

 Ідентифікація публіцистичних текстів шістдесятників „антирадянською 

агітацією і пропагандою“, цим популярним у 60–70-х роках кліше, мала до 

певної міри сенс. Ті виступи, що з певних причин не заперечували ані 

комуністичної ідеології, ні радянського устрою, й відверта критика системи 

були однаково антирадянськими. Адже національна рівноправність, на чому 

наполягали автори перших, означала б самознищення радянського 

тоталітаризму. Другі ж – відкрито висловлювались про неминучість його 

ліквідації й розпад Союзу РСР. „…в цій імперії, – мовила на 

шістдесятництвознавчій конференції С. Андрусів, – і культурний 

антиколоніалізм мав політичний резонанс…“ [552, с. 50]. 

В історичному есе „Політична думка українських підрадянських 

дисидентів“ І. Лисяк-Рудницький за названими ідейними напрямками впізнає 

відновлення чинних на початку ХХ ст. націонал-комунізму й інтегрального 

націоналізму. Втіленням їхньої реінкарнації він, як і інші історики, вважає 

головно статтю І. Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ та есеїстику 

В. Мороза відповідно. І все ж попри те, що ці праці й справді найбільшою 

мірою конденсують, хай у дещо видозміненому варіанті, названі ідеології, 

вже до їхнього написання й по тому самвидавно розтиражованими були 

тексти схожої проблематики. Наприклад, у мовно апологетичних статтях 

С. Караванський, як і І. Дзюба згодом, розкритикував національну політику 

радянської влади, називаючи її „антиленінською“, а Є. Пронюк у тексті „Стан 

і завдання українського визвольного руху“ та М. Масютко, автор „Сучасного 

імперіалізму“, як і В. Мороз, були радикальними не щодо окремих аспектів 

радянської влади – до неї в цілому. 

 Націонал-комуністичним поглядам частини шістдесятників науковці 

віднаходять закономірні пояснення. Теоретично привчені благоговійно 
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ставитись до Батьківщини й народу, дотримуватись соціалістичної 

законності й інтернаціоналістичної толерантності, вони почали домагатися 

цього. Та пересвідчилися, що сама комуністична партія на практиці 

суперечить теоретично проголошеним нею ж ідеям. Це й стало засновком для 

розвитку міркувань І. Дзюби, тверда фактична аргументація якого таки 

переконує, що радянським інтернаціоналізмом іменують тотальну 

русифікацію народів союзної держави, а відтак радянська влада не є істинно 

комуністичною. На розвінчання міфу про соціалістичну законність 

спрямовані правозахисні розслідування В. Чорновола „Правосуддя чи 

рецидиви терору?“ та „Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»)“. Теж 

апелюючи до комуністичної справедливості й радянської конституції, автору 

вдається представити владну верхівку держави злісними порушниками 

закону, а засуджених за переконання шістдесятників – законопослушними 

громадянами. Немає жодного значення ні тепер, ні в час написання названих 

матеріалів щирість їхніх авторів при апології марксизму-ленінізму від його 

сталінського спотворення (деякі з дослідників пояснюють націонал-комунізм 

60-х не більш ніж аргументаційно й безпечно вигідною тактикою), адже до 

комуністичної ідеї публіцисти доходять від української національної 

проблеми як об’єкта свого зацікавлення, а отже опосередковано. Цього 

достатньо, щоб ствердити: шістдесятники готові прийняти тільки те 

комуністичне (в конкретному випадку ленінське), що не суперечить 

національному, але опротестувати все останньому вороже – 

сталінсько-брежнєвський варіант марксизму. Цим компромісний 

націонал-комунізм 60-х суттєво відрізняється від оригіналу 20-х років, 

зрештою взаємовідношення між ними є різницею між принагідними 

поглядами і твердими переконаннями. Масштаб ідейної еволюції 

українського націонал-комунізму І. Лисяк-Рудницький окреслює так: 

„Перший надихався справжнім революційним почуттям, утопічною вірою в 

близький усесвітній соціальний переворот і перетворення людства, чи, 
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вживаючи поетичного образу Миколи Хвильового, видивом «загірної 

комуни». У Дзюби немає й сліду цього революційного хіліазму, його суто 

раціоналістичні висновки схожі на юридичний документ“ [430, с. 478]. Тому 

при соціалістичній відданості І. Дзюби й марксистському методичному 

прийомі В. Чорновола, в чому самі згодом зізнаються, націонал-комунізм 

однаково не становив жодної новизни для політичної теорії, та став 

справжнім відкриттям для політичної думки громадськості. Посталі з суто 

інформативно-перетворювального розрахунку, тексти шістдесятників – і це 

третя версія відновлення націонал-комунізму – при ігноруванні офіційної 

ідеології означали б не те що суворіше покарання своїх авторів – так вони 

прирікалися на несприйняття у масового читача. Тому якщо марксистська й 

ленінська критика були ще й методично прийнятні для розхитування 

тоталітарної системи (т. зв. „марксистська 

відмичка“ [486, с. 1010] (Є. Сверстюк)), від неї можна було й справді чекати 

значного результату. 

За схоластичними суперечками про націонал-комунізм шістдесятників 

як „ширму“ чи „віру“ (Д. Павличко) є ризик упустити суть та призначення 

відповідних текстів. Окрім програмного „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ 

І. Дзюби й правозахисних В. Чорновола, цей напрям політичної думки у 

соціальній комунікації представлений науково-публіцистичною діяльністю 

М. Брайчевського („Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з 

приводу однієї концепції“) і Ю. Бадзя („Право жити“). Усіх характеризує 

різний рівень радикальності при постановці національного питання, контекст 

його осмислення (наприклад, суто історичний у М. Брайчевського), але 

однаково соціалістичні позиції, марксо-ленінська аргументація і відсутність 

заклику до повалення союзної держави. Це не означає, що авторам 

націонал-комуністичних матеріалів не важила українська політична справа, 

та все ж їхні претензії зупиняються на критиці національної політики тоді 

чинної влади й не містять вимог незалежності. Тому де-юре цей сегмент 
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публіцистики шістдесятників не був антирадянським, а його 

основоположний текст – „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ І. Дзюби. Часті 

поклики на Леніна, визнання українців „соціалістичною нацією“ і т. п. не 

применшує політичного потенціалу праці: вказівка на злочинну діяльність 

радянської влади, прагнув автор цього чи ні, відповідною тінню відбивалася 

на авторитеті тоталітарної держави. Цілком слушною є думка авторового 

сучасника, теж шістдесятника Ю. Бадзя: „Теперішній шаблонний розум 

відмахнеться зверхньо від Дзюбиної критики русифікації – критики 

«ленінської». Не розуміючи, що та критика була радикальною і 

революційною, бо заперечувала саму суть – імперську – національної 

ідеології та політики КПРС“ [389, с. 19–20]. Це ж стосується й інших 

націонал-комуністичних надбань шістдесятників, причому доволі пізніх: у 

„Відкритому листі до Генерального секретаря ЦК КПРС Горбачова“ 1987 р. 

(ж. „Український вісник“) В. Чорновіл вкотре протиставляє тоді ще чинну 

сталінську національну політику „взірцевій“ ленінській. 

Націонал-комунізм шістдесятників, отже, незалежно від того, був він 

всього лиш обережним стилістичним прийомом й проявом нещирості чи 

чіткою позицією, послідовно переконував у неминучості ліберального 

реформування радянського суспільства. Втім, мемуарна література доводить, 

що це була дещо проміжна мета (В. Чорновіл: „Складні були умови, і ми … 

були реалістами. На перших порах ішлося про пробудження національної 

свідомості“ [546, с. 390]). 

Логіці націонал-комуністів націоналізм протиставив ірраціоналістичну 

„одержимість“. Виразником ідеї на початку 1970-го року став автор тоді 

вже відомого гострополітичного тексту „Репортаж із заповідника імені Берії“ 

(1967 р.) В. Мороз. З його іменем дослідники пов’язують відновлення 

донцовського націоналізму й радикалізацію політичної публіцистики 

самвидаву. Від досі поширюваних текстів вже згаданий перший публічний 

виступ луцького історика відрізняється відсутністю закликів повернення до 
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ленінських принципів національної політики, а, отже, й традиційних у 

тогочасній публіцистиці цитувань класиків марксизму. В. Мороз не пояснює 

національні проблеми українців ситуативним відхиленням влади від основ 

комуністичної ідеології, не наполягає на реформуванні Союзу республік. У 

читачів цього автора формується погляд на радянську державу як на 

деспотичну й ворожу, приречену не реорганізуватися, а припинити своє 

ганебне існування: „Дракон ще нічого не підозріває, але він вже морально 

вбитий. Його влада могла триматись тільки тому, що він вкрав у людей 

усвідомлення їх сили, зумів переконати людей, що вони – ніщо. Але рано чи 

пізно в його володіння пробивається Прометей і повертає людям вкрадену у 

них силу“ [148, с. 81]. Це вже очевидний відступ від комунізму, та ще не 

остаточне утвердження у націоналізмі. 

Розчарований конформізмом І. Дзюби, якого вважав уособленням 

шістдесятницького прометейства, В. Мороз пише полемічне есе „Серед 

снігів“. Важку політичну ситуацію українців – її передано уже через 

заголовковий образ – можна вирішити не тверезим розрахунком, а 

безапеляційною відданістю національній ідеї. „Апостоли! Апостоли потрібні 

сучасній Україні, а не ситі пристосуванці – «реалісти» з їх 

аргументами!“ [150, с. 71], – у цій фразі вчувається докір радикально 

налаштованого автора не лише І. Дзюбі – всій помірковано-компромісній 

частині шістдесятництва. У віртуальній полеміці – нею просякнута уся 

публіцистика міжарештного періоду (вересень 1969 – травень 1970 рр.) – 

власне й відкривається Мороз-націоналіст. Його приналежність до цієї 

ідеології І. Лисяк-Рудницький обґрунтовує так: „Що пов’язувало Мороза з 

донцовсько-оунівською традицією, то це його філософський волюнтаризм, 

наполегливість в обстоюванні чистоти національного ідеалу за будь-яку ціну, 

презирлива відмова від будь-якого прагматичного пристосування до 

існуючих умов, культ сильної, героїчної, здатної на самопожертву 

особистості й, урешті, антиінтелектуалізм і захист одержимості“ [430, с. 479]. 
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Націоналізм В. Мороза не шовіністичний, але це й не типовий патріотизм – 

його можна ідентифікувати як націоналістичну релігію. Про рівень 

сакраменталізації феномена свідчить ідея нації як Божого оприявлення 

(„Справжній, живий Бог – це і є нація“ [145, с. 26]), а тому людська 

ідентичність неможлива без національної ідентифікації („ненаціональної 

духовности нема“ [145, с. 23]). Після вражаючих спостережень над 

радянською дійсністю у мордовському таборі, описаних у „Репортажі із 

заповідника імені Берії“, філософський націоналізм публіциста з його 

методом „сіять квіти на морозі“ [150, с. 69] звучав надто абстрактно. 

Радикально-претензійний, новий політичний погляд не набув популярності у 

шістдесятників. Навіть І. Гель, націоналістичний однодумець В. Мороза, не 

сприйняв його категоричного осуду І. Дзюби, хоч есе „Серед снігів“ 

перевидав для самвидаву у супроводі власного коментаря „Тоталітаризм, 

українське відродження і Валентин Мороз“, в якому високо оцінював текст 

за „ідейно-філософським спрямуванням і стилем“ [19, с. 167]. На 

справедливість Морозових реплік схвально відгукнувся у „Відкритому листі 

до Івана Дзюби“ 1975 р. В. Стус. Його незначний публіцистичний доробок з 

„малої зони“ теж ідейно націоналістичний. 

Від Морозового націоналізм І. Геля та В. Стуса (цікаво, програмна 

праця першого „Грані культури“ також постала у відповідь на 

конформістську Дзюбину „Грані кристала“) відрізняється конкретністю. Не 

менш різкий і категоричний, І. Гель – „…один з небагатьох, що не побоявся 

назвати речі своїми іменами: соціалістичну систему – тоталітарним режимом, 

Україну – колонією, а українців – поневоленим народом, СРСР – новітньою 

Російською імперією…“ [342, с. 69] – предметно веде мову про культуру як 

каталізатор патріотичності, а відтак субстанцію націоналістичної ідеології. А 

В. Стус у статті „Деколонізація СРСР – єдиний гарант миру в усьому 

світі“ (1980 р.) наводить низку неспростовних аргументів на підтвердження 

цієї ідеї. Обидва тексти вдалося переправити за кордон і опублікувати на 
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заході. Їх варто сприймати як найбільш раціональні політичні погляди 

шістдесятництва – очищені від фанатизму націоналіста В. Мороза й 

комунізму т. зв. „реформаторів“. Вже кардинально протилежне читаємо в 

І. Геля: „Комуністична ідеологія і особливо практика – це хвороблива, 

негативна мутація національного організму, що втратив контроль над своїм 

нормальним, зокрема етичним – властивим кожній державній нації навіть у 

сфері політики – функціонуванням і набрав патологічного розвитку, 

особливо в агресивності, деспотизмі і шовіністичних інстинктах“ [16, с. 39]. 

Зрештою, саме на цій стадії – демократичного патріотизму 

(І. Лисяк-Рудницький), ліберального націоналізму (В. Лісовий) чи 

націонал-демократії (Г. Касьянов) – зупиняється еволюція політичної думки 

шістдесятників наприкінці 80-х – на початку 90-х років. Якщо у пізнього 

В. Мороза ще помітні симпатії до націоналізму інтегрального ґатунку („У 

пошуках пана“, „Сучасність“, 1984 р.), то, скажімо, І. Дзюба невдовзі 

повертається до публіцистичної діяльності вже не як націонал-комуніст, а як 

націоналіст-патріот. Втім, при всій динаміці/відмінності 

внутрішньо-/міжособистісних політичних поглядів шістдесятників, – останні, 

до речі, немало спричинені й географічним чинником (у донеччанина 

І. Дзюби сприйняття радянського інше, ніж у волинянина Є. Сверстюка – 

„Будь-який соціалізм … для нього був від лукавого…“ [405, с. 654]) – їх 

ідеологічна однорідність є явищем закономірним. Засадничо політика 

шістдесятників це завжди цілість: сам феномен шістдесятництва є еманацією 

політичного прозріння „незгодних“. Звідси його влучні інтерпретації, як-от: 

„Бунт шістдесятників – це перший в Радянському Союзі свідомий бунт 

Людини проти тоталітаризму в післясталінські часи“ [455, с. 67] 

(О. Пахльовська), або: „…Основним змістом українського шістдесятництва 

було його антиколоніальне спрямування…“ [552, с. 50] (С. Андрусів). 

Імперієруйнівна стратегія 60-х років спрямовувала публіцистичні 

зусилля шістдесятників у русло деструктивної критики націоналістичного й 
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націонал-комуністичного відтінків, і лиш з перебудовою конструктивні гасла 

вже не є винятком. Тепер вони належать не революційному В. Морозу, а 

поміркованому, колишньому неомарксисту, І. Дзюбі, навіть конформісту 

Д. Павличку. Парадокс, – та саме ті, кому автор обурливого есе „Серед 

снігів“ закидав у 70-му році пристосуванство, через два десятиліття вже 

відомі публічні мислителі, спрямовані на „концептуалізацію підвалин, на 

яких має стояти держава“ (вислів Л. Костенко). Публіцистика самого ж 

В. Мороза в той час доволі декларативно-наївна, до прикладу: „Будемо мати 

Україну – будемо мати все, тоді кожна доктрина і теорія буде крутити колеса 

в нашому млині, буде мати в собі будівничість. Доки немає української 

держави, доти будь-яка найкраща теорія буде на користь чужинцям, буде 

деструктивною силою…“ [151, с. 37]. „…писання й публічні виступи Мороза 

після виїзду за кордон, – об’єктивно стверджував І. Лисяк-Рудницький, – 

засвідчили крайню інтелектуальну вбогість“ [430, с. 480]. 

* * * 

 Ідея української державності у публіцистиці шістдесятників легального 

періоду постає на ґрунті критики україноненависницьких „теорій“ 

(панславізм, „православіє“, „друга державна мова“), що не тільки не 

„крутили колеса в нашому млині“, хоч це й прогнозував В. Мороз, – лили 

воду на чужий. Аномальні за походженням – є наслідком насильної 

зрусифікованості українців – ці теорії підважують українську державність, а 

незалежність формалізують. Скептичні зауваги шістдесятників щодо 

української незалежності можна передати через авторські концепти, як-от: 

„постукраїнська незалежність“ [67] (І. Дзюба), „стан Малоросії, уламка 

Росії“ [6, с. 31] (Ю. Бадзьо), „ніч державності“ [110] (Л. Костенко). 

Звільнившись від прямої колоніальної залежності, Україна залишилась 

інерційно поневолена. Цьому сприяють два взаємопов’язані чинники: влада, 

як уповноважений суб’єкт державотворення, та народ, що в ній не тільки 

віддзеркалює свої політичні прагнення й ідеали, а саморепрезентується. 
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Політичний курс відновленої України у публіцистичному дискурсі 

шістдесятників окреслений у термінах синонімічного значення – „новітня 

русифікація“, „москалізація“. Після проголошення державної незалежності, 

йдеться в газетних текстах Ю. Бадзя, Д. Павличка, В. Чорновола та ін., не 

відбулося перезавантаження політичної системи, що „зберегла совєтський 

стиль і московський центр“ (Є. Сверстюк) [219, с. 34]. „…червоний 

імперський сатана, вигнаний у двері, заліз крізь вікно в нашу домівку й 

править бал, зводячи нанівець наші державотворчі зусилля“ [299, с. 490], – 

писав В. Чорновіл у тексті „Христос воскрес! Коли ж воскресне Україна?“ 

(г. „Час/Time“, 1997 р.). Політику „новітньої русифікації“ Д. Павличко 

пояснює як стократ небезпечнішу, ніж за часів царату й більшовизму, бо 

здійснюється не з примусу, а внутрішньо генерується. „Вона не накинута нам 

ззовні, – писав у статті «Для влади українська мова – керівний засіб 

спілкування, а для нас – дух нації» (г. «Слово Просвіти», 2003 р.), – вона є 

виплодом манкурта, яничара, одержимого ненавистю до свого національного 

походження“ [168, с. 214]. Владу публіцист називає „індикатором 

малоросійства“ [167, с. 812], що усвідомлено прагне розчинити українськість 

в російській ідентичності. 

Але політична верхівка держави є зменшеною копією, моделлю 

українського народу з усіма його патологіями – роз’єднаністю, 

деморалізованістю, розкультуреністю. Це неподоланий наслідок 

довготривалого понад трьохсотлітнього процесу русифікації, що врешті 

призвів до знекорінення українського народу. „Нині русифікація – це 

поверхневий симптом глибшої хвороби, що полягає у втраті закоріненості в 

культурі, історії, у втраті самого себе“ [58, с. 476], – читаємо у праці І. Дзюби 

„Русифікація вчора, сьогодні і… завтра?“. „Здрібніле суспільство замовляє 

здрібнілих політиків“ [93, с. 65], – афористично у нього ж, або: „…держава – 

це лише конфігурація нашого власного духовного поля“ [135, с. 60] – у 

М. Мариновича.  
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Очевидно, відновлена 1991 р. Українська держава закінчилася 

черговою невдачею. Про це головно йдеться у статті Ю. Бадзя „Поразка 

української революції. Успішно утверджується Малоросія. Як перехідний 

етап до нового «возз’єднання»“ („Літературна Україна“, 1997 р.). Окрім 

названих, причиною цієї поразки – у різних стилістичних окресленнях про 

неї йдеться у публіцистиці й інших авторів – стало соціально зумовлене 

падіння престижу українськості. Через зміцнення комплексу меншовартості 

відбулося ураження нетривкої політичної ідентичності українців, а разом – і 

державотворчої волі. „Поразка національної революції – писав Ю. Бадзьо – 

була поразкою демократії. І це закономірно, бо демократія … – не суто 

формальні ознаки та процедури (вибори, багатопартійність, структури влади 

тощо), а відповідний стан самосвідомості народу (усвідомлення своїх прав і 

спроможність відстоювати їх) і впорядкованість суспільства на основі 

консолідованих чи, принаймні, неантагоністичних інтересів 

населення…“ [8, с. 18]. 

Україна ХХІ ст. відбувається, за шістдесятниками, у політичному 

форматі „демократії плебеїв“. Криза ідентифікації скеровує природну 

вольову енергію нації, як суб’єкта історичного процесу, на відстоювання 

„прав“, що відповідають її самоусвідомленню. Парадоксальним чином 

українці знову не у змозі реалізовувати свої національні права – їх або, як 

мінімум, не усвідомлюють, або індиферентно не цінують, або войовничо 

заперечують – і тим самим залишаються поневоленими, увіковічнюють своє 

рабське становище. Найбільш чітко цю думку зафіксовано у Л. Костенко: 

„…в наших реаліях, – писала публіцистка у статті «Геній в умовах 

заблокованої культури», – ще довгий час даватимуться взнаки інерції 

рабської психіки, котрі ще не раз демократію зведуть до 

плебейства“ [108, с. 3]. Під тиском демократії ренегатів незначна частина 

національно свідомих українців втрачають своє право на владу, а відтак – на 

національне буття, або „право жити“, як це у 1972 р. в однойменному 
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публіцистичному трактаті окреслив Ю. Бадзьо. За умов вседозволеності, як 

фальшивого демократичного замінника, свобода волі української меншості 

нейтралізована активністю волевиявлення змалоросійщеної більшості. „Це не 

демократія, а лише нижчий рівень, не повний масштаб несвободи, 

перехідний до повного – диктатури“ [8, с. 19], – так ідентифікував 

політичний режим Ю. Бадзьо в „Українському виборі“, одній зі статей автора 

після проголошення незалежності („Праві жити-2“, за С. Кириченко). 

Чинна в Україні модель демократії – це хохлократія, влада натовпу 

малоросів, „поневолювача“, що став „повноправним громадянином 

українського суспільства“ [4, с. 3]. Альтернативою „Україні-Росії“ чи „Малій 

Росії“ [8, с. 23], до якої призвела псевдодемократія, шістдесятники 

усвідомлюють „українську Україну“ (Д. Павличко, В. Чорновіл) за 

відповідної їй форми демократії. Тому справжньої демократії, пояснював 

В. Чорновіл, українофоби остерігаються більше, ніж самої незалежності: „І 

якщо їм удасться зупинити демократію в Україні, то вони розміняють, 

розпродадуть, утоплять у співдружностях, спілках, асоціаціях і її державну 

незалежність“ [302, с. 599]. Про це ж як „небезпеку «чорної ради»“ [64, с. 20] 

чи загрозу „нового «возз’єднання»“ [4] писали І. Дзюба й Ю. Бадзьо 

відповідно. 

Шлях до української демократії пролягає, за шістдесятниками, через 

політичну консолідацію народу. Це означає не ідеологічну однорідність, – 

що, переконаний І. Дзюба, і неможливо, й фашистськи небезпечно, – а ідейну 

єдність українських громадян, свідомих власної ідентичності й необхідності 

її розвитку. Без пріоритету українського інтересу неможливою є сама поява 

суб’єкта історичного процесу. Національна ідея в радикально-патетичному 

націоналістичному формулюванні при регіональних відмінностях в Україні 

вже не спроможна виконати об’єднавчу функцію. „Для того щоб надати їй 

(українській нації. – Н. Дз.) енергію активації і запустити механізм синтезу, – 

писав М. Маринович, – потрібна велична ідея, до якої потягнуться всі 
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дезінтегровані тепер ланки. Ця ідея не може лежати в минулому – з’явиться 

вона тільки в майбутньому“ [130, с. 12–13]. Найбільш конкретно її виразив 

І. Дзюба. Як консолідована спільнота, українська нація, доводить публіцист, 

може відбутися тільки завдяки державницькій ідеї. Авторський концепт 

„нація-держава“ означає вищість потенціалу громадянської ідентичності над 

етнічною в націєтворчому процесі, та не применшує ролі автентичного 

українського начала. У статті „Україна в пошуках нової ідентичності“ 

І. Дзюба докладно описує політичний проект, ідейно близький іншим 

шістдесятникам (передусім Д. Павличку й В. Чорноволу): „…утворення 

модерної української політичної нації навколо етнокультурної домінанти 

корінного етносу. Обличчя цієї української політичної нації визначалося б 

творчою енергією як українського народу, так і представників усіх інших 

національностей, за взаємодії та взаємовпливу всіх чинників. Тобто, це має 

бути держава українського народу, в якій належне місце забезпечуватиметься 

представникам усіх національностей та всім етнічним групам“ [64, с. 46–47]. 

Реалізація проекту „української України“ потребує збалансованого 

конструктивного патріотизму як альтернативи націоналістичному 

патріотизму відчуження. Взаємодоповнювані варіанти діяльно-мовчазного 

(Є. Сверстюк) та цивілізованого („Любов до свого через толерантність до 

чужого“ [136, с. 102], М. Маринович) відповідають й конкретизують Дзюбині 

пошуки „нової якості українського патріотизму“, „яка б не відгороджувала, 

не відділяла нас від людей «іншої віри», яка б забезпечувала контакт із ними, 

можливість впливати на них і «чути» їх, можливість діяти разом, виробляти 

спільне розуміння сучасної України та її історичної перспективи“ [52, с. 132]. 

Якщо демократичний шлях України у шістдесятників є 

безальтернативною основою її внутрішньої політики, то питання зовнішньої 

орієнтації менш монолітне. Так званий „європейський вибір“ розсікає 

публіцистичний наратив на проєвропейський (тексти Д. Павличка, 

В. Чорновола та ін.) й антиєвропейський (Ю. Бадзя і Л. Лук’яненка). 



 

 

90 

Історично й цивілізаційно Україна хоч і належить Європі, але політично, – як 

структурі – вважають скептики, не повинна з кількох причин. Інтеграція з 

національно утвердженими країнами ЄС, аргументував Ю. Бадзьо, призведе 

до подальшої денаціоналізації не тільки тому, що українська енергія стане 

їхнім донором – толерантна демократія Заходу вимагатиме захисту прав 

російської та російськомовної частини населення на рівні з українським аж 

до русифікації останнього. Такі потенційні наслідки дають публіцистові 

підстави уподібнювати європейське майбутнє України з її радянським 

минулим, а тому він негативно сприймає ідею євроінтеграції. У статті 

„Український вибір“ Ю. Бадзьо писав: „…«європейський вибір», що 

контрастує з нашою потребою творення нації та національної держави, 

процесів, які вимагають максимальної мобілізації енергії та концентрації 

зусиль, передусім владних, – і аж ніяк не обмеження свого суверенітету та 

втручання зарубіжної бюрократії“ [8, с. 31]. Тому до певної міри Ю. Бадзьо, 

менше – Л. Лук’яненко не стільки критикують ідею української 

євроінтеграції, як виходять з неготовності України стати рівносильним 

членом ЄС чи, принаймні, тягнутись до цього. „У цьому некритичному 

прагненні до Європи (хоч Україна і без того в Європі) явно проблискує 

комплекс неповноцінності: звикли виконувати накази Москви, тож після 

виходу з-під її влади шукають собі іншого провідника. Ніяк не можуть 

відчути зв’язку з рідною землею і діяти самостійно в інтересах української 

Батьківщини?“ [121] – читаємо у Л. Лук’яненка і також у Ю. Бадзя: „Наш 

«європейський вибір» породжено слабкістю народу, несформованістю нації. 

Він – вибір прохача, жебрака, а не тверезий розрахунок господаря“ [8, с. 29]. 

Категорично протилежну позицію щодо євроінтеграції України 

відстоюють у своїх газетних виступах Д. Павличко та В. Чорновіл. 

Відокремлена від об’єднаної Європи, Українська держава, переконує 

перший, неодмінно зблизиться з імперською Росією, а це загрожує новою 

формою її совєтизації. „…якомога швидша, багатопланова й ґрунтовна 
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інтеграція в загальноєвропейські та реґіональні структури, – писав 

Д. Павличко у статті „Україна і світ“ („Літературна Україна“, 1992 р.), – це 

маґістраль нашої зовнішньої політики“ [188, с. 395]. 

Якщо для Д. Павличка Європа – це шлях українського самозбереження, 

то для Ю. Бадзя – добровільне самознищення. Але проєвропейська позиція 

першого й протиєвропейська другого зумовлені передусім антиросійською 

обох. Пріоритет незалежної України й національно самобутніх українців, 

характерний усім шістдесятникам, змушує розуміти ці відмінності суто 

методичними й пояснює одностайно антиросійські настрої інтелектуалів. 

Найбільш категоричним щодо цього залишився В. Мороз, послідовний у 

своїх націоналістичних поглядах і в американських виступах („…якого б 

кольору не була Москва, ким би вона не очолювалась, – це ворог України, 

тому що її війська окупують Україну; це окупант і не може бути жодної 

«дружби»“ [142, с. 151]), а найбільш поміркованим – Д. Павличко 

(„Багатовекторність української зовнішньої політики, де європейський вибір 

поєднується зі стратегічним російським партнерством, є природним, на рівні 

інстинктивної мудрості створеним законом, за правилами якого має жити й 

міцніти українська державність“ [171, с. 36]). Але Європа для Д. Павличка – 

це не тільки втеча від імперських зазіхань Росії (до речі, і порятунок Росії від 

імперських амбіцій) й далеко не втеча сліпця, як це трактують Ю. Бадзьо та 

Л. Лук’яненко, а повернення України до самої себе – „…де ми народились і 

визріли як нація і звідки нас вирвали в азіатський полон одягнені в 

московське вбрання та навчені київськими просвітителями слов’яноруської 

мови праправнуки Чингісхана“ [188, с. 395]. Свої погляди на європейське 

питання Д. Павличко виклав у статті „Три Європи“, опублікованій у 

газеті „Урядовий кур’єр“ 2000 року. 

Політична думка шістдесятників, отже, еволюціонувала від ідеї 

національної самостійності в радянський період до самостійності державної в 

час формально проголошеної, але практично не зреалізованої незалежності 
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України. Спрямована на передачу ідеї державності й соборності, а не 

розробку теорій, політична публіцистика шістдесятників є більшою мірою 

популярно журналістським, аніж науково політологічним текстом. 

 

2.3 Українська ментальність: між оригіналом і симулякром 

 

Публіцистичне дослідження української ментальності помітно 

випереджає – і хронологічно, й кількісно – наукове вивчення цієї проблеми. 

Причини очевидні: методичний інструментарій етнопсихологів доволі 

обмежений, а вимога верифікації неминуча. Та все ж попри гіпотетичність 

публіцистичних висновків, вони здебільшого не суперечать науковим 

результатам, вигідно слугуючи аргументаційною опорою. Професійні 

етнопсихологи (Д. Чижевський, О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, В. Янів) 

слідом за визначними публіцистами (М. Костомаровим, 

І. Нечуєм-Левицьким, Д. Донцовим, В. Липинським, Ю. Вассияном, 

М. Шлемкевичем) констатували домінування в українській натурі 

емоційно-почуттєвого чинника над раціонально-вольовим. Та попри 

одностайне визнання української пасивності, споглядальності й мрійництва, 

наявні альтернативні підходи до їх розуміння. Так, якщо Д. Чижевський у 

„Нарисах з історії філософії на Україні“ позитивно оцінює українську 

емоційність, вказуючи на її заслуги культурницького характеру, то 

В. Липинський в „Листах до братів-хліборобів“ вважає, що ця психологічна 

особливість українців може бути корисною тільки після здобуття власної 

державності. Цей чинник – (без)державності – спонукає і Д. Донцова гостро 

критикувати український національний характер, наголошуючи на 

необхідності подолання деструктивної почуттєвості. Саме вона, міркують 

публіцисти, не витримує прагматичного тиску російської раціональності і 

твердості й, врешті, призводить до безперестанних поразок. 

 Вперше компаративним підходом до вивчення національного 

характеру українців через вдачу росіян (цей метод так і залишився 
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популярним в українській публіцистиці) скористався в ХІХ ст. 

М. Костомаров у публіцистичній праці „Дві руські народності“ (журнал 

„Основи“, 1861 р.). Це, зрештою, і є перше дослідження української 

етнопсихології – загалом публіцистичне, та глибоко закорінене в історичний 

ґрунт. Публіцист робив такі висновки: українська ментальність 

(„південноруська народність“) відрізняється від російської (“великоруської 

народності“) індивідуалізмом, волелюбністю, прагненням до справедливості, 

терпимістю (повагою) до чужого, відсутністю національної зарозумілості і, 

найголовніше, усвідомленням роздільності церковної влади від мирської. 

Росіяни, пише М. Костомаров, навпаки, – схильні боготворити правителя і 

виправдовувати його будь-які вчинки, вбачаючи в них Божий Промисел. Теж 

публіцист відзначає українську непостійність, брак чітко визначеної мети і 

твердості при її реалізації, не відмовляючи в цьому росіянам. 

 Здебільшого в руслі костомаровських спостережень розвивається 

подальша українська публіцистична думка про національну ментальність. 

Але заперечує твердження історика про те, що неподібний на український, 

національний характер росіян не становить для українців такої загрози, як 

характер поляків, ментально ближчих з „південноруською народністю“. Так, 

в подальшому з’являються мотиви публіцистичного протиставлення 

українського й російського менталітетів, ґрунтовані на історично перевіреній 

хибності наведеного міркування М. Костомарова. Великою мірою це 

стосується доробку шістдесятників, що вносять в історіографію української 

етнопсихології висновки, базовані на спостереженні за тривалим 

співіснуванням українців та росіян у формі новоімперської побудови 

радянського зразка. 

Публіцистика шістдесятників на основі темпорального критерію 

компонує тривимірний образ українця – предка, сучасника й нащадка. 

Відмінності між обома першими є мірою поточної деформації українського 

менталітету чи, радше, зміни національного характеру українців, а 

потенційна еволюція між обома останніми – питанням реалізації української 
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національної місії. Її взаємозв’язок із традиційно українською ментальністю 

й останньої з історичною долею нації, як основні проблемні вузли цього 

дослідження, визначимо з розкриттям змісту вище виділених курсивом 

понять. 

В образі предка шістдесятники змоделювали ментальний тип 

української людини. Психологічний портрет т. зв. колективного носія 

українськості розкрито, по-перше, через вказівку на властиві і не притаманні 

йому риси й, по-друге, через порівняння з натурами однаково територіально 

близьких європейської та азійської цивілізацій (і головно російського народу 

в межах останньої). Оціночний підхід публіцистів до рис українського 

національного характеру спонукає категоризувати останні на однозначно 

позитивні, неоднозначні, однозначно негативні та нейтральні якості вдачі 

українців. 

Групу однозначно позитивних – т. зв. світоглядний рівень 

ментальності – становлять риси моральності та суспільно-політичні 

принципи української нації, що є основою її національного характеру. В 

цьому контексті шістдесятникам належить візія українця як м’якосердечного 

й шляхетного, щирого і щедрого, справедливого і незлопам’ятного, лагідної 

вдачі християнина й філантропа, з одного боку, й свободолюбивого, однак 

миролюбного, не агресивного ксенофоба, а патріота й демократа, – з 

іншого. В гармонійній сполуці гуманістичного первня зі здоровим 

національним уявленням й постає, за шістдесятниками, український 

світогляд. Найбільш близько до цієї ідеї підійшов у тексті „Три виходи з 

одного геополітичного тупика“ М. Маринович, адже суголосно з 

вищеописаним виокремлює „моралістичну“ (домінуючу) й “громадянську“ 

або „державницьку“ [133, с. 38] ментальності українців. Теж на двох 

названих іпостасях їхнього національного характеру наполягає в 

самвидавному памфлеті „Репортаж із заповідника імені Берії“ В. Мороз. „Як 

утвердити деспотизм кам’яного віку в душі українця, який вже в середні віки 

обирав кошового і сам міг стати кошовим, – тут на державницьку, а далі на 
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моралістичну ментальність натякає публіцист, – який (українець. – Н. Дз.) 

породив філософію Сковороди – гімн людській особистості…?“ [148, с. 81]. 

Джерелом українського світогляду є, за шістдесятниками, авторитет 

закону як ідеї, чи – глибше – внутрішня потреба справедливості. В цих 

рамках національно характерний українцям патріотизм убережений від 

патології шовіністичної форми, а теж ментальне вільнолюбство збалансоване 

миролюбністю. На відсутності в українців почуття територіальної жадоби, 

їхній неагресивності й демократизмі наголошують більшість 

публіцистів-шістдесятників. Та все ж першість при озвученні цієї ідеї 

належить І. Дзюбі в праці 60-х років „Інтернаціоналізм чи русифікація? “, де 

стверджено: „Український народ ніколи не був агресивним і нетерпимим до 

інших, ніколи в своїй історії не поневолював інших народів. Переважній 

більшості української інтелігенції внаслідок її демократизму завжди був 

чужий вузький націоналізм і зовсім не властивий шовінізм“ [43, с. 50]. 

Так, демократичному світорозумінню українців публіцисти 

віднаходять переконливе обґрунтування у формі історичної аргументації. 

Політична історія народу від найдавніших часів, зазначено у текстах 

більшості шістдесятників, засвідчує його схильність до індивідуального 

волевиявлення у формі козацьких рад та народних віч. Передумовою 

утвердження цього як традиції аж до ментального рівня Л. Лук’яненко 

називає індивідуалістичну натуру українця. Людина, як найвища цінність, 

ніби продовжує Є. Сверстюк, є фундаментальною основою демократії, і саме 

в міру такого центру українського світобачення демократизм ментально 

властивий нації. Над його підвалинами в українському суспільстві публіцист 

розмірковує головно у тексті „Християнські основи демократії“, що самим 

уже заголовком передає всю суть авторської позиції. „Я хотів би окреслити 

українську демократію, – конкретизує Є. Сверстюк, – як таку, що віками 

будувалась на християнських основах“ [266, с. 714]. 

Шістдесятникам, відповідно до їхньої персоналістичної 

неоднорідності, властивий неоднаковий рівень глибини осмислення 
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українського менталітету. Так, образно кажучи, дехто осягає це „древо“ з 

„корінням“ (Р. Іваничук, М. Косів, Л. Лук’яненко, В. Мороз), де воно – 

„моралістична“ й „громадянська (державницька) ментальності“ – 

світогляди, інші обмежуються плодами-рисами (І. Гель, М. Горинь, І. Дзюба, 

І. Драч, Д. Павличко) – демократизм, патріотизм, християнськість, 

свободолюбивість, миролюбність і т. д., ще хто (М. Маринович, 

Є. Сверстюк) – ідентифікує й насінину – християнськість
13

. В рамках цієї 

простої схеми якнайкраще вдається окреслити шістдесятницьку (хоч 

колективно-взаємодоповнювальну, та в основному не суперечливу) модель 

українського національного характеру. Так, ментально українець в 

координатах публіцистики шістдесятників – самодостатня особистість, 

індивідуаліст, світоглядно позбавлений рабської психології підлеглості 

земному ідолові („Не в особі ми (українці. – Н. Дз.) шукаємо гаранта сталого 

справедливого ладу, а в законі“ [121]) й/бо усвідомлено перейнятий 

жертовною відданістю небесному Творцеві („...Бог був усе, цар – 

ніщо“ [235, с. 149]). Саме християнське начало, отже, визначає духовну течію 

національної вдачі українця, „глибинне органічне єство“ якого „по своїй суті 

– євангельське“ [130, с. 12]. 

Українська „духовноцентричність“ [125, с. 24] (М. Маринович) – це та 

особливість, що вирізняє національну ментальність українців, й беззаперечна 

підстава її приналежності до європейської цивілізації. Однак визначними 

рисами своєї національної вдачі – правовою свідомістю, міжнаціональною 

толерантністю й християнською мораллю – українці не тільки максимально 

близькі з європейцями, а й світоглядно неподібні на росіян. За 

шістдесятниками, все, що становить українську ментальну ідентичність, в 

жодному аспекті не суперечить європейській і в усьому – 

російсько-азійській. Адже росіянин – не миролюбний, як українець, а 

агресивний завойовник, не законовимогливий демократ – а царепослушний 

                                                 
13

 В першому випадку розуміємо християнськість в діяннях („зовнішню“), у 

другому – світоглядну („внутрішню“). 
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раб, не смиренний патріот – а територіально ненаситний імперіаліст, прагне 

не рівноправ’я – а зверхності й панування. Християнська віра, як єдина 

очевидна між ними спільність, в російському варіанті пошкоджена 

вождистським ідолопоклонством, і тому українська та російська аксіологічні 

системи (звідси – й відповідні світогляди) помітно дисгармоніюють між 

собою. Головно в такому: „…культ особи … є іманентною властивістю цієї 

країни з її віковими традиціями рабства і цезаризму“ [275, с. 467], – про 

державу росіян йдеться у публіцистичному листі В. Стуса. Діаметрально 

протилежне про українців – у Є. Сверстюка і Л. Лук’яненка відповідно: 

„Українцям просто бракує «беззавітної відданости» вождеві. Можливо, їм 

бракує російського прагнення мати свого Івана Грозного, Петра Першого, 

Леніна-Сталіна?“ [262, с. 102], „…кияни, як і вся Україна, кричать: «Нам 

потрібен жорсткий закон!» Московити кричать: «Нам потрібен жорсткий 

президент (цар)!». У цьому вся суть різниці між Європою і Азією!“ [121]. 

Не заперечуючи значення східної цивілізації для формування 

української духовності, шістдесятники все ж ствердили, що „саме Європа 

справила вирішальний вплив на вироблення української національної 

ментальності“ [17, с. 210] й аргументовано наполягли на її приналежності до 

європейської, а не російської чи навіть слов’янської („орієнтованої на 

одну-єдину, абсолютну істину“ [130, с. 13]) ментальної групи. 

Неоднозначні риси національного характеру українців (однозначно не 

трактовані публіцистами) формують основу уявлення про темперамент нації 

або її т. зв. психологічний рівень ментальності. Генетично притаманними 

українцям, за шістдесятниками, є домінування екстравертивної відкритості 

над інтровертивною замкненістю й кордоцентричної емоційності над 

прагматичним раціоналізмом. 

Саме лише визнання багатокультурного впливу – західного і східного – 

на формування української духовності, що оригінально синтезувався в ній, 

свідчить про шістдесятницьке обстоювання екстравертності в потрактуванні 

національної психології. Та якщо Л. Костенко вбачає українську 
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екстравертність в несхильності до ізоляціонізму й позитивно оцінює це, то 

М. Миринович невдоволено констатує „велику лабільність (тобто 

нестійкість) українського характеру щодо сторонніх впливів“ [134, с. 63] й 

тим самим підтверджує психологічну відкритість української натури. 

Теж в широкому оціночному діапазоні шістдесятники осмислюють 

емоційність вдачі українця. Між мінімальною констатацією його „тонкої 

емоційної душі“ [115, с. 195] Л. Лук’яненком й несприйняттям як „сльозливої 

нації“ [193, с. 242] Д. Павличком – ґрунтовний погляд публіциста Ю. Бадзя зі 

статті „Воля жити – у свідомості права, перед лицем загроз і викликів часу“ 

розцінює український кордоцентризм як перевагу національної культури й 

ущербність для державотворення. Неоднозначно висловилась з цього 

приводу Л. Костенко в інтерв’ю журналу „Сучасність“ (передрук з 

лондонського „Soviet Ukrainian Affairs“ за 1989 р.): „…в нашому народові є 

… якась геніяльна емоційність, котра давала йому змогу бути безмежно 

хоробрим у боротьбі за свободу, дарувала йому дивовижні пісні; котра 

зумовлювала й те, що він міг розгубитися перед грубою силою і через 

доброту свою навіть притихнути на деякий час… Але ця ж емоційність дає 

змогу народові бути молодим, іще раз молодим і вічно життєздатним! Змогу 

регенерації, відродження“ [197, с. 116]. 

Діяльна, українська емоційність здатна, вочевидь, компенсувати власне 

домінування, ба, навіть витіснення раціоналістичного конструктивізму. Ще 

далі в напрямку цієї ідеї зайшов публіцист М. Маринович, адже ствердив: 

виключно романтичності своєї натури українська нація повинна завдячувати 

власні історичні досягнення. Про це у тексті „Дещо про те, що «не можна 

читати без брому»“ – йдеться так: „…незнищенна наша емоційність…“, 

„Українець спроможний на великі прагматичні справи, коли вірить; і він же 

перетворюється на морального покруча і суспільний шлак, коли втрачає віру 

і змушений діяти за логікою зневіреного прагматизму“ [125, с. 24]. 

Українська емоційність, отже, спроможна або сублімуватись 

раціональним прагматизмом (трансформуватись в дію), або, залишаючись у 
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собі, виробляти менш потужну енергію. Залежно від цього – сама українська 

натура мінлива (двоїста): це активний хлібороб і „зовнішня людина“ у 

першому випадку та пасивний споглядач і „внутрішня людина“ [3, с. 41] – у 

другому. Дослівне підтвердження цьому науковому висновку-припущенню 

віднаходиться в драчевому (з покликом автора на М. Гоголя) окресленні 

українського менталітету як „…поєднання (а не роз’єднання. – Н. Дз.) … рис 

активного хлібороба чи воїна із пасивністю споглядальної натури 

степовика-кочівника“ [159, с. 376]. Етнопсихолог О. Кульчицький, до речі, 

теж виокремлюючи відповідні типи поведінки українця – 

„авантурничо-козацький життєвий стиль“ („vita maxima et heroica“) і „стиль 

притаєного існування“ („vita minima“), покликається на історичний аспект 

(постійна загроза небезпеки) формування української психіки. 

До теж неоднозначних рис української ментальності в рецепції 

шістдесятників можна зачислити притаманне українцям негативне ставлення 

до влади і пов’язане з цим прагнення її постійної заміни іншою – 

т. зв. „традиційну українську ворохобну отаманщину“ [93, с. 64], за 

висловлюванням І. Дзюби. Часто саме на ній, стверджують публіцисти, 

спекулювали протягом історії сусіди з твердою владою. 

Встановлена споглядальність української натури, очевидно, продукує 

однозначно негативні риси ментальності українців: надмірну 

терплячість-витривалість, що часто переходить у байдужість, і схильність до 

самоприниження. Сюди ж належить і найбільш спірна („вроджена“ чи 

„набута“, „реальна“ чи „нав’язана“) у шістдесятників риса українців – 

схильність до міжусобиць і внутрішніх чвар. 

Група т. зв. нейтральних якостей (неоцінено-констатовані) 

обмежується двома, однак беззаперечними, характеристиками українця як 

жартівника й пісняра, а України, відповідно, як „країни дотепного гумору і 

безмежно тужливої пісні“ [122, с. 246]. 

Публіцистика шістдесятників, отже, формує уявлення про українця як 

емоційного й життєрадісного екстраверта, сангвінічний темперамент якого 
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балансує з мрійливо-споглядальною пасивністю флегматика. Його ж 

гуманістично-патріотичне світосприйняття слід визнати як 

сковородинсько-шевченківське, відповідно до потрактування Сковороди 

„голосом українського національного єства“ [256, с. 45], а Шевченка – 

„камертоном, за яким впізнавала свою тональність вся Україна“ [129, с. 98]. 

В процесі історичного буття нації відбулася, одначе, значна деформація 

її етнопсихології. В результаті цього українець з відданого патріота 

перетворився на „блудного сина“ (Є. Сверстюк), з культурної й 

високодуховної людини – на „гомо совєтікуса“ (Л. Лук’яненко, 

Є. Сверстюк), „малороса“ (І. Драч, Д. Павличко) й „хохла“ (І. Драч, 

Є. Сверстюк); а ціла українська високорозвинена нація, набувши радянської 

ідентичності (І. Дзюба), стала „нацією плебеїв“ (В. Мороз) й „уламком 

«совєцького народу»“ (М. Горинь). 

„Століття неволі і національних поневірянь, – в поширеному 

самвидавному есеї кінця 60-х років «Іван Котляревський сміється» писав 

Є. Сверстюк, – виробили тип українського обивателя, який сам себе називає 

зневажливим прізвиськом «хохол», промовляючи: «Хоч горшком назви, 

тільки в піч не саджай». І він теж має якийсь стосунок до тих прадідів, що в 

вогонь ішли за честь свого імени. Він має свою етику і мораль, свій гумор, 

свої приказки і пісні. Уся низькопробна, дрібно корислива, обачлива – 

легкодуха і балаганна частка нашого фольклору вироблена ним і належить 

йому – хохлові, якому б добре тільки поїсти й випити, хохлові, з якого росте 

ситий самовдоволений «торжествуючий хам», який уникає вериг честі й 

обов’язку, а тому й духу українського не зноситиме. Але після обіду його 

тягне на бурлеск, грубий і нехитрий регіт над усім (крім власті) і на той 

шлях, де можна все потоптати і на всьому самостверджуватися без 

розбору“ [226, с. 51–52]. 

Схарактеризований Є. Сверстюком тип людини – це, очевидно, цілком 

протилежна до українця натура, що уособлює складний процес деформації 
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національної ментальності, в результаті якого, пише І. Драч, вдалося 

„прищепити гілку вовчої ягоди до української калини“ [82, с. 12]. 

 

* * * 

 

Дещо випереджаючи і Є. Сверстюка, й шістдесятників загалом, 

український публіцист в еміграції Є. Маланюк звернувся до теми 

малоросійства у 1958 році. В однойменному есе він визнавав малоросійство 

патологією української ментальності і навіть розширював його зміст до 

загальнолюдського масштабу. Та все ж якщо Є. Маланюкові належить 

першість термінологічного наповнення слова „малоросійство“ новими 

значеннями, то шістдесятникам – детальне окреслення його втілення в 

конкретній людині. Зрозуміло, в їхнього покоління нагромадилося для цього 

значно більше емпіричного матеріалу. 

Так званий ментально відчужений українець чи українець-сучасник 

постав, за публіцистичною версією шістдесятників, унаслідок двох причин: 

суб’єктивно-об’єктивної та виключно суб’єктивної. Перша полягає в 

природній (звідси її об’єктивність) зміні характеру нації (ментально 

лабільної, за спостереженнями М. Мариновича), що, поза природним ходом 

подій (звідси суб’єктивність причини), перебувала в залежному 

колоніальному становищі. Найбільш деструктивний вплив на українську 

ментальність справила російська окупація й головно радянський період 

історії. А внаслідок роз’єднання нації між кількома завойовниками 

(Російською та Австро-Угорською імперіями до Першої світової війни, 

Польщею та СРСР – після неї), її характер не лише неякісно змінювався, а 

дробився як монолітне утворення. 

Названі процеси штучно підсилювалися (чи, може, внаслідок цього й 

відбувалися) реалізацією наміру радянських окупантів викорінити українців 

як націю методом підміни їхньої психологічно-світоглядної ідентичності 

(менталітету). „Метою завойовника була не просто колоніальна експлуатація 
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території, – у статті «Україна і Малоросія – співіснування неможливе“ 

(ж. „Сучасність“, 1999 р.) пояснює Ю. Бадзьо, – а повна асиміляція її 

населення, асиміляція політична, культурна (мовно-культурна передусім), 

психологічна – як невід’ємної частини російського суспільства, більше того – 

російського етносу“ [6, с. 31]. Це і є згадана виключно суб’єктивна причина 

деформації української ментальності. Ідентифікуючи її, шістдесятники тим 

самим інформують про здійснений в минулому сторіччі психологічний 

геноцид українців сповільненої дії: виведений тип людини й надалі 

становить потенційну загрозу українській національній ідентичності. 

Міру віддаленості українця кінця ХХ сторіччя від репрезентанта нації в 

чисто ментальному вигляді (міру „відчуження від себе“ [242, с. 102]) – 

водночас це й міра ефективності психологічного геноциду – якнайкраще 

передає популярне Сверстюкове найменування сучасника „блудним сином“. 

Детальніше її можна збагнути з розкриттям цього образу, ідейне авторство 

якого належить усім шістдесятникам. 

Відступництво українця відображають його національні, моральні, 

релігійні й інші огріхи. Розтрачене ментально-спадкове почуття патріотизму 

виявилось у відсутності між українцями національної солідарності й, 

щобільше, проявах ворожнечі, послабленні інстинкту національного 

самозбереження й появі комплексу національної неповноцінності. Відтак 

українця тепер можна впізнати не за його патріотичністю, а за 

„малоросійством“, що є протилежним до попереднього поняттям й означає 

„комплекс редукованого патріотизму“ [66, с. 18–19]. Сучасного українця 

характеризує, за шістдесятниками, й зміна його християнського світогляду 

безбожницько-нігілістичним. „Християнство, – констатує М. Маринович, – 

перестало бути світоглядною системою, за якою можна прогнозувати 

поведінку як окремої особи, так і цілого народу. …значна частина українців 

покерується законом «око за око»“ [135, с. 56]. Ментальний імунітет 

українця, врешті, уражений радянським вірусом „гвинтика“. Як класичний 



 

 

103 

„гомо совєтікус“, він не виходить за рамки дозволеного, а тому – 

безхребетно-покірний, по-рабськи слухняний, догматично (не)мислячий. 

Ідентичність „гомо совєтікуса“, мірою власного атрофованого 

існування й мислення, протистоїть, очевидно, не лише традиційно 

українській етнопсихології, а й ідентичності homo sapiens-а. Підтвердженням 

цьому слугує мислення (пост)радянського українця крізь настанови 

упокорення й призвичаєння як спосіб, що його І. Дзюба ідентифікує 

„хронопровінціалізмом“ [25, с. 96], а Л. Костенко – „розумом 

адаптованим“ [109, с. 33]. Логічно, назване еманується у відповідний спосіб 

існування в парадигмі пасивності, наслідком чого є українські „слабкість 

загальнонаціональної волі бути й перемагати“ [3, с. 41] (Ю. Бадзьо) й 

„ослабленість волі до чину“ [133, с. 41] (М. Маринович). 

Шістдесятники, отже, констатують набуття українцями не російських 

ідентичності й менталітету, відповідно до вищеокресленого наміру 

більшовицьких окупантів, а радянської (напівросійської) ідентичності й 

„зросійщеного“ менталітету [155, с. 114]. „…українці стали інші. – 

інтегрально озвучує Л. Лук’яненко. – Наш сучасний світогляд – це химерний 

сплав різноманітної чужинецької облуди, що сухим бадиллям коливається на 

українському етнічному тілі“ [119, с. 173]. 

Перебуваючи здебільшого у сфері впливу російської й менше – 

польської (західної) ментальності, пояснює М. Маринович, українці, 

зрозуміло, не вберегли цілісності свого європейського менталітету й 

повномірно не набули чужого: „…в обох випадках нема повного співпадіння 

відповідно з російською чи польською етнопсихологією“ [132, с. 84]. Отже, 

не залишившись повноцінними європейцями, – не стали азіатами й 

росіянами. І хоч національна українська ментальність ще не остаточно 

нівельована, – демократична переважає над т. зв. „царистською“ 

(Л. Лук’яненко), а релігійна над „кримінальною“ [223, с. 136] (Є. Сверстюк) – 

у своєму поточному стані „роздвоєної напівментальності“ вона непридатна 

для реалізації української національної місії у її шістдесятницькій візії. З 



 

 

104 

такою ментальністю, – пише у статті „Під ножем Авраама“ (г. Львівського 

Студентського Братства „Генеза“) публіцист М. Маринович, – „змінити 

парадигму нашого суспільного існування“ неможливо [129, с. 102]. 

 

* * * 

Український месіанізм у шістдесятників – питання доволі лаконічне. 

Окреслена ними місія – це місія-завдання без претензій на національну 

винятковість. Публіцистами названо кілька т. зв. місійних граней – релігійну, 

культурну, політичну, екологічну – і єдиний механізм їх здійснення. Цей 

механізм слід визначити як об’єднавчий і на вже вказаній основі визнати не 

те що універсальним принципом реалізації української місії, а власне нею – 

місією-примиренням. 

Так, у релігійній сфері українцям передбачено продовжити виконання 

вже одноразово здійсненого об’єднання двох гілок християнства, в 

культурній – можливість синтезувати, національно переплавивши, здобутки 

західної і східної культур. В політичному аспекті саме Україна спроможна 

виконати миротворчу роль і стабілізувати ситуацію на континенті й, врешті, 

екологічною свідомістю народу долучитись до природоохоронного 

гуманізму людства. 

Ця добро- й миротворча місія українців, констатує публіцист 

М. Маринович, узгоджена з їхньою національною психологією і є, по суті, 

„євангельською місією“ [135, с. 68]. Своєю історичною жертовністю й 

головно стражданнями ХХ сторіччя українська нація, за І. Драчем, уже 

зреалізувала цю „божественну“ [74, с. 23] місію. Певним запереченням тезі 

Драчевій виступає Сверстюкове переконання, що саме в теперішній час 

духовної кризи людства українці власним прикладом християнського 

навернення можуть і повинні виконати своє національне призначення у світі. 

Ніби синтезує обидві позиції М. Маринович, адже твердить: „Сенс нашої 

(української. – Н. Дз.) землі – творити Євангеліє Прощення“ [130, с. 11]. 
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Цьому, одначе, обов’язково передуватиме постання нового типу 

українця, – нащадка – що можливий лише як наслідок позитивної еволюції 

вищеокресленого сучасника. Результат такого глибинного духовного процесу 

якнайкраще передано лаконічним висловлюванням Є. Сверстюка: „Людину 

великої витривалости має замінити людина великої віри“ [239, с. 209]. 

Українець майбутнього – це, отже, передусім християнин, та християнин не 

тільки за релігійною приналежністю, а за життєво матеріалізованим у 

вчинках світоглядом. Вищенаведені слова публіциста прочитуються ще 

глибше: новий українець повинен не народитись заново, а відродитися й 

воскреснути. Адже він, аналогічно до первинно колективного носія 

українськості, теж не царепоклонний, а богослухняний (смиренний). 

Саме таким шістдесятники бачать нового українця не з власних 

суб’єктивних прагнень і не тільки з усвідомлення його єдинопридатним для 

реалізації глобально національної української місії. Лише ментально чистий, 

„догеноцидний“ українець спроможний зреалізувати й локально українську 

місію національного самозбереження, що, відповідно до шістдесятницької 

релігійної теорії нації, теж божественна. „Тепер … маємо відшкребти 

нашарування злої історії і нарешті вернутися до самих себе“ [130, с. 12], – 

писав М. Маринович. 

На основі гармонійного узгодження (ба, навіть категоричної 

залежності) національної місії українців з їхньою традиційною ментальністю 

можна припустити: шістдесятники є прихильниками т. зв. теорії „невинного 

менталітету“. Її зміст полягає в такому: не український менталітет був 

історіотворчим (трагедієтворчим), а навпаки – історична доля українців – 

характеротворчою. Авторство зазначеної теорії на основі формулювань 

Ю. Бадзя про те, що не ментальний, а геополітичний чинник був двигуном 

трагічної історії українців, належить віддати саме йому. Як представник 

головно політичної публіцистики шістдесятництва, він пише: „Українці 

опинилися поза історією… І виною тут не «менталітет» народу, а 

підступність, жорстокість окупанта“ [3, с. 45–46]. Загалом же публіцисти, 
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всупереч нашому небезпідставному припущенню про “невинний менталітет“, 

балансують між ним та ідеєю т. зв. „винуватого менталітету“ (подеколи й 

„невинно-винуватого“). Негативно історієтворчі якості в українському 

менталітеті (причому й серед групи „однозначно позитивних“) віднаходять 

публіцисти М. Брайчевський, І. Дзюба, Л. Лук’яненко, М. Маринович, 

Д. Павличко, Є. Сверсюк. До них можна зарахувати: 

- демократичність (природно плюрально-опозиційна), що, собі на 

шкоду, сприяла деспотичним сусідам; 

- лабільність (нестійкість); 

- схильність до розбрату. 

Відкритим все ж залишається – причому на рівні самої публіцистики 

шістдесятників – питання однозначної категоризації рис менталітету на 

вроджені і набуті й давності останніх. Це доволі суттєво. Адже українська 

несконсолідованість, до прикладу, цілком ймовірно може бути 

всього-на-всього похідною рисою від властивості українців піддаватися 

стороннім впливам. 

На підставі ірраціональності проблеми менталітету це питання є 

найбільш заплутаним й, відтак ані публіцистично шістдесятниками, ні 

науково у цьому дослідженні до кінця не з’ясованим. Де менталітет, а де 

винятки з нього, слушно розробляє критерій М. Маринович, допоможе 

збагнути подальший розвиток історії, що, обіцяючи „важкий 

світоглядно-психологічний струс“, „визначить, наскільки глибоко в нашому 

народі пустив коріння демократичний, толерантний менталітет“ [136, с. 102]. 

Шістдесятники, отже, хоч і частково підтвердили українську 

несконсолідованість як рису національного характеру, все ж їм вдалося 

довести цілковиту стереотипність українського шовіністичного націоналізму 

й окреслити український менталітет як більш позитивний, аніж навпаки. 

Тільки в парадигмі його відновлення, за шістдесятниками, може відбутись 

українська нація. 
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Висновки до розділу 2 

 

Процес національного державотворення у публіцистичному осмисленні 

шістдесятників постає однією із парадигм української історії, яку умовно 

можна означити як „Історія України-Русі, або Рух до Незалежності“. Цю 

природну державотворчу лінію періодично часто пошкоджувала 

колонізаторська діяльність військово могутніших народів, тим самим 

формуючи парадигму „Історії українського Геноциду, або Руху до 

Чорнобиля“. Наміри загарбників виходили за межі політичної нейтралізації 

українського народу і коренилися в націєруйнівній стратегії. Зав’язкою 

„другої“ української історії шістдесятники вважають Переяславський договір 

1654 р., що досягла своєї кульмінації в Голодоморі 1933 р. 

 За період відновленої у 1991 р. державності Україні не вдалося 

переключитися з геноцидної історичної парадигми на націє- й 

державотворчу. Звідси попередження публіцистів про „небезпеку «Чорної 

ради»“ (І. Дзюба) чи загрозу „нового возз’єднання“ (Ю. Бадзьо). При 

однобічності політичних стремлінь шістдесятників, їхні політичні 

переконання переживають еволюцію й загально поколіннєву, й 

індивідуально особистісну. Ідея української державності шістдесятників, 

скристалізована в апології національної ідентичності та імперієруйнуванні у 

60–80-х роках, постає концептом „української України“ в 90-х роках (в час 

„постукраїнської незалежності“, за І. Дзюбою). Ідеологічно шістдесятництво 

з розділеного на націонал-комуністичне й інтегрально-націоналістичне в 

радянський період утверджується в націонал-демократії ще наприкінці 80-х 

років. 

Історія „України-Русі“ як історія державного непрогресу до певної міри 

пояснюється візією шістдесятників про українську ментальність. Емоційна 

натура українця або паралізує його державотворчу волю (звідси, ймовірно, 

початок історії українського Геноциду), або, навпаки, та значно рідше, 

активізує до боротьби проти поневолення (звідси, ймовірно, енергія рухатись 

до Незалежності). 
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РОЗДІЛ 3 

АКСІОСФЕРА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: 

ПРОЕКТ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

 

3.1 Християнська релігія як чинник українського націогенезу 

 

Питання релігії та релігійності українців у публіцистиці шістдесятників 

висвітлено в ракурсі їхнього впливу на процеси українського націєтворення 

(націогенезу). Відповідно – домінантними в межах релігійно-публіцистичної 

системи інтелектуалів є проблеми віри і Церкви в (пере)творенні й 

відродженні української нації та значення останніх у перспективі її 

історичного буття. Відтак колективний текст публіцистів окреслює 

парадигму релігійності українців та на основі узагальнення їхнього 

релігійного досвіду моделює український національний еклезіологічний ідеал. 

Правомірність релігійного фокуса осмислення українських 

націєтворчих процесів гарантує шістдесятникам публіцистичний доробок 

минулих поколінь інтелігенції. Незважаючи на те, що тексти попередників не 

виробили міцного монолітного погляду на проблему ідентифікації 

української національної Церкви з котроюсь із християнських традицій, все 

ж – беззастережно відзначили пріоритетну роль християнства в 

національному закріпленні українського етносу. Так, у духовному 

переродженні русичів, що стало можливим після прийняття Київською 

державою християнської віри, митрополит Іларіон убачав не тільки 

індивідуальний прогрес кожної людини, а й колективний – цілого народу. До 

певної міри визначними стали національні мотиви при формуванні позиції 

українських полемістів з приводу утворення Греко-Ккатолицької Церкви. 

Тяжінням до національно-релігійного синтезу, врешті, просякнуте 

ХІХ ст. (візія християнського суспільства кирило-мефодіївців, Кулішеві 

переклади Біблії) й перша половина ХХ ст. (публіцистика М. Грушевського, 

В. Липинського, Д. Донцова, І. Огієнка, А. Шептицького, Й. Сліпого). За 
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їхніми текстами прочитується: ставши „ключем до цивілізації“ 

(М. Грушевський) в давньоруські часи, християнство є і повинно залишитись 

назавжди одним із основних українських націєтворчих чинників. Найменш 

стабільними в цьому аспекті виявились погляди М. Драгоманова, схильного 

заперечувати ідею національної релігії. 

Осмислення проблем релігії у вузько національних координатах в 

публікаціях шістдесятників узгоджується з їхнім розумінням всякої віри 

національно освоєною (самобутньою). Взаємозв’язок божественного і 

національного, аж до ототожнення („Справжній, живий Бог – це і є 

нація“ [145, с. 26]) найперше і натхненно відстоював в есе 1970-го року 

„Мойсей і Датан“ В. Мороз. Завдання кожної нації, стверджував філософ, і 

полягає в реалізації своєї неповторної „грані“ кристала „Істини“ [145, с. 40]. 

Українська нація, доведуть згодом інтелектуали-шістдесятники Р. Іваничук, 

І. Гель, Є. Сверстюк, М. Маринович та ін., не тільки утвердилася у 

самобутності, щоб, згідно з Божим замислом, збагатити людство, природа її 

ідентичності – християнська. Відповідно до одвічної вкоріненості української 

нації у християнську релігійну традицію, останньою пройнялись власне 

національно змістові компоненти – мова, пісня й душа (!) українців, 

стверджує Є. Сверстюк, наснажені християнськістю їхнього світогляду. 

Також і навпаки – відбувся складний процес українізації християнства, 

внаслідок якого останнє стало, пише Р. Іваничук, „звичаєво 

українським“ [92, с. 148]. 

Популярна риторична конструкція „віра батьків“ (вислів часто 

вживаний у Є. Сверстюка, рідше – у М. Косіва) концентрує в собі 

шістдесятницьку ідею національно-релігійного українського моноліту, до 

якої публіцисти доходять завдяки авторській позиції у трактуванні релігійної 

історії українців. 

* * * 

Крізь деякі незначні конфесійні різнотлумачення чи винятки 

(утопічно-фантастичні погляди на релігію О. Бердника, рунвірство 
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Л. Лук’яненка) односпрямованість поглядів у релігійній публіцистиці 

шістдесятників проглядається стосовно речей засадничих. Так, інтелектуали 

одностайні, по-перше, у відстоюванні української нації як глибоко релігійної, 

якій природно чужий атеїстичний світогляд й, по-друге, нації виключно 

християнської. Її язичницьке минуле, уже морально тотожне етиці 

християнства, не тільки не суперечить останньому – більше: київське 

поганство власне й націоналізувало незнану ще (практично) релігійну 

традицію, тим самим оформивши її як самобутньо українську. Схожий 

процес згармонізування був можливим, аргументують публіцисти, між 

внутрішньо спорідненими віруваннями, якими в основах й були язичництво – 

українське передхристиянство та християнство біблійне. „…сік 

християнської релігії був сумісний із соком слов’янського поганства, яке 

було фактично протохристиянським“ [92, с. 147], – йдеться у статті 

Р. Іваничука „На небі Бог, а на землі Україна“ (ж. „Дзвін“, 1994 р.). 

Відтак релігійна (вона ж християнська) ідентичність українців як нації 

(а не етносу) почала формуватись, за шістдесятниками, на стику 

християнського світорозуміння та язичницької обрядовості ще задовго до 

офіційного хрещення Київської держави у 988-му році. 

Не применшуючи значення цієї націєтворчої події, що, до речі, 

найбільш детальному смисловому декодуванню піддана у текстах 

Є. Сверстюка, шістдесятники все ж представляють історію української 

християнськості значно довшою, ніж історію українського християнства. 

Адже не під впливом християнства, як офіційної релігії, українці стають 

християнами, навпаки – своєю християнськістю (не важливо, що 

підсвідомою) уможливлюють його узаконене привнесення до Києва у 

Х сторіччі. Та саме з „таїнства хрещення“, як це ідентифікує Є. Сверстюк, 

публіцист схильний вести українське історичне літочислення як нації 

„духово“ народженої, у християнстві самоусвідомленої й до християнського 

світу (сім’ї) прилученої. Теж про позитивні наслідки поширення 

християнства на древньоукраїнські землі – як для самої світової релігії, так і 
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для українців – пише у вже згаданій статті Р. Іваничук. Так, за посередництва 

того ж таки поганства, стверджує публіцист, світове християнство 

збагатилось новими формами обрядовості; для українців же саме 

„…християнська релігія стала … властивою зброєю за національну 

самоідентифікацію“ [92, с. 147]. 

Подібну ідею – практично збіг національної ідентичності українців з 

релігійною – Є. Сверстюк висловлює стосовно козацького періоду 

національної історії. Тогочасний політичний ідеал – власна національна 

держава, – стверджує публіцист, наскрізно пройнятий християнським духом, 

що вийшло за рамки офіційної релігії й ідеологічно „проникло в плоть і кров 

нації“ [269, с. 34]. Тому саме християнська віра українського козацтва 

постала як єдиний канал його релігійного й національного самовираження, а 

Церква, відповідно, – як символ народного єднання у боротьбі за свободу й 

„віру батьків“. 

Вищеокреслене слугує підставою стверджувати: християнству 

шістдесятники віддають значення пріоритетного чинника українського 

націєтворчого процесу на початкових його етапах. Поставши нацією у 

християнстві як світогляді (культурі), українці з офіційним прийняттям цієї 

віри увиразнили власну релігійну ідентичність й тим самим зміцнили 

національну. Тобто релігійна ідентичність українців не тільки передувала 

національній: саме вона вивела цю народність з рівня доісторичного етносу 

на рівень національного буття. Абсолютне домінування релігійного чинника 

у складі української національної ідентичності шістдесятники також довели й 

методом від супротивного: саме через знищення/використання віри/Церкви, 

що кристалізувала в собі українськість нації, й прагнули нівелювати останню 

у процесі її історичного буття. Це дає підстави стверджувати, що 

шістдесятники у власному публіцистичному дискурсі ввели ідею релігійного 

геноциду українців двох форм: нейтралізація національного почуття через 

ліквідацію релігійного – атеїзм та знищення Церкви (перша) або ж через його 

підкорення – зміну об’єкта поклоніння та підпорядкування Церкви (друга). 
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„Тож не дивно, що завойовники і окупанти всіх часів у своїх намаганнях 

асимілювати й денаціоналізувати український народ, – пише Р. Іваничук, – 

вражали передовсім національне в християнській релігії, руйнуючи її 

сектантством, російським і польським одержавленням або ж заганянням у 

катакомби, як це сталося з українською католицькою церквою, а більшовизм 

використав найбільш руйнівний засіб нищення свідомості українця – 

атеїзм“ [92, с. 147]. 

Про знищення християнської віри через Церкву українців як форму їх 

геноциду йдеться головно у статі І. Геля „Українська Католицька Церква: 

катакомби і альтернатива“ (ж. „Християнський голос“, 1988 р.). Тільки в ній 

на позначення констатованого вище у тексті Р. Іваничука вжито сам термін 

„геноцид“, хоч його як ідею обстоюють також Є. Сверстюк, М. Маринович 

та ін. шістдесятники. Втім, обидва названі публіцисти більшою мірою 

концентрують власну увагу на другій формі геноцидного здійснення – 

використанні в нівеляційних цілях феномена віри й інституту Церкви. 

Кожна із двох українських Церков, – УГКЦ та УПЦ – посталих з єдиної 

штучно розділеної Української Церкви, була свого часу об’єктом здійснення 

релігійного геноциду українців. Так, католицьку Церкву прагнули знищити 

на основі її відверто національного характеру (читаємо в І. Геля, Р. Іваничука 

й М. Косіва), а православну – підпорядкувати імперській волі радянської 

держави (йдеться в І. Дзюби та Є. Сверстюка). Крізь констатацію цього 

шістдесятники формують певні візії українських православної та католицької 

Церков, смисловими домінантами яких (візій) є „традиційність“ першої та 

„синкретизм“ другої, сформульовані відповідно у публіцистиці 

Є. Сверстюка, з одного боку, та І. Геля й М. Косіва, – з іншого. 

„Традиційна“ для українців, Православна Церква виступає знаковим 

символом їхнього національного буття. Найвищий рівень православного 

самоусвідомлення припадає на час українського козацтва, 

національно-визвольна війна якого передбачала передусім війну за релігійну 

самобутність, загрожену зусібіч. Про православну Церкву як джерело 
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духовності українців й гарант їхньої ідентичності, – „наш національний 

прапор у боротьбі за право бути собою“ [236, с. 159] – про виконання нею 

функції національного збереження у роки бездержав’я веде мову у своїх 

текстах Є. Сверстюк. 

Однак у ХVІІ ст., з моменту укладення Гетьманщиною під проводом 

Б. Хмельницького міліарної угоди з Московією, розпочинається еволюція 

українського православ’я, що означає його вимушене наближення до 

православ’я російського (процес одержавлення Церкви). Як самобутньо 

відмінні й протилежні, ці моделі православ’я, пише Є. Сверстюк, не могли 

бути – хоч і стали – чинником зближення лише територіально сусідніх 

народів. Більше того – саме РПЦ, стверджує публіцист, тогочас й виступала 

„важливою причиною несумісности“
 
[235, с. 148] України і Росії. Та все ж з 

натхненника національно-релігійного визволення козаків православна 

Церква перетворилась на „агента русифікації“ [51, с. 229] українців й 

„імперський інститут національного знеособлення“ [213, с. 171]. Суть 

динаміки української православної Церкви стосовно власного народу 

І. Дзюба передав нижченаведеним твердженням у тексті „Образ української 

культури“: „У ХІХ ст. вона (УПЦ МП. – Н. Дз.) в переважній більшості була 

вже не носієм духовності, а носієм духовного гніту“ [51, с. 229]. Одностайно 

з публіцистом І. Дзюбою висловився Є. Сверстюк, зводячи зміст 

українського православ’я в час перебування його під радянською владою до 

формальної обрядовості. 

Насправді ж українська православна традиція, що „задихалась в 

обіймах … московського православ’я“ [131, с. 174], засадничо відрізняється 

від нього. Основні відмінності української моделі православ’я від російської 

окреслив Є. Сверстюк, головно це: абсолютна свобода від мирської влади, 

толерантна позиція стосовно інших релігій та орієнтація на західні 

християнські цінності. 

„Синкретизм“ Української Греко-Католицької Церкви – поєднання 

догматики західного римського й обрядовості східного візантійського 
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християнства – шістдесятники трактують основним чинником протидії 

асиміляції українців з росіянами й поляками, що чинилась з боку останніх. 

Так, завдяки протекторату Ватикану над УГКЦ (тоді – Унійна Церква) нація 

боронилась від „цареслав’я“
14

 й русифікації, а зберігаючи традиційний 

православний обряд – від ополячування й окатоличення. Популяризували цю 

ідею публіцисти І. Гель та М. Косів. Теж позитивне ставлення до унії, в 

результаті якої утворилась УГКЦ, висловлює М. Маринович. Це, стверджує, 

був не лише надважливий релігійний екуменічний хід – „…пошук такої 

ланки об’єднання був для українців одночасно й пошуком конфесійної 

основи свого етнічного самозбереженння“ [132, с. 84]. І тому саме у формі 

утвореної в ХVІІ сторіччі Греко-Католицької Церкви українці, констатує 

І. Гель, неодноразово компенсували втрачену державність й головно її 

функцію національного збереження. 

Шістдесятники, отже, вищеописаним чином встановили національний 

характер Української Греко-Католицької Церкви. Саме її І. Гель окреслює 

через такі категорії, як „духовний оплот українства“, „захисний щит 

української національної ідентичності“, „бастіон самобутності народу“, 

„Апостол нашої (української. – Н. Дз.) суверенности на світових перехрестях 

політичних інтересів“, „Національна Святиня“ [16; 17; 20] і ін., ствердивши, 

що саме в міру своєї національної, а не католицької приналежності вона й 

стала об’єктом сталінського геноциду українців. 

Отож, жодній із українських Церков, посталих на ґрунті внутрішнього 

християнського порізнення, – ні Греко-Католицькій, ні Православній – 

публіцисти не віддають примат національності перед іншою, а за обома 

визнають національний характер й до певної міри місійну спадкоємність 

(„…прапор оборони народних святинь, який випав із рук запорожців 

(православних. – Н. Дз.), підняли саме уніати“ [126, с. 65]). Так, кожна з 

Церков – незалежно від того, що в різні історичні періоди –  стала вагомим 

                                                 
14

 Цим терміном шістдесятники позначають одержавленість як особливість 

російського православ’я. 
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символом української національної ідентичності, засобом її оборони й 

гарантом національного буття – єдності – в часи бездержав’я. Тому ж і 

Православна, яка „тримала народ у віки неволі“ [213, с. 174], і 

Греко-Католицька, яка, „замінюючи в найбільш драматичних ситуаціях 

інститут держави“ [17, с. 214], „зберегла нас як націю“ [16, с. 79], українські 

Церкви були піддані нещадному знищенню з метою українського геноциду. 

У публіцистиці шістдесятників, одначе, відсутня пряма вказівка на те, 

яка з українських Церков – непокірна й ліквідована УГКЦ чи упокорена 

православна – більшою мірою від нього потерпіла. Критерієм для 

встановлення цього може слугувати рівень національної духовності 

українців, що, констатують публіцисти І. Гель, М. Косів і М. Маринович, 

перебуває у прямій взаємозалежності з історично обумовленою позицією 

Церкви. Йдеться про тенденцію низької національної свідомості (також 

духовності й високого рівня русифікації) у прихожан підмосковського 

православ’я й високий національний дух (також людська гідність і 

автентична європейськість) вірних Греко-Католицької Церкви, що, 

стверджують, взаємопов’язано. „…там, де пастирство Української 

Католицької Церкви не охопило народ – по всій Східній Україні розрослась 

до безмежних розмірів духовна пустеля, масове безбожництво, національний 

нігілізм, тотальна русифікація. На Правобережжі Українська Католицька 

Церква, залишаючись і донині бастіоном християнської віри, залишилась 

таким же бастіоном і в збереженні національної самосвідомості, людської 

гідності“ [20, с. 192–193], – пише перший з-поміж шістдесятників апологет 

українського католицизму І. Гель у статті „Українська Католицька Церква: 

катакомби і альтернатива“. 

На основі цього, отже, до певної міри можна констатувати, що 

шістдесятники саме українське православ’я, а не католицизм, схильні 

вважати більш ураженим внаслідок релігійного геноциду українців. Часткове 

підтвердження цій гіпотезі віднаходимо у Є. Сверстюка. У статті „Дорога до 

Христа і лябіринти“ (г. „Наша віра“, 1992 р.) публіцист твердить: „Як єдино 
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терпима для режиму релігія, воно (православ’я. – Н. Дз.) потерпіло чи не 

найбільше“ [213, с. 175]. 

Основним же об’єктом здійснення більшовицького релігійного 

геноциду над українцями стала їхня християнська віра (Церква – похідна від 

цього), адже генерувала не лише релігійну, а й національну духовність. Як і 

Церква, віра була піддана двом методам боротьби: теж знищенню – однак 

атеїзмом, й підміні – ідолопоклонством. 

У публіцистичних текстах Р. Іваничук, Є. Сверстюк, М. Маринович 

констатують великомасштабну деградацію релігійності українців, що може 

слугувати мірилом результативності релігійного геноциду. Із глибоко 

духовної й побожної нації українці, упродовж здебільшого ХХ сторіччя, 

перетворились на націю морально занедбану. Стрімкий процес 

дехристиянізації супроводжувався перелаштуванням давно усталеної 

системи цінностей, в результаті чого, пише Р. Іваничук, „з народу підступно 

було знято гамівні сорочки, зіткані нашими прадідами з таких духовних 

категорій, як мораль, пошанування традицій, публічний сором, докори 

власного сумління і страх Божий“ [92, с. 147]. Публіцист Є. Сверстюк, теж 

наголошуючи на цьому, виробив т. зв. триступеневу схему руйнації 

християнського світобачення українця: показне безвір’я, байдужість і, 

врешті, цілковита бездушність. Розмиті християнські основи – нішу істинної 

віри – було фальшиво підмінено, стверджують М. Маринович та 

Є. Сверстюк, обожненням комуністичної ідеї та її ідолів. А тому замах на 

українську націю, вчинений радянською владою у формі релігійного 

геноциду можна вважати трагічним для українців й успішним для його 

призвідців. Пояснює це у публіцистичному тексті „Спокутування комунізму 

(триптих)“ (г. „Галицька Зоря“, ж. „Сучасність“, 1993 р.) М. Маринович: 

„Більшовизм уразив те єдине, що тримало позбавлений держави народ, – 

віру. І з духовного опертя народу вона … стала засобом його 

обезличення“ [131, с. 178]. 
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Та все ж остаточного знищення християнства українців, а відтак нації, 

стверджують шістдесятники, не відбулося: ця традиція була надто тривалою, 

щоб зруйнувати її за одне сторіччя. Але перед українцями тепер стоїть 

екзистенційне завдання духовного зцілення. Зачатки цього процесу, 

констатують Р. Іваничук, М. Косів і Є. Сверстюк, уже здійснились. Та – 

найсуттєвіше – з релігійним відновленням українців шістдесятники 

пов’язують надії на їхнє національне відродження. „Процес нашого 

(українського. – Н. Дз.) національного відродження немислимий без 

відродження релігійного“ [100, с. 68], – читаємо у статті „Повернення до віри 

батьків – процес невідворотний“ М. Косіва та: „…християнська релігія є 

єдиною для українського народу і тільки вона разом з культурою здатна 

відродити свідомість українця – аби лише не дати їй ослабнути в сектантстві 

й міжконфесійних чварах“ [92, с. 148], – в Р. Іваничука. 

В абсолютизації українцями своєї конфесійної приналежності й 

категоричному неприйнятті іншої традиції – рівно християнської і рівно 

національно української – шістдесятники і вбачають т. зв. форму 

самовідтворення релігійного геноциду українців. Адже саме нетолерантність 

підходу до конфесійного питання виступає основним засобом релігійного, а 

відтак і національного відчуження між ними на сучасному етапі. 

Публіцистика шістдесятників, зорієнтована окреслити модель 

„державотворчої релігії“ (Р. Іваничук) й Церкви як „національно будуючого 

фактора“ (В. Мороз), формує т. зв. національний еклезіологічний ідеал, або ж 

концепцію цілісної Церкви українців. В основу цієї публіцистичної розробки 

покладено екуменічний принцип як традиційний у релігійній історії 

українців. Згідно із ним, українська Церква повинна зберегти свій віковічний 

здобуток – власну поліконфесійність, що, завдяки подоланню внутрішньої 

конфронтації, стане основним резервом продукування нею християнської 

духовності. „…Україна мусить осмислити природу своєї Церкви як 

ІМАНЕНТНО ДУАЛІСТИЧНОЇ і зняти протиріччя за відомим принципом 

доповнюваності“ [128, с. 19], – писав М. Маринович у статті „Мирімося, поки 
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ще в дорозі“ (г. „Галицька Зоря“, „Молодь України“, 1991 р.). Цілісна Церква 

(вона ж „сукупна“ в І. Геля) неодмінно передбачає її соборність –  об’єднання 

українських Церков, однак об’єднання не зовнішнє, формально конфесійне – 

поглинання, а внутрішнє, ідейно конфесійне – взаємозбагачення. Як 

наслідок, така Церква володітиме вдвічі більшим духовним потенціалом, тоді 

як її протилежність – Церква „сепаратна“ (М. Маринович) переполовинює 

його. Тому великою помилкою є переконання/стереотип, ніби українська 

поліконфесійність – непозбутня історична трагедія українського народу, 

навпаки: в цьому слід вбачати, переконує М. Маринович, його благо. 

Шістдесятники прагнуть бачити українську національну Церкву не 

тільки єдиною, об’єднаною на основі Закону, але й свобідною. Остання 

характеристика двовимірна: це має бути свобода внутрішня – 

неодержавленість, та зовнішня – патріарша автокефалія. Окрім того, Церква 

майбутнього повинна характеризуватись і власне національними вимірами: 

наявністю священика-патріота й християнина-українофіла. „Справді 

національною, – синтезує М. Маринович, – виявиться не та Церква, яка 

чистіше говоритиме українською мовою, не та, яка вправніше доведе своє 

«первородство» від св. Володимира чи козаччини, а та Церква, котра доведе 

всьому світові, що її існування веде не до ворожнечі, а до вищого ступеня 

християнської любові“ [132, с. 92]. Екуменічний приклад цілісної української 

Церкви, переконані шістдесятники, продукуватиме, стоячи на вершині, 

потужну „екуменічно“-об’єднавчу вертикаль: різноголось і різничкувань 

серед українців суттєво зменшиться. 

Християнську релігію, отже, шістдесятники визначили як вагомий 

чинник націогенезу українців, а їхню релігійність – і внутрішню, й обрядову 

– як чільний складник української національної ідентичності, за якою вагома 

перспектива подальших націєтворчих процесів. 
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3.2 Проблема корпусу і статусу української мови 

 

До певної міри аксіомою можна вважати твердження: якби мовна 

проблема не займала важливого місця у публіцистиці попередників – 

інтелігенції ХІХ – початку ХХ ст. – до неї навряд чи довелось би звернутися 

шістдесятникам. Це покоління українських інтелектуалів хоч справедливо не 

вважаємо новаторами при введенні т. зв. мовного питання у публіцистичний 

дискурс, та саме перед ним постали нові виклики старих загроз руйнації 

мовної ідентичності українців. Більше того, шістдесятникам довелося мати 

справу із задавненою мовною „хворобою“. Так, якщо публіцистика початку 

століття відображає т. зв. дискусію правописного характеру (проблему 

„кованих“ слів), то мовна проблема шістдесятників – це уже питання не 

галицького і наддніпрянського варіантів української мови, а реальна 

проблема українсько-російської двомовності України. Відтак публіцистика 

шістдесятників позбавлена пуристичних суперечок І. Франка та 

М. Грушевського (прихильників словотворення),  з одного боку, й 

І. Нечуя-Левицького та Б. Грінченка (противників галицьких неологізмів), – з 

іншого. Не є чимось модерним і проблема меншовартості української мови. 

Ще П. Куліш писав про „рущину“ (українську мову), як мову простолюду, й 

„польщизну“, а згодом „великорущину“ (польську й російську мови 

відповідно) – як мови панів. Історія української мови, як окремий аспект 

публіцистики шістдесятників, цілком вливається в кулішівське русло, й 

особливо його обстоювання мовного чинника вагомим для національного 

збереження українців. Попри значні ідейні збіги з публіцистикою минулого, 

приналежність шістдесятників до іншої історичної епохи (причому не однієї) 

зумовила їхню неординарність у проблематиці та підході до висвітлення 

мовного питання. 

За авторськими текстами шістдесятників можна простежити загальну 

еволюцію мовної ситуації українського суспільства між його включеністю в 

радянський простір та виходом за рамки останнього. Головно це діапазон між 
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двома тенденціями: політичним тяжінням до одномовності (а саме 

російськомовності) в період багатонаціонального Союзу РСР та двомовності 

– в умовах роздільних національних держав. Як реакція на обидві, в кожній із 

яких шістдесятники вбачали загрозу для української мови, й формується їхня 

проблемно поліаспектна публіцистика на тему мови. В ній, відповідно до 

зміни виокремлених тенденцій, помітний перехід від здебільшого 

декларативних фактів про загрожене становище української мови у 

60-х роках (виняток становить „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ І. Дзюби з 

окремим „мовним“ параграфом) до ґрунтовного аналізу напередодні й після 

проголошення державної незалежності України. 

Перші власне публіцистичні виступи періоду „відлиги“ констатували 

передусім мовну русифікацію українців і були наслідком тогочасних освітніх 

законодавчих ініціатив (Закон „Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

подальший розвиток системи народної освіти в СРСР“ 1958 р.). Авторами 

цих текстів стали не ті, кого зараз прийнято називати шістдесятниками, а їхні 

ідейні „батьки“ або ж просто громадськість. Досліджуючи письменницьку 

публіцистику 50–60-х років, І. Павлюк твердить занепокоєння провідних 

літераторів того часу становищем української мови й вказує на спільний 

допис з цього приводу М. Бажана та М. Рильського до газети „Правда“ 

(грудень 1958 р.). У публіцистичній статті „В ім’я людини“ письменники 

виступили із „протестом проти фактичної факультативності викладання 

української мови у школах України“ [452, с. 18]. З цього ж приводу написані 

й поширені у самвидаві на початку 60-х років праці С. Караванського „Про 

одну політичну помилку“ та „Клопотання прокуророві УРСР про серйозні 

помилки і проголошення русифікації міністром вищої та середньої освіти 

УРСР Ю. М. Даденковим“; інші анонімні та колективні тексти, 

передруковані 1968 р. мюнхенським журналом українців „Сучасність“ під 

назвою „Боротьба за рідну мову на Україні“. Мовно-освітнім законом 

1958 р. й схожими діями, стверджує дослідник українського руху опору 

другої половини ХХ ст. Г. Касьянов, „держава сама спровокувала швидке 
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дозрівання етнічної самосвідомості багатьох шістдесятників у 

національну“ [398]. 

Виступаючи на захист рідної мови в перші роки 60-х, автори не були 

перейняті далекоглядними антирадянськими цілями. Тому їхні тексти 

належать т. зв. дополітичному етапу публіцистики шістдесятників і є 

традиційною для кожного українського національного відродження фазою 

культурництва. Та все ж масштаб і різноманітність способів обговорення 

мовних проблем давали владі небезпідставні причини вбачати в цьому хоч 

неусвідомлені, але політичні мотиви. Чого варта хоча б конференція, 

організована в лютому 1963 р. Київським університетом та Інститутом 

мовознавства Академії наук УРСР. „Конференція, в якій брали участь понад 

800 осіб, – пише історик Ю. Курносов, – перетворилася на публічний форум 

протесту проти переслідування української мови в СРСР“ [424, с. 54]. 

Розплату за відстоювання шістдесятниками „рідномовних прав“ можна 

представити поіменно: С. Караванський за згадані статті став жертвою 

„першого покосу“ арештів 1965 р. і був засуджений на 15 років; вчитель 

М. Озерний за виховання в дітей любові до рідної мови отримав шість років 

таборів із врахуванням покаяння (згодом замінено на три); кореспондента 

„Радянської України“ П. Скочка за розповсюдження самвидавом інформації 

про причину арешту М. Озерного звільнили з роботи; і – врешті апогей! – 

журналіста В. Марченка 1983 р. за передану на Захід таємну й випадково 

одержану ним інформацію – проект Міністерства освіти про додаткові заходи 

щодо поліпшення вивчення російської мови у школах УРСР – (відтак стаття 

у „Свободі“ (США) „Наступ новітньої валуєвщини на українську мову“) 

через півтора місяця тяжко хворого ув’язнено й, фактично, закатовано. 

Наведені факти – неспростовний доказ того, що мовне (ширше – 

національне) питання було ахіллесовою п’ятою радянської влади, яка задля 

самозбереження вдалась до ліквідації його виразників шляхом арештів 1965–

1966 років. 
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Судові процеси в багатьох містах української республіки викликали 

осуд громадськості, що виступала на захист не лише заарештованих, а й їхніх 

ідей. Таким чином влада знову спровокувала піднесення національної 

свідомості українців та вивела мовну проблему з рівня 

емоційно-апологетичного на рівень науково/фактологічно-аргументаційний. 

Підставою для таких висновків є велика за обсягом, широка за масштабом 

порушення проблем й глибока за рівнем їх осмислення всесвітньовідома 

праця І. Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифікація?“. На основі великого 

фактичного матеріалу, наукових та інших джерел автор названого тексту  

ненав’язливо довів ницість радянської національної, в т. ч. й передусім 

мовної, політики, яка видавала за благородний інтернаціоналізм фальшиву 

русифікацію, не тільки асимілювала українську націю, а й доводила 

добровільність і природність цього процесу. Результатом тривалого 

цілеспрямованого нищення мовної ідентичності українців стало витіснення 

української мови зі всіх сфер життєдіяльності суспільства (автор наводить 

детальний аналіз кожної – офіційного життя, освіти, преси, друку загалом і 

т. д.). Справжній публіцистичний талант І. Дзюби проявився у його вмінні 

довести першопричину катастрофічного зменшення обсягів функціонування 

української мови: внаслідок нечесної конкуренції з мовою російською, без 

якої неможливо самореалізуватися в суспільстві, українська приречена бути 

зведеною або до приватних розмов патріотів (в кращому випадку), або на 

забуття в тих, хто російську розцінює не тільки потрібною, а й престижною. 

Відтак „зречення“ українцями рідної мови є не природне, адже воно 

відбувається не від низу до верху (від домашнього вжитку до офіційного), а 

за нав’язаною схемою зверху до низу (від офіційного послуговування 

російською через безвихідь вона проникає і в приватне спілкування). 

„…фактичне другорядне становище української мови (як і культури) – ось 

що є невблаганною силою, незрівнянною з будь-якою силою батога й 

будь-якого шомпола, будь-якого наказу й юридичного закону, справді 

нездоланною силою, що диктує, примушує українця, зокрема й українську 
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масу взагалі, говорити по-російському, відмовлятися від своєї рідної 

мови“ [43, с. 174], – писав І. Дзюба 1965-го року. 

„Інтернаціоналізм чи русифікація?“ став текстом-епохою. Ні досі, ані 

довго опісля нікому з шістдесятників не вдавалося (та й чи була після 

„Інтернаціоналізму чи русифікації?“ така можливість, ба, певний час і 

потреба) сказати про мовні реалії більше, аніж це зробив у середині 

60-х років І. Дзюба. Змога обговорення мовних проблем знову постала у час 

горбачовської гласності, а разом із суспільною перебудовою у цьому виникла 

й гостра необхідність. Тоді найбільш активно висвітлювала мовне питання 

знову публіцистика І. Дзюби, стаття якого „Бо то не просто мова, звуки…“ 

(1988 р.) у столичній газеті „Вечірній Київ“ спричинила активну дискусію на 

тему мови. Часто публіцистичні виступи шістдесятників з мовного питання в 

уже незалежній Україні друкували якісні періодичні видання „Літературна 

Україна“, „День“, „Дзеркало тижня“, журнал „Сучасність“. Їхня авторитетна 

й досвідчена думка цікавила проукраїнські ЗМІ з приводу т. зв. „закону 

Колесніченка-Ківалова“ 2012 р., на який І. Дзюба відреагував коментарем 

„Законопроект на крові“ (газета „День“, 5. 07. 2012 р.), а Л. Костенко – 

памфлетом „Ніч державності“ (там же, 23. 08. 2012 р.), та його скасування у 

2014-му році (напр. коментар Є. Сверстюка „Gazeta.ua“). Тоді погляди 

шістдесятників („незгодних“, за влучним висловлюванням Г. Касьнова) 

базувалися на їхній традиційній позиції щодо мовного питання. 

* * * 

Якщо публіцист М. Косів на другому році державної незалежності 

України пише про її „посткатастрофічний мовний період“ [102, с. 58], адже 

саме тоді й зазнала поразки радянська ідеологічна теорія злиття мов, то 

Л. Костенко уже через десятиріччя говорить про „комунікативну 

катастрофу“ [112, с. 10], оскільки, в силу все ще чинних стереотипів 

імперського походження про українську мову як символ націоналізму та 

сепаратизму, вона виступає „фактором (внутрінаціонального. – Н. Дз.) 

відчуження“ [112, с. 10]. 
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Українці в незалежній Україні, – російсько- чи україномовні – як і 

суспільство загалом, перебувають, за шістдесятниками, у стані „мовної 

патології“: першими українська мова розцінюється в діапазоні емоційних 

коливань від байдужості до категоричного неприйняття, а для других нерідко 

є справою мовного патріотизму. 

Загалом же українська мова, стверджують шістдесятники, є врівень з 

найбільш відомими світовими зріла й розвинена, а відтак це не лише знімає з 

неї ймовірну провину за вищеокреслене мовне становище суспільства, а 

навпаки – ще більшою мірою підтверджує його вже згадану й очевидно 

невиправдану патологічність. За авторськими критеріями шістдесятників, що 

свідчать про рівень розвитку мови, – придатність для перекладацької 

діяльності (Д. Павличко), наявність цією мовою Святого Письма 

(Є. Сверстюк), властивості точно висловлювати найбільш тонкого змісту 

думку (І. Дзюба, Д. Павличко) – українська мова відповідає кожному з них. 

Як самобутня й правічна, а не діалект чи додаток до російської, вона є мовою 

усіх українців у їхньому етнічному багатоманітті. Лексичної й синтаксичної 

повноти та збагачення усіма стилями мовлення українська мова, 

стверджують публіцисти, набула в процесі творчості визначних діячів – 

Сковороди і Котляревського, Шевченка й Франка, Драгоманова і 

Грушевського та багатьох інших, що не лише формували, також увічнили її. 

Та все ж особливе значення у прогресивному становленні „мови Шевченка і 

Франка“, І. Дзюба – в нього маємо найбільше міркувань з цього приводу – 

відводить літераторам ХХ ст., завдяки яким українська мова „стала безмежно 

багатою, гнучкою і досконалою“ [40, с. 276]. Таким чином, шістдесятники, 

хоча й не прямо на це вказуючи, обстоюють т. зв. версію „літературно 

відродженої й переродженої мови“, суть якої можна передати такими їхніми 

твердженнями: якщо на межі ХVІІІ – ХІХ ст., в час популярності 

передбачень зникнення української мови, появляються Котляревський та 

Шевченко (твори першого, за Є. Сверстюком, „утвердили наше право жити 

саме своєю народною українською мовою“ [226, с. 54]) і відновлюють 
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існування української мови, то у наступному сторіччі творчі інтелектуали 

надають їй нової якості. 

Втім попри високорозвиненість української мови, між її власним 

станом-корусом (функціональною повноспроможністю) та суспільним 

становищем-статусом („неповноприсутністю“ [48, с. 810]) наявна, за 

шістдесятниками, разюча невідповідність. Російськомовність значної 

частини українців, що виступає видимою причиною цієї суперечності, 

зумовлена, згідно з міркуваннями публіцистів, не вищою якістю російської 

мови – вона, за І. Дзюбою, лиш масштабами функціонування випереджає 

українську – і навіть не добровільним зреченням останньої, адже це, 

стверджують публіцисти Ю. Бадзьо, І. Дзюба та М. Косів – небувале в історії 

явище, щоб народ чи значна його частина безпідставно відмовлялись від 

рідної мови. Очевидним чинником цього є історичні умови розвитку обох 

мов – російської, що „ніколи не знала утисків і обмежень“ [31, с. 386], та 

української – „каліченої, цькованої і гнаної“ [259, с. 57]. 

Жорстоких санкцій українська мова, стверджують інтелектуали, 

зазнавала внаслідок тривалого російськоімперського лінгвоциду, що мав 

забезпечити національну асиміляцію українців. Так, удосконалившись 

завдяки впливу української  в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ сторіч (читаємо у 

Л. Лук’яненка), у ХХ ст. російська мова, наближаючи до себе останню, 

остаточно стає засобом нівеляції української національної ідентичності: 

відбувається, за Є. Сверстюком, процес „большевизації мови“ [244, с. 110]. 

Його ознаки проглядаються в нижченаведеному уривку з тексту І. Дзюби 

„Галичанофобія – отруйне вістря українофобії“: „Вже після Другої світової 

війни в УРСР почалася і тривала до 80-х років кампанія вичищення 

української мови від усього, що могло віддалити її від братньої російської – 

аж до того, що видавництва одержували списки слів, не рекомендованих до 

вживання в літературних творах“ [31, с. 386]. Загалом шістдесятники ведуть 

мову про український лінгвоцид трьох форм (до кожної наступної, до речі, 

його організатори могли вдаватись від неуспіху попередньої): цілковите 
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знищення мови, витіснення на периферію й, нарешті, втручання у її 

внутрішню структуру. 

Найбільш тривкою виявилась друга – форма витіснення української 

мови на маргінеси суспільного і культурного життя, що й стала мовною 

реальністю незалежної України. Порівняно зі становищем радянського 

періоду, про яке можна робити висновки хоча б з одного тексту І. Дзюби 

„Інтернаціоналізм чи русифікація?“ („Сьогодні ми за цим твором по суті 

вирівнюємо весь комплекс національної політики в Радянському 

Союзі“ [194, с. 181]), позитивної динаміки мовної позиції з переходом до 

незалежності так і не відбулося. Відтак шістдесятники констатують: столітня 

нерівноправність мов з набуттям українською статусу державної не зникла; 

мовний поділ суспільства продовжує моделювати його соціальну картину; 

прогресує суржик як наслідок здебільшого низької мовної свідомості 

населення; і, разом з усім цим, реальною залишається загроза втрати 

українцями мовної ідентичності. 

Окрім історичної зумовленості з усіма можливостями 

мовнорусифікаційної інерції, не на користь україномовленню слугує, за 

І. Дзюбою, послаблення іміджу українськості, а вслід за цим – образу самої 

мови. Як символ демократії і гідності в кінці 80-х – на початку 90-х років, 

українська мова втрачає цю ідентифікацію внаслідок соціальних розчарувань 

населення в незалежній державі. Врешті третім чинником, несприятливим 

для функціонування української мови у зрусифікованому суспільстві, 

І. Дзюба називає відсутність у мовців ціннісного розуміння її як феномена. 

Та, прикметно, тепер публіцист не зачисляє до них чинника страху, що, як 

про головний визначник мовної русифікації 60-х років, пише у тодішній 

праці „Інтернаціоналізм чи русифікація?“. А Л. Костенко, ведучи мову про 

вже згадану „комунікативну катастрофу“ в газеті „День“, стверджує: 

„…чинником цієї катастрофи є не лише брутальний шовінізм, а й значна 

частина самих українців, які, втративши свою національну ідентичність і не 
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ставши органічно людьми російської культури, являють собою конгломерат 

нечіткої національної належності…“ [112, с. 11]. 

Стан мовної патології, в якому перебуває українське суспільство, – 

його виключно суб’єктивні причини в рецепції шістдесятників визначені 

вище – постає проблемою російської мови як „другої державної“. 

Однозначно негативне ставлення публіцистів до цієї популярної ідеї 

зумовлене специфічністю оптики при її розгляді, що з-поміж усіх найбільш 

точно сформульована в І. Дзюби у статті „Доля мови – доля народу“ 

(ж. „Сучасність“, 1999 р.): „Гасло двомовності … висувають одномовники 

(російські) … щоб … нав’язувати свою російську одномовність усьому 

суспільству“ [35, с. 804]. 

Провокативність ідеї про потребу юридичної рівності російської мови з 

українською у формі державної або регіональної (згідно з т. зв. „законом 

Колесніченка-Ківалова“), стверджують шістдесятники, очевидна. Й мимо 

цього мовні відносини у суспільстві розвиваються таким чином, що 

„органічна одномовність російськомовних“ [4, с. 5], незважаючи на свою 

неузаконеність, але протекціонізм з боку влади спричинює явище 

„вимушеної російськомовності“ [48, с. 817], коли людина, знаючи українську 

мову і проявляючи бажання користуватись нею, втрачає таку можливість (це, 

до речі, можна вважати ще однією причиною вищеокресленого суспільного 

становища української мови). В силу того, що „двомовники“ – ті, хто 

виступають за ідею двомовності – насправді є принциповими 

„одномовниками“ (і в цьому її парадокс!), російська мова, не будучи 

державною, займає провідну позицію в суспільстві. Українська, хоч і 

державна за статусом, насправді обмежена в своїх правах до такого рівня, що 

саме „одномовники“ – ті, хто не проти російської і добре знають обидві мови, 

однак виступають за єдину державну – є мовно найбільш ущемлені. Між 

тими й іншими – „російськомовними одномовниками“ та „україномовними 

двомовниками“, як це конкретизує І. Дзюба, – й існує, згідно зі 

спостереженнями публіциста, відповідне співвідношення, а саме: 
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„…«колективний носій» української мови хоч і слабший, та 

великодушніший…“ [49, с. 826]. 

Виходячи з толерантного ставлення як до російськомовного населення 

України, так і до російської мови (негативно несправедливий образ якої 

створений колонізаторами, що діяли під її прикриттям), І. Дзюба 

протиставляє цій позірній чи псевдодвомовності реальну або ж 

„добротворну двомовність“ [33, с. 71]. Це такий – бажаний! – мовний стан 

українського суспільства, коли однаковою мірою забезпечено умови для 

функціонування та розвитку обох мов. Юридична та „добротворна“ 

двомовності, слідуючи за логікою шістдесятників, є взаємовиключними: 

перша не тільки не призведе до рівноправ’я, щобільше – виконавши 

призначену їй ще в радянські часи „роль перехідного етапу до тріумфальної 

одномовності“ [48, с. 817] – фактично, знівелює першоідею, що її породила. 

Окрім цілковитої другорядності, а відтак і загибелі української мови, 

офіційне визнання за російською статусу другої державної загрожує 

згубними наслідками, по-перше, для всього народу, незалежно від 

відмінностей у його мовокористуванні, й, по-друге, України як держави. Так, 

конституційна двомовність, на думку М. Косіва, призведе до розколу нації та 

відчуження між українцями, а внаслідок другосортності національної мови 

відповідної ущербності зазнає й сама державність. Натомість українська 

одномовність, хоч би й на офіційному рівні, виступатиме чинником 

консолідації суспільства, підвищуватиме рівень духовності народу й 

позбавлятиме українців, як націю, від мовного гніту. 

Виходячи з розуміння того, що державна одномовність жодним чином 

не погіршує й без того потужних позицій російської мови, а офіційна 

двомовність загрожує зникненням української, шістдесятники запропонували 

збалансований варіант зміни мовної парадигми українського суспільства: 

„добротворна двомовність“ при збереженні за українською мовою статусу 

єдиної державної як рідної мови корінної нації, а за російською – 

недержавної „неіноземної“ рідної для багатьох українців (І. Дзюба). 
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Проблема зміни суспільного становища української мови (її 

„неповноприсутності“) не вирішиться, однак, автоматично з розв’язанням 

питання двомовності вищенаведеним чином. Статус єдинодержавної для неї 

є лише гарантією від зникнення і не забезпечує повноцінного суспільного 

функціонування. Тому насправді проблема української мови набагато 

складніша, і найважливіший її аспект – це „мовокористування“ на 

побутовому рівні („мовозвучання“), що виступає субстанцією будь-якої 

мови. Про це у статті „Мова і гримаси суспільства“ („Літературна Україна“, 

2003 р.) пише публіцист І. Дзюба: „Ми дуже спрощуємо драму української 

мови, обговорюючи її переважно в стосунку до тих сфер функціонування 

мови, які піддаються державному або культурно-нормативному 

регулюванню. (…) Однак є не менш важлива сфера – і вона не піддається 

жодному безпосередньому регулюванню. Це – сама стихія життя, щоденний 

побут мільйонів“ [48, с. 812].  

Вирішення цієї проблеми шістдесятники бачать у формі не насильного 

мовного „прозелітизму“, а в забезпеченні необхідності української мови. Для 

підвищення рівня її функціонування, відповідно до статусу національної, 

неефективним й ганебним, на думку публіцистів, є примусове нав’язування 

мови, теж малодієвими – заклики полюбити її як рідну. Вирішальне значення 

для цього матиме, переконаний І. Дзюба, престиж України як держави, що й 

зумовить (або навпаки – не призведе) бажану затребуваність української 

мови. 

Про потрібність мови як спосіб підвищення рівня користування 

українською головно йдеться у публіцистиці І. Дзюби, Л. Лук’яненка та 

Є. Сверстюка. Та якщо другий обмежується лиш констатацією того, що 

„треба зробити українську мову потрібною для пересічного українця 

(українки)“ [119, с. 175], то в І. Дзюби маємо двоступеневу структуру 

потрібності, яка включає суспільно-практичний (зовні регульований) та 

духовний (практично непідконтрольний) рівні. Духовна потрібність мови – 
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аксіоматичне переконання у її цінності – забезпечується або раннім 

усвідомленням цього, або ж набутим під впливом певних чинників. 

У публіцистиці шістдесятників є багато глибоко філософських думок 

на тему мови, спроможних на формування духовного рівня рідномовної 

потрібності. При осмисленні феномена мови інтелектуали виходять далеко за 

рамки його національного виміру, вбачаючи в ньому і першоелемент 

людської природи. Тому мова виступає онтологічною категорією – 

безкомпромісною умовою буття людини і нації, адже тісно пов’язана з 

духовністю обох. Національне значення рідної мови полягає, констатують 

публіцисти, в її унікальній здатності сполучати обидва часові виміри 

національного існування, – батьків та дітей – нагромаджуючи та передаючи 

„колективний досвід народу“ [43, с. 171]. Теж мова неодмінно пов’язана з 

національною психологією і впливає на спосіб мислення та світогляд 

людини, а відтак, пише Л. Лук’яненко, це „…не просто засіб вияву 

національного духу, мова – це форма існування національного 

духу“ [119, с. 167]. Тому без мови, хоч не єдино важливого, та життєвого 

компоненту нації, остання перестає існувати. Шістдесятники, отже, довели, 

що народ без мови – не народ шляхом переконання в тому, що, 

позбавляючись рідної мови, народ припиняє своє існування не фізичним 

зникненням, а власною психологічною деформацією. 

Феномен живучості української нації, яку протягом її історичного 

розвитку безперервно прагнули знищити, великою мірою полягає у 

„мововідчуванні“ („мовопочуванні“) (вислів І. Дзюби) як якісному мовному 

патріотизмі значної кількості українців. Ця ідея – головно авторства І. Дзюби 

й Д. Павличка – слугує підставою висувати т. зв. шістдесятницьку теорію 

мовного ренесансу української нації. Її зміст варто розуміти так: в час, коли 

інші важливі символи самобутності українського народу було насильно 

зруйновано (деформовано), саме мова, зусиллями свідомих її потрібності, 

взяла на себе місію національного збереження українців й основне 

навантаження їхньої ідентичності. Теж переслідувана з цієї причини, мова 
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стимулювала її носіїв до відродження державності, що надала б гарантії 

безпеки та розвитку українського мововжитку. „Нашою державою не була … 

наша земля... – пише Д. Павличко. – Але нашою державою була … наша 

мова. Жодними переслідуваннями не вдалося знищити її …“ [187, с. 243]. 

Збережена, українська мова – з уже вказаних причин – стала засобом 

відчуження між україно- та російськомовними українцями. Для відновлення 

національних позицій української мови, як необхідну умову їхньої 

консолідації, шістдесятники пропонують дві альтернативні моделі здійснення 

цього процесу, що неподібні одна на іншу за роллю мови. Перша модель  

(запропонована у публіцистиці М. Косіва) – т. зв. версія активної участі мови 

(мовне возз’єднання – консолідація – економічний розвиток), де мовна 

консолідація є передумовою національної консолідації. Друга модель 

(висунута у публіцистиці І. Дзюби) – версія пасивної участі мови (піднесення 

національної економіки – престиж українськості та консолідація українців – 

мовне возз’єднання). „Не мова є тим важелем, за допомогою якого можна 

«підняти» суспільство; навпаки, потрібно задіяти багато суспільних важелів, 

щоб «підняти» мову“ [52, с. 131], – аргументує свою позиції у статті з серії 

„Пастка…“ („Дзеркало тижня“, 2003 р.) І. Дзюба. 

Уявну дискусію шістдесятників у формі суперечності між окресленими 

моделями можна умовно назвати дискусією про „хліб та пісню“. 

Абсолютизованому у М. Косіва – „…без пісні (мови) не стало хліба. Та й хліб 

без пісні – ніщо“ [105, с. 22] (тоді це вже не український „хліб“) – 

протистоїть позиція І. Дзюби: престиж української пісні підніметься якістю 

українського хліба. Балансує між цими двома поглядами Д. Павличко, у 

якого читаємо: „…не тільки пісня залежить від хліба, а й навпаки – хліб від 

пісні“ [86, с. 81]. Поряд із цим публіцист, одначе, відверто підтримує 

шістдесятницьку концепцію мовної потрібності як альтернативу увіковічення 

домінування російської мови над українською і твердить у статті „Братерство 

– це справедливість“ („Літературна Україна“, 1989 р.): „Доки українська мова 

не годуватиме й не одягатиме нас, а буде тільки піснею й молитвою, їй 
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доведеться тяжко жити навіть під захистом найсправедливішої 

хартії“ [164, с. 76]. 

Мовне питання у публіцистиці шістдесятників, отже, висвітлено в 

цілості, включаючи в т. ч. аспект його динаміки, спричинений суспільними 

трансформаціями українського суспільства. Попри інформування про зміну 

форм українського лінгвоциду, його суб’єктів та причин, шістдесятники 

констатують стабільно загрожене становище української мови впродовж 

кількох століть й пропонують авторську версію нормалізації мовної ситуації 

в Україні на сучасному етапі. Лише мовна „потрібність“, за шістдесятниками, 

спроможна бути альтернативою законодавчим спекуляціям політиканів, 

незмінно-лінгвоцидна стратегія яких призвела українське суспільство до 

стану „мовної блокади“ у 60-х роках ХХ ст. й ще більш загрозливого – 

мовної „неповноприсутності“ (вислови І. Дзюби)  – на початку ХХІ ст. 

 

3.3 Українська культура: стани, моделі, концепції 

 

Ключове місце категорія культури у публіцистиці шістдесятників 

займає щонайменше з двох причин: по-перше, сама природа 

шістдесятництва, як культурно-мистецького явища, очевидно, викликає до 

неї прямий „життєвий“ інтерес й, по-друге (а фактично передусім), культура 

позадискусійно є вагомим складником національної ідентичності як 

центральної проблеми шістдесятників. Її вагоме значення визнано ще в 

українській публіцистиці минулого сторіччя. Так, відповідний доробок 

П. Куліша, І. Франка, М. Хвильового містить значні теоретизування авторів 

на тему культури. Публіцисти визнають за цим феноменом не лише націє- та 

історієтворчу, а й націє- та державооборонну функцію. Саме культурно, а 

потім уже економічно озброєна, писав І. Франко, якого вважають визначним 

українським культурологом, Україна здатна протистояти окупації й 

відновити втрачену державність. Іван Франко – згодом теж М. Хвильовий та 

Д. Донцов – наполягає на необхідності побудови екстравертної моделі 
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культури й головно європейському векторі культурної орієнтації українців. 

Низькопробній „просвітянській“ культурі М. Хвильовий протиставляє 

„психологічну Європу“, на взірець якої повинен постати суб’єкт українського 

культуротворення. Саме йому, до речі, публіцист відводив провідне місце в 

прийдешньому четвертому культурно-історичному типі – пролетарському й 

реалізації ідеї „азіатськогого ренесансу“. Частково її втілення 

продемонструвало українське шістдесятництво, представники якого не 

тільки піднімали українську культуру зі сталінської руїни, а й продовжили 

традицію її концептуального осмислення. 

Діяльність українських інтелектуалів-шістдесятників хронологічно 

збіглася зі світового масштабу суспільними трансформаціями, а тому 

публіцисти не могли не реагувати на нівеляційні загрози українській 

культурі, що ними супроводжувались зміни. Так, якщо виникненню 

шістдесятництва передувала тенденція уніфікації національних культур, 

ідеологічно підкріплена радянським курсом інтернаціоналізму, то на межі 

сторіч схожим викликом виступають глобалізаційні процеси, що, своєю 

чергою, оснащені технологічно. Як очевидці названих явищ, шістдесятники 

інформували про стан та перспективи української культури, що опинилась у 

вищеокреслених умовах. Найбільш глибоко й послідовно ця проблема 

розроблена у публіцистиці І. Дзюби, також йому належить і першість при її 

ґрунтовному порушенні у праці „Інтернаціоналізм чи русифікація?“. Тут при 

всебічному аналізі тодішньої дійсності публіцист підходить до ототожнення 

асиміляції культур на основі російської зі станом колоніалізму. Про 

імперську залежність української культури йдеться в теж самвидавному 

тексті І. Геля „Грані культури“. Озвучені в далеко доперебудовний час, ці 

постулати уже містили недвозначний натяк на необхідність 

суспільно-перетворювальних процесів. 

Більш сприятливі умови для публіцистичного дослідження проблем 

культури, як і, зрештою, нові їх аспекти, з’явились з настанням горбачовської 

гласності й проголошенням державної незалежності України. Цьому часу 
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власне й належить найбільш плідна культурологічна публіцистика І. Дзюби, 

що кількісно, фахово, за широтою порушених проблем та глибиною їх 

осмислення далеко випереджає напрацювання інших постатей 

шістдесятницького руху. Тому, звернувшись до образного висловлювання в 

науковому тексті, ідеї І. Дзюби пропонуємо бачити стовбуром єдиного древа 

(читай – наративу шістдесятників про українську культуру), на якому ростуть 

живі гілки з публіцистики інших інтелектуалів. 

Є підстави припускати, що шістдесятники усвідомлювали ймовірність 

відсутності у реципієнта аксіологічного розуміння культури, а тому поряд з 

трьохаспектним її (української, певна річ) аналізом – в поточному, 

історичному й прогностичному вимірах, публіцисти вдаються також до 

трактування культури як національної та вселюдської цінності. Більшість 

інтелектуалів, одначе, не виходить при цьому за рамки констатації її 

консолідуючої, оборонної, цивілізаторської функцій щодо нації, і лише в 

І. Дзюби маємо розлогу філософію культури. Розкриття змісту цієї категорії 

публіцист здійснює, беручи за основу головно суспільно-державний, 

національний та історіософський аспекти. 

Як результат колективної діяльності народу, культура, за І. Дзюбою, 

найперше інтегрує певний етнос, а тому політичне об’єднання слід 

усвідомлювати похідним, вторинним і менш суверенним. Жодне суспільство, 

незалежно від рівня його духовності чи аморальності, тому й не може 

існувати поза культурою, що лише в ній самозабезпечується 

екзистенціальною тривкістю. Відтак навіть вкрай ціннісно деформована 

радянська політика не відмовлялась, а, навпаки, прагнула до активного 

культуротворення; інша річ, що витворила натомість, за оцінками І. Дзюби, 

не висококультурний простір, а антипростір чи псевдокультуру. 

При розкритті взаємозалежності між культурою та нацією І. Дзюба 

висловлює лаконічно-точні, та сенсомісткі й оригінальні думки. Так, 

культуру публіцист розуміє широкою сферою, в якій відбуваються складні 

процеси національного самопізнання, самоутвердження ідентичності й 
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історичної самореалізації у світі. Більше того, вона виступає онтологічною 

категорією, що виражає сенс буття народу і являє „самотворення нації в часі 

та просторі“ [55, с. 62]. У продукуванні культури, одначе, полягає зміст та 

мета історичного розвитку не лише нації, а й людства загалом. Та через 

різноманіття саме національних культур вона відбувається „метапоняттям“ 

[55, с. 62], адже таким чином відображає „багатоваріантність 

антропосфери“ [55, с. 62]. Тому кожна національна культура, незалежно від її 

історичних досягнень, є загальнолюдською цінністю саме в міру своєї 

оригінальності, а не величини. Такою, коротко, є 

культурологічно-публіцистична концепція І. Дзюби, що характеризується 

мисленнєвою глибиною, з одного боку, та толерантністю підходу, – з іншого. 

Хоч санкцію свого існування всяка національна культура отримує у 

власній інакшості, а не багатстві, І. Дзюба все ж вводить категорію 

„цілісності“ як характеристику найвищого рівня її розвитку. Про основні 

положення цілісної культури йдеться у ґрунтовній статті „Чи усвідомлюємо 

національну культуру як цілісність?“ (ж. „Сучасність“, 1988 р.), що 

наприкінці 80-х років численними передруками не тільки набула поширення 

в українській та зарубіжній пресі, а й спричинилась до виникнення активної 

дискусії навколо цього питання [Див. 333, с. 528]. Цілісну національну 

культуру можна розпізнати в повноті її структури та тісному взаємовпливі 

усіх компонентів останньої. Позитивним результатом такого ефективного 

співіснування ланок і є культурна цілість, обумовлена умовно 

виокремленими І. Дзюбою рівнями (ступенями) взаємодії у культурі. 

Визначальними серед них є безперервний кругообіг культурно-мистецької 

самоосвіти чи т. зв. „культурний синкретизм“, що, через жанротворення на 

межі кількох мистецтв й інші між ними контакти, зумовлює вищий рівень 

розвитку у культурі – „…рівень загальної ідейно-тематичної і стильової 

взаємодії всіх родів і видів мистецтва, коли вся мистецька сфера охоплюється 

певними глибоко закономірними тенденціями“ [68, с. 552]. 
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Попри непоодинокі імпульси для вироблення такого національного  

культурного стилю, – як історичні, так і сучасні – українська культура 

позбавлена цілості, за І. Дзюбою, самою уже неповнотою своєї структури. 

Основними причинами останнього публіцист називає неповноцінне 

функціонування чи відсутність певних ланок у культурі та маргінальне 

становище української мови, що відтак відсунена на узбіччя і в 

національному культуротворенні. 

Факт деформованого стану української культури констатують усі 

публіцисти-шістдесятники. Надаючи часто схожим аспектам проблеми 

різного декоративно-номінативного окреслення, автори ще більшою мірою 

одностайні в розумінні історичних умов культурного процесу як найбільш 

регресивного чинника у розвитку національної культури й визначальної 

причини її загроженого становища в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Тому 

саме до історії української культури в інтерпретації шістдесятників логічно 

звернутись, перш ніж досліджувати її актуальні проблеми на межі століть чи 

прогностичну публіцистику інтелектуалів. 

* * * 

У статті „Геній в умовах заблокованої культури“ („Літературна 

Україна“, 1991 р.) Л. Костенко зобразила українську культуру такою, що 

внаслідок політичного узалежнення від Росії в ХVІІ ст., опинилась у трьох 

колах заблокованості: великодержавному („…приналежність до держави, 

котра, як той міфічний Кронос, поїдає своїх же дітей“ [108, с. 3]), 

колоніальному (відповідно до фактичного статусу Української держави) та 

колі самозаблокованості, що виникло внаслідок обох попередніх разом з 

регресивною зміною українського національного характеру. В цю умовну 

модель-матрицю органічно інтегрується, щоправда з деякими в ній 

корекціями, українська культура у візії шістдесятників. Так, на 

хронологічному відтинку між другою половиною ХVІІ – кінцем ХХ ст. 

інтелектуали бачать її головно в умовах другого кола заблокованості – 

колоніальної замкнутості, а з моменту його формального розірвання при 
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проголошенні Україною незалежності – в третьому, що є колом 

самозаблокованості. Втім, ані на першому (до 1991 р.), ні на другому (після 

1991 р.) етапах шістдесятники не трактують українську культуру 

єдинозаблокованою: домінуючи спершу, колоніальна заблокованість генерує 

параліч української культурної (та інших) ініціативи й навпаки – обезсилена 

внаслідок цього, українська культура відтак залишається колоніально 

прив’язаною до російської згодом. Тому проблема заблокованості 

української культури з початком у ХVІІ ст. є, за шістдесятниками, питанням 

динаміки співвідношення її історичних форм-кіл. 

В межах цього історичного етапу – заблокованості української 

культури (дозволимо собі запозичити термін Л. Костенко, розуміючи під ним 

уже не певну фазу, а тенденцію її регресу) доцільно виокремлювати, беручи 

за основу т. зв. темпорально-державницький критерій (проголошення 

незалежності України у 1991 р.), два стани: підімперська культура (друга 

половина ХVІІ – кінець ХХ ст.) та „(російсько)культурний колоніалізм“ (з 

кінця ХХ ст.). 

  Стан української культури – „підімперська культура“. Згідно з 

позицією шістдесятників, в ньому українська культура опинилася внаслідок 

першої суттєвої її деформації після Переяславської угоди 1654 року. Відтоді 

природний процес українського культуротворення перервано 

русифікаторськими ін’єкціями та іншого роду умисними втручаннями. А 

заблокованість в російській культурі від світової врешті спричинила втрату 

українською автохтонною й цілісною культурою власної самобутності. Її 

дотеперішнє тисячолітнє європейське минуле на етапі широкої 

екстравертності фальшиво підмінено імперським майбутнім в умовах 

заблокованості. Про „нав’язаний спосіб буття“ [16, с. 36] українській 

культурі писав у 70-х роках у „Гранях культури“ публіцист І. Гель. Автор 

цього самвидавного тексту, як і інші шістдесятники, констатує не лише 

значні викривлення в її усталеній траєкторії, також і глибокий занепад в усіх 

сферах української культури після встановлення над нею колоніального 
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тиску. Будучи значно вище розвиненою, аніж північносусідська, національна 

культура українців не те що не зазнала „благотворного впливу“ останньої, 

навпаки – відіграла позитивну роль у розвитку російської культури, сама 

залишаючись розграбованою й ущербною. Такі наслідки 

українсько-російських міжкультурних контактів після акту об’єднання 

держав описують здебільшого усі шістдесятники, в т. ч. й М. Брайчевський, 

що оцінює ситуацію з позиції фахового історика. 

Упродовж цього стану, як головної тенденції, що визначала рівень 

української культури, остання перебувала на різних (здебільшого 

негативних) проміжних етапах свого існування. Умовно перший становлять 

часто повторювані т. зв. еміграційні імпульси в українській культурі, 

внаслідок яких творчий потенціал її суб’єктів – талановитих діячів – ставав 

надбанням інших світових культур. Перші хвилі міграції українських 

інтелектуалів у північно-східному – російському – напрямку відбулись ще до 

укладення міліарної угоди між сусідніми державами. Це зумовлено в рази 

вищим культурним рівнем українців, посталим на міцному освітньому 

фундаменті Києво-Могилянської академії. Її випускники, пише 

М. Брайчевський, перебували у Московії за спеціальними запорошеннями 

тамтешнього уряду, а після Переяслава саме українці або ж вихідці з 

навчальних закладів України були визначними культурними діячами імперії. 

Згодом окультурена Росія стала прихистком талантів з провінційної відносно 

неї України: причини переміщення докорінно змінилися. Їхня подальша 

еволюція відображена в нових хвилях міграції української інтелігенції, що у 

ХХ столітті – „в 30-ті роки – рятуючи життя, в 50 – 70-ті – рятуючи 

талант“ [25, с. 108] – інвестували свій творчий потенціал в національні 

культури країн Заходу. „…у ХХ ст. маємо картину сирітської розкиданості 

української культури мало не по всьому світу. Причому цінності, створені в 

діаспорі, та й у західній Україні … не тільки не були доступні народові в 

радянській Україні, а й здебільше піддавалися запеклому ідеологічному 

запереченню“ [51, с. 225–226], – констатує І. Дзюба. Розвиток української 
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культури поза межами України – як територіально, так політично (мається на 

увазі її роз’єднаність між сусідніми державами) – публіцист називає 

„розірваністю простору української культури“ [55, с. 59–60] й однією з її 

історичних особливостей. Тому без знання т. зв. культури емігрованої (в 

межах якої і депортована), вважає І. Дзюба, неможливе цілісне бачення 

української національної культури. 

Культурне життя на етнічно українських територіях втілювалось 

головно у двох альтернативних між собою формах – сублімованій 

конформістській культурі та громадянській (політичній) (за Д. Павличком) 

або нонконформістській. Відсутність у колонізаторів можливості 

абсолютного знищення культуротворчого потенціалу українців змушувала 

використати його у власних імперієбудівничих цілях. Названий процес 

формування „культури-замінника“ [55, с. 57] є підставою вести мову про 

т. зв. сублімовану культуру як історичну фазу в українському 

культуротворенні. „Але на периферії цієї офіційної культури …, – стверджує 

І. Дзюба, – підтримувалася і життєдіяльність деяких здорових гілок постійно 

обламуваного дерева національної культури“ [55, с. 57]. 

Образне висловлювання публіциста, змістовно синонімічне з 

„підрубаним під корінь“ [108, с. 3] українським генієм (індуктивно – 

культурою) авторства Л. Костенко, інформує про існування 

т. зв. позацензурної чи „культури поза міністерством культури“ [143, с. 111]. 

Це і є вже згадана громадянська або ж політична культура. Так, якщо 

підневільне становище нації блокувало українську культуру відсутністю 

свободи творчості, то її перманентна самозаблокованість цього періоду 

полягала в обмеженні свободи від національної запрограмованості. Тому 

означений тип культури – це радше культура заради прогресу, а не заради 

культури, а її суб’єкт – не вільний творець вселюдських цінностей, а 

обтяжений національним обов’язком просвітник, просвітитель, будитель й 

пророк. „Геній, як і негеній (української культури. – Н. Дз.), автоматично 

одержує у спадок цілий комплекс проблем, в які він запрягається і його 
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запрягають. Отже, вже є відразу комплекс запряженості. І вже в цьому він 

неоригінальний, наш замучений обставинами геній, – з висоти естетичного 

імперативу, що вимагає від генія зразкової оригінальності 

таланту“ [108, с. 3], – у вже згаданій статті пише Л. Костенко. Культура 

„національного болю“ [47, с. 625], отже, хоч звужувала проблемний простір 

української культури,  все ж компенсувала це куди вагомішою конденсацією 

національно-державницького ідеалу. 

Найбільші українські культурні досягнення етапу заблокованості 

припали на 20-ті роки ХХ ст. і стали виявом саме громадянського типу 

культури. Відносно сприятливі політичні умови того часу уможливили 

активізацію діяльності „першого «органічного» покоління української 

інтелігенції“ [58, с. 477], що постало на рубежі сторіч. Завдяки його зусиллям 

українська культура хоч ненадовго, та все ж відновила свою втрачену у 

ХVІІ ст. цілісність, вважає І. Дзюба, і рівень європейськості – пише І. Гель. 

Перший окреслив надбання української культури початку ХХ ст. як 

„дивовижний феномен культурного ренесансу“, аргументуючи: 

„…енергетичне поле його долучило до себе й інтелектуальні та мистецькі 

сили Галичини й було спрямоване на контакти з модерною європейською 

культурою…“ [51, с. 226]. Черговий потужний злет української культури з 

претензією на цілісність відбувся, відзначають шістдесятники, за участі 

інтелектуальної еліти їхнього покоління. 

Згортання т. зв. „розстріляної культури“ 20-х й „задушеної культури“ 

60-х років було закономірним продовженням царського культурного 

геноциду українців. Введення поняття українського культуроциду в 

шістдесятницький інформаційний дискурс здійснено в публіцистиці 

І. Дзюби, хоч аналогічно ідейно спрямованими є деякі праці й інших авторів. 

Так, у самвидавному „Репортажі із заповідника імені Берії“ В. Мороза 

розкриття причини т. зв. фільтрації культури у 30-х роках – „щоб 

знекровлена українська культура не могла бути греблею проти 

русифікаторського валу“ [148, с. 61] – є водночас і вказівкою на геноцидні 
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наміри суб’єктів названого процесу. Русифікаторський геноцид-культуроцид 

здійснювався, очевидно, не лише у формі цілковитого обмеження свободи 

культуротворення, а й у формі блокування доступу до створених надбань 

національної культури аж до їх брутального знищення. Останнє, а саме 

цинічне спалення відділу україніки в національній бібліотеці Києва у 1964 

році, стимулювало Є. Сверстюка до написання (редагували для невпізнання 

авторського стилю І. Світличний та В. Чорновіл) тексту під назвою „З 

приводу процесу над Погружальським“. Автор цієї статті, найпопулярнішої у 

самвидаві, за твердженнями дослідників Г. Касьянова та О. Обертаса, 

пропонував погляд на умисне здійснений підпал як на частину „війни з 

українською культурою“ [221, с. 83]. 

Тактичне фізичне нищення культури для стратегічної духовної 

нівеляції українців як нації виявилось доволі ефективним. Й особливо тому, 

що геноцидний механізм запрацював у режимі самогенерування. У 

публіцистиці шістдесятників вказано дві паралельні форми цього процесу: 

залежне становище української культури стосовно російської (остання 

перестала потребувати політичного протекторату для домінування над 

першою) авторства І. Дзюби й паралізованість української волі до 

конструктивної творчості (як наслідок „збіднення почуттів, уяви, 

духовного життя“ [242, с. 102]) авторства Л. Костенко та Є. Сверстюка. 

Останнє наштовхує публіцистів на думку про т. зв. ненароджену культуру як 

той пласт в українській культурі, який міг би, та все ж не постав внаслідок 

обох кіл заблокованості. Причому перше – колоніальна несвобода – 

генерувало друге – самозаблокованість. Одним із наочних виявів останньої 

стали „блудні сини України“ як провідна (без)духовна верства населення, 

„пропаща сила“ [203, с. 13] й „суб’єкт напівкультури“ [203, с. 18]. 

Названі форми перманентного культуроциду перешкоджають прорвати 

друге коло заблокованості (колонізованості), утримуючи українську 

життєздатну культуру, попри держану незалежність нації, у стані 

(російсько)культурного колоніалізму. 
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Стан української культури – „(російсько)культурний колоніалізм“. 

Він означає колонізованість української культури російською й, відповідно, 

статус України як культурно колонізованої держави. Про це свого часу у 

праці „Україна – Росія: протистояння чи діалог культур?“ (вид. „Українська 

правда“) попереджав І. Дзюба. „…глибока культурна залежність (від 

російської культури. – Н. Дз.), – писав публіцист, –  виходить за межі 

нормальної взаємодії і містить у собі загрозу утривалення колоніального 

культурного статусу вже і всупереч політичним обставинам“ [67]. 

Кризу української культури періоду незалежності України, що не 

зводиться до вищеназваного чинника, можна окреслити, попередньо 

встановивши її модерні форми заблокованості. Так зване коло 

самозаблокованості української культури на вказаному часовому відтинку 

становлять такі внутрішньодержавні чинники: 

а) державна монополізація культури („Одержавлена культура – це 

культура деформована, штучно інспірована. (…) Власне, це і є наш нинішній 

культурний стиль…“ [34, с. 632]); 

б) фінансова занедбаність культури („сирітська доля“ української 

культури „в зубоженій країні“ [51, с. 249]); 

в) неусвідомлення культури як цінності („…оце почуття спільності долі 

всіх нас – у долі української культури як цілості – в нас мало 

розвинене“ [68, с. 549]); 

г) мовна „безхребетність“ культури („…українська мова не виконує 

всіх своїх … культурних функцій, а національна мова – це все-таки становий 

хребет національної культури…“ [68, с. 553]); 

д) стереотип меншовартості української й престижності російської 

культури („…глибока економічна криза, господарський нелад, політична 

нестабільність, масове зубожіння людності призвели до компрометації 

української ідеї, а це болісним чином позначилося і на ставленні до 

української культури … як носія національності. Привабливість її в очах 
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обивателя зменшилася, натомість почали оживати глибоко укорінені 

упередження минулих часів“ [58, с. 464]) 

е) інші стереотипи сприйняття української культури (за І. Дзюбою) 

(сільськості, філологічності, консервативності (архаїчності), вторинності, 

демократичності, провінціалізму). 

Зовнішніми чинниками заблокованості є: 

а) перманентний тиск російської культури на українську; 

б) вплив західної псевдокультури в умовах глобалізації („…доступ до 

світової культури в її плебейській транскрипції“) [109, с. 33]. 

Перша група чинників або ж самозаблокованість паралізує, згідно з 

позицією І. Дзюби, розвиток української культури й, відтак, унеможливлює 

саму змогу відсічі зовнішнім викликам. Окрім того, ці чинники ставлять 

імунно незахищену українську культуру в умови нечесної конкуренції з 

державно підтримуваними культурами світу. І взагалі – очевидним є те, що 

самозаблокованість української культури – це політично насильна, а не 

добровільна заблокованість національної культури, проблема не суб’єкта й 

ініціативи культуротворення, а несправедливої залежності від низки 

зовнішніх відносно нього чинників. „…є підстави говорити про елементи 

кризи, – пояснює І. Дзюба, – однак такої, що зумовлена не стільки 

внутрішньокультурними чинниками, скільки економічними та 

суспільно-політичними“ [55, с. 61]. 

Як незалежна національна держава, Україна, стверджують 

шістдесятники, перебуває у силовому полі російської культури, з одного 

боку, й масової культури західного світу, – з іншого. В першому випадку це, 

одначе, більш ніж закономірний міжкультурний вплив. Проблема 

українсько-російських культурних взаємин – як в історичному, так і 

сучасному вимірі – детально інтерпретована у публіцистиці І. Дзюби. 

Присутність російської культури в Україні, стверджує публіцист, є творчим 

продуктом не лише російського населення держави, а й етнічних українців, 

історично інтегрованих у сферу російської культури. Єдиний лише факт 
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т. зв. „російськокультурних українців“ виступає підставою усвідомлювати 

культуру в Україні як культуру-сурогат. Причому домішок власне 

української національної культури у відповідному загальносуспільному 

продукті порівняно мінімальний. Більше того, пише публіцист, в умовах 

столітнього сусідства названих культур, що спричинило „рухливість, 

хиткість, а часом і невизначуваність межі поміж українською і російською 

культурою в Україні“ [68, с. 556], доволі актуальною є проблема 

ідентифікації української національної культури, встановлення непомильного 

критерію її розпізнання в масі культурних явищ України. 

Таким критерієм, пише І. Дзюба, в жодному разі (а в українських 

реаліях історичної двомовності й поготів) не може виступати мовний чинник. 

Разом з тим, це не означає його невагомості в процесі національного 

культуротворення: навпаки, обмеженість вжитку мови призводить до 

„вихолощування … національної культури“ [68, с. 554]. Теж не критерій – 

чинник традиційності як більш-менш усталений стиль, адже культура може 

розвиватись, не слідуючи за ним або ж відверто ігноруючи. Культурознавець 

І. Дзюба таки не дає конкретної відповіді, який же з критеріїв – етнічний чи 

державний – повинен лягти в основу розуміння української національної 

культури. І все ж з його авторського визначення цього поняття 

[Див. 51, с. 246] й інших міркувань зрозуміло: публіцист схиляється до 

державного критерію як патріотично народного, відмовляючи етнічному як 

селективно національному. Конкретніше, всяка національна культура хоч 

сильна традиційною національною компонентою, але, замикаючись в ній, 

схильна до самозбіднення від втрати культурних імпульсів 

громадян-представників національних меншин. 

Українські реалії у сфері культури засвідчують сприяння подальшому 

розмиванню російською культурою національно української як наслідок 

невироблення державою ефективної культурної стратегії. Тому українське 

культурне середовище шістдесятники окреслюють як „культурна 

денаціоналізація“ [4, с. 4], що слугує публіцистам підставою констатувати 
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український культурний самогеноцид. Він власне й відображає рівень 

динаміки становища української культури: з її переходом від стану 

„підімперської культури“ до „(російсько)культурного колоніалізму“ 

відбувається переродження культуроциду українців в український 

культурний самогеноцид. 

* * * 

Публіцистика шістдесятників – це не лише констатація множинності 

вузлів, що зусібіч блокують українську культуру. („Заблокованість нашої 

культури – складна, багатоступенева, вона існує на рівнях видимих і 

невидимих“ [108, с. 3], – як писала Л. Костенко). Це ще т. зв. код її 

розблокування чи доступу до творення культури національної якості. 

Найбільш точним критерієм незаблокованості будь-якої культури є її 

участь в культурному житті людства як відкритість до інших культур й 

розвиненість-санкція для їх доступу до надбань власної. Це можна вважати 

т. зв. критерієм І. Дзюби, адже саме він мірою рівня розвитку культури (а 

отже й розблокованості) визнає „міру і характер контактів … з культурами 

інших народів“ [51, с. 237–238]. Тому, як і кожна інша, українська культура, 

щоб позбавитись столітньої заблокованості в сукупності усіх її проявів, 

повинна включитись в серцебиття світової культури. Окрім того, це ще й 

обов’язкова умова позбавлення власне українського типу заблокованості 

національної культури в російській та нейтралізації колоніального стану 

суспільства. 

„Входженню в культурний час світової історії“ [51, с. 259–260], одначе, 

має передувати розробка й практичне впровадження концепції української 

національної культури. Шістдесятницька версія останньої компонується з 

таких моделей культури: 

а) „ініціативна культура“ як ресурс  культуротворення (Д. Павличко) 

– це вказівка на історичний досвід української нації як основний, лиш їй 

доступний, культуротворчий резерв; 
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б) „компенсаторна культура“ як спосіб культуротворення 

(М. Маринович) – така ступінь культурного імунітету, що при надходженні 

будь-яких загрозливих імпульсів ззовні, творчо перетворює їх; 

в) людина-культура як суб’єкт культуротворення (Є. Сверстюк) – 

високі культурні досягнення – результат гармонійного поєднання передусім 

духовних вартостей з творчими стремліннями; 

г) „приваблива культура“ як двигун культуротворення (І. Дзюба, 

М. Маринович) – нагромадження енергії через прилучення нових 

українських і світових культурних імпульсів; 

д) „цілісна культура“ як орієнтир культуротворення (І. Дзюба) – 

культура найвищого рівня розвитку; 

е) державотворча культура як проміжна найближча ціль 

культуротворення (І. Дзюба) – це культура гуманізуюча, демократизаційна, 

національно-світоглядна; 

є) „універсальна культура“ та „гуманітарна аура нації“ як стратегія 

культуротворення й альтернатива заблокованій культурі (І. Дзюба та 

Л. Костенко) – культура загальнолюдських ідеалів у національно самобутній 

формі вираження. 

Названі елементи хоч і взаємно не суперечливі, а вигідно 

доповнюються в концепцію національної культури, все ж деякі власною 

фрагментарністю й абстрактністю зумовлюють аналогічну оцінку концепції в 

цілому. Щоправда, остання дещо конкретизована національним культурним 

проектом І. Дзюби, елементами якого публіцист визначає „…і реальне 

освоєння всієї повноти культурної спадщини, перетворення її в актуальний 

чинник самоусвідомлення суспільства…; і подолання стереотипів сприйняття 

української культури; і модернізація інфраструктури культури, її 

технологічне переозброєння“ [51, с. 252]. Наслідком ефективного здійснення 

цілеспрямованих дій у сфері культури І. Дзюба очікує увиразнення 

української культурної самобутності, що, переконаний, повинна бути не 

стільки вийнята з культурних скарбниць минулого, як нагромаджена у 
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найближчому майбутньому (новостворена). До того ж цьому сприяє 

наявність української культуротворчої енергії, що її публіцист І. Дзюба 

порівнює зі стиснутою пружиною, розпрямлення якої „обіцяє неабиякий 

культурно-історичний прорив“ [67]. Привести в дію цей простий механізм 

здатен український народ як колективний суб’єкт національної культури, в 

глибинах своїх все ще культурогенний. А головним його двигуном, на основі 

спостережень за подіями Помаранчевої революції констатує І. Дзюба, є 

усвідомлена „воля до кращого“ [51, с. 249]. 

Питання використання чи, навпаки, „замороження“ українцями 

власного культуротворчого потенціалу – це, за шістдесятниками, вибір не 

лише між набуттям і вкоріненням нової української ідентичності, з одного 

боку, чи її втрати, – з іншого, це також вибір якісної чи ущербної (а то й 

втраченої) української державності. Проблема рівня розвитку української 

культури, відтак, постає екзистенційною проблемою як для української нації 

(адже „…національна культура нагадує про себе як про базову умову 

національного самоздійснення взагалі“ [52, с. 135]), так і для українського 

народу та його держави (адже „історична доля України вирішуватиметься 

остаточним чином у сфері культури“ [51, с. 245]). Шістдесятники, отже, 

встановили тісну взаємозалежність між державною політикою у сфері 

культури та культурною реабілітацією української незалежності. 

Розблокувати культуру для України – означає розблокуватися політично. 

Модус культурологічного мислення шістдесятників засвідчує: 

публіцисти ставили перед собою завдання через окреслення цілісного 

історичного образу української культури розвінчати стереотипи її 

сприйняття, встановити міру залежності різних суспільних процесів – націє- 

та державотворчих – від якості процесів у сфері культури й тим самим 

вплинути на реалізацію визначеної національної культурної стратегії. 
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Висновки до розділу 3 

 

Публіцистика шістдесятників формує бачення української національної 

ідентичності у т. зв. трикутнику „християнство („віра батьків“) – рідна 

мова („мова Шевченка й Франка“) – культура („гуманітарна аура нації“). 

Релігійна складова – ще звичаєво язичницька, та вже світоглядно 

християнська – відбувається фундаментальною основою ідентичності 

древньоукраїнської народності й тривалий час становить власне 

самобутність. На базі християнського світорозуміння постає культурна 

традиція, визріває етнопсихотип, зрештою увиразнюється власне релігійна 

ідентичність, ба, – формується демократичне політичне мислення й 

викристалізовується відповідна духовності мовна оболонка українськості. 

Релігійному чиннику шістдесятники (Р. Іваничук та Є. Сверстюк) віддають 

перевагу як домінантному для українського націогенезу, апелюючи не тільки 

до його вже згаданої засадничості, а й до здатності протидіяти зовнішнім 

асиміляційним посяганням (тут теж І. Гель, М. Косів, М. Маринович). 

Християнська віра й національні українські Церкви, – Православна та 

Греко-Католицька – європейськи вкорінена самобутня культура й розвинена 

мова, як сфери вияву-продукування ідентичності, ставали об’єктами 

колонізаційно-геноцидної політики. Публіцистика шістдесятників 

зорієнтовує на відновлення й пошук національної ідентичності, криза якої 

набула інерційного характеру з ефектом самогеноциду в умовах політичної 

незалежності. Від церковного й мовного возз’єднань у форматі порозуміння 

залежить формування українського культурного простору, що 

репрезентуватиме українців окремим національним організмом через діалог 

зі світовими культурами. Національна культурологічна концепція 

шістдесятників розроблена відповідно до уявлення публіцистів про поточний 

стан „заблокованості“ української культури за російськокультурного 

імперіалізму й володіє значним політичним українотворчим потенціалом. 
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РОЗДІЛ 4 

ОПІНІЄТВОРЧИЙ ЕФЕКТ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

  

4.1 Інформаційний вплив публіцистики самвидаву 

 

 Онім „шістдесятники“, що виник з метою дискредитації молодих 

поетів у другій половині минулого сторіччя, переживши термінологічну 

трансформацію, закріпився в позитивному сенсі й поколіннєвому вимірі
15

. Це 

є найбільш очевидним свідченням вагомості шістдесятництва не тільки в 

історії літератури – в кількасотлітньому українотворчому процесі. Якщо 

історична наука визнала шістдесятників, при всій умовності періодизації 

українського національного відродження, останнім з його суб’єктів [400], то 

історикам журналістики ще належить встановити рівень цього відродження 

чи, інакше кажучи, інформаційного впливу. Про це ж як „виявлення глибини 

світоглядного чи ідеологічного проникнення шістдесятницького руху в різні 

горизонти суспільства“ [552, с. 40] йшлося на конференції „Шістдесятництво 

як явище, його суспільно-естетична природа, витоки й наслідки“
16

 у доповіді 

В. Кордуна. 

Нагадаємо, починаючи з Української робітничо-селянської спілки 

Л. Лук’яненка 1959 р. (тому, зрештою, його можна й доцільно зарахувати до 

шістдесятників), тогочасна молода інтелігенція переорієнтовується на 

ненасильницькі інформаційні методи боротьби за національну та ін. свободи. 

„Старше покоління в’язнів не могло нас, молодих, зрозуміти. – розповідає в 

інтерв’ю шістдесятник М. Горинь. – Найчастіше вони казали: «Що ви можете 

зробити усією цією своєю писаниною? У нас були автомати, але й ми нічого 

не досягли». Їм важко було пояснити, що ця наша «писанина» 
                                                 

15
 Тут під висловлюванням „поколіннєвий вимір“ щодо шістдесятництва варто 

розуміти покоління інтелігенції, а не покоління у цілому. 
16

 Конференція „Шістдесятництво як явище, його суспільно-естетична природа, 

витоки й наслідки“ відбулася 1997 р., організатори – Інститут літератури імені Тараса 

Шевченка та Спілка письменників України. 
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результативніша від їхніх автоматів“ [535, с. 221]. Не зброя, а правда, 

міркували шістдесятники, приведе до психологічного звільнення, а це 

передумова й запорука для подолання зовнішнього політичного ярма. Їхній 

аксіологічно революційній меті – „сприяти перевихованню 

суспільства“ [314, с. 49] (Т. Батенко), „«пересотворити» світ“ [519, с. 14] 

(Л. Тарнашинська) на національних засадах – не відповідало прийнятне для 

попередників підпільне функціонування. Тому, щоб здобути довіру читачів, 

шістдесятники з 1965 р. ведуть відкриту інформаційну діяльність (анонімно з 

найбільш відомого рік перед тим набув поширення текст Є. Сверсюка „З 

приводу процесу над Погружальським“), ознайомлюючи й органи союзної та 

республіканської влади з аргументованою аналітикою її вад. Так, з волі 

самих авторів офіційні особи держави отримали найбільш резонансні тексти 

самвидаву: статтю І. Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифікація?“, 

правозахисні матеріали В. Чорновола „Правосуддя чи рецидиви терору?“ та 

„Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»)“, радикальний „Репортаж із 

заповідника імені Берії“ В. Мороза. 

Відкриті листи – окрім названих авторських популярності набули 

колективні „Лист творчої молоді Дніпропетровська“ та „Лист 139“ – 

залишалися без відповіді адресатам, але були публічно розкритиковані. 

Навколо праці І. Дзюби, до речі, виникла масштабна полеміка: у 1969 р. під 

псевдонімом Богдан Стенчук вийшов маніпулятивний текст групи авторів 

„Що і як обстоює І. Дзюба?“, у відповідь на який постав „Як і що обстоює 

Б. Стенчук?“ В. Чорновола. Наведений факт і безліч схожих свідчать: замість 

можливого конструктивного діалогу з владою шістдесятники втягнуті нею в 

нечесну інформаційну війну. У цьому конфлікті інакомислячим 

протиставлено не тільки необмеженість у засобах поширення інформації, 

незрівнянних з де-факто підпільним самвидавом, а й фальсифікаційний метод 

при її подачі. 

Офіціоз хоча й слід вважати адресатом альтернативної журналістики 

шістдесятників, та більшою мірою формальним. Самі автори, зрештою, 
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дізнаємося зі спогадів І. Дзюби, „не вірили, що листи можуть якось вплинути 

на владу“ [544, с. 120]. Та все ж його „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ 

адресований трьом соціальним прошаркам: вже згаданому істеблішменту – 

щоб продемонструвати розтаємничення фальші влади; російській та 

зрусифікованій інтелігенції – аби переконати, що обмануті; та українській 

молоді – з прагненням стимулювати її до легального опору. На цю аудиторію 

– широку громадськість – спрямований, зрештою, інформаційний продукт 

шістдесятників у цілому. Потрапляючи за кордон, той чи інший текст був 

доступний українській діаспорі, представником якої найімовірніше 

доставлений, та іноземному читачеві. Вивезення самвидаву за межі 

республіки і Союзу, твердить М. Рябчук, згодом стало першочерговим 

завданням його авторів: це збільшувало радіус інформаційного кола 

шістдесятників і густину поінформованих у центрі (завдяки трансляціям 

зарубіжних радіостанцій місцева аудиторія теж збільшувалася). 

Інформаційний вплив прямо взаємозалежний з рівнем поширення 

інформації, що зобов’язує порушити питання кількісного показника аудиторії 

самвидаву. Такі відомості наявні у працях істориків та спогадах сучасників і 

є дещо суперечливими. Якщо журналістикознавець Г. Почепцов у статті 

„Люди як медіа: шістдесятники і альтернативні інформаційні потоки“ 

зводить доступність самвидаву до „обмеженого кола спільників“ („Це було 

комунікацією по дружнім і родинним зв’язкам, бо всі інші відразу 

обривалися“ [464, с. 385]), то один із найбільш активних поширювачів 

„ворожої“ літератури В. Лісовий пише у мемуарах: „…кагебіст занадто 

спрощує нашу практику розмноження і поширення самвидаву, коли 

припускає що передавання машинок чи текстів відбувалося лише між 

знайомими…“ [432, с. 240]. Також у його спогадах зафіксовано інформацію 

про те, як авторова тоді вже колишня однокурсниця проявила ініціативу – 

звернулася з проханням дістати їй „Інтернаціоналізм чи русифікацію?“. В 

історичній літературі можна віднайти немало фактів, що свідчать: самвидав, 

попри небезпеку для причетних до нього, був доволі популярним явищем. На 
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це вказують такі дані: під час обшуків 1965-го року органи КДБ виявили 

понад 900 примірників неофіційних текстів і 13 друкарських 

машинок [311, с. 361], протягом 1967–1971 рр. різного рівня утисків за 

стосунок до самвидаву зазнали понад 6 тисяч осіб [342, с. 78], під час 

обшуків 1972 р. в одній лише Львівській області вилучено більше 3 тисяч 

одиниць позацензурної літератури [305, с. 23]. Ці дії влади й численні 

юридичні документи, як спроби ліквідації самвидавного вільнодумства, 

виступають неспростовними доказами значного рівня його поширення. 

Можна припустити, „генеральний погром“ 1972-го став реакцією на 

неефективність постанови 1971 р. „Про заходи по протидії нелегальному 

розповсюдженню антирадянських та інших політично шкідливих матеріалів“, 

але вплинув-таки на кількість і якість самвидаву: його мозковий центр 

опинився у „малій зоні“. Тому саме „у другій половині 60-х, – віднаходимо 

історичне підтвердження вищесказаному, – самвидав досяг піку свого 

поширення та популярності («золотий вік самвидаву»), а масштаби й 

географія розповсюдження його вражали не лише авторів і читачів 

самвидаву, а й працівників КДБ“ [482, с. 26]. 

Окрім того, історично встановлено, що позацензурну літературу 

розповсюджували переважно у великих містах, а традиційна аудиторія 

самвидаву – інтелігентська за складом: це творча молодь, викладачі та 

студенти, рідше вчителі й медичні працівники. Щодо її кількісного обліку 

спостерігаємо суттєві розбіжності: про „декілька сотень тисяч 

людей“ [482, с. 30] у ролі читачів та поширювачів (зрештою, поширювачі, 

найбільш імовірно, теж були читачами) самвидаву в Україні (не враховуючи 

реципієнтів тамвидаву) йдеться у вступних статтях до Енциклопедичного 

Довідника „Рух Опору в Україні“; і лиш про десяток тисяч – „…навіть 

найпопулярніші твори політичного самвидаву доходили не більше як до 

десяти, в кращому разі кільканадцяти, тисяч читачів“ [481, с. 117] – веде 

мову дослідник й сучасник (тоді ще школяр, що, прикметно, разом з 

однокласниками робив виписки із самвидаву!) М. Рябчук. Маргінальне 
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становище альтернативних текстів він пояснює трьома причинами: „потужна 

комуністична «контрпропаганда»“, „інерція «генетичного» страху“, й, 

виключно в українському контексті, „вкрай упереджене або й відверто 

вороже ставлення російського та змалоросійщеного населення до всього 

«свідомо-українського», а тим більше – 

«націоналістично»-дисидентського“ [481, с. 117]. Перша з них, – негативно 

запрограмована конотація мовленого шістдесятниками й надмірна увага 

(деякі тексти проходили спеціальну „наукову“ експертизу) – згадує 

Л. Брюховецька, навпаки викликали читацький інтерес. „Розправам над 

інакомислячими, – пише у «Лицарях духа», – приділялося немало газетної 

площі. Але розгромні статті й публічні анафеми мали зворотний ефект: 

замість принизити того чи іншого митця, вони привертали до нього посилену 

увагу, й після чергового розносу нормально мислячі читачі енергійно 

розшукували затюканий твір“ [322, с. 11]. Мабуть, описана ситуація радше 

виняток, аніж правило. Всупереч знанню про героїзм шістдесятників, що, 

паралельно з озвученням самвидаву, формували українські радіоредакції з-за 

кордону, чинник небезпеки залишався суттєвим гальмом читацької 

активності. Історія шістдесятництва й особливо її мемуарна форма є вагомою 

підставою для таких висновків. 

Українців за кордоном чи тамтешньої громадськості, звісно, не 

стосується ця необ’єктивна причина. Тому, нагадаємо, майже кожен 

популярний текст самвидаву тиражували не один, а кілька засобів масової 

інформації у тамвидаві. Якщо, до прикладу, республіканський наклад 

„Українського вісника“ й сьогодні важко встановити (є припущення, що 

через значний обсяг журналу він не міг бути великим), то іноземний та 

іншомовний його аналог видавався високим друком і вільно 

розповсюджувався. Так, зміст самвидавних текстів, історія виходу та утиски 

автора нерідко ставали чи не єдиним інформаційним джерелом про ситуацію 

в СРСР для світових видань. Незалежно від того, з першоджерелом чи 

опосередковано читач ознайомлювався з текстом, тамвидав суттєво вплинув 
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на загальну кількість аудиторії альтернативного дискурсу. „Константа 

масштабності публічності“ шістдесятників, за Л. Тарнашинською, 

формувалася поступово „…«від постійних взаємодій обличчям до обличчя» 

до абстрактної публічної сфери, породженої мас-медіа та частково 

«самвидавом», оскільки останній поширювався переважно в «межах довіри» 

– якщо розглядати цей акт у рамках «міста і його стін» (Х. Арендт), адже такі 

довірені особи, як М. Мушинка, Ю. Бача, З. Геник-Березовська чи 

О. Зінкевич переправляли «самвидав» за межі столиці й таким чином – 

методом ланцюгової реакції впливу – «сфера публічності» шістдесятництва 

значно розширювала свої масштаби й долала столичну 

локальність“ [519, с. 325]. 

Сьогодні неефективними видаються усі підрахункові спроби й цифрові 

мірки аудиторії самвидаву. З впевненістю можна констатувати лише таке: 

журналістські матеріали шістдесятників ані не замикались в 

дружно-родинному колі автора, ані не були доступні кожному пересічному 

читачеві, як це дозволяють теперішні інтернет-можливості. Комунікаційний 

простір інакомислячих, безумовно, за масштабом стократ уступав офіційній 

пропагандистській системі. „Перегорніть тодішню друковану продукцію – це 

образ середовища! – писав Є. Сверстюк. – Самвидав – це спорадичні реакції, 

це – острівки!“ [486, с. 882], – ця фраза очевидця якнайкраще передає 

пропорційний дисбаланс в тогочасній інформаційній сфері. Навіть порівняно 

з позацензурною літературою періоду збройної боротьби, стверджує історик 

А. Русначенко, аудиторія самвидаву 60–80-х років суттєво зменшилася. Та 

все ж визнає: „…деякі автори, чи точніше – їхні праці дістали, як на ті часи й 

умови, розголос і поширення“ [479, с. 6]. І розходилися, варто погодитись з 

М. Рябчуком, в кількості, рівній принаймні тиражеві більшості теперішніх 

українських видань. 

Стаття „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ найперша – й за часом 

появи, і за значенням – серед таких праць. Цей текст загрозливо-войовничо 

сприйняв офіціоз, відреагувавши пасквілем „Стенчука“; 
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обнадійливо-схвально – однодумці-шістдесятники, аж до міфологізації 

автора (І. Дзюба став „символом шістдесятництва“), й 

шістдесятники-співвітчизники; зі здивуванням – закордонна громадськість, 

досі ошукувана радянською пропагандою. „Поява у самвидаві цієї праці 

після десятиріч мовчання щодо дійсного стану національної політики, – пише 

Ю. Курносов, – буквально сколихнула і Україну, й українську діаспору. В 

республіці її читали потай, за кордоном вона широко розійшлася по учбових 

закладах і дослідницьких центрах, стала підручником для студій сучасної 

України“ [424, с. 88]. Відповідно, на кожну соціальну спільноту, для якої 

ставала доступною, праця І. Дзюби впливала по-різному, – інформативно у 

вільному світі, інтеграційно у „великій зоні“ – але на всіх – світоглядно. 

Практичні результати від впливу цього тексту дають можливість вести мову 

про його медіазначення і політичну роль вищого та нижчого рівнів. 

„Інтернаціоналізм чи русифікація?“ І. Дзюби, як і „Лихо з розуму 

(Портрети двадцяти «злочинців»)“ В. Чорновола, 1968-го року передані й 

опубліковані на Заході, не тільки викликали у світової журналістської 

спільноти увагу до українського національного питання, а й змінили щодо 

нього інформаційний вектор, досі формований радянською пропагандою. У 

статті „Небувалий 1968: Україна справді на міжнародному форумі“ Р. Хомяк 

писав: „Але 1968 року Україна справді виступила на світовий форум. І 

вивели її туди особи без міністерських портфелів (і заробітних платень), без 

керівних партійних постів, без автомобілів з спеціяльними дипломатичними 

привілеями. Зате громадська думка в Лондоні і в Нью-Йорку, в Парижі і в 

Торонто, в Цюріху і в Монтреалі, в Римі й у Вашінгтоні, в Бомбеї і в повіті 

Орендж (штат Каліфорнія) краще поінформована про Україну, ніж будь-коли 

від 1944 року. Більше того, у великій мірі власне завдяки тим неофіційним 

особам прізвище, наприклад, Петра Шелеста, яке до того часу було не більш 

відоме у світі, ніж прізвище президента африканської республіки Дагомей, 

почало часто з’являтися у світовій пресі, і то в таких газетах, тиражі яких 

обраховуються мільйонами. Цими неофіційними дипломатами чи радше 
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ефективними «паблік рілейшенс мен-ами» для України стали в першій мірі 

Вячеслав Чорновіл та Іван Дзюба. Але не тільки вони. Їм на допомогу 

прийшли молоді інтелектуалісти, які стали на оборону рівних прав – для себе 

і для своїх співвітчизників“ [542, с. 83–84]. І далі: „…питання прав українців 

вийшло на поверхню. Про це заговорила багато більше, ніж будь-коли, 

світова преса. І таким чином 1968 рік був деякою мірою також роком 

України“ [542, с. 84]. Саме з „Інтернаціоналізму чи русифікації?“ москвичі, 

пише дослідниця Л. Алєксєєва, й українські меншини в Польщі, 

Чехословаччині, Росії, Югославії, за даними слов’янознавця М. Неврлого, 

дізналися про тогочасний український національний рух. „Інтернаціоналізм 

чи русифікація?“, як медіапродукт, у сукупності з усіма текстами, під його 

інформаційним впливом посталими у світовій пресі та українському 

самвидаві, власне становить вже згаданий вищий рівень її медіазначення. 

Нижчий рівень утворює т. зв. громадянська журналістика. В час 

пропагування в офіційному дискурсі „інтернаціоналізму“, „дружби народів“ і 

„злиття націй“ саме І. Дзюба своєю журналістською працею спростував ці 

радянські ідеологеми, наводячи переконливі докази русифікації, російського 

великодержавного шовінізму й цілеспрямованої асиміляції українського 

народу. А тому – актуалізував, оживив „вирішено“-мертве національне 

питання. „Його книжка зробила переворот у національній проблематиці. – 

пише сучасник, теж шістдесятник Л. Танюк. – Ці проблеми давно вважалися 

в Союзі вирішеними, і люди, від них далекі, оригінально переймалися після 

книги Дзюби «клятими питаннями»“ [389, с. 17]. Або: „Ця праця стала для 

багатьох своєрідним переломним моментом … бо з неї почалося осмислення 

усього великого світу, великого безміру питань і проблем…“ [396], – 

розповідає письменниця Н. Степула. Чи то переповіданням змісту 

„Інтернаціоналізму чи русифікації?“, чи доповнюючи його власними 

спостереженнями і роздумами, співвітчизники й українська діаспора ставали 

причетними до інформаційного процесу, носіями інформації або 

„медіа-людьми“ (Г. Почепцов). Так, за даними істориків Ю. Данилюка та 
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О. Бажана, документальні матеріали КДБ містять інформацію про осіб, що 

під впливом Дзюбиної праці розпочали вести „антирадянську агітацію і 

пропаганду“. „Визначну роль, – пишуть у колективній монографії «Опозиція 

в Україні», – відіграла книга у формуванні світоглядних переконань 

викладача Уманського технікуму механізації сільського господарства Кузьми 

Матвіюка та обліковця учгоспу «Родниківка» Уманського 

сільськогосподарського інституту Богдана Чорномаза. Отримавши текст 

роботи від Євгена Сверстюка, вони не лише виготовили 5 примірників її 

фотокопій, а й знайомили з ними студентів Уманського педагогічного 

інституту, Ніжинського технікуму сільського господарства, письменницю 

Надію Суровцеву та багатьох інших. Крім того, К. Матвіюк не побоявся 

використати матеріали праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» у своїй 

доповіді в лютому 1971 р. на засіданні теоретичного семінару викладачів 

Ніжинщини, в якій відстоював не лише позицію Дзюби, а й наводив власні 

спостереження щодо русифікації України“ [342, с. 49–50]. 

Вищенаведені факти свідчать про те, що „перегородки німування між 

людьми“ [405, с. 84] (вислів С. Кириченко) під впливом твору І. Дзюби дещо 

слабшали – він „…зініціював ряд інших неспокійних душею шукати можливі 

рецепти виходу з того складного становища, в якому внаслідок російської 

великодержавницької політики опинилася українська нація“ [342, с. 51–52]. 

Так, стаття „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ відбулася як потужний 

інформаційний поштовх, що зарядив  шістдесятницький рух – в найширшому 

хронологічному і вузькому інтелігентському розумінні того поняття – 

дисидентською енергією. Після подій 1965 р. й видання Дзюбиної праці 

зокрема інформаційна активність шістдесятників – не літературна чи навіть 

літературно-критична, а власне публіцистична – помітно зростає (за 

винятком конформістського крила). Зрештою, сам І. Дзюба після 

„Інтернаціоналізму чи русифікації?“ вже ніколи не переставав бути 

публіцистом і в інтерв’ю підтвердив: „…ця книжка змінила усе моє 

(І. Дзюби. – Н. Дз.) життя“ [544, с. 148]. „Вона мала надзвичайно великий 
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вплив на свідомість шістдесятників – переважна більшість із яких (як-от 

В. Симоненко, М. Вінграновський, І. Драч, В. Стус) мислила художніми 

образами – на рівні художньої інтуїції та поетичних прозрінь“ [520, с. 445], – 

пише літературознавець Л. Тарнашинська. 

Та все ж слід розуміти, що інформаційний опір 60-х років – це форма 

політичної опозиції системі, і саме „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ 

відіграв значну організаційну роль. Це можна підтвердити такими 

формулюваннями про неї: „своєрідна політична програма 

шестидесятництва“ [424, с. 88] (Ю. Курносов), „меморандум покоління 

«шістдесятників»“ [469, с. 39] (О. Ремовська), „…мала величезний вплив на 

дальший розвиток та ідеологію дисидентського руху“ [401, с. 116] 

(Г. Касьянов), „…дала основу, недозволену, але все ж сильно мотивовану 

базу сформуватися Рухові Опору радянській владі в Україні“ [450, с. 791] 

(Д. Павличко); а також – про її автора: „культ Дзюби“ (Л. Плющ), „символ 

Руху Опору“ (Г. Касьянов). Історична наука засвідчила вагомість праці 

І. Дзюби для політичної думки, а відтак – і суспільних перетворень не лише в 

Україні, а й за межами республіки, її високі оцінки за кордоном. Так, 

Г. Касьянов пояснює сприйняття „Інтернаціоналізму чи русифікації?“ в 

українських національно свідомих колах та їх активізацію „універсальним 

значенням“ праці: „Радикалів серед інакомислячих вона приваблювала 

гостротою постановки національних проблем, критикою російського 

шовінізму, настроям поміркованих відповідала лояльність автора до системи, 

стиль і зміст аргументації“ [398]. Саме „Інтернаціоналізм чи русифікація?“, 

стверджує історик, стала політичним компасом в руках української 

інтелігенції другої половини 60-х – початку 70-х років, навіть захисним 

щитом для окремих представників республіканської влади у стосунках з 

центральною. 

На важливе значення праці І. Дзюби для активізації національного руху 

в інших республіках СРСР вказують історики Ю. Данилюк та О. Бажан: 

„Було б невірним вважати, що праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 
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відіграла помітну роль лише в розвитку політичної думки України. В ній, як 

у краплині води, вбачали свої проблеми національно свідомі кола Литви, 

Латвії, Естонії, Грузії, Вірменії, інших республік колишньої радянської 

імперії. Зокрема, високо оцінював роботу українського патріота секретар 

Спілки письменників Латвії Альберт Янсон, який вважав, що вона має 

універсальний характер, розкриває національні процеси, які відбувалися в 

усіх радянських республіках“ [342, с. 51]. Теж про те, що ця праця 

„сколихнула не тільки Україну, але й інші підбиті Росією 

народи“ [445, с. 102], пише М. Неврлий у статті „Слов’янський контекст 

шістдесятництва“. Саме через „Інтернаціоналізм чи русифікацію?“, нарешті, 

Захід оцінював українську політичну думку, а діаспора визнавала її 

епохальне прикладне значення. „Від появи твору С. Мазлаха і В. Шахрая «До 

хвилі» (1919 р.), – писав у передмові до закордонного видання С. Олійник, – 

не було визначної студії, написаної радянським українцем, в якій з такою 

силою, ясно, незаперечно і сміливо була б з’ясована справа України і 

становище української ідеї, як це зроблено в творі І. Дзюбою“ [449, с. 19]. 

Як доктрина політичного розвитку України, „Інтернаціоналізм чи 

русифікація?“ прийнята і підтримана не тільки на великих масштабах – 

шістдесятництва-дисидентства, закордонної громадськості, в т. ч. політичної 

(вищий рівень), також засвоєна на рівні індивідуальному (умовно нижчому) – 

як комплекс життєвих переконань та цінностей. Так, „світоглядним 

маяком“ [396] називає працю І. Дзюби, завдяки якій збагнув радянську 

дійсність, В. Скуратівський. „…Іван Михайлович дуже переконливо довів 

мені, як його читачеві, – розповів літературознавець в ефірі радіо «Свобода», 

– що що б не вибудовували у суспільстві, але коли будуть проходити повз 

національне або тим більше його руйнувати – це закінчиться саме 

катастрофою. Потому уже з’явилися на моєму інтелектуальному обрії 

десятки, навіть сотні якихось інших сюжетів. Але ці сюжети для мене вже 

висвітлювалися саме отим самим методологічним ліхтариком, який, 

зрештою, світить мені світоглядно і досі“ [396]. Цілі київські сім’ї, пише 
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дослідник самвидаву О. Обертас, після ознайомлення з „Інтернаціоналізмом 

чи русифікацією?“, переходили на українську мову спілкування, а 

Л. Кисельов і Ю. Щербак, дізнаємося зі статті А. Перепаді „Володар дум 

молоді“ (який промовистий заголовок!), завдяки І. Дзюбі почали нею писати. 

„…найяскравішим прикладом тієї еволюції, яка іноді відбувалася під 

впливом книжки «Інтернаціоналізм чи русифікація?», – розповідав сам її 

автор, – був випадок Віктора Некрасова. До того часу, доки він не прочитав 

моєї книжки, Некрасов взагалі не помічав української проблеми. Після 

прочитання він повільно, але послідовно переходив на позиції поборника 

української справи тут, в Україні, а пізніше і в еміграції, на Заході. Справді, 

таких прикладів було багато. Зрештою, може, це й був той найголовніший 

результат, який дала моя книжка. Певна річ, для мене було дуже важливо, що 

на мою книжку відреагували саме так“ [544, с. 122–123]. Кожен з наведених 

індивідуальних випадків (очевидно, відомості не про всі збереглися) на 

перший погляд не міг вплинути на політичну ситуацію, та, коригуючи 

громадську думку, врешті призводив до цього. 

Чи не найпромовистішими доказами значущості „Інтернаціоналізму чи 

русифікації?“ є зарахування праці до сотні найбільш впливових у ХХ ст. та 

десятка найбільш знаних у жанрі публіцистики (С. Кульчицький) й 

автоматичне набуття І. Дзюбою (де-юре, звісно), титулу академіка у 

громадській опінії (Є. Сверстюк). 

Не меншого рівня розголосом і значенням, аніж „Інтернаціоналізм чи 

русифікація?“ І. Дзюби, відзначився журналістський матеріал В. Чорновола 

„Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»)“. Якщо автор першого 

доводив свавілля у сфері національної політики на кількох сотнях сторінок 

через цифри (статистику) й історичні факти, то другий – на кількох десятках, 

аргументуючи долями її жертв. Праця В. Чорновола, емоційно впливовіша 

ніж Дзюбина, – недарма останню часто називають „дисертацією“ – набула 

більшого розголосу у міжнародній пресі. „Вихід книги став подією світового 

значення. Суть її була саме у відтворенні того, – писав Л. Танюк, – за що 
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сьогодні на радянській Україні арештовують – художника, психолога, 

музейного працівника, учителя. «Портрети двадцяти «злочинців» стали, по 

суті, портретом нової радянської влади, яку так старанно намагалися 

прикрашати для закордону з Москви. Аргументація й цитати, численні факти 

й мотивації, перелік робіт і «складів злочину» – усе це било ліберального 

західного читача «під дих» – нічого подібного він не міг собі раніше й 

уявити“ [516, с. 46]. Сенсацію підсилив арешт самого автора: про ув’язнення 

журналіста за поширення правдивої інформації вперше повідомив 

канадський журналіст Пітер Вортінґтон, а за ним – провідні видання світу. 

О. Зінкевич, один із найактивніших видавців самвидаву за кордоном, 

твердить: „Жодна українська публікація і жодна українська справа не 

здобула у Західному світі, в Америці й Канаді, такого колосального 

розголосу, як «Лихо з розуму» англійською мовою. …є сотні вирізок з преси 

англійською, французькою, іспанською, німецькою мовами, які писали про 

Чорновола і про «Лихо з розуму»“ [387, с. 7]. Покликаючись на численні 

спогади сучасників, польська дослідниця Б. Бердиховська відзначає вагомий 

вплив цієї праці на дисидентський рух усіх республік. Зрештою, вона стала 

однією з перших, завдяки яким про нього дізналася світова громадськість. 

„Вихід цих робіт, – маючи на увазі ще й «Інтернаціоналізм чи русифікацію?», 

згадує шістдесятник Л. Танюк, – був подібний вибуховій бомбі. Разом з 

працею Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» … правозахисні 

дослідження Вячеслава Чорновола заявили, що Україна на глобусі є – і що 

вона бореться“ [516, с. 45]. Про вплив цих праць на розуміння української 

проблеми у світі може свідчити хоча би факт посилення радянської 

пропаганди за кордоном: влада фінансує видання у США, Канаді й Німеччині 

газет і журналів для відновлення власного іміджу й очорнення „українських 

буржуазних націоналістів“. 

Свідченням неперервності опору став випуск позацензурного 

періодичного журналу „Український вісник“. Постійні рубрики „Хроніка 

репресій в Україні“, „Українські політв’язні в тюрмах і таборах“, передрук 
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самвидаву інформували місцеве населення й іноземного читача про перебіг 

руху опору. „Він став важливим і незамінним джерелом відомостей про 

важливі процеси, які відбувалися в Україні“ [395, с. 135], – писав про 

„Український вісник“ М. Ільницький. Важко переоцінити значення журналу, 

стверджують історики, на подальше формування нонконформістських 

настроїв. 

Активізація національних сил для опору колонізаторській політиці 

радянської влади та моральна підтримка солідарного Заходу (до певного часу 

більше в громадському, ніж політичному значенні того слова) стали 

основними результатами самвидаву шістдесятників. Але кількість 

„незгодних“ все ж була неспівмірно меншою відносно упокореної мовчазної 

маси – „діяла інерція нечутливості до рятівного слова“ [432, с. 407]. 

Історична й мемуарна література пропонує три інтерпретаційні версії такого 

стану громадськості: світоглядна („Сила Великої Утопії була велика й 

переконлива – на рівні ідеологічному, світоглядному“ [406, с. 822], – згадує 

шістдесятниця С. Кириченко), світоглядно-раціональна („Після кошмару 

сталінської ночі держава під керівництвом Хрущова й Брежнєва уявлялася 

оазою безпеки й стабільності“ [316, с. 28], – припускає польський історик 

А. Хойновський
17

), раціональна („…коло осіб, здатних долати психічну 

інерцію покори і страху, було вузьким, а це означало, що перетворення в 

масовій свідомості потребують тривалого часу“ [432, с. 290], – пояснює 

сучасник В. Лісовий). Ще один аргумент на користь раціональної версії 

висловлює історик Ю. Курносов: вторинність чи навіть цілковита неувага 

шістдесятників до соціальних проблем, нагальних для радянських громадян, і 

їх низька правосвідомість, не викликали цікавості до руху. І навпаки – 

найбільшу підтримку дисиденти знаходили у середовищі національно 

чутливому й свідомому вирішального впливу патріотичної згуртованості на 

рівень матеріального благополуччя. Це, власне, й було „громадське“ коло 

                                                 
17

 У цьому є частка правди: межу дозволеного знали й самі шістдесятники, для яких 

радикалізм В. Мороза був чужим і які віддавали перевагу поміркованому І. Дзюбі не 

тільки з об’єктивної причини.  
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шістдесятників – не завжди активне, часто мовчазне, та іноді відчайдушно 

готове поставити підпис під листом протесту. (Так, в березні 1968 р. під час 

Міжнародної Асамблеї ООН поступила петиція про порушення прав людини 

в УРСР з 1,5 тис. підписів). „Нас було занадто мало – незрівнянно менше, ніж 

глядачів, що стежили підбадьорливим поглядом. – писав Є. Сверстюк. – То 

була епоха футбольних уболівальників. Правда, треба віддати належне, було 

скрізь багато пробуджених національним болем“ [486, с. 1003]. В 

історичному есе „Політична думка українських підрадянських дисидентів“ 

І. Лисяк-Рудницький так оцінював рівень сприйняття інакомислячих 

співвітчизниками: „…маємо право твердити, що потенційно українська 

опозиція має широке коло підтримки. Але ті потенційні сили знеруховлені 

системою, в якій немає виходу для самостійної громадської активності, 

спілкування між індивідами зведено до мінімуму й усе суспільство 

стримують страх і загальний нагляд – хто виступає на крок із лави, наражає 

себе на негайну кару“ [430, с. 486]. Зрештою, впливовість самвидаву 

підтверджує факт запозичення його як методу поширення контрінформації, 

що відоме як т. зв. „кагебістський самвидав“. Насправді дієвим був не спосіб 

донесення інформації, – і влада не могла цього не усвідомлювати, та все ж 

прагнула зруйнувати ідейну цілісність альтернативного комунікаційного 

простору – а моральна позиція автора й ціннісні орієнтації, закладені у тексті. 

„Шестидесятники протиставляли свою чесність грубому теророві, – писав 

В. Овсієнко, – і в тому був великий сенс: люди бачили, що ці люди нічого не 

приховують, і їм вірили“ [448, с. 549]. 

Та все ж шістдесятники справляли найбільш результативний – дієвий! 

– вплив саме на шістдесятників: „літературне коло“ формувало „громадське“, 

але й самоактивізувалося. І журналістика самвидаву – чи не найочевидніший 

наслідок цього інформаційного впливу. Його, причому, не слід звужувати до 

кількості відомих текстів, адже існувала й усна форма комунікації. Так, 

своєму прозрінню шістдесятник Р. Корогодський завдячує Є. Сверстюку 

(„…вдячний Провидінню, що одним із моїх перших проводирів був саме 
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Женя, який ненав’язливо, терпеливо вводив мене у свою Країну. Це було 

неймовірно. Душа безпомильно сприймала факти, що аж ніяк не вкладалися в 

реальність початку 60-х років“ [412, с. 159]); С. Кириченко – І. Світличному, 

І. Дзюбі й теж Є. Сверстюку („…центрами притягання в кінці 50-х – на 

початку 60-х були троє: крім Дзюби, також Іван Світличний та Євген 

Сверстюк“ [405, с. 791]); про власний вплив на М. Коцюбинську згадує сам 

Є. Сверстюк („…у нас була дуже довга розмова. Це її перевертало, тому що 

розмова була надзвичайно пряма і ніхто в житті не смів би такого говорити, 

то можна було говорити тільки у парку Шевченка ввечері, коли ніхто за 

тобою не ходить. І ми стаємо дисидентами. Через якийсь рік вона розуміє, що 

це не її компанія, кидає їм партквиток, її компанія – це Світличний, це 

Дзюба, Стус“ [484]); він же наголошує на винятковій ролі І. Дзюби для 

молодої інтелігенції 60-х років („І в цьому «прозріванні», дорослішанні, 

утвердження себе в Україні і України в собі велике значення мала активна й 

голосна присутність у нашому культурному довкіллі Івана Дзюби – його 

блискучі за змістом і формою виступи, його сміливі, «гарячі» критичні 

оцінки, дружнє спілкування з ним“ [389, с. 12]). М. Рябчук, теж варто 

зазначити, свого часу завдяки живому спілкуванню з В. Морозом „позбувся 

останніх ілюзій щодо існування якогось «справжнього» 

комунізму“ [543, с. 245]. „Поява якоїсь сміливої публікації спонукала нас до 

чергових дій. – писав Є. Сверстюк. – Цей причиново-наслідковий зв’язок 

тягнувся впродовж усіх шістдесятих років. Драч реагував на 

Вінграновського, Вінграновський на інших, а під впливом Симоненка навіть 

партійний блазень Олійник писав майже дисидентські твори. Майже такий 

самий вигляд мала й справа з Гончаром, який почав тоді писати роман 

«Собор»“ [439, с. 84]. Або ж: „…школа 60-х років. Наскільки вона була 

впливовою? В пресі вона не реклямувалась, але в колах, на які поширювалась 

інформація, вплив був сильний. Мені здається, ми мали великий вплив один 

на одного, а це вже було багато“ [486, с. 884]. (Доречним, з огляду на 

вищенаведені факти, є визначення шістдесятництва через таку категорію, як 
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„середовище культурного і морально-психологічного 

(пере)виховання“ [341, с. 5], запропоноване Т. Гундоровою). 

Консолідаційно-активізаційна функція інформаційної діяльності 

шістдесятників стала вагомим чинником того, що національне відродження 

60-х років так і не вдалося „задушити“. З „кінцем шістдесятництва“, 

незважаючи на те, коли він відбувся, – у 65-му чи 72-му – визвольна енергія 

сублімувалась в інші форми. Гельсінський правозахисний рух, Народний Рух 

України базувались на ідейних, методичних, ба, персональних резервах руху 

шістдесятників. Певною мірою ці громадсько-політичні ініціативи разом із 

прийдешніми досягненнями можна вважати результатом його діяльності. 

„Великі вожді малого руху“, як іронічно називали шістдесятників, писав 

В. Овсієнко, „збудили великий рух“ [448, с. 549–550]. „Я переконаний, що не 

було б руху 60-ників, – суголосно з ним висловився В. Дончик, – тісно 

пов’язаного з українським дисидентським рухом, не було б постійного й 

наполегливого втручання письменників, зокрема, цього таки покоління вже 

через двадцять років (у другій половині 80-х) в політику, в 

суспільно-національні, екологічні питання (згадаймо пленуми того часу, 

VІІІ з’їзд, гостроту й сміливість виступів), то й не було б Руху з великої 

літери і незалежність чи й була б…“ [552, с. 44]. 

Про зв’язок шістдесятництва, як інформаційного руху опору, з 

відновленням незалежності України 1991 р. наявний вузький діапазон 

несуперечливих наукових версій. Так, діяльність шістдесятників як мінімум 

„прискорила“ розпад радянської імперії, „сприяла“ відродженню української 

державності. Та найчастіше інакомислення трактують опозиційним 

поштовхом, завдяки якому вдалося довершити національно-визвольну 

боротьбу українського народу. „…можна твердити, що рух опору 1960-х – 

початку 1980-х років був до певної міри генетичним відбитком попередніх 

етапів визвольної боротьби і водночас – генотипом її завершального етапу, 

який закінчився тоді, коли Україна стала незалежною“ [401, с. 146], – пише 

історик Г. Касьянов. Значення дисидентства шістдесятників, з огляду на це, 
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не варто ані перебільшувати, але не можна й применшувати – черговий етап 

опору ніяким чином не міг бути спрощений зусиллями попередніх поколінь. 

Їхня найбільша заслуга, очевидно, в прикладі вільнодумної непокори, яку 

наслідувально сприйняла група послідовників. І це теж був наслідок впливу 

інтелектуалів „розстріляного відродження“, відкриття яких на хвилі 

„відлиги“ стало інформаційним катарсисом для шістдесятників. 

Державотворче значення інформаційної діяльності шістдесятників 

двовимірне. По-перше, імперієруйнівне: годі заперечувати вплив фактів 

національної дискримінації в СРСР, про які повідомляли дисиденти (а відтак 

життєво демонстрували як політв’язні, за чим розгорталась більша чи менша 

інформаційна кампанія), на політичний імідж радянської держави. Саме 

шістдесятники – прямо, як автори-суб’єкти, чи опосередковано, як 

герої-об’єкти – стали головними постачальниками інформації про порушення 

прав людини за кордон, що формувала громадську думку. Так, широку 

підтримку української діаспори й світової громадськості набув другий арешт 

В. Мороза у 1970-му році й смертельно хворого В. Марченка у 1983-му. На 

захист останнього, що, до речі, впродовж 1980–1983 рр. листувався з 

італійською студенткою Сандрою Фапп’яно (і це теж свідчення визнання 

„в’язнів сумління“) виступив німецький письменник Г. Белль та 

американський президент Р. Рейган. Саме за його правління (1980–1988 рр.) 

інформаційна діяльність радянських дисидентів мала найбільше політичне 

значення. Адже якщо визнавати Р. Рейгана ключовою фігурою у розвалі 

СРСР, то одна з причин його антирадянської політики могла 

сформуватись/підсилитися завдяки дисидентам та повідомленням з 

т. зв  „малої“ й „великої зон“. Дві зустрічі американського президента – з 

українською діаспорою у 1983 р. під час Тижня поневолених народів та з 

радянськими політв’язнями в 1988 р. у Москві (більшість українських, до 

речі, знав поіменно) – тільки підтверджують вже висловлене припущення: 

рейганівська ідеологема „імперія зла“ інформаційно підготовлена й 

українськими дисидентами. „…Рейгану судилося використати оту 
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інформацію, яку несли українські політики (тут слово «політики» вжито у 

значенні «громадські діячі». – Н. Дз.) на Заході. Йому судилося, власне, 

глибше зрозуміти проблему національних відносин у Радянському Союзі. І 

якщо до того політики по американських університетах, та й самі президенти 

якоюсь мірою перебували під впливом комуністичної пропаганди, то Рейган 

побачив суть Радянського Союзу. Він зрозумів, що тут є імперія і назвав цю 

імперію «імперією зла». Цей його вислів швидко пішов по цілому 

світу“ [431], – розповідає Л. Лук’яненко. Цікаво, саме напередодні 

президентства Р. Рейгана, у 1979 р., В. Мороза, ув’язненого за публіцистичну 

діяльність, обміняли на агентів КГБ й відправили до США. Приїзд відомого 

радянського дисидента, про якого мюнхенська „Сучасність“ писала 

1975 р. як про „найбільш відомого у світі українця“ [466, с. 84] небайдуже 

сприйняла українська діаспора: публічні виступи на початку вимушеного 

перебування В. Мороза в еміграції збирали численну аудиторію українських 

американців. Згодом, одначе, його поведінка стала бар’єром для 

продовження такої комунікації. Важливу роль політики Р. Рейгана на розпад 

СРСР визнає дисидентське подружжя Горинів. Зокрема Михайлові Гориню 

належать такі слова: „…Рейган розпочав руйнування тієї імперії зла, яку 

добре розхитали, власне, ті, з ким він зустрічався (радянські політв’язні. – 

Н. Дз.), і яка з його легкої та міцної руки розвалилася, як трухлява 

будівля“ [431]. 

Характеристика американського президента як високоморальної 

людини [476] пояснює його позитивне сприйняття українців та української 

справи. „Ваша боротьба – це наша боротьба, ваша мрія – це наша мрія“ [476], 

– ці слова  Р. Рейгана прозвучали під час зустрічі з українською діаспорою 

Америки, що, за словами екс-президента Р. Ніксона, була тогочас найбільш 

впливовою після єврейської. Саме вона чи т. зв. „діаспорне шістдесятництво“ 

– а на той час окрім вже згаданого В. Мороза до США вдалося виїхати й 

сестрі І. Світличного, журналістці Надії Світличній – поширювала відомості 

про рух опору колонізаційній владі на американському континенті. 
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Радянська контрпропаганда в цьому середовищі не те що не виступала 

т. зв. „фактором опосередкування“ [471, с. 5] для несприйняття інформації – 

існував потужний „чинник опосередкування“, сприятливий для її засвоєння: 

„холодну війну“ з комуністичним табором не можна не брати до уваги. 

Боротьба проти спільного ворога об’єднувала, одначе, не тільки з політичних 

цілей, хоча й дещо різних, а завдяки спільності т. зв. „культурнальних 

тезаурусів“ [392] чи аксіологічних комплексів українських дисидентів, з 

одного боку, й американського президента, – з іншого. Так, голова Світового 

конгресу українців Аскольд Лозинський в ефірі „Радіо Свобода“ розповідав: 

„…в основному, чому українці мали вплив, чи українська справа була для 

нього дорогою справою, тому що, я думаю, що він був фактично (це 

згадували, до речі, … коли його тіло було перевезене до Капітолію) 

ідеалістом. Він фактично вірив у ці гасла чи ці заклики, які він проповідував. 

Він був надзвичайно коректна і моральна особа“ [476]. 

З внутрішнім, місцевим реципієнтом ситуація, як уже зазначалося, 

виглядала здебільшого крайнє протилежно: виявилось багато неприродних 

систематично створюваних „чинників опосередкування“, що перешкоджали 

порозумінню. Якщо зі зрусифікованою частиною українського населення 

разюче дисгармоніювали вже згадувані „культуральні тезауруси“ (прикладом 

цього може слугувати активна полеміка, спричинена статтею І. Дзюби „…Бо 

то не просто мова, звуки“ у „Вечірньому Києві“ від 1988 р.), то на 

національно індиферентний чи навіть зацікавлений, але соціально нижчий 

прошарок українців публіцистика шістдесятників не могла впливати через 

дисонанс когнітивний. „…коли вийшов «Інтернаціоналізм чи русифікація?», 

– з майбутніх спогадів її автора можна виокремити й третю групу, – то 

раптом з’явилася маса людей, які начебто мислили так само, як і я, але це 

були люди того типу, з якими я нізащо не хотів би мати чогось спільного, від 

яких я готовий був утекти на край світу. Це були люди, які хотіли бачити 

мою книжку як вузько націоналістичну й ненависницьку щодо інших народів 

річ“ [544, с. 128]. І тільки нешироке коло адресатів з молодіжного 
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середовища, є підстави припускати, позитивно сприймали і правильно 

розуміли тексти шістдесятницького самвидаву. Його ефективність та 

розуміння цього прийшли значно пізніше. До прикладу: „…саме завдяки 

подвижництву Івана Михайловича (Дзюби. – Н. Дз.) та плеяди вихованих 

ним борців, – переконаний академік Української академії екологічних наук 

П. Вольвач, – наша країна здобула нинішню державу…“ [409]. 

Слово, що єднало українську молодь у 60-х роках (тут же роз’єднуючи 

по таборах), не давши з погляду того часу ніяких суттєвих результатів, 

спрацювало на початку 90-х на рівні конкретних суспільних трансформацій. 

Так, саме завдяки зусиллям шістдесятників відбулися позитивні зміни у 

сфері обговорюваних ними проблемних ділянок: це юридичне визнання 

української мови державною в УРСР (Закон „Про мови в Українській РСР“ 

від 28 жовтня 1989 р.), відродження УГКЦ (Ольга Горинь вважає його 

„прямим наслідком зустрічі дисидентів з Рейганом“ [431]), врешті автором 

Акту проголошення незалежності України став колишній дисидент 

Л. Лук’яненко (символічно, саме заснована ним УРСС першою відмовилася 

від збройних методів боротьби на користь інформаційних). Напередодні й на 

початках української держави шістдесятники були тією силою, яка 

організаційно забезпечила Україні незалежність. І хоч це видається 

наслідком кшатріївсько-політичної, а не брахмансько-комунікаційної 

діяльності дисидентів, визрівання шістдесятництва як „точки опори в 

суспільному організмі“ (за А. де Токвілем) відбувалося саме на 

інформаційній основі. Суперечливість політичного досвіду представників 

шістдесятницького світогляду жодним чином не применшує історичного 

значення їхньої участі у державотворчих процесах початку 90-х: 

альтернативи цій згодом партійно неоднорідній, та в основі проукраїнській 

силі не було. „Бунт шістдесятників, – пише О. Пахльовська, і її думка з 

вищенаведеними фактами взаємоаргументуються, – став початком виходу 

України з історичного небуття за радянських часів і відкрив дорогу боротьбі 

за незалежність країни у 80-ті роки. Отже, перемога 1991-го починалася на 
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духовних барикадах 60-х“ [455, с. 67]. Зрештою, ще свого часу І. Франко 

передбачив не тільки те, що соціалістична народна держава стала б 

„народною тюрмою“ („Власна воля і власна думка кожного чоловіка мусїла 

би щезнути, занидіти, бо ануж держава признає її шкідливою, непотрібною“, 

„Що таке поступ? “ [537], 1903 р.), але й те, що т. зв. „неполітична культура“ 

(хоч і вважав це оксюмороном) – а в такій формі і відбулося 

шістдесятництво! – мала б значення для української справи („…годі 

заперечити, що відповідно ведена просвітня, літературна і загалом культурна 

робота навіть без мішання українців у активну політику могла б була з часом 

здобути українству певне, хоч і маленьке, політичне значіння, а всі такі, зразу 

чисто ідейні і ідеалістичні рухи, переходячи в маси, мають те до себе, що 

захоплюють чимраз ширшу арену боротьби“, „Поза межами можливого“ 

[536], 1900 р.). Те, що було „поза межами можливого“ у 60-х, зреалізувалося 

на початку 90-х років. 

Інформаційний вплив публіцистичного самвидаву шістдесятників з 

перспективи його півстоліття можна оцінити як сповільнено 

напівефективний. Формуючи національну свідомість радянських українців, 

ідеї дисидентів все ж не мали широкої підтримки (контрастні настанови 

переважали над асимілятивними, і це доволі просто пояснити з погляду теорії 

впливу масифікованістю аудиторії й первинністю прорадянської 

(контр)інформації як передумовою цього), але ці ідеї все ж вплинули у 

90-х роках на зміну суспільної дійсності, ставши доступними світовій 

політичній верхівці. Інформаційна свобода, що слідувала за проголошенням 

незалежності України, якнайкраще продемонструвала суперечність і 

половинчатість ефективності інформаційного впливу самвидаву (хоч як така 

уже є фактом перемоги над тоталітарною журналістикою): поступове 

визнання колишніх „ворогів народу“ моральними авторитетами свідчить про 

те, що справжнє сприйняття громадськістю їхньої діяльності було 

позитивнішим, ніж сформоване станом радянського суспільства уявлення 

про нього, та разом з тим проблематика активної публіцистичної роботи 
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шістдесятників з кінця 80-х і протягом 2000-х років є безапеляційним 

доказом на користь тоді все ще низької національної свідомості українського 

народу й актуальності націє- та державотворчих процесів в Україні. 

 

4.2 Ефективність публіцистичних текстів легального друку 

 

 Шаноблива увага загальноукраїнських та регіональних ЗМІ до постатей 

шістдесятницького руху сьогодні – це, безперечно, результат їхнього ж 

інформаційного впливу упродовж п’ятдесятиріччя. Заслугу шістдесятників 

варто вбачати й у самій можливості відкрито популяризувати діяльність 

колишніх „ворогів народу“: опір тотальній радянській цензурі 

цілеспрямовано розпочали дисиденти того покоління. Так, напередодні 

арештів 1972-го року І. Світличний казав: „Право на інформацію 

утверджувати треба нам, і саме так – легалізуючи самвидав. Це має бути 

відвойоване нами“ [405, с. 12]. Так, інформацію про визначних і менш 

відомих представників шістдесятництва сучасні українські видання, – 

передусім якісні, як-от газети „День“, „Дзеркало тижня“, „Літературна 

Україна“, журнал „Український тиждень“ – рідше телеканали подають у 

широкому тематичному діапазоні: це і щорічні ювілеї (особливо 

Л. Костенко), вшанування пам’яті (недавно Є. Сверстюка, Л. Танюка), 

повідомлення про видання книжок і рецензій на них (наприклад, „Homo 

feriens“ І. Жиленко, „Брама світла“ Р. Корогодського у „Дні“ і ін.), врешті 

друк чи трансляція інтерв’ю, авторських поетичних і публіцистичних текстів. 

До прикладу, національно-патріотичну поезію В. Симоненка, Б. Олійника у 

виконанні діячів української культури озвучував у жовтні 2015 р. телеканал 

„Громадське TV“, фрагменти публіцистичних праць Л. Костенко публікувала 

газета „День“, на сайті якої ці ж уривки разом із коментарями можна 

прослухати у відеозаписах української молоді [474]. Хоча з очевидних 

причин нові авторські публіцистичні матеріали шістдесятників рідше почали 

з’являтися в періодиці, ніж у 90-х роках чи на початку сторіччя, журналісти 
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вже згаданих видань часто цитують тодішні публікації, використовуючи їх як 

засіб аргументації у своїх теперішніх. До прикладу, під інформаційним 

приводом фейлетону Л. Костенко „Ніч державності“ вийшла рецензія 

(фактично – переповідання змісту) під назвою „Костенко поставила мовний 

закон в ряд з Емським указом“ (Zaxid.net, 2012 р.). Особливу увагу 

українських ЗМІ привернула участь Президента П. Порошенка у відзначенні 

50-річчя прем’єри фільму С. Параджанова „Тіні забутих предків“ 4 вересня 

1965 р., під час якої відбулася важлива інформаційна акція шістдесятників 

І. Дзюби, В. Стуса, В. Чорновола (напередодні намір обговорено з Ю. Бадзем 

та М. Коцюбинською) про арешти молодої української національно свідомої 

інтелігенції. (Тоді, до речі, на заклик „Хто проти тиранії – встаньте!“ 

піднялася менш, ніж десята частина присутніх у залі [336]. „…безпосередній 

ефект від неї, – маючи на увазі названу подію, писав у мемуарах І. Дзюба, – 

був мінімальний. Адже наша мета полягала в тому, щоб розтаємничити 

арешти, щоб люди про них заговорили. Але говорило про них тільки вузьке 

коло тих, кого назвали потім «дисиденатми». Решта ж мовчала. Слова 

протесту, що пролунали в залі кінотеатру «Україна», впали як камінь у 

болото. Доброзвичайні громадяни боялися говорити на ці теми, хіба що в 

родинному колі, та й то для багатьох це було чуже й незрозуміле: якісь там 

«націоналісти», чогось хочуть, – а нам воно що?“ [354, с. 346–347]). „Славні 

шістдесятники стали справжніми героями України. Пам’ятаймо героїв 

минулого – без них не було б героїв сьогодення“ [463], – ці слова Президента 

є не тільки свідченням впливу, – офіціоз, хоч і в інших обличчях, почав 

позитивно сприймати дисидентів – а визнанням впливовості опору 

шістдесятників (він же був виключно інформаційним!). 

Моніторинг теми шістдесятництва у ЗМІ, навіть при цілеспрямованій 

вибірці, дає підстави стверджувати: в сучасному офіційному дискурсі 

шістдесятники визнані національними авторитетами – і це результат їхнього 

ж впливу (медіапопуляризація – однаково похідне від нього), а 

шістдесятницький Текст-світогляд – екзистенційно важливим – і це вказівка 
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на резерви не(до)використання українотворчого ідейного ресурсу. Якщо ж 

говорити про реалізованість інформаційного впливу публіцистики 

шістдесятників у категоріях журналістичної терміносистеми, його слід 

визначати як минулий когнітивно-світоглядний – на рівні громадської думки, 

але ще більшою мірою потенційний світоглядно-поведінковий – на рівні 

перетворення дійсності. Популяризація шістдесятників у сучасних ЗМІ 

слугує аргументом на користь теперішнього актуального опосередкованого, 

менше – прямого інформаційного впливу. 

Та результати спеціально проведеного опитування 

студентів-журналістів (ймовірно це та група молоді, що регулярно слідкує за 

пресою, і якісною в т. ч.) доводять протилежне: 72% читачам 

(слухачам/глядачам) всього кілька разів доводилося натрапляти на матеріали 

про шістдесятників, 10% – жодного, 16% – відповіли „часто“, решта – 2% 

зізналися, що не читають пресу. Не важить, з яких причин (недостатня увага 

працівників ЗМІ чи респондентів), та показник рівня поінформованості про 

шістдесятників, без чого не відбуваються найпростіші, але рушійні 

когнітивні ефекти, є досить низьким. У кращому разі знання про 

шістдесятників зупиняються на правильному широко поколіннєвому й вузько 

інтелігентському уявленні про них (92%) як про національно мотивованих у 

своїй діяльності особистостей (92%). У переліку імен часто трапляються 

постаті інших поколінь, і це виправдовує скепсис щодо питання ідентифікації 

шістдесятників з-поміж національно свідомих генерацій української 

інтелігенції. Хоча оцінка ролі дисидентів для відновлення української 

державності 1991 р. доволі висока: 76% опитаних вважають її 

суттєво-значною, 16% – сприятливо-незначною, меншість вдаються до 

крайнощів: 6,5% називають вирішальною, а 1,5% не вбачають між 

проголошенням України незалежною державою та діяльністю покоління 

шістдесятників жодного взаємозв’язку. 

 Знання громадськості про журналістсько-публіцистичний доробок 

шістдесятників, відповідно ж – і його безпосередній інформаційний вплив 
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можна ідентифікувати як обмежений. Підставою для таких висновків є те, що 

72, 5% опитаних студентів журналістики старших курсів не справилися із 

завданням назвати відомі їм публіцистичні праці шістдесятників 

(незорієнтованість у понятті зі зрозумілих причин є виключеною), згадуючи 

художньо-літературні (37%), чи взагалі ніяких текстів (35, 5% від загальної 

кількості респондентів). Відповідно, 27, 5% орієнтуються у публіцистиці 

шістдесятників, хоча й пригадують здебільшого тексти радянського 

самвидавного періоду діяльності публіцистів. Найбільш знаним виявився 

журналістський матеріал І. Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ (21% 

опитаних він відомий, 13% – прочитали працю), далі – у порядку спадання – 

„Собор у риштованні“ (близько 5% чули про цей текст і читали його) та 

„Блудні сини України“ (приблизно 5% книга чи/і однойменна стаття (в 

анкетах, на жаль, не конкретизовано) відома(-і), понад 3% особисто 

ознайомилися зі змістом), літературно-критична стаття „Феномен доби 

(Сходження на Гологофу слави)“ В. Стуса, „Лихо з розуму (Портрети 

двадцяти «злочинців»)“ В. Чорновола та статті В. Мороза (кожна 1, 5% 

респондентів відома опосередковано). Попри низький рівень читабельності, 

авторами-авторитетами з покоління шістдесятників для сучасної молоді є 

Л. Костенко (58%, 37% з яких не назвали жодної праці „улюбленої“ авторки) 

як визначна поетеса (але зовсім не відома публіцистка), та Є. Сверстюк 

(6, 5%) як літературний критик та публіцист. 

 Проведене опитування дає підстави робити такі висновки: 

інформаційний вплив шістдесятників на громадську думку сучасного 

покоління є мінімальним, причому частіше опосередкованим (медії, освітні 

заклади як джерело інформації про шістдесятників), аніж безпосереднім 

(низький рівень читання). Якщо засаднича ідея шістдесятників та явище як 

таке – загальновідомі, то його екзистенційне призначення залишається зовсім 

не пізнаним чи зрозумілим поверхово. Відповідно – шістдесятництво як ідея 

й досі залишається не реалізованим. Верифікувати наведену тезу дозволяє 
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відображена у сучасному мас-медійному дискурсі українська дійсність та 

емпіричні факти. 

 Значні переконливі докази на користь визнання війни на сході України 

2014–2016 (?) років російсько-українською ще не спростовують того, що 

частина воюючих сепаратистів є громадянами України (хай навіть ведучи 

відповідну діяльність за оплату Кремля), – чи то етнічно російського, чи й 

кровно українського походження – а тому ця війна до певної міри 

братовбивча. Зрештою, інформацію про участь українців у конфлікті на боці 

ворожої сторони поширюють якісні українські ЗМІ. До прикладу, у статті 

„Анатомія сепаратизму“ в журналі „Український тиждень“ читаємо: „Як 

показує аналіз подій, чимало терористів, що брали участь у кримських 

подіях, а потім воювали на Донбасі, – це громадяни України із центральних, 

південних і навіть західних областей. Переважно з російськими прізвищами“ 

[528]. За даними опитування „Громадська думка про суспільно-політичну 

ситуацію в Україні, електоральні орієнтації громадян“, проведеного 

Соціологічною службою Центру Разумкова та Соціологічною групою 

„Рейтинг“ у квітні 2014 р., 27% жителів Сходу відчувають загрозу з боку 

проросійських сепаратистів, 23% – з боку українських силовиків. Факти, про 

які свідчать наведені цифри, актуалізують висловлену на початку 

2000-х років думку Л. Костенко про „значну частину самих українців“ як 

„конгломерат нечіткої національної належності“ [112, с. 11], а відтак – 

джерело сепаратистських настроїв. 

Сьогочасна актуальність питання правонаступництва Київської Русі, 

що від Костомарова до шістдесятників інтерпретоване на користь України та 

всупереч офіційній російській історіографії, доводить те, що історична 

пам’ять українців ще не сповна стала чинником формування їхньої 

національної гордості, окремішності, свідомості загалом. Автор 

опублікованої в газеті „День“ від 9 та 16 жовтня 2015 р. статті „Історична 

правда проти імперської облуди. Українці, білоруси, росіяни: три народи – 

три історії“ академік НАН України Г. Півторак закликає до поширення у 
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популярній періодиці історичних досліджень: „…треба докладати максимум 

зусиль до того, щоб ця правда дійшла до нашої широкої, значною мірою 

дезорієнтованої і збайдужілої громадськості…“ [458]. У названій статті на 

основі історичних фактів доведено те, про що шістдесятник М. Брайчевський 

ще 1991 р. писав у журналі „Золоті ворота“: тривалий період часу від свого 

заснування Київська Русь існувала в межах сучасної України і аж згодом її 

влада незначною мірою поширювалася на територіально близькі слов’янські 

та інші племена, що чинили опір Києву, а тому фактично так і не стали 

органічною частиною Русі. Порівняймо: „…основною територією її 

формування послужила Середня Наддніпрянщина; білоруські та російські 

землі були втягнуті в той процес пізніше. Оформлення білоруського регіону 

(Полоцьке князівство) припадає на першу половину ХІ ст., 

великоросійського (Суздальське князівство) – на середину 

ХІІ ст.“ [12, с. 553–554] (М. Брайчевський, 1991 р.) та „…спочатку Київська 

Русь складалася лише з Київської, Чернігівської та Переяславської земель, 

тобто вона не виходила за межі протоукраїнської етномовної території. (…) 

Коли процес формування українців та білорусів у другій половині 

ХІІ століття в цілому завершився, російська народність тоді лише 

зароджувалася й починала виходити на історичну арену. Вона формувалася 

далеко від середньої Наддніпрянщини й зазнала істотного впливу місцевих 

фіно-угорських племен. Територія сучасної Європейської Росії в ІХ – першій 

половині ХІІ століть була далекою й глухою провінцією Київської Русі, 

відділеною від Наддніпрянщини величезним масивом боліт і непрохідних 

лісів, через що її аж до ХV ст. називали Заліссям“ [458, с. 184] (Г. Півторак, 

2015 р.). Більше того, ще 1966 р. історик Брайчевський у статті „Приєднання 

чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції“ писав, що 

„…Україна і Росія сформувалися після розпаду Русі в умовах роздільного 

існування; до 1654 р. вони ніколи не були об’єднані“ [13, с. 491]. Але й 

півстоліття після виступів шістдесятників постає потреба повторювати ці 
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факти, не стільки обороняючи честь української історичної науки, скільки 

захищаючи українських громадян – здебільшого історично не надто 

обізнаних – від російської пропаганди. 

 Не свідчить про ефективність інформаційного впливу шістдесятників й 

сучасна мовна ситуація в Україні. Майже як І. Дзюба у 1965-му, житель 

м. Чорноморська (колишнього Іллічівська) С. Лабунський у своєму дописі до 

газети „День“ від 4 березня 2016 р. „Влада і мова. Як мені виростити з онуків 

свідомих українських патріотів?“ пояснює причини домінування російського 

мововжитку над українським серед молодого покоління на прикладі ситуації 

у власній сім’ї. „Я всіляко намагаюся навчати онуків рідної української мови, 

прошу те саме робити і моїх доньок, та вони мені відповідають: навіщо нам 

українська мова, якщо вона ніде не затребувана? Виконавча влада, суди, 

прокуратура, служба безпеки, банки, телебачення – скрізь (!) панує агресивна 

російська мова. Навіщо, кажуть, нашим дітям українська мова, коли для того, 

аби стати депутатом, міністром, головою Іллічівська чи губернатором 

Одеської області, потрібна не державна мова, а окупаційна російська?! Я 

переконую дітей та онуків, псую свої нерви і стосунки з дітьми, та все марно, 

бо дійсність працює проти мене, проти майбутнього України“ [425]. 

(Риторично, та все ж: якою могла бути ефективність інформаційного впливу 

незнайомих людей, до того ж з ярликом „націоналістів“, на типових 

прагматичних „батьків“, якщо переконування рідних не діють?). Фрагмент з 

праці півстолітньої давності (!) „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ годиться 

висновком до короткого виступу стурбованого патріота, Дзюбиного 

однодумця: „Немає і тепер добровільного зречення українського народу чи 

його частини від самого себе, своєї мови. Те, що на поверховий погляд 

здається добровільним, насправді таким не є. Маємо вимушену, під тиском 

обставин і дією серйозних причин відмову частини українців від своєї 

мови, і всі пов’язані з цим ненормальні наслідки для суспільства“ [43, с. 173]. 
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 Рекомендації сучасної української преси щодо вирішення мовного 

питання в Україні висловлені шістдесятниками ще кілька десятиліть тому, 

іншими українськими інтелектуалами – навіть сторіччя назад. Так, у статті 

„Чому проблеми, порушені понад сто років тому, залишилися 

непорушними?“ С. Ховрич наполягає на тому, що розв’язати мовну ситуацію 

і зараз можна лише державно-адміністративним чином, як це свого часу 

стверджував М. Грушевський. Про це ж як „мовну потрібність“ писали 

більшість шістдесятників і в радянський період української історії, й 

особливо за незалежності. 

 Вербально зафіксована у пресі (відтак емпірично достовірна) 

українська дійсність вказує на те, що сформувати в Україні політичну націю 

навколо етнокультурної домінанти, як того прагнули шістдесятники, так і не 

вдалося. Зрештою, ця ідея – стрижнева для публіцистики шістдесятників не 

лише у час радянської бездержавності, ще більше – в умовах політичної 

незалежності. Зараз популярною є думка про те, що як політична нація 

українці постають в драматичних умовах сучасності. Ця проблема 

актуалізувала тему шістдесятництва в інтерв’ю В. Кулика з О. Пахльовською 

в ефірі „Громадського радіо“ (14. 04. 2016 р.). Між Майданом 2013-го і 

шістдесятництвом співрозмовники визнають наявність тісного взаємозв’язку: 

Революція Гідності, вважає журналіст В. Куликов, відбулася як результат, а 

не причина виникнення української політичної нації, що, як мінімум, 

окреслилася такою у 60–70-х роках. Більше того, Майдану без шістдесятих 

не було б, стверджує О. Пахльовська. „Можливо, – продовжує вона, – саме 

сьогодні є той час, коли меседжі шістдесятників почали реалізовуватися у 

драматичний, але все таки у спосіб, який має велику перспективу на 

майбутнє“ [551]. 

Чи не найпереконливіший аргумент на підтвердження того, що 

шістдесятники все ж таки відіграли значну націєтворчу роль, наводить 

Л. Тарнашинська. Прощання з В. Чорноволом, одним із лідерів 
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шістдесятництва, дослідниця, хоч і покликаючись на власне емоційне 

враження від події, розуміє „предтечею Майданів“ [361]. Це й справді вже 

був Майдан „шістдесятників“ різних поколінь. Шістдесятництво як ідея не 

відбулося свого часу Майданом (масово) чи, правильніше кажучи, відбулося 

таким чином пізніше передусім через брак комунікаційних засобів і впливу 

відповідної інформації. З їх появою локальний „Майдан“ шістдесятників 

розширюється до „Майдану“ волонтерів. „Волонтерство за пасіонарністю й 

самопожертвою, – розповідає в інтерв’ю Л. Тарнашинська, – зрідні 

українському шістдесятництву, хіба охоплює різні – і інші – верстви 

населення. (…) Тільки тодішні сміливці, творячи нову літературу, 

відшуковували могили розстріляних НКВДистами у Биківні, а нинішні 

підтримують українське військо, визволяють полонених, розшукують 

останки загиблих…“ [361, с. 18]. 

Результати опитування компетентних у творчості шістдесятників 

експертів (істориків преси, власне істориків, літературознавців, політологів 

і ін.) дають підстави високо оцінювати інформаційний націєтворчий вплив 

цього покоління у всій його творчій багатоманітності. Але навіть при 

вільному доступі до інформації з настанням незалежної України 

шістдесятництво як світогляд поширювалося перш за все не через 

публіцистику і доходило, знову ж таки, – хоча й вже з іншої причини – не до 

усіх. Специфіка форми власне публіцистичної літератури, з притаманною їй 

науковістю, програвала афористичній поезії з не меншим публіцистичним 

потенціалом впливу. Л. Тарнашинська міркує: „Хіба могла публіцистика 

зрівнятися з нею (поезією. – Н. Дз.) за силою? Звісно, як 

критично-аналітичний жанр перша глибше, більш розлого й обґрунтовано 

розглядала проблеми, однак не могла говорити з широким читачем мовою 

конденсованих чи навіть афористичних, як це було у кращих 

поетів-шістдесятників, «поетичних формул»“ [361, с. 19]. Про 

„«публіцистичну» драму шістдесятників“ [361, с. 11] веде мову й 
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літературознавець Д. Ільницький. Політична за природою, публіцистика, на 

його думку, дещо відштовхувала і не сприймалася українцями як 

громадянами вже незалежної держави, в той час як значна частина 

шістдесятників, утвердившись у своїй революційній ідентичності, 

залишалася ідейно деструктивно спрямованою. (До певної міри не 

безпідствно). А колись заборонений самвидавний плід – ще одну причину 

наводить М. Рябчук – перестав викликати широкий інтерес: „В нових умовах 

масова культура відреагувала на ці й інші тексти саме так, як мусила 

відреагувати – нудьгою, байдужістю, розчаруванням“ [481, с. 124–125]. І 

далі: „Тоталітарний режим, безумовно, переоцінював силу непідцензурного 

слова і несанкціонованої громадянської активности, збігаючись, до речі, у 

цьому з романтичними поглядами чи, власне, ілюзіями своїх 

опонентів“ [481, с. 125]. На цей факт вказує і дослідниця Л. Тарнашинська, 

наводячи конкретний приклад творчої долі І. Дзюби: „Воістину парадокс 

нашого часу: бути поцінованим, але не почутим. Парадокс, що прийшов на 

зміну парадоксові 60-х років ХХ ст.: тоді Іван Дзюба був почутим, але 

«поцінованим» хіба органами КДБ“ [520, с. 467]. Перевірений часом є і 

третій парадокс: саме завдяки такому „поцінуванню“ – фізичному катуванню 

й інформаційному тавруванню дисидентів – радянська машина сприяла їхній 

міфологізації, а відтак й інформаційному впливу. 

З багатьох вище названих причин комунікація шістдесятників з 

українським суспільством здебільшого не відбувалася за посередництва 

першоджерела, а через третю особу. І в 60-х роках, коли цю роль виконували 

зарубіжні радіостанції чи самі шістдесятники на міжособистісному рівні 

(прикладом тут може послужити спогад С. Кириченко: „…у санаторії мої 

нові знайомі найбільше допитувалися про Дзюбу (фактично ці далекі від 

філології та й від «столичної політики» люди тільки його ім’я й знали). Чи не 

маю часом його фото? Добре пам’ятаю, як один тривожився: а натиснуть на 

нього – не відступиться? Я запевняла: ні, ніколи!“) [405, с. 72]), й у 90-х, коли 
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шістдесятництво відоме уже в силу своєї історичності – монографічно й, 

відповідно, вузько – доводиться вести мову більшою мірою про 

опосередкований, аніж прямий інформаційний вплив шістдесятників. Такої ж 

думки і Л. Тарнашинська, дослідниця вважає, що важила передусім „легенда 

імені, магія імені, довіра до людини, здатної на самопожертву в ім’я вищої 

мети. І це  спрацьовувало особливим резонансним чином“ [361, с. 19]. Та слід 

розуміти, без дисидентства шістдесятників – а публіцистика чи, принаймні, 

публіцистичність й стала його найрадикальнішим вираженням – позитивний 

символізм їхніх імен був неможливий. Недарма саме І. Дзюбу як автора 

публіцистичної праці „Інтернаціоналізм чи русифікація?“ шістдесятники ще з 

часу її написання визнають інтелектуальним лідером. Моральним 

авторитетом вважають його і сьогодні: опитування „Мій Дзюба: Феномен 

українського Інтелігента“ [409], проведене газетою „День“, дає підстави так 

стверджувати. 

Оцінювати рівень інформаційного впливу шістдесятників з погляду 

сьогодення, коли Україна перебуває у стані війни за збереження своєї 

цілісності, а, отже, й ідентичності, значно важче, ніж будь-коли й, особливо, 

до її початку. Та, з іншого боку, об’єктивніше, як дотепер: ця війна стала 

фільтром української національної свідомості, на активізацію якої й 

спрямована публіцистика шістдесятників. Якщо до Революції Гідності 

ефективність їхнього інформаційного впливу можна було б визначати як 

низьку, то в час російсько-української війни очевидним є те, що усвідомлено 

чи підсвідомо значна частина українців – від солдатів-захисників і 

волонтерів-посередників аж до школярів з їхніми „листами солдату“ (що, до 

речі, теж виступають учасниками соціально-комунікаційного процесу), 

перебувають у силовому полі шістдесятництва як світогляду 

(т. зв. „світоглядні шістдесятники“). Відбувшись як „повернення до 

Шевченка“ [475, с. 350], шістдесятники зуміли передати національну ідею 
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активній українській меншості наступного покоління – і це найперша 

передумова для ефективності їхнього впливу. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Інформаційний вплив самвидавно поширюваних текстів 

шістдесятників найперше виявлявся у зміні рівня поінформованості великої, 

та відносно незначної, кількості українських громадян й вектора розуміння 

української проблеми за кордоном. Конкретні поведінкові ефекти, відповідно 

– й ціннісні, за окремими винятками самих шістдесятників і їхньої 

взаємоактивізації, стають помітними аж наприкінці 80-х – на початку 90-х 

років. Вплив на дійсність, таким чином, відставав від впливу на громадську 

думку приблизно на два десятиріччя, що слід пояснювати кількома 

причинами: по-перше, виявляти альтернативну світоглядну позицію було 

небезпечно (це, зрештою, якнайкраще засвідчив розкол шістдесятництва на 

конформістів, що піддалися нормативному тиску, та дисидентів); по-друге, 

нетрадиційний канал передачі повідомлень, якому, до речі, чинили суттєві 

перешкоди, їхній зміст, що дисгармоніював з інформаційними „смаками“ і 

„звичками“ радянської людини, зумовлював несприйняття шістдесятників, а 

для руйнації стереотипів потрібен був час; врешті, по-третє, не всім 

суспільним верствам українського населення публіцистика шістдесятників 

була змістовно зрозумілою: навіть при доволі доступному викладі це не 

могло одразу стати чтивом для усіх, а відбулося передусім як інтелігентське. 

Інформаційний вплив шістдесятників на трансформацію радянського 

суспільства має більшою мірою зовнішній, аніж внутрішній характер: 

загострюючи протистояння між США та „імперією зла“, дисидентам вдалося 

спричинитися до розвалу СРСР. 

Незважаючи на позитивну конотацію поняття „шістдесятники“ 

сьогодні, публіцистичні застереження і рекомендації інтелектуалів не 
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знайшли практичної реалізації у свого адресата передусім через його 

необізнаність у цій лектурі. Доводиться вести мову не про прямий, 

безпосередній, а опосередкований вплив публіцистики шістдесятників на 

співвітчизників (культ імені) і його напівефективність. На сьогодні 

сприйняття шістдесятників залежить більшою мірою від зусиль нового 

покоління української інтелігенції екстраполювати їхні ідеї на сучасність. 
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ВИСНОВКИ 

 

Корпусом якісних журналістських текстів публіцистика шістдесятників 

входить сьогочас в історію української преси і продовжує закладену ще в 

давньоруські часи національно-світоглядну класику. Та лише наприкінці 

їхньої півстолітньої масовокомунікаційної діяльності офіційне сприйняття 

вільнодумців, а відповідно інакомислення як наративу, еволюціонувало від 

негативного полюса (як „буржуазних націоналістів“, „ворогів народу“) до 

позитивного („інтелектуальних координаторів“ (О. Забужко) й моральних 

авторитетів нації). Попри зміну інтерпретаційної парадигми, знання про 

шістдесятників практично не піднялося (чи, радше, не опустилось) з рівня 

метафорично-образних висловлювань, нерідко доволі влучних, на рівень 

логічно побудованих наукових визначень. Внутрішньо суперечливі або надто 

широкі, наявні дефініційні розробки часто нехтують важливими аспектами 

явища. 

Журналістична грань шістдесятництва власне належить до його 

невиправдано маргіналізованих проявів, адже асимільована на межі 

літературно-художньої і громадсько-політичної площин діяльності. Історики 

й літературознавці компромісно „розділили“ публіцистику шістдесятників: 

для перших це тогочасна суспільно-політична думка, для других – невід’ємна 

частина літературного процесу. Теоретики журналістики зупинилися на 

визнанні інформаційного значення шістдесятництва (дисиденти як 

„медіа-люди“, за Г. Почепцовим) і його фрагментарних вузьких (на рівні 

окремих персоналій покоління) чи широких (де публіцистика шістдесятників 

частина об’єкта) дослідженнях. Відтак комунікаційний підхід 

шістдесятництвознавства – еклектично-інтердисциплінарний, а 

журналістичний аспект явища затінений вторинними методичними 

категоріями „публіцистика“ й „самвидав“. 
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Та саме комунікаційне начало стало двигуном руху шістдесятників у 

всій множинності його проявів: прийнятні дотепер збройні методи опору 

покоління „інакомислячих“ (!) замінило інформаційними. Адже 

якнайглибше, шістдесятництво – це певний світогляд, що для 

самопоширення знаходив різні канали передачі „коду“, як-от художня 

література, мистецтво, переклад, літературна критика, врешті публіцистика 

(т. зв. „культурний (філологічний) антиколоніалізм“, за С. Андрусів). Відтак 

журналістика це найпізніша (на межі з дисиденством), але найтриваліша 

(досі активна), неприродна (спричинена утисками культуротворчої діяльності 

молодої інтелігенції), але невід’ємна складова українського шістдесятництва. 

Політичний зміст у літературній публіцистичній формі засвідчив еволюційну 

видозміну наративу шістдесятників від зашифрованого „підтексту“ до 

прямолінійного „тексту“. 

Поява публіцистичних матеріалів шістдесятників („культури відкритих 

запитань“) у жорстко регульованому радянському інформаційному просторі 

(в „культурі готових відповідей“, за О. Забужко), навіть при їхній кількісній 

обмеженості, стала одразу помітною (принаймні кагебістським органам). 

Ідеологічній публіцистиці офіційних ЗМІ тоталітарної моделі шістдесятники 

протиставили світоглядну й започаткували формування в межах радянського 

інформаційного простору альтернативної незалежної журналістики. За 

характером взаємозв’язку з державою – це журналістика неофіційна, 

неформальна, дисидентська, за становищем відносно офіційної – „друга“, 

„слабка“ (за Л. Тарнашинською), за професійністю суб’єкта – аматорська, 

громадянська, – тому самвидавна за способом видання й поширення, але 

аристотелівська за етикою та національна за проблематикою і значенням. 

Дві останні характеристики, що забезпечили неупередженість в українському 

питанні, залишаться визначальними для журналістської діяльності 

шістдесятників у всій її цілості, а в радянський період стануть винятковими. 

(У тогочасній офіційній пресі національна тема належала до табуйованих, а 
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„істина“ програвала „партії“). Будь-який текст, що відповідав цим критеріям, 

розцінювався як „антирадянська агітація і пропаганда“ й де-факто таким був. 

Відмінні у засадничому, дві журналістики – офіційна й альтернативна – 

означали розкол радянського інформаційного простору. Дисонанс у цій сфері 

спричинила комунікаційна революція шістдесятників, що визрівала з 

початку руху молоді у приватних розмовах чи літературних вечорах й 

остаточно відбулася у 1965 році завдяки інформаційному дисидентству 

І. Дзюби. Полемічна стаття-памфлет цього автора „Інтернаціоналізм чи 

русифікація?“, якій передувала публіцистичної ваги новина про арешти в залі 

кінотеатру 4 вересня 1965 року, започаткувала інформаційну війну між 

шістдесятниками та владою. Свідченням ігнорування діалогічних спроб 

перших є підготовлена з позиції офіційної журналістики дискредитаційна 

праця „Що і як обстоює Іван Дзюба?“ неіснуючого автора Богдана Стенчука. 

Шістдесятники прийняли виклик. 

Відповіддю на утиски свободи слова став самвидав. Цей термін 

повинен означати не просто спосіб поширення інформації, а внутрішній 

журналістський обов’язок авторів. Його резерви залишались невичерпними, а 

тому й після виходу шістдесятників з нелегального самвидавного підпілля 

(ведучи неанонімну інформаційну діяльність, доводилось бути обережними 

при розповсюдженні „ворожої літератури“) їхня офіційно друкована 

публіцистика залишалась самвидавною в ініціативному найглибшому 

розумінні того слова. Все ж зміна політичної ситуації у другій половині 

80-х років кардинально вплинула на можливості публічного мовлення – 

авторські виступи шістдесятників з’являються у відкритому друці, з 

небажаних поступово стають затребуваними. Саме критерій легальності – не 

в юридичному розумінні, а де-факто – є визначним для періодизації 

публіцистичної діяльності шістдесятників. Адже під впливом зовнішніх 

демократизаційних чинників змінюється не тільки процес, а сам 

інформаційний продукт. Перехід від нелегального радянського (середина 60-х 
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років  – друга половина 80-х років ХХ ст.) до легального українського (з 

другої половини 80-х років ХХ ст.) періоду означав вже згадану зміну 

самвидавного (у значенні „рукописного“) поширення текстів на традиційні 

засоби інформування (здебільшого „неформальна преса“), спростив доступ 

до закордонного читача, врешті спричинився до змістової еволюції 

публіцистики шістдесятників від імперієруйнівної декларативної критики до 

державотворчого конструктивізму. Значна кількісна неспівмірність доробку 

на користь українського періоду (найменування виходить не з відповідного 

політичного акту, а реальних тенденцій, і це відображає сам 

контент-поворот) зумовлена відновленням публічної активності тих 

шістдесятників, що певного часу не обрали нонконформістської позиції, 

активізацією звільнених з ув’язнення дисидентів, більш сприятливими 

політичними умовами в цілому. За критерієм рівня поширення самвидавні 

тексти практично не поступаються легальним: майже кожен вдалося 

переправити за кордон, де їх розповсюдження відбувалося через українську 

діаспорну пресу, видавництва і радіоголоси, рідше – світову періодику. 

Інформаційна свобода в Україні відкрила для шістдесятників можливість 

очолити перенесені з еміграції („Сучасність“ І. Дзюби, 1992–2002 рр.), 

відновлені („Український вісник“ В. Чорновола) чи новостворені („Наша 

віра“ Є. Сверстюка, „Християнський голос“ І. Геля, „Час/Time“, „Час“ 

В. Чорновола) видання, регулярно висвітлювати в цих та інших органах 

преси українське питання у його політичному (Ю. Бадзьо, Д. Павличко, 

В. Чорновіл), культурному (І. Дзюба, Л. Костенко), мовному (І. Дзюба, 

М. Косів, Л. Костенко, Д. Павличко), релігійному (І. Гель, Р. Іваничук, 

М. Маринович, Є. Сверстюк) й історичному аспектах. 

Покоління шістдесятників, як сучасників чи, щонайменше, „дітей“ 

очевидців динамічного в українській історії ХХ ст., мало можливість – але й 

гідно виконаний обов’язок! – першим осмислити явища найтрагічнішого в 

його розумінні радянського періоду. Це фрагмент другого режиму 
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української історії або Часу Геноциду. Події-точки на відрізку екзистенції 

української нації в її темпоральній цілості при всьому інтерпретаційному 

діапазоні кожної формують бачення історичного процесу як 

діахронічно-циклічного. Українська історія, за шістдесятниками, – це історія 

цілеспрямованого викорінення (Геноциду) древнього державного народу й 

безперервної жертовної боротьби цього народу за збереження державності 

(Рух до Незалежності), це історія відновлених українських держав 

(України-Русі) і їх варварської зовнішньої руйнації (Рух до Чорнобиля (як 

топос-моделі, за Л. Костенко)). Домінування другого – (націє)руйнівного – 

циклу в українській історії над (державо)творчим, „Руїни“ (за І. Дзюбою) над 

„традицією Майдану“ (за Є. Сверстюком) починається з Переяслава 1654 р., 

досягнувши апогею – але ніяк не припинення – в Голодоморі 1933 р. 

Українська історія шістдесятників – це не (с)тільки історія України у її 

постійному поверненні до себе, назадницькому русі, а історія Чужинця у 

його регресивному про(гре)суванні, тому „напівісторія“ нації „історично 

суверенної“ (за І. Драчем) або „своя, не наша історія“. 

Модель національної пам’яті шістдесятників є оберненою копією 

концепції історичної правди в її дуальній структурі: оптимістичний пафос 

історичного Тексту сублімує мотив трагізму на підсилення героїчної 

компоненти. Правда про трагічно-героїчне кристалізується в модель пам’яті 

про героїчно-трагічне українське минуле, а „напівісторія“, як смислова 

домінанта першої, трансформується в катарсис-історію. Популярна у 

шістдесятників метафора „народу-Христа“ щонайпереконливіше спроможна 

представити модель національної пам’яті через її незв’язок з 

віктимізаційно-репараційними настроями. 

Базована на альтернативній відносно радянської концепції історичної 

правди („спільна історія братніх народів“), модель шістдесятників вступила у 

війну пам’яті з офіційним дискурсом. Так, винесені на суспільне обговорення 

у самвидаві проблеми національної історії, мови, культури набувають 
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гострого політичного значення. Апологія української ідентичності 60-х років 

оформилась у політичну думку націонал-комуністичного (І. Дзюба, 

В. Чорновіл, М. Брайчевський, Ю. Бадзьо) та інтегральнонаціоналістичного 

(В. Мороз) напрямів, що, хоч і відрізнялися рівнем радикальності й 

антирадянських настроїв на користь останнього, однаково акумулювали 

імперієруйнівний потенціал. Націонал-демократична ідеологія 80-х років 

означала крах реформаторської утопії націонал-комуністів та остаточну 

відмову від неприйнятого ще в 60-х роках націоналізму. Вона якнайкраще 

відповідала політичним уявленням шістдесятників про відновлену Україну 

як демократичну державу українського народу, політичну націю 

(„націю-державу“, за І. Дзюбою) на етнокультурній домінанті („українську 

Україну“, за Д. Павличком і В. Чорноволом). Предтечею демократичного 

націоналізму шістдесятників слід вважати І. Геля („Грані культури“, 1976 р.), 

радикальна українська позиція якого, на відміну від націоналістичних 

абстракцій В. Мороза, підкріплена більш конкретним політичним проектом 

культуротворчого спрямування. 

Якщо основне політичне питання українських „підрадянських 

дисидентів“ звучить назвою популярного журналістичного тексту того часу – 

„інтернаціоналізм чи русифікація?“, то, як українські „нерадянські“ 

дисиденти, шістдесятники порушують проблему „демократія чи 

(само)москалізація?“. Перспективу незалежної України – не у формально 

політичному, а в фактично свобідному значенні – публіцисти вбачали в 

українській моделі демократії, що повинна замінити чинну диктатуру 

хохлократії як владу натовпу малоросів. Центром ідентифікації, що сформує 

свідоме колективне українське „Я“ („demo“), в умовах глибоких регіональних 

відмінностей може відбутися виключно державницька ідея. Пріоритет 

української демократії для шістдесятників є визначальним у питанні 

євроінтеграції: „європейський вибір“ або обмежуватиме незалежність 
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(Ю. Бадзьо, Л. Лук’яненко), або зреалізує, до того ж відновивши Україну в її 

(центрально)європейській ідентичності (Д. Павличко, В. Чорновіл та ін.). 

Політична думка шістдесятників еволюціонувала від ідеї національної 

самостійності у радянський період до самостійності державної напередодні й 

у час „постукраїнської незалежності“ (вислів І. Дзюби). При всій відмінності 

міжособистісних політичних поглядів (націонал-комунізм та інтегральний 

націоналізм, про- чи антиєвропейська позиція) й динаміці осібних (І. Дзюба, 

Ю. Бадзьо з вірних, а В. Чорновіл – з риторичного неомарксистів 

сформувались переконаними націонал-демократами) політичний 

україноцентристський орієнтир шістдесятників залишається незмінним. 

Зрештою, сам феномен шістдесятництва є еманацією політичного прозріння 

„незгодних“, цілісним націоналістично-гуманістичним (відтак 

антитоталітарним) світоглядом, усі відгалуження якого пояснюються 

методичними пошуками України. 

Демократичний політичний ідеал шістдесятників відповідає уявленням 

публіцистів про українську ментальність. Філантропічна й патріотична  

складові національного характеру свідчать про пріоритет рівноправ’я, 

похідного від християнського світогляду нації. Психологічно український 

тип характеризує чітке домінування екстравертної відкритості над 

інтровертною замкненістю й кордоцентричної емоційності над прагматичним 

раціоналізмом. Тому жартівливо-пісенний сангвінічний темперамент 

(„хлібороб-воїн“) часто невигідно уступає мрійливо-споглядальній 

пасивності флегматика („степовик-кочівник“, за І. Драчем). При контакті з 

раціональною („чоловічою“), як російська, натурою (до того ж 

агресивно-імперіалістською) українська емоційність („жіночої“ натури) – 

рідше мобілізуюча, ніж апатична – не витримувала тиску першої. Окрім того 

психологічна екстравертність сприяла лабільності, а світоглядна 

толерантність оберталася зовнішнім деспотичним верховенством. Тому 

однозначно позитивний християнський світогляд й доволі прогресивний 
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культурогенеруючий темперамент до певної міри мали негативне 

історіотворче значення (втрата державності) аж до деформації національного 

характеру – „вдалося прищепити гілку вовчої ягоди до української калини“ 

(вислів І. Драча). За шістдесятниками, з відданого патріота українець став 

збайдужілим „малоросом“, зі щирого людинолюба перетворився на 

самолюбного „хохла“, врешті на „блудного сина“. (Авторське формулювання 

Є. Сверстюка фактологічно розширили й інші публіцисти). І це результат не 

стільки історично зумовленої асиміляції, як насильної русифікації: сучасна 

„совєтська“ гібридизована ментальність українців штучно виведена з метою 

психологічного геноциду нації. 

Геноцидна політика російських імперій щодо України представлена у 

публіцистичному дискурсі шістдесятників доволі детально: це релігійний 

геноцид у формі викорінення й використання віри (атеїзм і комуністичне 

ідолопоклонство), ліквідації й упокорення Церкви (Греко-Католицької та 

Православної відповідно), лінгвоцид як цілковите знищення мови, витіснення 

на периферію чи втручання у її внутрішню структуру, врешті культуроцид 

через „заблоковану“ колонізовану культуру. 

Християнська за світорозумінням, українська нація з офіційним 

прийняттям цієї віри увиразнила свою релігійну ідентичність, що упродовж 

тривалого часу й становила базу національної. Та якщо з Хрещенням Русі 

християнство щойно звичаєво українізується, але згодом тотожно 

національно мислиться, то культура й мова українців – вже з основ 

по-християнськи самобутні. Відтак знищити віру й Церкву як найбільш 

глибокий фундаментальний ресурс ідентичності, мову – як очевидний 

щонайпереконливіший аргумент самобутності, культуру – як стиль життя 

нації, означало ліквідувати її у цілому. Тому „віру батьків“ та „мову 

Шевченка й Франка“ публіцисти визнають ключовими чинниками 

націогенезу не тільки в ретроспективі (творення-зберігання ідентичності), 

разом із культурою – в українському (?) прийдешньому. 
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Проголошена Україна відбувається, за шістдесятниками, у парадигмі 

(пост)геноцидного існування або самогеноциду. Абсолютизація певної 

конфесії й категоричне неприйняття іншої традиції – рівно християнської і 

рівно національно української, відверте чи приховане безбожництво є його 

релігійним виявом; відчуження українців за стану „мовної патології“ 

(українська мова розцінюється в діапазоні від категоричного неприйняття чи 

байдужості до способу прояву патріотизму), й „не(повно)присутність“ 

(І. Дзюба) як суспільне становище функціонально повноспроможної 

української мови – свідчення новітнього лінгвоциду; нарешті, у відсутності 

ефективної культурної стратегії, що утримує українську культуру у стані 

(російсько)культурного імперіалізму як самозаблокованості й продукує 

російськокультурних етнічних українців, полягає культуроцид нації. 

Проект „української України“ як національної держави базується у 

публіцистичному дискурсі шістдесятників на положеннях про екуменічну 

Українську Греко-Католицьку та Православну Церкву; „затребувану“ 

українську мову за „добротворної“ реальної, а не юридичної 

українодискримінаційної двомовності; „універсальну культуру“ (І. Дзюба) чи 

„гуманітарну ауру нації“ (Л. Костенко) як культуру загальнолюдських ідеалів 

у національно самобутній формі вираження. 

Інформаційно вплинути на реалізацію окресленого проекту 

шістдесятникам не вдалося. Та низка фактів свідчить про те, що 

публіцистична діяльність інтелектуалів суттєво сприяла наближенню його 

здійснення. Результатом комунікації інакодумців стала найперше творча 

взаємоактивізація всередині т. зв. „літературного кола“ шістдесятників 

(нерідко їхні публіцистичні тексти поставали завдяки чи у відповідь на вже 

існуючі). А тому шістдесятництво, головно пізнє дисидентське, це верхня 

межа якісного і нижня – кількісного моментального місцевого 

інформаційного впливу шістдесятників. Інша його модель – конформістське 

„офіційне шістдесятництво“, що піддалося нормативному тиску. 
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Успішні на перший погляд спроби офіціозу перешкодити вільнодумцям 

до певної міри сприяли їх справі: арешти молодої інтелігенції, особливо 

журналіста В. Чорновола, викликали наприкінці 60-х років великий інтерес 

до українського питання й остаточну оціночну переорієнтацію світової 

преси, основним джерелом інформації для якої були публіцистичні праці 

шістдесятників. Саме завдяки впливу на світову громадськість, передусім 

політичну – президента США Р. Рейгана, шістдесятникам – в 

т. ч. „діаспорним“ – вдалося долучитися до розвалу „імперії зла“, попередньо 

опосередковано сформулювавши цю ідеологему. Відтак з локального за 

масштабом у 60-х роках – з багатьох причин дисиденти не здобули широкої 

підтримки співвітчизників – інформаційний вплив шістдесятників відбувся 

як глобальний за значенням у 90-х. 

З проголошенням незалежності України офіційне, а відтак і громадське 

сприйняття дисидентів кардинально змінюється, але не призводить до 

поведінкових ефектів: традиція шановано-непрочитаного пророка 

поширюється й на це покоління українських інтелектуалів. Реактуалізація 

ідей шістдесятників на новітньому етапі української історії аж до 

практичного впровадження ще не є достатньою підставою визнавати це 

наслідком їхнього прямого інформаційного впливу. Проте роль 

шістдесятників як міжпоколіннєвих медіумів теж годі заперечити. Революція 

Гідності, Помаранчева Революція, менш усвідомлювані велелюдні події, 

як-от прощання з В. Чорноволом чи перепоховання В. Стуса, О. Тихого та 

Ю. Литвина – це концентричні кола, у центрі яких якщо не 

шістдесятництво-рух, то, безсумнівно, шістдесятництво-світогляд. 

Та допоки публіцистично висловлені тривоги шістдесятників 

залишаються актуальними, категоричність при оцінці їхнього 

інформаційного впливу виправдано передчасна. Відтак важить дослідницьке 

повернення шістдесятництва журналістиці, а сучасної української 

журналістики – до шістдесятництва як світогляду. 
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