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Пodii, npo яKi йОeтьcя g цi,Й lсl|uтi, щe нe
cTtlлu вiООaленoю icтopieю. Бiльtuicть ii еepoiв
ltcuвgTb nopaч 3 I|сIJi4u, аlсTuвI|o вnлuваюTb на сa-
cniлbнo-noлiтuчнe ilсIt,TTя,сpаittu, 

^алuшaюTьсяoб'eктамu нautuх cuмnаTit| чu aнTunaTiЙ. IуIeнi
хoTiлocя б мepнgтu aвa?g цuTсIцa flа Ta oбcTавu.
t|g, щo Оатu do lсit|ця вuваilсeнg oцiн|сa'Оiяльнo-
cii цuх лю0eй 3 noтuцi(l нa|aoеo cьoеoileння t|е-
I|oclслuвo. Toмg я |{амаeаocя oцitlювaTu явuще в
цiлoпa, npаеflaв poтKpuTu nеpeOoвciм' t\oеo cgть i
мipa вnлuвa на cgцаct|g cuTaацito в Укpaiнi.

Ця кнuea _ ||e nidpaчнu|с 3 icтopii ОucuОeнт.
cbкoeo paхa в Укpаiнi. fl вбaцаю в t|iЙ' лuшe nep-
шg cnpoбa po1eлянaTu oОнe 3 фefloмeналbнuJс
яouщ aкpаiнcькot icтopit. Toмg aвтop не npеTeн.
dуe на noвнoTg фaктiв, тавepше||icTb ouct|oвtсiв,
fle\anepeцнicть icтuн, Гoлoвнuм t|oi't 

^авdaння'|бgлo npuвеpt|gTu gваea Оo фeнoмeна aucudeнTcT-
ва, noка\аTu Йoeo cклadнicTb i нeoОнoзнaчIlicTb,
3в'я3o!с iз Оgхoвнoю TpаOuцieю gtсpaiflcькoi iнтe-
лieeнцit i зaеaльнoлtodcblсut|u цiнt{ocTяrпu'

onucgюuu noaii, л'oileЙ, oбcTавuнu, я, 3вuчай.
l4o, thа,|аeавcя doтpuмaваTucя неflтpa.lьнoi noзu-
цii, npаeнgчu яtсщo нe oб'ercтuвtlocTi, To oб'etcTtl-
вiзllg. Пpoте мgшa lаaваclсuTu, щo nidcвidoмo я
3ав9tс0u бgв на бoцi eepoiв cвoe| кнuеu в eoлoв-
floмa - в iхнit7 бopoтьбi 3a люdcькg еiОнicть,
cnpавed лuвicт ь i dg хoвfla нфaлeclсt|icT b'
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пEPEд/vtoBA спpавиB глибoкий Bплив нa пoдi i  пepioлy лpyгoi пoлoвиlt l{
80.x _ Пoчаткy 90-х poкiв. Пpинaймнi тa частинa кoлиш.
ньoi пapтiйнo.деpл<aвнoi нoменклaTуPI|' якa пpийruЛo' дtу
BЛaди нa пoчаткy 90.х poкiв, мaе бyти вдячtloю pyхoвi oпo.
py пoпepeдньoгo пеpioДy, oскi.llькIt Boнa скopистaлaся сaме
йoгo гаслами й чaсткoвo _ pезyЛЬтaтaми дiяльнoстi.  ,Ц. iячi
pyхy oпopy й сьoгoднi заЛишаютЬся нa пoлiтичнiй сцeнi.
Чaстинa з }Iиx yвiйruлa дo лaB нoвoi бюpoкpaтii, .Цeхтo й y
сyЧaсних yмoвaх гpа €  poлЬ <вiчнoгo peвoлюЦioнepа>' oЧo.
лЮюЧи oпoзицiйнi сили piзниx пoлiтичниx спpяIvryBaнь, iн.
шi включиЛися B aктивнy пpoсвiтницЬIry дiялЬнiстъ тoщo.
oтжe, МaЛo хтo <пишe l{eмyаpи)' щo e дy)ке пpикpoю oб-
стaBиHoю для iстopикiв.

Py.x oпopy l960_80-x poкiв став, кpiм yсЬoгo iншoгo,
свo €p lдним гeнетиЧним кoдoM пoдlи' якl пpивeли дo не3а.
лeх<нoстi Укpaiни. Бiльtuiсть вимoг' пpoгpal{, iдeй, якi ви-
сyваЛися цим pyxolt{ y пoпеpедtti тpидцять poкiв, y тiй .lи
iншiй мipi здiйснилися aбo х< здiйснюються в сyнaснiй Ук.
paiнi. Мaйх<e вeсь пoлiтичний cпектp, який бyв пpeдстав.
лений в pyсi oпopy, й на сьoгoднi зaлиrшa€тЬся aктиBtlll l '
фактopoпt, I.lt.o BплиBaе нa сyспiльнo-пoлiтичнe ll(иття. Sвep.
HеHHя дo цiеТ тeми викликaне й сyтo нayкoвими мipкyвaн.
ttяМи. Pyx oпopy 60_80.x poкiв y багaтьoх свoТx пpoявax
стaв заBepшeнням мaйrкe вiкoвoi дyxoв}ro-пoлiтичнoi евo.
люцii yкpaТнськoi iнтeлiгeнцii, пiдсyмкolrl poзвIlткy ТТ iдeii.
нoi тpадицii. Ha х(aлЬ' йoгo дiячi пoки щo нe дал}l нaoч-
них пpl{клaдiв poзвиткУ цiei тpaдицii, вивeденtlя ii нa якiс-
нo нoвий iнтелeктyaльний i пoлiтичний piвeнь. Мoх<ливo,
цe вдaстЬся пoясllитtl, дoслiдх(yЮчи iнтeлeктyaльнy iстo-
piю pyхy oпopy.

Фенoмeнaльнiсть цЬoгo явищa, таким чиIlolt' кpиrтЬся Е
йoгo сoцiалЬнolY{y хapaктеpi, тpивaлoстi iснyвaння й пapa.
дoксалЬtloстi' зaвдяки якiй вoнo oднoчaснo € чaсткoвo вже
iстopiею i сyuaснiстю, пepебyвaе в минyлoмy i  сьoгoденнi.
Пapaдoксальнoю бyлa такoж сaма пoявa pyxy oпopy: пo.
po.Цх<eний paдянськoю системoю' вiн виpiс iз нei i бopoвся
пpoти неТ, неpiдкo спиpаючися. }Ia ii iдейнi .зaсaди' юp-lt.
диннi нopми i  пpeuеденти. Cамi yчaсники pyхy oпopy в бi-
льшoстi свoiй булu пopoд)I(eнням цiеi системи' виxoвaнi
нею' й дoсi нeсyть на сoбi ii вiдбитoк.

Poзвитoк pyxy oпoрy в Укpaiнi poзглядaeться y uiй кни-
зi в кoнтeкстi пoстyпoвoгo занeпaдy paдянськoi тoтaлiтаp-
нoi систeми, i i  uaсткoвoi евoлюцi i  дo aвтopитapизмy. Гa.
дaетЬся, сalre цe бyлo oднiею 3 гoлoвних yмoв тpивалoгo
iснyвaння pyхy oпopy, oскiльки- в пoпepеднi чag,I..ця }к сllс.
тeмa yспi l t]I{o пpидyшУBaIIa набaгатo пoтyя<нi lt l i  й масoвi lui

Haзвa, виHесeнa нa oбк;lадинкy uiс i  книги, дoситЬ чaс.
тo викликaс здивyBaння iстopикiв. Boни BислoBлЮютЬ щи.
P! сyмнiви щoдo тoгo, uи iснyвaв наспpaвдi pyх oпopy в
l960-80-тi poки...  Якщo звaжити нa тi  oбстaвини, в iкиx
шей pyx poзBиваBся, мaйх<e пoвt|y вiдсyтнiсть iнфopмаuii
пpo нЬoгo в сyчaсHих спeцiальниx пpaцяx' фiзиннy tlемoх{.
ливiсть для дoслiдникiв в Укpaiнi звepтaтися дo цieт тe},ta-
тики щe в нeдaвнi часи, цi сyмнiвн й з.u.ивyвaння }loх(Ha
зpoзyмiти. ,Ц.ля бiльrцoстi iстopикiв в Укpaiнi ця темa _
<<teгга inсognitа>. Лишe oстаннiм чaсo}t' гoлoвllиIlД чIillott{
зaвдякI{. зyсиллям пyблiцистiв, лiтepатypoзнавцiв, сaмих
yчaсникlв pyxy oпoрy пoЧaлa виIиaЛЬoвyвaтися кapтинa
бaгaтopiннoi бopoтьби нoнкoнфopмiстськoi iнтeлiгeнцii за
iдeали, бaгатo 3 якиx стаЛи сьoгoднi бyленнiстю. Гaдa€ться'
i для iстopикiв пpийшoв чaс скaзaти свo€ сЛoBo.

Пoняття <pyх oпopy> в цiй книзi тpактyrтЬся нeтpaдI{.
цiйнo. Тyт нe мaстЬся нa yвaзi шиpoкий, мaсoвий pyх 3
чiткo визначеtIoЮ пoлiтичнoю пpoгpаlt,toю, opгaнiзaЦiйнoю
стpyктypoЮ тa iншими нeoбхiдними атpибyтами. lИдeться
пеpIII зa .все пpo pyх як пpo змiни, eвoлюцiю ,Ц.yхoвнoгo свi.
тy чaстиtlи iнтeлiгeнцi i '  мopaльнe' а вх<е пoтiм пoлiтичне
пpoтистoяI{ня тoтaлiтapнiй систeмi. Bтiм, iснyвaли й тpa-
дицiйнi oзнaки pyхy oпopy: opгaнiзaцii, iдeoлoгiя' пpoгpa.
ми, лiдepи тoщo, хoчa здебiлЬшoгo в дyх(e aмopфнoмy, нe.
визнaченoмy виглядi.

Bиникнeння pyхy oпopy в УкpaTнi в 1960_80-х poкaх y
багaтьoх вiднorшеннях мo)кнa Bвa)кaти фeнoменaлЬниIvl яBt l .
щем. Biн виHиK тa iснyвaв пpoтягoм двадцяти з л}lшкoм
poкiв майх<е виключtto 3аBдяки зyсиллям iнтелiгенцi i  й yсe
щe - зa вкpай l lеспpиятЛивиx сoцiaльнo-пoлiтичl{их yMoB.
Пpидyrшити йoгo oстатoчHo тaк i  не вдaлoся' Heзвaх(аючt{
на aктиBнy peпpeсив}Iy пoлiтикy деP>I(аB}r. Бiльrше тoгo, вitl
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pyхl l ,  зoкpeшrа нaцioнaЛЬHo.BизBoлЬний pyх, oчoлюваний
oУH_УПA.

Як yх<e згaдyвaлoся Bищe' ця пpoблемa щe не висвiт-
лЮBaлaсь iстopикaми в Укpaiнi.  3aйматися нeю нaчeбтo
нiхтo нe зaбopoняв, aлe зpoзyмiлo, щo в yмoвах' кoлl l  pyx
oпopy бyв oб'ектolvt yваги гoлoвt|им чинolt{ pепpeсивнo-ка-
pалЬI{их opгaнiв, питаt lt lя пpo йoгo вивчeння пpoстo нe стoя.
лo. Haтoмiсть y зaхiднo-мy свiтi й пoзa I\,lе)I{ами УкpаТни
iнтepес дo цЬoгo явищa бyв дoсить вeЛикиtt/t. У пeprшy чеpгy
ниM цtкавилася пoлlтиЧнo актиBнa yкpаlнсЬкa дiaспopa.
B yкpaiнськiй пepioдицi нa 3aхoлi лpyкyваЛися твopи сa[,t.
aидaвy, стaттi пpo шiстдесятникiв, tlpo pепpесiТ пpoти yuас-
никiв pyхy oпopy тoщo. Pyх oпopy oцiнювaвся в зaЛех(.
'нoстi вiд пoлiтичнoi i  opiснтaцi i  aвтopiв чи видaI{ь' якi,лИcaЛИ пpo I{их. Пoдii в pyсi oпopy висвiтлювалися в пe-
peдaчax yкpaiнських peдакцiй paдio <Cвoбoдa>, <Гoлoс
Aмеpики>. У бiльшoстi випaдкiв ue бyлa aбo пoлiтична
пyблiцистика, aбo виклaд хpoнoлoгi i ,  aбo лiтеpатypoзHав-
чi oгляди. Hayкoвo-aнaлiтичних пpaцЬ бyлo oбмaль. Cеpeл
oстaннiх l{oжHa згaдaти хiба щo стaттi М. Пpoкoпа.
Б. Kpaвuiвa тa I. Koшeлiвця

oднiею 3 гoлoвнt,tx тypбoт yкpaiнськoi дiaспopи бyлo
пol l l t{pення iнфopмaui i  пpo пoлi i  в pyсi oпopy. Beлинeзнy
poль y цьoмy вiдiгpавaли, зoкpеMа, тaкi чaсoписи, як <<Cy-
нaснiсть>, <<Bизвoльний tшлях>, пpeсoвa слy>кбa Укpaiн.
ськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Pади (УгBP), видaвництвa
<Cyuaснiсть>, <<Cмoлoскип>, I{ентpaльнa Укpаiнська Iн.
фopмauiйнa Cлyжбa тa iн.

.  Bpештi-pешт.pyx oпopl.60-80-x poкiв став пpeдмeтoм
i акадeмiчнoгo iнтepeсy. 3'явилася сеpiя кни)l(oк i  збipoк
стaтей, дe питаtll{я винllкHеI{I{я й poзвиткy цЬoгo явllщa poз-
глядaлися в нayкoвo.анaлiтичнolvty кoнтeкстi.  Мабyть,.oд.
нiсю з пepшиx пpaцЬ тaкoгo плaнy бyлa книжка aнглiйсь.
кoгo дoслiдника .Ц.х<. Бepuа <<УкpаТнський нaцioналiстичний
pyх в CCCP з l956 poкy>l. Пoняття <<нaцioнaлiстичний>
тpaктyвaлoсь у нiй в шиpoкoмy, пpийнятoмy нa 3axoлi po-
зyмiннi. .(>к. Бepн, спиpaючисЬ lIа дoсить oбмeх<енe кoлo
д)(epeл! гoлoвtlим чиl loм матеpiали сaмBидaвy, poзглянyB
стpyктypy' склaд, метoди дiяльнoстi й пpoгpамoвi зaсaДн
pyхy oпopy в Укpaiнi.  Cвoe дoслiд)кeнHя вiн закiнвyвaв дo.
ситЬ пeсиlvtiстичними Bисl{oвкaI{}l i пpoгнoзами: гoлoвtlиM
pезyльтатoм pyхy oпopy стaла peпpeсивl{а pеaкцiя нa нЬoгo
з бoкy Bлaди, a з oгЛядy нa цe й пepспективи йoгo 6aчnлн-
ся aвтopoвi нe кpaщими (п.исадoся це в l9] l  p. '  Haпepедoд.
яi <<гeнеpaлЬHoгo пoгpot'ty>)2. Пpauя .[I.ж. Бepua стaла дoб.
pим пpиклaдoм тoгo, як, мaЮчи oбмaль iнфopмaui i ,  l , loх(нa
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всe ж ствopити дoситЬ oб'rктltвне i змiстoвне нayKoвe дo.
слtдх(eння.

У 1980 p. лoслiлник iз CШA Kенeт Фapмep Bидaв книгv
<Укpаiнський нацioнaлiзм y пiслясталiнськy еpy: мiф, сим.
BoЛl{ та iдеoлoгiя в paдянсЬкiй нацioнaльнiй пoлiтицi>3. Цe
вeлI{кe дoслiджeння фактиннo Taкo)|( пpисвячеIlе pyxoвi
oпopy 60_70.x poкiв в Укpaiнi.  Bиl lикнення oпoзиЦi i  1lе-
х<имoэi aвтop пoB'язyвaв з кoнфлiктoм дyxoBниx тa iдеo-
лoгiчних цiннoстeй, який виник мiх< дисидeнтaМи i деpя<а.
вoю в нацioнальнo}t{y питal{нi.  K. Фapмep yпepшe спpoбyваB
пpoaнaлiзyвaти деMoгpафiuний i  пpoфесiйний склaд yнaс.
}IиI(lB pyхy oпopy' пpoсте)I(иB пpoцeс виHt{к}IенtIя тaк 3вaних
<симвoлiв> i <мiфiв> pyxy (нe вклaдаючи в цi пoняття ipo-
нiчнoгo змiстy). Иoгo пpaця зaсЛyгoвye нa yвaгy сaмиIl l
пiдхoдoм.дo пpoблeми, пpaгtIеI{t lям зpoзyмiти сaмe лyxoвнi,
l<yльтypнi, iдеoлoгiчнi д)I(еpелa кoнфлiктy мiх< дep>кaвoю
тa iнaкoдyмцяМи.

Tемy кoнфлiктy цiннoстeй пpoдoB)I(ив aмеpикaнськltй
дoслiдник Я. Бiлoцеpкoвич y мoнoгpафii  <.ЦисидеtlтстBo
Paдянськoi Укpaiни: дoслiдх<eltttя пoлiтичнoгo вi .u.uyх<еtt-
ня>a. Пiдхiд цьoгo вчeнoгo бaзyвався нa Koнцeпцi ir  вiд.1y-
)I(e}IHя' aвrтopolvt якoi бyв K. jVlаpкс, хoчa' зpoзyмiлo, для
сBoгo дoсЛiд>кення вiн oбpaв найсyнaснiur i  iнтеpпpетauiI
цiеi  кoнцeпцi i '  Я. Бiлoцеpкoвич цiлкoм слyшHo poзпoчaв
aнaлiз пpoблеми з poзглядy пoпеpеднiх eтaпiв нaцioнaль-
t|o.визвoЛЬнoi бopoтьби, пi.Цкpeслюючи циIи спaдI(oемнiсr.ь
pyхy oпopy 60_80.x poкiв. У мoнoгpaфii  дасться клaсифi-
кацiя типiв i  пpoявiв I{езгoди тa iнакoдyl ldства' пpoанaлiзo.
ванi бioгpафii лeкiлькoх дисидeнтiв з метoю пpoсте)t(иTи
пpoцес фopмyвання oсoбистoстi, яKa пpoтиставляе себе
системi (цe. oднe з нaйцiкавitцих мiсць мoнoгpафii),  нaвo-
дяться сoцioдeмoгpафiннi хapактepистики склaдy yчасl l l t .
l<iв pyхy oпopy. Мoх<ливo, Kнигa Я. БiлoшеpкoвиЧa _ oдtlе
з l taйскpyпyльoзнiших дoслiдх<eнь д.анoi пpoб,пемп, вo:tа
лoбpe нaсI-{чеI{a iнфopмaтивнo й маe нy.u,oвий нayкol}o.
дoпoмiх<ний апapaт, а вiдтак lvrox(e сЛyгyвaти дoвiдIlикolll 3
iстopii дисlrдентсЬкoгo pyxy в Укpaiнi.

3авepшyюни oгЛяд нayкoвo-aнaлiтичниx ПpaцЬ зaхi, ' lниx
дoслiдннкiв з пpoблeм iстopi i  дисидеt|тства в УкpаТнi, зга-
даймo такoж змiстoвнy збipкy статей, Bидaнy Kaнaдсьltим
Iнститyтoм Укpaiнських Cтyлiй (Елмoнтoн) <УкpaТна пiс.
.пя Шелестa>' БезпoсеpедH€ вiднoшення дo наuroi тeмIr Tyт
!tаютЬ тpи стaттi: .Б. Haгайлa, пpисвячена yкpaТнськ.им дIl-
сидeнтaм i  oпoзицiТ, P'  CoльчанИKa- 3 питанЬ нaцioнaль.
нoi пoлiтики в Укpaiнi в 70.тi  poки, i  М. Шкандpiя _ пpo
деp)I(aBнy пoлiтикy в галyзi лiтеpатypи в тoй х<о пеpio. ls.



Усi paзoм Boни дaютЬ дoситЬ пoв}ly кapтиHy poзвиткy py.
хy oпopy, a такo)к сoцiaльнo.пoлiтичних тa кyЛьтypнo-iде-
oлoгiчних yмoв йoгo iснyвaння.

Beльми цiкавим е aналiз дисидеl lTсЬкoгo pyхy B мolto.
гpaфii  Б. Kpавнeнкa <<Coцiaльнi змiни i  нацioнaльна свiдo-
мiсть в УкpaТнi ХХ стoлiття>6. Пpиниtlи BиtIикHeння pyxy
аBтop yбavaс в сoцiальних зpyшIeннях, якi вiдбyлися в pес.
пyблiцi в 50-70.тi  poки. B книзi дaеться гpyнтoвний alra.
лiз демoгpaфiuнoi, пpoфесiйнoi, нaцioнaльl lo i  i  теpитopi-
альнoi стpyктypи pyхy oпopy.

Piзним aспeктaм iстopii дисидeнтсЬкoгo pyхy пpисвя.
чyвaли oкpeмi нayкoвi спаттi й такi aвтop}r з yкpаiнськoi
дiаспopи, як P. Cенькyс, .Ц.х<.-П. Химка, I.  Лисяк.PyдницЬ.
,кItй. Cтаттi oстанньoгo зaслyгoвyютЬ нa oсoбливy yвaгy.
Boни виpiзняються xapaктepнoЮ для цЬoгo автopa Bишyка.
нiстю стилю' нeopдинapнiстю мислення i  цiкавими пiдxoда.

Тi виснoвки та мipкyвaння - Bисoкoю дoслiдницьKoю кyлЬ.
тypoю. oкpeмi фaктoлoгiннi нетoчнoстi й не зoвсiм кopeктнi
висttoвки' викликaнi бpакoм iнфopмauiТ, не зни)I{yють цiн.
нoстi цьoгo вeЛикoгo зa oбсягoм iнфopмаuii i oхoплeнням пo.
дiй дoслiдх<eння.

B Укpaiнi пеpшi спpoбt{ яKoсь yзaгaлЬHl.tти' дaти oцiнкy
пoдiям 6o-в0.x poкiв спoстеpiгaлись y стaттяx' вiдкpитих
Jlистах i  зaявах сal\{иx диси,ц.eнтiв, якi пyблiкyвaлися в сaм.

€ .  Cвepотюкa пpo шiстдeсятl lикiв, ttaсинeний цiкавиIvlи спo.
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стеpех(e}Iнями й yзaгалЬtlеt l l{яМи щoдo дyхoвнoТ aтмoсфe;lи,
в якiй зapoд)t(yвaвся pyх oпopyl l .

Пepeхoдяни дo хapaктеpисTики дoкyмeнтальнo[ бaзи
нarшoi кнI,tги' заyBa}I{имo, щo бyдь-який дoслiдlrик, який вiзь-
tvtетЬся зa poзpoбкy цiei тeми, зiткнeтЬся 3 пapaдoксaЛЬнoЮ
ситyацiею. Ha пepruий пoгляд мo)I(e здaтися, щo дoкyмен.
тaлЬнl,lх д)кеpeл' якi стoсyютЬся теми' цiлкoм дoсить, Щo6
зaдoBoлЬHI.tтн нaЙвнбaгливiшloгo iстopикa. oднaк пpи блих<.
нoмy знaйoмствi 3 ниtvt l{ з 'ясoвyeться, щo iнфopмaтивна
якiсть циx дх(epeл не вiдпoвiдаe ixнiй кiлькoстi.  3начна
ЧaстиI{a iнфopмaui i  мa €  сyтo лoкальний хapaктep, й вoднo-
чaс майх<e вiдсyтнi yзaгaльHюючi данi. .Ц.o тoгo >к ця i l l .
фopмaшiя poзпopoшeнa сepeд великoi кiлькoстi джepeл,
oтo)l( дoвoд}lЛoся з6иpaти ii пo кpихтaх. Чимaлo джepел'
зoкpeмa apxiв сaмвидавy в Мюнxенi, зaлиrшилися нeдo.
стyпl{иIl4и нepез oбмех<енiсть- oбмiнy ̂ iнфopмаuiсю мiх< дo-
cлiдницькими iнститyцiями Укpаiни i 3axo.шy, a таI(oх( чe.
peз такi сyтo бaнaльнi пpининн, як вiдсyтнiсть кoштiв.

Haйцiннiшi дoкyменти вдaлoся poзIIIyкaти в I{ентpаль.
Hoмy дepх{авнoмy apxiвi гpolt,lадсЬкиx oб'eднaнь Укpaiни
(кoлишlньoмy паpтiйнoмy. apxiвi  пpI{ цK'KПУ).. Cepeд Hих
мaтepiaли пpo poзвитoк iнакoдyмстBa в Укpaiнi,  пpo oкpе.
мих дiячiв pyхy oпopy' peпpесиBl{i зaхoди щoдo нЬoгo. B бa-
гaтЬox дoкyментaх poзкpиBa€тЬся теxt{oЛoгiя пpидylxеI{tlя
pyхy oпopy тa iнaкoдyмствa' зaчiпаються питаHtlя фyнкuio-
HyBaнHя систeMи iдoлoгiчнoгo й пoлiцeйськoгo кoнтpoлIo
нaд iнтелiгeнцiсю, манiпyлювaння тBopчими спiлкамй тo-
щo. B цЬoмy хt аpхiвi  вдaлoся знaйти й дeякi самвидавськi-

нi -пеpeкpyчеtlня фактiв I{а дoгoдy пoлiтичнiй кoн'юнктypi,
пoбa>канн.ям <<в.еpхiв> тoщo. oсoбливo цe стoсyеться дoKy-
мeнтiв звiтногo-xаpaКгеpy. Tе :к саме мo)I{нa сказaти i  пpo
мaтepiaли Львiвськoгo oблaснoгo apхiвy, якi стoсyютьЪя
гoлoBнI{п,l чl.lнol{ питaI{Ь poзвиткy pyxy oпopy y Львoвi й y
3aхiднiй Укpaiнi .

Cepeл мaтepiалiв, Щo збepiгaються в ЦентpалЬнoмy
деp)I(аBHoMy аpxiвi  .вIrщиx o!ганiв BIIaДИ тa yпpaвлiння Ук.
pаiни, викopистaний фoнл Гoлoвлiтy УPсP (ueнзypи) лля
xаpal(тepистики цel{зypнoТ пoлiтики в Укpaiнi та iТ вплив-y
нa po3Bитoк пo3aцeH3yрHих видaI{Ь.

Beликi надiТ автop пoкладав нa apxiв Cлyх<би бeзпеки
пpи Kaбiнeтi мiнiстpiв Укpаiни. Як зjясyвалoся' дoстyп цo
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ц}lx дoкyментiв i  дoсi oбме>кeний uеpез Цiлий pяд opгalt iза
цiйних i  мopaльниx мipкyвань. 3 дeякими 3 них yдaЛoся
oзнaйoмитися B пpoкypaтypi Укpaiни, кyди вoни пepедa-
BaЛI|cя з CБУ l la предMeт peaбiлiтацi i  х<epтв пoлiтичних
pепpeсiй. IJ.е кpимiнальнi спpaви дисидe!Iтiв. Бiльшiсть iз
I lих дoситЬ вeликi (кoх<нa спpавa нaлiuyс вiд 5 дo 20 тo.
мiв). У них збepiгaютЬся тaкi дoкyмеHти' яK пoстal{oBи пpo
oбшyк тa йoгo пpoтoкoли' opдepи нa apешт' пpoтoKoЛ.и дo.
пl lт ' lв '  дoкyмeнти' вилyчeнl -в 3ааpeштoвaних' наpештl '  ма-
тepiaли сyдoвиx пpoЦесiв. Ha ;каль, xapaктep циx дoкyмeЧ.
тiв lIe зaBжди дar змoгy викopистoByвaти iх в iстopичнoмy
Itoслiдx<еннi '  бo вoни нaдтo спеuифiuнi. B кt lизi  Hавoдя.
тЬся лицIе тi  дoкyмeнти з apхiвy CБУ, щo стoсyютЬся кoH-
I{Peтних oсiб, пpo якиx iдеться в }IaшIoмy .u,oслiлх<eннi, абt.l
ж тi, якi мo)кнa бyлo пopiвI{яти з дaниMи, пoчepпI{yтиt',tи 3
iнших дx{еpeл.

Цiнним д)I(еpeЛoм iнфopмаui i  стaли збipники дoкyl l{ен.
тiв з iстopi i  pyхy oпopy, видaнi нa 3aхoдi l2, тa мaтepiалн
сaMвидaвy, якi пyблiкyвaлI,Iся y BиданIlях yкpаiнськoi лi .
аспopи, зoкpeМа х<ypнaлi <<Cyvaсr. l iсть>. Boни складeнi .п.o.
с l lть квaлiфiкoвaнo i  лoбpe pепpезеtlтyютЬ oснoB}l i  нaпpями
p),.хy. Bикop.истанi т9.5ч)к мaтepiали paдянськoi oфiцioзItoi
лpесIr для lлюстpaцtl  lдеoлoгlчHoгo пpeсиI|гу щoдo lHaкo.
дyмцlB.

3aлишaqться згaдaти щe пpo oдtlе '  дoсить yнiкaльне
джеpeлo iнфopмаui i .  Це спoгaди .yчaсникiв. pyxy oпopy .тa
iхнix сyuaсникiв, якими вol l l I  пoдiл||Лt|cя пiд uaс iнтеpв'ю,
I lpoвeдeних aвтopoм. У бiльшoстi випaдкiв люди, B ЯKИХ .,1o-
вoдилoся бpaти iнтepв'ю, oб'сктивнo i  звaх<енo пiдxoдили
дo висвiтлення пoдiй' yчaсникaМи кoTpих вoни бyли, пpa.
гt ly" 'Iи дo peaлiстичнoi i  скpoмнoi ix oцiнки, нe нaмaгaлися
<пiдфapбyвати iстopiю>. У к.низi викopистaнi iнтеpв' lo з
тaкиIvtи yчaсникaI\, lI . l  pyxy тa iхнiми сyчaсникaMи, як Юpiй
Бaдзьo, Бoгдaн Гopинь, Миxaйлo Гopинь, Iвaн ,Ц.зюба,
Га. ' lина Зyбuetlкo, Iгop KaлинeцЬ, Iвaн Kaндибa, Poма.н
I(oрoгoдський, Михaйлo Koсiв, Михайлина KoЦюбинськa,
Bасиль Лiсoвий, Левкo Лyк'яненкo, €вгeн Пpoнloк, Галина
Ceвpyк, Лесь Tанюк, Bянеслaв Чopнoвiл, Cтeфaнiя Шaбa.
тypa, Людмилa ШеpeмеT €вa, Юpiй Якутoвич. Iхнi свiдчeн-
ня стaлI.l бeзцiнIrим дoпoBнe}Iням дo д:кepeльlloi бaзи цЬoгo
дoслiдх<eння, вot lи дoпoмoгли з'ясyвaти безлiч цiкавих ню.
а}Iсiв, без poзyмiння якt lx бyлo б вa)ккo oб'ективнo висвiт.
лити дeякi пoдi i .

У книзi виI(opистаl{i  тaкoх< матеpiaли oсoбистих аpхi,
в:в Ю. Бадзьo, М. Koцюбинськoi тa Л. Лyк'янeнкa. Фoтo.
i .rroстpaui i  пiдiбpaнi з oсoбистих аpхiвiв C. Бiлoкoня, I.  Ka-

lo

y BидaHнl цl € ' l  кItиги.
Hаyкoвo-дoпoмi lкнy poбoтy викoHaB Cеpгiй Лiнeцькlrf i .
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Шiстдeсяt|D|tз,|

B нiч iз 24 нa 25 лютoгo 1956 p. нa зaкpитoмy зaсiдaннi
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нoстi кopигyва}lня Pя,Цy iдeoлoгiчних.пoстyлaтiв, якi yтвep.
дltлI lсЬ y стaлiнськi uаси, тoщo. 3ахiдний свiт якpaз встy.
пaB в еpy чеpгoBoi мoлepнiзaцiТ, пoв'язaнoТ 3 poзвиткoM
I{ayкoвo.тeхнiчнoi pевoлюuii. <3мaгання дBoх сl,Iстем> Bи.
мaгaлo }Ioвиx тeмпiв, нoвиx iмпyльсiв y poзBиткoвi pа.Цян.
сЬкoгo сyспiльствa' пpисKopeння екoнoмiчl{oгo пoстyпy, пiд.
BищеHHя х(иттевoгo стaндapтy. B iнтepeсах самoзбepeх<eння
тoтaлiтаpнoi систeми мaлo вiдбyтися peфopмyвaння
пеBниx i i  стpyктyp, звiльнeння вiд тягapa надцeнтpалiзмy,
майже пoвнoi самoiзoляцii i лyхoвнoТ скyтoстi. 3дaвалoся,
щo нaйлeгпrий i нaйдeшIeвший спoсiб збepeгти цю систe.
Ivty _ дeмoнтyвaти (i тo нaсткoвo) oдин iз ii шентpальt|их
сиIt{'Boлiв, I{e тopкaюЧисЬ бaзoвих стpyктyp. Цe й бyлo
зpoблeнo нa ХХ з'iздi.

Poзпoчалaся <десталiнiзацiя пo вepтикалi>: автoмaтич.
нe шaблoнI{e зaсyд)I(eння (кyлЬтy oсoбиl всiмa iдеoлoгiч.
llими стpyктypaми a)к дo тBopчиx спiлoк, якe звoдилoся

нo' вt-Iкot{yЮчи вказiвки <вepxiв>, збepiгалися всi стаpi iдeo.
лoгiчнi шаблoни, гpoмiздкa тoтaлiтapна стpyктypa власI{o.
pyчнo пoспiхoм здiйснювaла кoсмeтI,Iчний peмoнт фaсалy.
Toталiтapна систelvta <пepебy,Цoвyвaлася) 3a влaсними 3а-
кoнaми.

Пpmе pегЛalvlеl{тoванa pевiзiя oкpемиx aспeктiв стaлi.
нiзмy нeспoдiвaнo дЛя ТТ iнiцiатopiв пoчaлa ДaBaTп l{eпpo.
гpaмoвaнi pезyлЬтaти. Bлiткy 1956 p. poзIloчaлaся десталi.
нiзацiя в Пoльщi, oчoлювal la лiдepoм пoльсЬкI. lx кoмyнiстiв
B. Гoмyлкoю. KpаТнy вдaлoся втpимaти в <<сoцiалiстич.
нoмy табopi> тiльки цiнoю дyх(e lreпpиrмних для сссP
пoстyпoк. У х<oвтнi 1956 p. пoвстaла УгopЩинa. Уpял I. Hа-
,Ця пiд тискoм I{aс пpoгoлoсив y кpаiнi пoлiтичний пЛюpa.
лiзм i вихiд УгopщиI{и 3 Bapшaвськoгo дoгoвopy. Bтpимати
yгopuiв y сxiднoмy блoцi вдалoся' пoтoпивши БyлaпецIт y
кpoBl.

3мiни в CCCP не бyли тaKиIt,tи глибoкими i  pa.Цикaльни.
lt{и, хoчa Тxня якiсть чaсoм пepeBищyвaлa кiлькiсть. Poз.
гopнyлася хoчa й нe пoBнa' аЛe мaсoва pеaбiлiтaцiя )|(еpтв
peпpeсiй l930-x poкiв. Бyлa дeшo oбмeженa BлaIIa KгБ.
Пoчалoся скopoчeння apмiТ. Biд кepiвництва пapтiею i кpaТ-
нoю бyли yсyнeнi нaйбiльtц oдioзнi сталiнiсти. Рoзпoчaлася

l3



сepiя eкoнoмiчHиx peфopм i експepимeнтiв. Aктивiзyвaлися
3в'я3кt.t iз 3axoдoм. Усi цi змiни мaли Hепoслiдoвний, чa-
сoм сyпepечливий хаpaктep' oднaк цe бyли змiни. Boни як-
щo й нe пpивoдиЛи дo кapд}lнaлЬнl lх '  я lс iсних зpyшеHЬ y
pадянськiй системi, тo пpинaймнi ви3начaлн нoвi тeндеH.
цi i  в i i  poзвl{тKy. Hайпoмiтнiшe атмoсфepa змiн, t loвItзнt l
в iднyваласЬ y дyxoвl loмy rкиттi.  Boнo стaлo динaмiчнiurим,
poзкyтiшим, мeнЦ] peглaМe}Iтoваним. Хoчa й в oбме>кениx
мaсштaбaх, poзlIIиpювaлися кotIтакти iз зaxiднoю кyль-
Тypoю. Bсe це спpaвляЛo вeличeзниЁI вплиB Ha iнтeлi.
гeнцiю.

3aзнaченi змiни збiглися в чaсi з фopмyванtlяlt{ нoвoгo
ltoкoлiння iнтелiгенцii. Пpoueс стaнoвлeнHя йoгo iнтелeктy.
алЬl loгo й твopuoгo oбличчя пpипaв сaмe нa дpyгy пoЛoBи.
нy 50.х _ пoчaтoк 60.x poкiв, тo6тo нa пеpioд найбiльtuoТ
свoбoдtl, наймqншoi заангa)I(oвaнooтi B paмKаx paдянсь.
кoi систeми. CвiдoмiстЬ цЬoгo пoкoлiння в менrшiй мipi бy.
Лa oтpyeHа paдянсЬкиtvI iдеoлpгiчним мoнoтeiзмoм' генe.
TиЧttиIl{ стpахoм пoпepедникiв. У системi йoгo цiннoстeй
з'явилltся неспoдiвaнi для pадяHсЬкoгo мopaЛЬнoгo кoдексy
iндивiдyaлiзм' кyльт свoбoди самoвl'Ipaх(eння, сKeптицизIt{,
гyпtaнiзм без сypoгaтниx дoмiшoк класoBoгo пiдхoдy' кoс-
мoпoлiтичнiсть кyльтypttих смакiв. Мoх<ливo, нaйзнамен.
нiшloю пoдiею <вiдлиги> сталo ttаpoд)I(eння цiлoгo пoкoлiн.
I lя iнтелiгel lцi i ,  яке yoсoблювaлo сyспiльl{е яBище' течiю'
.Цyxoвний фeнoмeн - шiстдeсятникiв. Цей тepмiн y)I(иBaBся
B)l(е }Iа пoчaткy 1960-х poкiв. Haвiяний анaлoгiями з шiст.
десятникaI\{и ХIХ ст., вiн бyв нe тiльки фopмaльнoю oзнa.
кoю' сиI\,tвoлoм, a й чaстинoю мopaльнoгo й >киттсвoгo
кpeдo цiеi  чaстини iнтелiгeнцi i .

<Biдлигa> i нapoдх<eння rцiстдесятникiв в Укpаiнi мaли
зaгальнi спiльнi pиси з вiдпoвiдними пoдiяI l , tи в yсЬo[ry
с.ссР. Пpoтe .УкpаТнa .пеpeбyвaлa нa ста}loвищi нaйважли.
вi lцoi  пpoвiHцl l  Beликol lп, lпеpl l '  тoмy пoдl l  <<вl,цЛиги> мaли
тyт пeвнy спeцифiкy, якa пoмiтнo впЛиBaЛа i  нa фopмyвaн-
ня шiстдесят}Iицтвa. Фaктoгpaфiя пoдiй <<вiдлигll>> зaгaЛь.
Hoгo хаpaктepy викЛадеHa B деяких спeцiальних i  пoпyляp.
ниx пpаЦях (Б. Лeвиuький,. o. Cyбтeльний тa i l t .)2, тoмy
Bapтo 3oсepeдитися нa тиx lз } lих, якl ,  гaда €тЬся' спpaви.
ли найбiльший вплив нa виникнeння yмoв, зa яких стaлo
l',to)кливим фopмyвaння тBopчиx i гpoмaлських пoзицiй yк-
DaТнських шiстдесятникiв.

,II.ля Укpаiни в цiлoмy та yкpaiнськoТ iнтелiгенцii зo.
кpемa зaсyд)кeння <кyлЬтy oсoби> Cталiнa мaлo пpиttцI,lпo.
вe зHaченtlя, oскiльки сaме в стaлiнськi uаси УкpаТHa пe-
pе)I(I{лa нaйжахливiшi пoдi i  y свoiй iстopi i:  гoлoдol{op
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l932_33 pp., мaсoвi peпpeсi i  l930-х, з}l l lщеtt l{я нaцioналь-
нoi iнтeлiгенцiТ. Cлiд 3a3нaчити' щo пpoцес дeстaлiнiзацi i

ся пpo <кyЛЬт oсoби> тa йoгo нaслiдки. B 1957 p. дo цiеi
кpитики пpиrднaлися твopнi спiлкlt нa свoiх з ' iздах. Bа;к-

tly poлЬ y poзвиткoвi yкpaiнськoгo МyзиЧI{oгo мистецтBa>.
B yсякoмy pазi нa пeвний Час пpактIlкa )кopсткoгo Цeoлo.
г iчнoгo пpесиHгy щoдo iнтелiгeнцi i  бyлa oбмerкeна. Ha змi-
нy epi тoтaЛЬнoгo iдеoлoгiчнoгo дl lктaтy пpийш.пa <еpa
недoглядy>. I-[ьoгo <<тaйм.аyтy>, дy)I(е кopoткoгo' вистачllЛo
для пoяви цiлoi плeяди г{oлoдих митцiв i лiтepaтopiв з tlе.
стандapти3oBaниIll твopчиIt{ oблинЧяtt,l, пpoгpесивl{ими гpo.
мадсЬкиIvlI{ пoзицiями.
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дy)кe aфiшyBаBся) свiдЧитЬ i те, щo сеpед пepсot{ (нol{-гpа-
Ta) зaлишaлися тaкi пoстатi,  як М. Хвильoвий, o. Шyмсь.
киl.t ,  B. Bинничeнкo, дiячi Укpaiнськoi кoмyнiстиннoi паp-
тi i ,  iнших лiвих yкpаiнських пapтiй, не ка)t(yчи B)кe пpo
видaтних дiячiв L[ентpaльнoi Paди та .Ц.иpeктopiТ. B цiй нe.
пoслiдoвнoстi,  oднак, вiднyвaлася певHa систeшlа: пoзa пpo-
цесolt{ peабiлiтaшii зaлиuraлoся всe' так чи iнaкшe пoв'язaнe
з yкpaiнським <<нацioнaл-кoмyнiзмoм> aбo <<нaцioнaлiз.
tvlo}t>. Hаoчнo цe дeмoнстpy€ <пepегляд> iст<rpиннoгo .Ц,o.
свiдy paдя}IсЬких чaсiв. 3oкpeма, як i  pанiшe' тавpyBaлися
тi iстopики KПУ (М. Pавин-Чepкaський, /v1. Пoпoв), якi
пpидlляли <нaдтo вeЛикy yBaгy нaцloнaлЬним мolt{ентaм>.
Iдеoлoгiчними пoмиями oбливалися yкpaТнськi нaцioнал.
кoмyнiсти l920-х poкiв{.

Утiм, i  в такoмy виглядi пpoцeс pеaбiлiтaui i  Дiячiв ми.
нyлoгo тa х(еpтв peпpeсiй дaB пoштoBх дo стихiйнoi, нeкoнт.
poльoванoi влaдoю пepeoЦiнки цiннoстей y сepeлoвишi
iнтелiгeнцiТ. Haдзвичaйнo зpiс iнтepeс дo <poзстpiлянoгo вiд.
poд)I(eнI{я> 20.x poкiв, твopuoстi М. Хвильoвoгo, М. Kyлi.
шa, B. Пiдмoгильнoгo, М. Бoйнyкa та iн. Укpaiнськa iнтe.
лiгeнцiя нeспoдiванo для себe вiдкpила цiлий мaтepик
нaцioнaльнoi кyльтypи висoкoi якoстi, щo каpдиttалЬI{o вплlI-
нyлo нa ii свiдoмiстЬ: з'яBI.IЛaся тoчкa вiдлiкy, система
твopчих кpитepiТв i  кoopДинaт, власt l i ,  нe 3aпo3иченi зpаз.
ки' на якi вapтo бyлo opiентyBaтися.

He мeнrш вaх(ливим лля фopмyвaння пoзицiй IvtoЛoдшoгo
пoкoлiння yкpaiнськoi iнтeлiгeнцiТ бyв BпЛиB зaхiднoi кyль-
тypи. Piзниtvtи сте)кками, здебiлЬшoгo Чеpeз пеpекЛaди' в
Укpaiнi 3'явилися тBopи Е. Хeмiнгyея, A. дe Cент-Еrcюпе.
pi,  Е. М. Peмаpка, A. Kaмю, Ф. Kaфки та iн. oдкpoвeнням
сталo iталiйськe кiнo, якe пepe)I(ивaлo eпoхy <нeopеалiз.
мy>. Хy.Цoх<Hики зaнoвo вiдкpивaли Baн-Гoгa, Мoдiльянi,
мo.Цepнiстiв '  мeксиканський мoнyмeнтaльний живoпис i
скyлЬптypy. Hадбaння гyмaнiстиuнoТ захiднoi кyльтypи не
стaли зpазкoм для пoвтopeння фopми. Блих<че знaйoмст.
вo 3 HиМи спpиялo пiдвищeнню стaтyсy зaгaлЬнoгyмaнiс-
тиЧниx цiннoстей, мoдеpнiзauiТ свiдoмoстi iнтелiгettцi i ,
пoсiялo вiдpaзy дo.<<сoцiaлiстичнoгo peaлiзмy>. Зaкoнoмip.
ним нaслiдкoм пoдiбниx зpyшIeнь бyлo вiдpoджeння iнтe.
pесy дo влaснoТ кyлЬтypи, i[ бaгатств. 3'явилaся пoтpеба
знайти свoe мiсцe нe пopyч iз кyльтypoЮ <<стapшoгo бpата>,
a B кoнтeкстi всiх свiтoвиx кyлЬтyp' пepедyсiM захiднoТ.

Ha цьoмy сyспiльнo.пoлiтиuнoмy, кyлЬтypнoмy, iнтeлек.
тyальнoмy фoнi вiдбyвaЛoся фopмyвaння тBopЧoгo i  гpo-
IvlадсЬкoгo oблиЧчя lt iстдeсятникiв. Poзшиpеt{tIя пpoстopy
свoбoди навiть y pамкaх oфiuiйнoi iдеoлoгi i  далo Moгyт.
.16

нiй пoштoвx пoдaлЬшoмy пoстyпy' пpагнeнHю poзшиpювa-
ти paМки цiеi свoбoди. tloдepнiзoвal{a свiдoмiсть, внyтpiш-
ня poзкyтiстЬ lIIтoвхали дo BI{хoдy 3a peглaI{ент oфiцioзy.
Шiстдесятники стали ЛЮдЬмtl,  якi спpaвдi пoнyвали себе
вiльними вiд стаpиx дoгм i стepeoтипiв, i Цe пoчyття' стаtI
.u.yшi вoни t{аIvtагaлися peалiзyвaти y свoiй твopнoстi. ll l.и.
piсть пouyттiв глylшила <внyтpilllнЬoгo peдaктopa)' .пoвнa
дoвipa }цo oднoдyl,tцiв спpиялa шIвидкot\{y збли>кенню i згyp.
тyвaнню' наТвний polt.tаHтизIlr дoпoмaгаB дoлaтI,r пepепoни,
пeBнa пoвepxoвiсть oсмислeнHя пoпeрeднЬoгo дoсвiдy ствo.
pювaла l(opиснy нa тoй чaс iлюзiю пepспeктнви. <У бaгатьoх
i3 нас,- гoBopив згoдolt{ I. Cвiтличний,- oдpазy пiсля ХX
з'iздy бyлo бaгатo наiвнoгo' po)I(eвoщoкoгo oптимiзмy, те-
лячoгo eнтyзiaзмy, багатo бyлo iлюзiй, пoбy.Цoваних нa пiс.
кy; бaгaтЬoм здaвaлoсЯ, Щo всi пpoблeми Hapoдtloгo }l(ит.
тя вl lplшyютЬся oдl lt l ttt махoм' l  нaм нlчoгo l lе лишaeтЬся'
як з висoкo пiднятими пpaпopаIt.tи ypoчистo мapшyвaти дo
кoмyнiзмy>5.

Tpалиuiйнo нa. вiстpi пoдiй oпинилaся.лiтepатyp-нo.пdис-
тецькa iнтeлiгeнцiя. Ii нoвe пoкoлiння кpiм бiльшoi свoбo.
ди l{aлo в aктивi lциplЦy epyдI,tцiю, вищий кyльтypний pi.
вeнЬ' тaЛаIlт i смак. Boнo ввaх<aлo пpиpoдtlим свoe пpаBo
нa poзкyтiстЬ, щиpiстЬ' звеpнeння пеpедyсiм дo внyтpiru-
ньoгo свiтy людиt|и' iндивiдyалiзм. Boнo пpaгнyлo .Цo вiд.
HoвлeнHя чистoТ естeтики' кyлЬтивyвaлo кpасy, палкo бa.
)I(aлo нoBизни i  пoдoЛaння пpoвiнцiйнoстi свori  кyлЬтypи.
Пpи Itьoмy вoнo. заЛишалoся в paмкax гyмaнiстиuнoТ кyль.
тypнol тpaдицl l '  пoвepтаючисЬ дo пpиpoдHиx джepeЛ -
T. Шeвченкa, Лeсi Укpaiнки, I.  Фpанкa. Aлe й цe в yмoвах
пaнyванtIя <сoцiaлiстичlloгo peaлiзмy> вl.lглядaлo нoвим i
не3вичним. Hoвaтopствo ruiстдeсятникiв стoсyвалoсЯ яK
фopми, так i  змiстy: <Iвaн Cвiтличний вивoдиB сoЦpеaлiзм
на зaгаЛЬl{oлюдський пpoстip i  дeмoнтyвaв тeopiю пapтiй.
нoi лiтepaтypи.

Iвaн .Ц.pav пpинiс пеpшi вiptпi,  нeзpyннi i  нeзpoзyмiлi,
тaк I{aче йoгo нiкoли не Bчили' пpo щo i  як тpебa писaти...

Микoлa Biнгpaнoвський тpивo>кнo зaгoвopиB пpo свiй
I lapoд' i  мeтaфopи йoгo зазвyнaли aпoкaлiптичнo.

Baсиль Cимoненкo зaгoвopив з Укpaiнoю в тoнi IIедo.
звoлeнoi щиpoстi й oдвepтoстi.

Лiнa Koстeнкo зpiдкa вистyпaла з вipшaми' алe тo бy.
ли вiprшi Taкoгo зByчaHHя, t laчe вся paдянсЬкa пoeзiя для
ltеf нeiстoтнa...

.  Baлepiй Шeвvyк писaB блискyнi психoлoгiчlt i  Itовели
<<}l l  пpo щo>.

eвгeн Гyuaлo естетиЧнo }I(ивoтвoDив oбpaзи пoза мe-
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мe кoлo rпiстдeсятHикiв бyлo знaЧнo шиpшим.
Пoчaткoвий пepioд шiстдесятництвa хapaктepизyBaBся

пoIf lyкaIvtи нoвoi лiтepaтyp}Io-MистецЬкoi фopми, вiдмiннoТ
вiд зaкам'янiлих l\, lасoк <сoцiалiстичtloгo peiлiзмy>. Це, в

фаxoвi нoвaцi i  l1 l iстдесятникiв перePoслl- i  в пoзaoфiцiйнy
сyспiльнy дiяльнiсть, opiентoвaнy I{a зaхист нацioiальнoi

зрoстаючa aгpесивlt iсть зpyсифiкoвaнoгo мiщанствa.
Kyльтypництвo пpи всix свoix недoлiкaх i  oбмех<енoстi

бyлo, пo.пepше, пoчaткoBим етaпoм iдейнoгo вI, lзpiвання
шiстдeсятникiв, пo-дpyгe' вoHo вIlI\.laгaЛo opганiзaцii. Пo.
чаткoBe гypтyвaння rшiстдесятникiв вiдбyвaлoся стихiйнo:
нa веuipкaх' пoетичtlих Beчopaх, чepез фaхoвy дiяльнiсть.
Ha пoчaткy 60-х poкiв виникла iдeя пoзаoфiuiйнoгo oб'сд.
нa.ння - свoepiднoi альтepнaтивd gфiцioзним тBopчIr!i|
спiлкaм. Усe пoчалoся вoсe}l l- l  l959 p. '  кoли стyдeнти Kи.

t8

iвськoгo тeaтpаЛЬнoгo iнститyтy i кoнсepвaтopii .opгaнiзy.
Baли теaтpaлiЪoванi гpyпи для спiвання кoлядoк. Ko.лядyва.
Ли Hе тiлiки l{а вyлI,rцяx' зaхoдI{ли дo <стapцIих>: М. Pи"'rь-
сЬKoгo' М. KpyшельI{ltцЬкoгo' М. Cтeльмаxа, ю. Cмoличa та

диx митцiв пoзa Ivteх(aмI,I твopчих спiлoк, якi He дaвaЛи
пpoстopy для eкспepиментiв, нoвaцiй. Пpи клyбi, який poз.
мiстивёi в ЖoвтнeЬoмy палaцi (кiмнaтa Ng l3), opгaнiзy-

вав i дiяв без oсoбливих пepешкoд, мo)I(ливo' тoмy, щo нe
тopкaвся нацioнaльних пpoблeм, It,toх(ливo,-зaвдяки пpo.
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дo)кникiв пo Укpaiнi ( iх iнiцiатopoм бyв lvtисТецтBoзнaвeць
М. Лoгвиlt,  ЛIoдиI{a фaнaтиuнo.вiдданa. iстopi i  yкpаiнськo.
гo цepкoBtloгo )кивoписy та apхiтeктypи) для oзнайoI{ЛeнHя
3 цеpKвaми тa i l tшими iстopинними пaм'яткaми пi ,ц.казали
iДeю склaсти pe €стp тaких паМ'ятoк i  звepl lyти yвaгy BЛас-
тeй на ix хижацькe pyl. lнyвaння. Cписoк цеpкoB тa iнrших
iстopинних бy.п. iвeль, якi пepебyвaли пiд зaгpoзoЮ зHищeн.
tlя, pазoм iз <<листoм дo цK> бyв пеpедaний М. Pильськo.
мy. Лист пiшoв на <<веpхи>. Мoх<ливo, цe бyЛа oднa з пep.
шиx пoдiбниx петицiй нa зaxист yкpaiнськoi кyльтypи.

Boсeни l962 p. бyлa ствopенa (нa гpoмадсЬких зaсaдaх)
кoмiсiя для пepeвipки чyтoк пpo мaсoвi захopoненt{я )к_e-pтв
peпpесiй y Бикiвнi (в тoй час цe бyв пpимiський-paйoн Kиe-
ва). Члeни кoмiс i i_Л. Tанюк, A. Гopськa i  B. Cимoltен.
кo - пpиiх aЛИ Ha Бикiвню. Пеpшe, щo Boни пoбaчили _ дi-
тeй, яfi гpал}r в фyтбoл ЛюдсЬKим чepeпoм... Пpи дeтaль-
нoмy oглiдi з 'ясyвалoCЯ, Щo в нepeпi бyлa лipкa вiд кyлi.
Poзпoвiдi мiсцевих мeшкaнцiв дoпoBt|llли цю жaхЛивy кap-
тинy. Бyв складeний l{elvropalrдyм дo мiськoi paди з виtt.t.o.
гoЮ стBopити деp)I(авнy кoмiсiю для poзслiдyвaння пoдiй,
щo стaлися y Бикiвнi в l930-тi poкIl' пoставитl,I тyт паlvt'ят.
ник )I(еpтвalu peпpесiйlo. Мабyть, цим кpoKoп,r aктивiсти
KTМ oстaтoчt{o пеpeстyпили мe>|(y дoзвoлeнoгo. Caмe з oсенi
1962 p. пoчaBся iнтенсивний тиск на клyб з бoкy влади,
який вpeштi-perпт зaкiнчився poзгoнoм клyбy в 1964 p. Ha-
чe пo кoмaндi пеpeстaли дpyкyвати тBopи B. Cимoненкa.
.[I.вiчi йoгo затpl{мyвалa й х<opстoкo буlлa мiлiцiя. У пpицi-
щеннi клyбy невiдoмi poзбили двoмeтpoвe пoгpyддя М. Ky.
лiшa. 3a виIl ,toгoЮ мiськкoмy пapтi i  пpl{пиtlилися <<сyмнiв.
нi> лiтepaтypнi вeнopи в пpимiЩеннi Жoвтнeвoгo пaлaцy.
Л. Taнюкa yсyt lyли вiд кepiвництва клyбoм (фaктиннo вiн
пpoдoB}кyваB tIиI\.l кepyвати' хoнa фopмальtto пpезидентoм
бyв oбpаний B. 3apeuький), йoгo вистaви забopoнЯJ||4cЯ.

Hеначе y вiдпoвiдь на цi дi i  властeй бyв opганiзoваний
свoсpiдний <експopт peвoлюцi i>. B l962 p. Л. Taнюк i  A. Гop.
ськa пpиТхaли дo Львoва, lv{aючи намip пoстaвити в теaтpi
iм. М. 3aнькoвецькoТ вистaвy М. Kyлiшa <<oтaк загиHyв
Гyска>. Bиставy забopoнили. Л. Tанюкoвi зaпpoпoнyвaли
<<в 24 гoдини)> зaлишити мiстo. Aлe нeзабаpoм y Львoвi ви.
ник свiй клyб твopvoi мoлoдi.- <<Пpoлiсoк>, якпЙ oб'rднaв
мoлoдy тBopчy iнтeлiгенцiю i стaв свoеpiдним фopпoстoм
rцiстдесятникiв y 3ахiднiй Укpаiнi.  Kлyб oчoлив лiтеnатy.
poзнавець' aспipант Львiвськoгo yнiвepситeтy М. Koсiвi l .
Koнтакти львiвськиx i  киiвських шiстдесятникiв ст,naЛи
дeдaлi мiцнiшими. 3aвдяки цЬolt,ly самe шiстдeсятtlицтBo
нaбyвaлo нoвoi якoстi.  Львiв i  3axiднa УкpaТнa в цiлoмy

2l



3аJlиIt.IаЛи.ся в }'яBЛенHях IrацiotlaЛьнo свiдoмoi iнтeлiген-
цt l  <yкpaiнськиM П'емoнтoм> i  в дeяких вiднoшeнняx не6eз.
пiдставtto. ' 'Пам'ять пpo нaцioнальнo.визвoлЬt ly бopoтьбy
:1-T]j^,_9YtJ,бу"1, щЬ свi>кoю, як i пам'яi;;p6 йpъ;;y "цlЙ oopoтЬбi. У свiдoмoстi пeвнoi частини зaхi iц91,6pаiнсь.
кoi iнтелiгенцi i  зaлицIaлисЬ )I(иBltми вiдпo"йi- i ,o iй,uni
тpадицil. [й нe пoтpiб.нo бyлo eвoлюuioнyвaй.-дo.n.""o.o
piвня нaцioнaльнoi -свiдoмoЪтi, 

вiдкpиват|1 Д,J|Я сeбe нoвийзмiст нацioнaльнoi кyлЬтypи, як цe дoвoдиЛoс я Doбtlтu бa.гaтЬol\,t iнтелiгентам. зi Cxiднoi Укpaiни. Bсе цe Ьy,o д."o,тaк бп -Iv{oBити, апpiopнo. Cклaднiёть пoлягaлa B тoмУ, щoсaмe y Львoвi, як i  взaгaлi в 3аxiднiй Укp;i ' i ,  
'uцio*i j 'o 'o

нaЛьнoмy кoнтекстi, ставав пpeдil{eтoм poзбopiв, нaгiнoк iадмiнiстpaтиBl{их зaxoдiв. У iвiтнi l959. p., ,i,ni,"*luд,.дo
ЦK кпУ нaдiйшла дoпoвiдна зi
Лo[4 llаyки i кyльтypи цK Ю.
лiки в poбoтi з iнтeлiгенцiею
нiй . opгaнiзaцi i>, дe кoHстaтl
HaЛlстичHиx тeндeнцiй> сepe
свiдчили, 1{а дyмкy aвтopa (. lи
TI|, яK вихiд <iдейнo хибнoi>
1Пg-авлa кличe>, <Boзвеличеt{tIя пoстатeй o. oлеся .Гa
A. ЧайкoвсЬкoгo) на стopiнкaх х(yP}Iалy ..koвтей,-"*i.o
нeвизHaЧeнi <<пoмилки метoдoлoгiirioгo Ьа iдeйнoгo 

."аoi*.

теpy> в pgб-9т! цayкoвих спiвpoбiтникiв IнститУ'v .vс'ii,o-
Hих l lаук AI{ УPсP o. Kapпенкa тa Л. oлeсн6йча.,oЪ"o-
Ливe нeвдoвoлеt{Hя BllKликалo T€, щo <<...деякi кoла iнте.
лiгeнцi i  Львoва, нeвipнo зpoзyмiвши зaхoди пo pеабiлiтa.
ui i  зaсyлжeних y миiryлoмy oсiб, стaють нa шлях бeзпiд-
стaвнoгo BипpавдoByваHня пoлiтичних та iдeoлoгiчниx пo.
Милoк, яких цi oсoби пpипyстилися свoгo часy>. Pеaгvючи
на цей <(сигнaЛ>' Ceкpeтаpi iт цK KПУ yхвaлй" .nйi, ,ni"y
пoстaHoвy' t$oпpавдa' бeз якихoсь oсoбливих <<opганiзaцffi.
Hиx висt loвкiв>. Taк vи iнaкшe, poзпoчинати y ЛЬвoвi йЬсьпoдiбне дo киiвських.кyльтypницЬI(их акцiй бy.лo_зйннo
складнiшe: пo-пepше' iс iyва"iй певнi пoбoювaння щoдЫ J..aкцll lt{lсцeBol влади, пo.Дpyге, ва)t(кo бyлo знaйти вiдilo.
вiднy фopм]; такoi дiяльнoiтi, щoб ii вiдpЪзy * 

"u 
po,ui"n.

Л|1 яI<.<<пoлiтиuнy> й. нe--пpипиниЛи. uKy. i lьтipницькi дйан.ти> шiстдесятl lикiв iз Киёвa пiдt l lтoвхнyли дo активнi l l . lих
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дiй мoлoдy львiвськy i ttтелiгeнцiю, й вoдtloчас пpивeлI{ дo
IIевl lих зpyшеHЬ y нi.стpoях мiсцевoi вЛaди. Лoгiкa тyт бy.
JIа пpoстoю: якщo цe дoзвoляeться в <центpi>, нaвiщo.за.
бopoi lяти y пpoвiнui i? Цiкавo, щo пoдiбний пiдxiд в oцi l tцi
пo.ii* сnpauЬoвyвaв i в oдесi, .ll.нiпpoпeтpoвсЬкy, Чеpкaсax,
iншrиx йiстaх, кyли пpиiжджaли (нepiлкo _ зa пyтiвкaми
цK ЛKсмУ) киiвськi мoлoдi пoeти' кpитики, pежисеpl{.

.Ц.oсить швидKo y Львoвi згypтyBaлoсЬ ядpo мoлoдих !tl.

Kиевi.
Гoлoвним наслiдкoм пеpсoнaЛЬних кoнтaKтiв киiвських

i львiвських шiстдесятtlикiв, 3 тoчки зopy poзBитKy pyхy
дyхoBнoгo й iнтeлeктyaлЬнoгo..-oпoPy, мo)t(tlа BBaI(aти пo.
чlтoк пpoцесy iх дифЬ.peнцiацii нa тиx' хтo всe бiльшre цi.
кавився пoлlтич}tими i  сoцiaльHими aспектами кyЛЬтypнl l .
цтва, й тиx, хтo вBaI(aB дoцiльнiшим oбмех<yвaтисЬ сyтo
iltистeцЬкиIl{и спpaBaми. Bapтo зayвa)кити, щo в)кe 3 сaп{oгo
пoчаткy спpийнiття гaличaHaI\{и кyлЬтyptlицькoi дiяльнoс.
тi  вiлpiзнялoся вiд тoгo' як i i  спpиймaли <<схiдняки>, Тxнiй
<пoлi iичний генотип> бyв iнший' кyЛьтypництвo багaть.
мa (звиuaйнo, нe всiма) бaчилoся.як зpyuний кaнaл виpa.
}кеl.Il{я якиxoсЬ якIснo iншиx амбiцiй, пеpulий кpoк лo фop.

никiв. I вх<е тoдi галичaни пpoпoнyвaли скopистатися дo.
свiдoм oyнiвськoгo пiдпiлля, a <<сxiдняки> (l .  Cвiтлинний)
пpoпo}Iyвали poзвивaти l{yЛЬтyptlицтBo як бiльш peальний
i безпeчний шляxlz.

Цiлкoм мo)l{Ливo, щo вiднoснo лiбepaльнa атмoсфepa
<вiдлиги> кiнця 50.х - пoчатKy 60.х poкiв спpиялa б пo-
вiльнiй eвoлюцi i  шiстдесятництBa (вдoскoналення й poзши.
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pеIrня кyЛЬТypl lицтва, пoшyк нoBиx фopм гpoмaдськoi aк.тивнoстi тoщo), a це нeмIlнyче пpl. lвелЬ d дo po.,,pu""" йo-гo ayдитopi i  i  виxoдy на пoлiтичний piвeнь i i" ,onЪ"' i . .oд-наI{ пoсTy.пaлыlиЙ poзBитoк пoдiй бyЬ кopoткoчaсним. He-пoслiдoвнiсть i пoвe.pxoвiсть <вiдлий> пpизвeли лo ii piз.Koгo.згopтa.ння. 3 кiнця lg62 p. poзпoчиIlа €ться мaсoвaний
пoс.lliдoвний iдeoлoгiчний тисf нЪ тy чaст}tнy iнтелiгЪнцii,

пiд тoтaльнoгo кoнтpoлю паP.
e бyв пovатoк кiнця <<вiдлиги>.
yщoв .пjд час.сylvtllo3вiсниx зy-
дня 1962 p. i 8 бepeзня lg63 p.
мoсфepа uих. зyсipiueй (oсo6.
yвaI{I{я митцlв нa Hих пoслy-
.ля мaси апаpатникiв yсiх piв.
нiя, якa I{e пpoстo нaгЪлyвiлa
)9l pp. '  алe й бaгaтo в.чoмy
pl l{ки га3eт заpяснiли анафe.

ц l ts>. l ro3 a 3 а кoнo}l oп и tI и вся',.; l-l!ilil"",l*iж.:ътi:l:
лoгiчнoю квiнтeсенцirю кaп{пaнi i  стaЪ вислiв-М. хpvщБ"u,<Ми п'poти Ivlиpl{oгo спiвiснyван"" y .фЪpi.lй;;Ь;iiiТ-Ёo.
дll 

'y 
moсквi бyли спpийнятi iдeoлoгiчнйм iстеблiшмeнтo}t

в укpalнl з <пoчyттям глибoкoгo зaдoвoлення>. Ha Doзши-peних збopaх Cпiлки письI\{eнникiв Укpaiни л. дмi'iЪpкoзaявив' щo <...зaслyгoвyютЬ найсyвoPiruoгo oсyдy спpЬби
oкpeмиx пpедстaвникiв твopuoТ iнтeлiгенцii гpати в uieзa.
лeх<нiсть> Pi.Ц сyспiлЬстBa' нexтyBaти здopoвими сп.taкaми
нapoдy>'o. Ulpез <<oкpeмиx пpeдстaвI{икiв>-нaзивaлися пoе.ти l .  l lpач, C. Лeтюк i  B. Kopoтич. Л. Hoвиченкo слiдoм зaсвoiм кoлeгoЮ нaкиHyвся tlа мoлoдих кpитикiв за iЫiдхiд
P;1 y:'ooy .маpксиcтськo.лeнiнсЬкoгo aналiзy 

"uop_й-'u.гtезaба.polvr вiдбyлнся збopи письме}l}Iикiв Львoвa, *аpкo.
Bа' l lн lпрoпeтpoвсЬкa, дe лyнаЛи пpoмoBи вiдпoвiднoгo ха.pактepy ,, .  F lапpикiнui бepeзня _ нa пoчаткy квiтня l963 p.poзгopнyJlaся кампанiя пpoтt{ <фopмaлiстiв> в yкpaiнськiй
oфluioзнiй пpeсi.

.. I-[ентpальнoю пoдiею кaмпанii cTaJ|a Hаpaдa активy твop-
чoi. iнтелiгeнцi i  тa iдe-gлoгiнниx пpацiвникiu уйpaт";Ъ й;..вi  8 квiт l lя 1963 p. I-[е бyлo блiде, шаблoннe лo",opu"""
plPезневих пoдiй y М-oсквi.  Пеpший сeкpeтap цK.KПyМ. Пiлгopний дoкopяв. l .  Дpaчевi,  l .  д.ooi  

" . .мlЁi" .p".HoвсЬкotvly 3a тe' щo Тхнi твopи викopистoвyються <yкpаiнЪь.
кими бypжyазнo.нauioналiстичними кoнтf lpe"oлюйoirеpaми
зa кoDдo}loц> t8. ДPУгий сeкpeтap ЦK кгiу д. Скiaa, lйn.
l{yгtся на. l .  ,{paна, М. BiнгpaнoвсЬкoгo тa Л. Koстeнкo зa<<ФopмaЛtстиvнi викpyтaси>Ig. У пpeсi пoчaлoся <<oбгoвopeн-
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pa3 тиx pис, якi кyлЬт}IвyвaЛися шiстдeсятникaми, вихo.
лoстити йoгo. Botlи' в сBoЮ чеpгy, бopoнили свoю святиl.|ю
:Ц .ц!* зaзiх'ань, poзпo-всюд)кувa'лlа y сaмвIrдaвi ftoгo вipшi
без ueнзypнol <peдaкцi i>, а тaкoж тi '  якi I{е дoпyскaлисЯ дo
дPУкУ.: Poзгopнyлaся спpaвx(ня бopoтьба навкoлo,r iте1lа.
тypнoi спaдщиtl l l  пoетa' B тoмy числi йoгo щoдеtlt l t lка: oпj,б.
2в

лiкyвaння oста}t l lЬoгo пoзбaвилo б влaдy мoжл}Iвoстi poз.
глядaти B. Cимoненкa як oфiuioзI{oгo пoeта.

Щoденник poзпoвсюджyBався y самвидаBi, вpeштi-peшт
вiн пoтpaпив 3a кopдoн' бyв oпyблiкoвaний там i  став та.
кoж фaктoм <тaмBидaвy>. Цe викликaЛo бypхливy peакцiro
iдeoлoгiчниx стpyктyp. У квiтнi l965 p. вiддiл I{ayки i кyль.
тypи ЦK KПУ дopyнив писЬмeнникoвi М. Heгoдi нaпI{сaти
стaттю з oцiнкoю фaктy po3пoBсюд)кeння щoдe}Iникa B. Cи.
мoнeнкa B сaMBидaBi26. l5 квiтня в <Pадянськiй Укpаiнi>>
з'явився пaсквiль пiд назвoю <<Евеpeст пiдлoстi>. oсoби, пpи.
чeтнi дo poзпoBqюд)I{eнHя щoденникa ,(I.  Cвiтличниl i  та
A. Пepeпaля), булtl oxapактеpизoвaнi як <дoмopoшeнi шy.
кaчi дешreвoТ i скандaльнoi слaви>. B тoмy х< числi газеТи
бyв yмiшeний лист мaтepi пoeтa _ Г' II{еpбaнЬ - вiдпoвiд-
Iloгo змiстy. 3а стилeм тa й самим фaктoм пoяви цЬoгo
листa (Г. ll{epбaнь бyлa нeписЬI\{eннoю) вгaдyвaBся пoчеpк
yстaI{oвll, дoсить дaлекoi вiд лiтepaтypHих спpaв27.

Bсe бiльшtе нездopoвих пplrстpaстей рoзпалювалoся пiд
диpигyBaнням oфiuioзy дoвкoЛa сyтo кyЛЬтyp}lицЬкI{x спpав
шiстдeсятникiв, зoкpемa _ лiтеpaтypниx вeнopiв. Так, y
липнi l963 p. opганiзaтopiв вeнopa пам'ятi Лесi Укpaiнки
(I. . l l .зюбy тa iн.), як|4i l  мaв вiдбyтися Hапеpелoлнi oфiuiй.
нoгo вiдзнaчeHня пaм'ятi пoетeси' чинoвHики вiд iдeoлoгi i
oдpа3y )I( пoчaли тpaктyBaти яK <<a}Iтиpа,ц,яtlсЬкy гpyпy>'
навiшyвaти Тм яpликlI <<бyp>кyaзниx нацioнaлiстiв> тoщo.
Koли 3l лиПня yчасникl l  вeЧopa зiбpалися в l-[ентpaльнoмy
паpкy t(yлЬTypи i  вiдпoчинкy Kиева, з 'ясyваЛoся, щo л. iтня
естpадa нe пlдгoтoвлеHа диpeкцl €ю для цЬoгo и y3aгалl пo-
дiбний заxiд пpoвoдити <<нe бахtанo...>. Beнip Bсе )I( тaKи
poзпoчaвся, oднaк хтoсь yвiмкнyв гyч}lol'oвeцЬ' зaЛyнaлa
<<лeгкa> мyзикa, якa заглyшУBaЛa пpoмoвцiв. Aле й цe не
дoпol\doглo, yчaсники пepeйшли на стaдioн <<,Ц.инaмo> i тaм
вeuip yсe x< вiдбyвся. Пpи свiтлi смoлoскипiB вистyпaлI{
I. .Ц.зюбa, I.  .Ц.paч, М. Biнгpанoвський, I.  Жиленкo, Cт. Tель.
нюк' apтисткa T. Цимбaл тa iн.28 3a сxoх<им сценapiсм пpo-
xoдиB вeuip yкpaiнськoi пoeзi i  на завoдi веpстaтiв.aвтoмa-
тiв y Kиевi. B недiлю, 29 беpезня 1965 p., клyб завoдy' де,
3а пoпepедньoю дolvloвленiстю з aдмiнiстpaцieю, мaв вiдбy.
тися венip, бyв занинений. Учасники i  близькo 250 ociб'пyб.
лiки Bиpyшили дo пapкy iм. Лeнiнськoгo кoмсol{oлy.
Bенip poзпoчаBся. Paптoм на естpaдy Bидеpся гoлoвa пpoф.
спiлкoвoгo кoмiтeтy зaвoдy i звеpнyвся дo пpисyтнiх з та-
ким <<спiчем>: <ToйapищI{, He слyшiйтe их' этo yкpаиttские
нaциoнaлистьl, бaн,Ц.еpoвцыl Пouемy otlи Bсe нa бaндеpoв.
скoп,t язЬtке читают?> Пpoвoкauiя не вдaлася, xoча пPoмoв-
ця й хoтiли пoбити зa <<бандepiвськy мoвy> 29. Heзaбаpoм
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l{oi '  П. }aлнвaxуl '  Г. Cевpyк тa Г. 3yбuенкo). A.Гopськy i
Л. Cемикiнy викЛюЧили Ъi Cпiлки xyдo)I(никiв Укpaiни зa
<<iдейнo xи6ний> твip (щoпpaвда, нaстyпнoгo ploкy ix пo.

ставaлa дeдaлi задyrшливirшoю.
Biдпoвiднo .в сepедoвltщi tцiстдeсятникiв пpl{скopився

пpoцес BI,l3нaчeння Bлaсниx пoзицiй. Багатo хтo з Hих
вЬе бiльшrе сxилявся дo IIoстaнoBкl{ пoлiтичниx пpoблeм,

питaннях iдeoлoгi i .
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бн тa I. Cвiтличнoгo) <oднoбiннo, a iнoдi й пoлiтичнo tte.
T'P1"]-.:i" тpaктyвaлися лiтеpaтypнi та iстopи.rнo-сyспiль.
нl явища>. tta кapб iм ставилoся Bсе _ вiд . . iдeйнof нечiт-
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HиKи, I lpинaймнi та ix чaстиHa, Щo oбpaлa lIJлях нeзГoдt,t '  a
пoтiм i кoнфpoнтaцii з peхкимoм' y сBoeпdy пoлiтoгeнезi пpoй-
шли всi  стадiТ, якi  дo них пpoхoдив нацioнaлЬнo-визBoльний
pyx_ <eтнoгpaфi.rнy>, <<кyЛьтypHицЬкo.пPoсBiтянськy>, i
вийцlли нa piвень iдеoлoгiчнo-пoлiтичнoгo пpoтистoяll ltя 3
сItстeмoю (дq цьoгo дiйruли вх<е тiльки rцiстдeсятн}lки-<пo.
л iтики> ) . .[I.yх(e Bа)кл и ви lvl аспеI(тo}t rцiстдeсятн t,IцтBа' знoв -
таки 3 тoчKи зopy poзвитKy pyxy oпopy, бyлa пoявa лiдеpiв,
яскpавих oсoбистoстeй. Bизнaним дyхoвним лiдepoм шiстде.
сятtlицтвa бyв I. Cвiтличний, ЯKI|Й стoяв i за кyльтyptlиць-

пepeкoнyюTЬ, Щo систeмa' якa мeтoдl{чнo tнl,IщyвaЛa l пpи.
дyшyBaJ]а, пpoститyювaЛa все' щсl l l iднiмa.Iloся I{aд сеpС,д.

кcпpaвa юPиGтiв}t тa iнцti

У тoй час' як нa пoвepx}li сyспiльнo.пoлiтичнoгo х(t.lття
виpyвaлa <<вiдлига>' в пiдгpyнтi,  нaсoм невидиMoмy для
бiльtшoстi, тpивaли пpoцесIr зoвсiм пpoтилe}кнoгo змiстy.
Haoчним свiдчeнням цЬoгo бyлo тe, щo хpyщoBський <пiз.
нiй peабiлiтaнс>> )кepтв пoлiтичниx peпpeсiй poзгopтaвся пiд
aкoмпal{eмeнт пpoкypopськllх пpoмoв Ha HoBиx зaкpитl,tх пo-
лiтичниx пpoцeсax, якi пoпoвнюBaJIИ ЛaBИ пoлiтичних _ y)кe
xpyщoвських - B'язHiв. Ha ХXI з ' iздi KПCC (сiuень 1959 p.)
М. Хpyшoв зaявив: <У Paдянськoмy Coюзi зapaз немае фак.
тiв пpитягHeHня дo сyдoвoi вiдпoвiдaльнoстi за пoлiтичнi
злoчиЪн. I{e, бeзпepечнo, вeликe дoсягнeння>37. Пpoте <вe-
ликi дoсягнеttHя> явнo oбминyли Укpаiнy.

Caмe нa чaси <<вiдлиги> пpl{пaдaютЬ числeннi випадкtt
зaсyдх(eнЬ гpoмaдян сссP зa пoлiтичHиIvlи зBинyвачення.
ми. 3a <антиpадяI{ськy нaЦioнaлiстиннy пpoпaгандy>> сyдиЛlt
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Пoлiтикo.pепpесивнa системa' хoчa й значHo oбмe>кена

rlpацЮвaти бeзпoсеpедtlЬo нa пpoдoв)кeнI{я пpaктики пoлi-
тиЧних pе-цpeсiй. Це бyли статтi 6l - <<шкiдницTвo)' i сyм.
нoзвiснa 62 _ <aнтпpaдяI{сЬка аг iтацiя i  пpoпaгандa>al.  oс-
тання мaла yнiвepсaльний xаpaктеp i  мoглa зaстoсoвyBa-
тtlся щoдo бyдь.якoгo пpoяBy tlеBдoвoЛенl{я влaдoю' }lе
ка)Kyчи вх(е пpo тe' щo тЛyt\,tаченHя пoHяття .<<aнтиpaдянсЬ-
кий> y бiльtшoстi  випaдкiв зале)кaлo l te в iд пpaвoвиi t lopм' а
вiд сyмл iнн-я-г lPаuiвн икiв ка paльних opгaн iв.  Ha пpиклaд, нa-
вir.ь пiсля ХХ з'iздy КПсс Bипaдки пoшкoд)I(еHl.Iя чи зtl}l.
щс[I l lя пopтpетiв тa пaм'ятl iикiв Cталiна нeoфiuiйHиIl{и oсo-
бами хapактepизyBaлися }Ie яK вандалiзм чи пoшкoджe}Iня
деp)KaBнoгo майна, а як <<aнтиpaдянсЬкa пoвeдiнкa>a2.

Пpoдoвх<yвaлa фyнкuioнyвaти систeмa пoлiтичнoгo нa-
lЛядy зa нaсeленняIvt,  цеHтpaЛЬ}Iою Лaнкoю якoi бyв KГБ.
3poзyмiлo, opгани деp>кавнoi безпеки бyли пoзбaв. i lенi  т iе i
бeзмeх<нoi BЛaДИ, якoЮ вoHи кopистyвaЛися y стaлiнськi
чaси'  I lpoте, як i  paнiше, вoни бyли poзгaлy)кeниМи, мали
кoЛoсаЛЬIlиЙ .aпapaт штa'тниx i  пoзaштатниx дoнoщикiв i ,
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pauii тoшo.24 rpуlня l959 p. цK KПy yxвaлив пoстaнotsy
<<Пpo стан та зaхoдI,I пoсилeння poбoти opгaнiв дepх<aвнoi
бeзпеки УкpaТнськoi PсP>. ЦK зoбoв'язав opгaI{и KГБ <пo.
сиЛити poбoтy щoдo пoпepед)I(eння, Bикpиття i  пpипинeння
вopo)ких дiй нацioнaлiстt lчHиx тa iнших aнтиpaдянсЬкиx
елeментiв нa Tеpитopi i  peспyблiки>41. I lцoпpaвдa' пoстaнoвa
opiснтyвалa <<opгaни> нa шиpшe зaстoсyвaння <пpoфiлaк-
TL|Kь1> i <<вихoвниx> мeтoдiв щoдo тих, хтo <<вI{падкoBo пo.
тpапив нa вopoх<ий шлях>.

oчeвиднo, Мoсквi цi настaнoви здaлися нe дoсить I loB.
ll}.l}tl.t. 28 липня 1962 p. бyв видаllий тaсмний нaкaз KГБ
сссP iз хapaктepнoю нaзвoю: <Пpo пoсиленtlя бopoтьби op-
гaнiв дeprкавнoi безпeки 3 Bopo)кими пpoяBaми a}IтI{pадяtl-
сЬких елeмеttтiв>>. .[I. iя цьoгo нaкaзy зг iднo з piшенням ЦK
KПУ бyла. пoшиpeнa нa Укpaiнyas. Bельми пoкaзoвo' щo сe.
peд зaхoдiв, якi пepeдбaчaлися нaкaзoп{' 6улtl il такi: пoси.
лeння <<чeкiстськoi poбoти> y вищиx. i сepeднix спецiaльниx
нaBЧаЛЬtIих 3aKлaц'aх' пеpeopl €нтaцlя агeнтypl{oгo апаpатy
на зaбезпeчен}Iя <<oпеpатиBнoТ poбoти пo свoечaснoмy Bи-
явлеtlt lю i  пpипиненHю вopo)I{иx дiй aнтиpaдянсЬкиx еЛe.
ментiв> нa теpllтopii peспyблiкиa6. oб'ектами oсoбливo пилЬ-
нoi yвaги стаЛи мoлoдЬ та iнтeлiгенuiя. Kеpiвl{ицтBo KгБ
pеспyблiки нaMагалoся <<чepeз aгe}Iтypy i  дoвipениx oсiб
пoстiйнo oтpимyBaти iнфop.маuiю щoдo пpoцeсiв, якi вiдбy.
вaютЬся сеpед Moлoдl тa lнтеЛlгeнцll '  вчaсI. lo l  пpaBилЬ}Io
ви3нaчати iхнiй xаpaктеp для тoгo, щoб paзol,t  з паpтiйни.
ми i  гpoмадсЬкими opгaнiзaцiями запoбiгaти пepepoстaнню
пoлiтичнo хltбниx пoглядiв тa iдеoлoгiчнo шкiдливих пoми-
лoк в aнтиpaдянськi пpoяви>>a7.

oт>к-e.., .пpaктиl{а пoлiтичниx pепp.eсiй, пoлiтичнoгo чa.
глядy' l l  lдeoлoгlя 3aлишaлися HезMlнIlиMIr и y часи <вlд.
лиги>' хoчa' яснa pi. l ,  масштaби цiеi  дiяльнoстi нe мo)l(нa
пopiвI lювати з пoпepeднiми poкaми. B знaчl l iй мipi ця пpaк.
тика МaЛa IIpеBeI{тиBl lий хapaктеp, спpямoByBалaся здeбi.
ЛЬшoгo пpoти yяBl{их пpoтивникiв pе)I(имy' нirк пpoти peаЛЬ-
них. Утiм, пeвнi пiдстaви для тaких дiй, з тoчки зopy вла.
ди тa i i  oxopoнних сTpyктyр, бyли. Пoлiтичний oпip (пopyн
iз мopальним, iнтeлeктyaльним) тoталiтapнoмy perкимoвi в
Укpaiнi нe пpипиtIявся. oсoблIrвo цe сToсyетЬся зaхiдниx
oблaстeй Укpaiни. 3a дaними KГБ УPсP oстаt l l lя aктивtlа
бoiвкa oУ}I_УпA бyлa лiквiдoвaнa лише B 1956 p. a8 Ha-
стpoi знauнoi чaстини нaсеЛеHHя-peгioнy 6улп ззлaлeкиIl{lt
вiд пpopадяHських. У гpyднi l957 p. сeкpeтap Львiвсьltoгo
oбкoмy паpтi i  М. Лaзypeнкo i  начaльник oбласнoгo yпpaв-
лiння KГБ B. Шeвченкo дoпoвiдали цK KПУ' щo <<нaцio.
налiстичнi тeнденцi i  сеpeд нaсeлettHя Ще х<ивyнi, вoни й те.
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пep пpoяBЛяютЬся з бoкy деякoi ЧaстиIltl iнтелiгенцii i на-
вiть тих oсiб, якi ,  на нaшy дyмкy, стoятЬ нa paдяHських
пoзицiяx>>ag. У l959 p. пo oблaстi бyлo poзlllyкаl{o 48 aвтo.
piв aнтиpaдя}lсЬких лeтючoк i  <пpoфiлaктoBанo) l455 oсiб,
якi вислoвлЮBaЛI,l нeвдoвoлeння влaдoю50. Ha сеpe,Цинy б0-х
poкiв y захiднi oбластi Укpаiни пoвeрHyлoся близькo 60 тис.
oсiб, pанiшe зaс},дх(eних 3a yчaсть в УПA чи зв'язки зi  збpoй-
ним пiдпiллям5l. Heзвa>кaючи нa тe, щo вoни бyли aмнiстo.
вaнi, цi l .]Ю.Ц.И зZl3Hавaли всiляких yтискiв з бoкy влaстeй,
Щo' звичайнo, нe спpиялo пoлiпrценню oбстанoвки в кpaю,
тим бiльш € ,  Щo знaЧна часTинa циx людей, вiдсидiвши y
тaбopах' явнo не вiднyвaлa симпaтiй дo pадя}IсЬкoi влади.
Мaсла y вoгoнЬ пiдливaлa й тa oбставинa' щo згiднo з yка-
зoм Пpези,Цi i  Bеpхoвнot Paди УPсР <Пpo забopotly кoлиtlt .
t l l lvt  кepIвникаM l  aктивHrl i l l  yЧaсниKalvr yкpаlt lсЬкoгo t lацlo.
налiстичнoгo пiдпiлля, якi  в iдбyЛи засyд)кення i  пoкapан-
t lя,  пoвepтaтися в 3аxiднi oблaстi  УPсP>, вiд 9 листoпaдa
1956 p.,  в iс iм зaхiдниx oблaстeй Укpaiни бyли закpитi для
активiст iв oУH-УПA, засyдхtених за <<зpaдy Батькiвшtи.
нi>, тepop, дивepсi i  i  <<бaндитизм>>. Caмoвiльнe пoвеpнeнHя
лo piдниx oсeлЬ кapaлoся тpиpiнним 3aслa}Iням.

Hезвarкaючи нa всi  цi  зaхoди (a пoнaсти й зaвдяки iм),
спopaдичt|o в 3axiднiй Укpaiнi  виникaли спpoби opгaнiзo.
Baнoгo oпopy'  в дyсi  пoпеpeднiх poкiв, якi  негайнo пpидy-
IIIyBаЛисЬ. У гpyлнi l958 p. в lвaнo.Фpaнкiвськy бyлa за.
apеIllтoванa гpyпa poбiтникiв i стy.u.eнтiв - члeнiв пiдпiль.
нoi opганiзaцiТ <<oб'еднана паpтiя BI,Iзвoлeння Укpaiни>, якa
малa дiяти зa пpинципами oУH. У бepeзнi t|астyпt loгo poкy
всi  вoни (8 oсiб) бyли зaсyлх<енi закpитим сyдol l t  нa piз-
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нацioнaльнo-визвoлЬHoi бopoтьби пiд пpoвoдoм oУH_УПA,
етaпy' який фактичнo в)кe завepшиBся.

Paзoм з тим пapaлельнo велися пolxyки l loвих фopм i
мeтoдiв сaме пoлiтичнoгo oпopy систeмi. I-I.eй oпip нe мiг
yх<e базyватися Ha сyтo нацioнaлiстичнiй iдеoлoгi i  oyнiвсь-
кoгo зpазк3, Щo виI\{агaлo зaстoсyвaння й вiдпoвiднoТ так-
тики бopoть6u, a це' в свoю чеpгy' загpo)I(yвaлo пoсилeн-
tlям pепpeсiй з бoкy Bладl{ й виснaх<eнням людськl{х pвеp.
вiв i сил. /Vlета залишaлася стapoю _ дoсягнeння нe3aле)t{.
нoстi Укpaiни, oт)ке' пoпryки ii здiйснення стoсyвaлися
таKтики бopoтьби i вiдпoвiДнoi iдеoлoгii. Пpoявoм цнx пoшy-
кiв i свiднeнняI\{ пoчaткy нoBoгo eтaпy пoлiтичнoгo oпopy
тoтaлiтapнiй систeмi бyлa спpoбa ствopeння opганiзaцi i ,  якa
б дiяла пpoти цiсТ системи, oднaк y i i  paмкaх.

Пepшi кpoки B цЬol{y нaпpямi бyли здiйсненi сaме в 3a.
хiднiй Укpаiнi, нeзBa)кaЮчи нa тe, щo B цЬoll{y peгioнi, з.п,а-
вaлoся б, iснyють найбiльш l lеспpиятлI{вi yмoвн для пo-
дiбнoi дiяльнoстi. Iнiцiaтopoм й oдним iз фyнлaтopiв тaкoi
opганiзaцii бyв юpист за oсвiтoю, tЦтатний пpoпaгaндист
Pадехiвськoгo paйoннoгo кoмiтетy KПУ Лeвкo Лyк'янeнкo.
B 1958 p. вiн paзoм iз пapтiйний пpаuiвникoм C. Bipyнoм
(пiзнiшe дo l lиx пpи €днaBся зaвiдyюuий сiльським клyбoм
B. Лyuькiв) yжилн зз}oдiP дo ствopеI.lня пiдпiльнoi паpтii
пiд yмoвнoю l{aзвoю УкpаТнськa poбiтниuo-сeлянська спiл.
ка (УPCC)56. Мaйбyтня opганiзацiя, нa дy}rкy i i  зaснoвни.
кiв, мaла дiяти нeнaсилЬницЬкими. пo ll{o)t(ливoстi _лeгаль.
нll l t ,tи мeтoдаIltи' стaBЛячи зa I{ery дoсягtlеl lt lя нeзaлех<нoстi
Укpaiни, lI{o oзнaчaлo б каpлинЪльнy змiнy тактикIr pyxy
oпopy в цiлoмy. 3гoдoм, чеpез тpI{дЦять poкiв' пoяснюючи
св.iй зaдyм, Л. Лyк'яHенкo зay.вaх(yBав: <Пepexiд дo aгiта-
цii витiкaв I{е з нeнaBистi дo збpoi, a 3 ясIloгo poзyмiння не.
мo)I(лl,lвoстi ii: з iстopii бo знаeмo, щo пiсля пopaзки l{аpoдy
y всeнapoднiй бopoтьбi тa шиpoкoмy п{асoвoмy pyсi нaстy.
паr пеploд сyмy t po3Чapyвal{Ь завдoв}I{ки в цiлe пoкoлiння
[.. .].  3авдання пoлягae в пiдгoтoвцi нaPoдy дo нoвoгo мaсo-
вoгo pyхy зa нацioнальнy свoбoД,У. .Ц.ля тaкoi пpaui пoтpiбнi
нe скopoстpiл з багнeтoм' a нaтxнeнe слoвo з вipoю в пe.
peIvroГy дoбpa над злolvt, свoбoди наД Paбствoм' 3алeх{I{иx'
кoлoн.iальних нapoдiв нaд iмпе-piею)57. Гoл.oвним, нa дy!,.
кy iнiцiатopiв зaснyвaння майбyтнЬoi пapтi i ,  бyлo пiдтpи.
мaти ..пpoцeс poзвитKy нaцioнальнo-BизвoЛЬHoгo pyxy' не
дaти йoмy згаснyти пiсля poз.гpoмy УПA58. 3 цiею мeтoю
Й пЛанyвалoся ствopеHня пapтii, яKa зa спpиятливt,lx oбста-
вин Maла статI{ ЛегaльIloю.

. . Tpeбa бyлo rшyкaти пPихилЬttикiв, пoшиpювати <геoгpa.
фiю> дiяльнoстi майбyтньoi паpтi i .  3 цiею l\,teтoю Л. Лyi 'я.
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неHKo пеpeйшoB IIpацюBaти в aдвoкaтypy глиняl{сЬкoгo pa-
йoнy Львiвськoi oбластi.  Tyт вiн пoзнaйolvlився з I.  Kанди.
бoЮ, завiдyвaнем paйoннoi юpидиннoi кottсyльтaцii. Ha
гpyнтi спiльних пepeкoнarrЬ щoдo мaйбyтHЬoгo Укpaiни y
циx двoх людей, якi налeх<aли Дo paдянсЬкoгo деpх(aвнoгo
iстеблiшмеtlтy, мaли чимaлий я<иттeвий дoсвiд, oдpaзy ) l t
Blt}I l lклa взarМl la дoвipa й симпaтiя. Bл<е чepф тpи ти>кнi
rt iсля пepшoгo знaйoмстBa BoI{и poзтvloBляли нa небезпечнi
тeМи, oбгoвopювaЛи oснoвнi мoмеl lти пpoгpaми майбyтньoi
паpтi i59. 3a пpиклaдoм Л. Лyк'янeнкa, I.  Kaндибa пеpей.
шoв пpaцюBaти B адBoкaтyPy мiста ПepемиlIIляHl{ Львiвсь.
кoi oбластi, щoб знаxoдити tloвих oднoдyмцiв. Утiм, цьoмy
пoшyкoвi зaвa}каЛ.и кoнспipативнi мipкyвaння. Пiзнiшe, 'пiс.
ля . iвикpиття>. нeiснyючoi УPCC, oбласне yпpавлiння КГБ
y свoelvry 3Blтt пoвlдolvlлялo' щo дo аHтиpaдянсЬкol дlяЛЬ.
ioстi <<Cпiлки> бyлo заЛyчelio близькo 30 oсiб60. Aлe й ця
цифpа видaетЬся пepебiльrпeнoto. B oсI{oвHoMy це бyЛи дpy.
зi ,  poдинi, дoбpi знайoмi iнiцiатopiв, якi х iба щo ЧитaЛи дe.
якi дoкyменти майбyтньoi пapтi. i  абo чyли IIpo намipи i i
ствopити. Фaктичнo )K ядpo актI,lBtlиx дiяuiв склaдaлoся
3 тpЬoх oсiб: Л. Лyк'янeнкa, I.  Kандиби тa C. Bipyна, якi
пpацювaЛи y Льв. iвськiй oбластi.  He виключeнo, щo Bottи
мaЛи oд}loдумшiв i  в iнших pегioнaх. 3oкpемa, Л. Лyк'янен-
Ko згaдyr прo якyсЬ <<лiвoбepeх<нy гpyпy> 3а дopyченням
якoi вiн y д.pyгiй пoлoвинi 1959 p. нaписaв пpoект пpoгpаI{и
УРсс6' '

l r 'мoви, зa яких дoвeЛoся дiяти iнiцiaтopal{ стBopенtIя
пapтii. yскЛaдI{ювали здiйснeння гoлoBtloгo тaKтичlloгo зaв.
даHtl)I - ведeнl lя aгiтaцi i  i  пpoпaганди сepед нaсeлення.
Bсlrи, вЛaсне,.poзyмiли, щo нaвiть oбме>кенa aгiтaшiя y
вyзЬкoм.y ДoвкlЛлl IlaBpяд чи-.Mo)кливa' а стBopeння po3га-
лyх<eнoi opгaнiзauii _ тIIм бiльrшe, яKщo бpaти дo yвaги
неoсях<нi lvto)I(лиBoстi pепpесивниx opгaнiв, кiлькiсть Тхнiх
лoбpoв. iльниx чи невiльних пoмiчникiв. oтжe, майх<e два
poки пiшлo нa те, шoб згypтyвати невеликy кyпкy пpихилЬ-
никiв. opгaнiзaшii  як тaкoi не iснyвaлo, питaння i i  пеpспек.
тив 3алишaлoся нe3'ясoBal lим.

Cаме для цЬoгo, i з метoю oбгoвopити пpoгpaмoвi заса.

пеpulе пoстaлo питанHя пpo тeopетичнi засaди пpoгpaми.
Пpoект бyлyвaвся нa п,rаpксистськиx тeopетичниx пoстyлa.
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тax: iшлoся пpo Beличeзнe значeння для дoлi yкpaiнськoго
Hаpoдy пpoлeтapсЬкиx peвoлюuЦ.-цг^o <влaдy кaпiтaлyr як
гoлoвHе сoцiaльнe 3лo тoщo. <УPсс,_ пiдкpеслювaлoся l}
пpoектi,_ стoiть нa .гpyнтi мiх<нapoднoгo .кoмyнiз.Цy i пoдi-
ляе тeopiю pевoлюцiйнoгo Iuapксизмy-ленiнiзмy. Мapкснзt't-
ленiнiзм e iдeйнoю збpoeю УPсс. Bивчення i  oвoлoдiння
цiсю збpoсю € oдниM iз вaхtливих завдaнЬ кoх(t{oгo члeнa
УPсс, бo знaння мapксизI ' , ty-ленiнiзмy вкaзyютЬ на бeздoн-
l lе l lpoвалля мiж сyчасHoю paдяHсЬкoю дiйснiстю i тимl l
iдеалами, зa якi бopoлися пpoлетаpi yсiх кpаiн з ix генi.
алЬнимI{ вo)l(дями: Мapксoм, Енгeльсoм i  Лeнiним>62. Caм
aBтop IIoяснювaB вибip тaкoгo вapiантy тeopeтичнoi бази
пpoгpaми тим, щo, пo-пеptl lе '  тeopiя мapксI, lзмy.лeнiнiзмy
B кJlасиЧl{oмy вигля.Цi мae пoзитI{вне свiтoглядHе знaчeння,
пo-дpyгe, тиМ, щo вoнa вiдpiзняeться вiд пpактичнoi дiяль.
нoстi KПCC i, пo.тpeт € '- вeликoю пollyляpнiстю Маpксo.
вoгo BчeнHя сepед кoлoнiальних нapoдiв свiтy-,.нa мopaлЬнy
пiдтpимкy якиx poзpaхoByBaЛи зaснoвники УPсс (станo.
виЩe Укpaiни y складi сссP тaкo)l( xapaктepизyвалoся як
кoлoнiальнe)63. Tpидцять poкiв пo Tol,ty Л. Лyк'янеtlкo зга.
дyBав, щo дЛя пoчаткoвoi гpyпl,I iнiuiaтopiв ствopеI{ня пaP.
тii нaйвa>кливiшим бyлo зaлyuити людей з вищoю oсвiтoю,
a в HlIx мapксизм.лeнiнiзм бyв пpишeплeний нaстiльки гли.
бoкo, щo вoHи пpoстo нe спpийняли б iншoгo теopетичнoгo
вapiaнтa 6a.

Пiд чaс oбгoвopeння пpoектy пpoгpамl{ цi мipкyвaння
бyли взятi пiд сyмнiв. Гoлoвним oпolteнтolt,t вибopy мapк.
систськoi теopeтичtloi плaтфopмI{ вистyпиB I. Kандибa, якпil
3аяBив' щo Mapксизм.лeнiнiзм oстoгид нapoдoвi65. Учасники
нapaди в цiлoмy пoгoдилися з ниIlit, хoчa зaпpoпoнyватк
як}'сь peaльнy aлЬтеpнaтивy нe 3мoгли. B пpoueсi дooпpа.
цюваllt{я прoeктy пpoгpaми Л. Лyк'янel{кo зaлишив йoгo
теopетичнoю базoю мapксизl,l, пoясHююч}t цe пpагIrенIlяIlt
мaйбyтньoi пapтi i  дo спpaB)I(Itьoгo мapксизмy' який, нa йo-
гo дylvtкy' ttе мав нiчoгo спiльнoгo 3 пpaKтикoю KПCC.
<<B pyкaх тепepiшньoгo кepiвництвa'- п}Iсaв вiн,_ мapк-
сизм-ленiнiзм слyх<ить зaсoбoм yдoскoнaлення метoдiв i
фopм eксплyaтаuii наpo.Цiв, скpиHeю цитaт' з якoi в 3алФI(-
нoстi вiд пoтpeб виймaються тo oднi, тo лpyгi цитaтIt для
пpикpиття пoлiтики, якa l{aспpаB.Цi е Bиpaзolvt мaтepiаль-
ttиx iнтеpeсiв. пpaвлянoi касти. [1. l  м.и . . .  пoвиttнi пoстiйl lo
вивчат}l тeopilo }rapксизмy.ленiнiзмy i дoнoсити ii спpaвх<-
нiй змiст дo нapoдy, poзкpивaти лиЦемipствo i бpeхливiсть
бюpoкpaтичtloгo кеpiвництвa, пoкaзyвати tIа кoнкрeтних
пpикладaх,3 oднoгo бoкy, сyпepeчнoстi мiх< пpaктичнoю дi-
яльнiстю KПPс i  i i  влaсниI\, lи гаслaми. а з iнrшoгo _ сvпе.
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речl{oстi Мi)к пpaктичIIoю дiяльнiстtо KПPс i  гoлoвltими
iдеями мapксизмy.ленiнiзмy>66.

Такa пoслiдoвнiсть y вiдстoювaннi сaме маpксистськoi
оpiентаui i  пpoгpaMи пoяснюBaлaся кiлькoмa пpичиHaми.
Aвтop BихoдиB iз pеaльнoi oцiнки iдеoлoгiчl lo i  ситyаui i  в
Ук1lаill i. Пoкласти B o.сtlo'вy iдеoлoгii вимpiянoi п.аpтii сис.
теi\ty якихoсь i l t tuих iдей (напpиклaд, нaцioналiзм) бyлo
l{еtиo)кливo 3 oглядy нa ПepспeктиBи лeгаЛьнoi poбoти, Це
OзltaчaЛo вiдpазy )к Пpoтистaвити сeбe paдянськiй системi,
щo tlе вiдпoвiдaлo тaктиЧl|Itм цiлям. oтжe, дoBoдилoся Bи.
хoдиТи з пoзицiй тiеi  iдeoлoгi i ,  яка B paдянсЬкoмy сyспiль.
сr.вi  мaлa сTaTyс oфiцiйнoi. Пpoблемa i i  xибнoстi виpiшy.
BaJlacЯ пpoстo: хибними BBа}кaлися i i  <<викpивлеtlI lя> . i  кoн-
кprтI lе втiлeння iх y >киття. Cамa х< мapксистсЬкo.лeнiнська
iдеoлoгiя B <<чистoмy> виглядi, i i  пiзнавaльний i  сoцiaльнo.
коltстpyктивний пoтeнцiaл, вiдпoвiдний свiтoгляд вв8)I(a-
ЛI, lся I{езaпеpeЧниI\,tи. Пoдiбний пiдxiд l lеpeгyKyвaвся з pе.
вiз ioнiстськими течiями в кoмyнiстичних пapтiях 3aхoдy, a
тal(oж Cхiднoi €вpoпи.

Bибip мapксистсЬкoi opiентaцi i  не бyв випaдкoвим i з
oг. lядy }Ia Tеopетичний дoсвiд сaмoгo автopa пpoгpaми. Biн
прoстo нe знaв lHшIlx TеopeтI, lчниx пlдвалиH на тaкolt,Iy plB.
нi, oтo>к дoBoдI,lЛoся пoeднyвaти мapксистсЬкl пoстyлaти 3
iдeями l lацioltaльнoгo ви3вoлення Укpaiни. B цьoмy вiднo-
rttснl l i  пpoеKT пpoгpaп{и УPсс - пpяме пpoдoв)кeння i .Цeйниx
пoшyкiв yкpaТнських сoцiалiстiв пoчaткy ХХ ст. (М. Пop-
шrа, Л. ЮpкeвlIua (Pибaлки), ! , .  AнтoнoвиЧa та iн '),  -a-Ta.
кoж тal( зBaних нацioнaл-l<oмyнiстiв 1920.х poкiв (o. Шyм.
сЬl(oгo, М. Хвильoвoгo, М. Cкpипника тa iн ').  I-[е пiдтвеpл.
}I(У €тЬся i  згадкoю сaмoгo Л. Лyк'яt lенка пpo те' щo,
булyuи стyдеHтoм y Moсквi,  вiн пoзнайoш,tиBся з пpoектoМ
пГoгpaми Peвoлюцiйнoi yкpaiнськoi паpтi i  l903 p.- i  бyв ypa.
я<ени fr йoгo <<дeмoкpaти uн iстю i сoцi ал iстичн iстю>67.

I-[ iкaвo, щo лoгiкa фopмyлювaння тaктичниx i  стpaтe.
г iчlrиx зaBдaнЬ y пpoeктi пpoгpaми УPсс майже дзepкaлЬ-
нo вiдбивaлa вiдпoвiдний хiд дyмoк iдeйниx пoпepе.u.никiв
Л. Лyк'янeнкa. Укpaiнськi сoцiaл-демoкpaти, як.вiдoмo, нe
вiдмoвлялися вiд пеpспективи <(t{езaЛe)кнoi сoцiaЛiстичl loi

зa poзl lIиpен}Iя демoкpaтi i  в CCCP. У пpoгpaмi пiдк-peс.
ЛloвaЛoся, щo дeМoкpaтизацiя сyспiльнoгo життя _ oб'ск.
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тивtIий пpoцес, пoв'язaний, пepедyсiм, з пoтpебaмI{ poзвиT.
ку ltpoдyктив}Iих сил сyспiльствa: <<PoзBитoк пpoдyктиBнIrх
сил змiнюе.виpoбни.нi вiднoсини, а oстаннi визI{aчaютЬ дс.
гvloкpати3ацlЮ сyспiльнo.пoлiтичнoгo )t(иття. Poзшиpення
свoбoди _ пpoцес oб'ективний, i  як би йoгo нe гaЛЬмyBaJIo
бюpoкpатичне чинoBI{ицтвo' йoмy нe зyпиHити Цей пpoцeс>ss.
Poзшиpення дelvloкpaтичIlиx свoбoд зpештoю Mалo ствopиTи
вiдпoв. iднi сy-спiльнi yмoви дЛя пoстаHoвки питaI{ня пpo са.
мoстiйнiсть Укpaiяи, пpo вихiд i i  з i  склaдy CCCP. У цiй
с-хeмl нe.в^aх(кo yпl3нaти в зaгaЛЬних pисax сценapiй пoдiй
1986-1991 pp.

Пpинципoвиtt/t I\,toN{eI{тoм пpoгpами бyлo те, щo бopoтьбa
зa сaмoстiйнiсть l\{алa Beстися нe тiльки нeнасиЛЬHицЬки.
ми, агiтаЦiйнo-пpoпaгaндистсЬкиI\,tи I\,lетoдаMИ, a i| сyтo за.
кot l}II lм, кoнститyЦiйHиIvI шляхoм. Юpидиннoю пiдставoю для
фopмyлювaння виJvtoг сaмoстiйнoстi Укpaiни мaли бyти
вiдпoвiднi статтi Koнститyui i  УPсP (ст. l4) i  Koнститyui i
сссP (ст. I7). Це бyлo ше oдI{иM свiдчeн.ням лoкopi l iнoТ
пеpеopiснтацi i  тактики ви3вoЛЬнoгo pyхy в йoгo пoлiтич-
ниx фopмаx. l l{oпpавда, oдин iз yнaсникiв листoпадoвrl . i
наpaди, B. Лyuькiв, пpoпoнyBaв дiяти стapи[tи MeтoдаtvtI{
opганiзацi i  збpoйнoгo пi.п.пiлля, oднaк peштa вiдмoвилася
ttавiть oбгoвopювaти тaкy мorкливiсть69. Bихoдячи 3 тoгo'
щo oсHoвlt i  демoкpатиннi пpaвa' пpoгoЛoшeнi Koнститyui.
€ю, Мaли фiктивний xapaктеp' yчaсники нapади виpiшилt,t
дiяти нa пoчаткoвoI\,ty eтaпi }IеЛeгaЛЬIlo' пo Mo)l{Ливoстi пo.
€дHyIoЧl,I такy poбoтy з ЛeгалЬнoю. Як пеpшopядне стави-
лOся зaBдання збiльшення pя.Цiв o.Цнoдyмцiвzo.

У пpoгpамi 3нaчI{е мiсце вiдвoдилoся сoцiaльним i
ttацioнальним пpoблем-ам. Iшлoся пpo неpiвнoпpавнiсть екo-
нoмiчнoгo стаl loвищa Укpaiни y склaдi сссP, пpo викpив-
ленIlя .пpиtIципy <пpoлетаpськoгo iнтеpнaцioHaлi3мy)'  не-
oбхiднiсть yкpаiнiзацi i  apмi i  нa тepитopi i  Укpaiни, нepiв.
HoпpaвHe стаt loвищe yкpаiнськoi мoви i  кyльтypи; пpo
експЛу?тaцiю poбiтничoгo класy й селянствa дepх(aвoю тo-
щo., .  BиникlIеHня Цl lx пpoблeм та iх зaгoстpeнHя пoяснlo-
вaЛoсЬ такo)K вiдxoдoм вiд <спpaвх{I{Ьoгo> i lapксизмy.
..oбгoвopення пpoeктy пpoгpaMи yPсс y лисioпалi

l960 p. пoкaзаЛo, щo, пo.пepше, нe всi пoдiляЬть i i  мapк-
систсЬкy opiентaшiю, а пo.дpyГ € ,  Щo слiд <<пoм'якшити> в
нiй пoстaнoвкy I lитання пpo сaмoстiйниЦькi пpaгнeння май.
бyтньoi пapтi i .  Ишлoся навiть пpo тe' щoб yзагaлi вилyни-
Tи з пpoеKтy пpoгpaми <сaмoстiйницькi> пaсах<i й натoмiсть
пi.п.кpеслитlI <<демoкpaтизaтopськi> пpaгнeння УPCC. 3'яви.
лaся навiть t loBa ItазBa майбyтlrьoi opганiзашii  (зpoзyl.r i -
Лo, Тe)к yмoвна): Cпiлка бopoтьбl l  зa де}toкpaтiю. Пoдiбнe



piшeння пoясt lюваЛoся, кpi l{ yсЬoгo iншoгo, й мorкливiстю
лpoвaлy: ввa)I(алoся' щo за <дeмoкpaTизаTopствo> пoкаpa.
IoтЬ мeншI сyBopo, нiх< зa <<самoстiйництвo>72. Пepший ва-
piaнт пpoeктy пpoгpами бyлo виpiшенo 3lIищити (цьoгo, o.ц..
нак, нiхтo нe зpoбив).

Щo >к дo ПеpшoЧеpгoвих пpактичних дiй, тo yчaснrrки
+tаpади BиplшиЛи poзпoчати з тoгo )к кyЛьTypництBa' 30.
кpelvrа, poзпoвсюд)I(yBaти yкpaiнськy гaзетy <<Haшe слoBo)
(видaвaлaсь y. Пoльшi),-сaм. фa.кт i i  пol lJиpеI l l lя мaв би

спpияти.викopiнeнню. стpaхy зi  свiдoмoстi людeй, для кoт-
pIlx ttaвiть читaння iнoземнoi газети нeщoдaвнo бyлo не.
безпeчнoro спpaвoro. .Пеpeдбaнaлoся пoшиpеIrня дoзвoлeнoi
BЛaдoю lстopиЧнol лlтеpaтypи з метoЮ BиxoBaння нaцloHa-
льнoi свiдoмoстi лЮдей, oсoбливo мoлoдi. Ишлoся тaкoж
'пpo те, шoб opганiзyвaти висyнeння piзнoгo. poдy виIt{oг дo
деp}кaBHиx opганlB y pyслl демoкpатизацl l  нoplt{ пoвсяк.
деннoгo х{итTя: дoзвoлy нa пepeдплaтy зaкopдoннoi пpеси'
yltpaiнiзaui i  oсвiти, деIvtoкpатизaцi i  вибopiв дo Paд (висy-
вaнI{я aлЬтepнaтиBних кaндилaтiв) тoщo 73' Л. Лyк'янен-
кoвi бyлo лopyчеHo дooпрaцювaти У вiдпoвiднoмy лyсi
пpoeкт пpoгpaми' щo вiн i  зpoбив, нaписaвши <<Нoтaтки
yЧасHикa пepшoi Hapaди Cпiлки бopoтьби зa дe}roкpа.
тl lзaцiю>.

Плaнaм унaсникiв пepшoi нapади нe сyдилoся здiйсни.
тися. 3a мaтepiалaми.дotloсy М. Baшyкa I(ГБ пo^чaлo <poз-
xpyчyвaтн> спpаBy пiд oпepaтивtloю }IaзBoЮ <<Ceпapaтис.
тl l> 7a. У двадцятих числаx сiчня l96l p. напepeДo.lнi
настyпнoi нapaди бyли зaapeштoвaнi Л. Лyк'яненкo, I.  KаlI-
дlrбa i  C. Bipyн. У бepезнi схoпили, щe ЧoгиpЬoх <членiв
УPCC>: B. Лyuькiвa, iнх<eнepа o. Лiбoвича, слiдчoгo пpo-
кypaтypи И. Бopoвиuькoгo Tа мiлiцioнepa I. Kiпиша. У Львo.

l l iбитo пiдпaдали пiд ст. 56 _ <3pалa Бaтькiвщинi>, зoкpe.
мa, йrшлoся прo <<змoвy 3 мeтoю зaхoплeння влaди>. Biдpa.
3y стaлo зpo3yмlли[,t' щo слlдствo KepyватиI{eться нe зaкo.
ltoм, a вказiвкaми вищoгo кepiвництва, якe явнo .poзpахo-
ByBaлo (й нeбезпiлставнo) нa великий кap'еpний знск iз
шiсТ спpaви, тим бiльше, II lo вoнa викЛIlкaла пepeпoЛox y
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<<веpхах>: <<пi.цпiльники> бyли ttе <<нaцioналiстами>>, нe <<баtI.
.Ц,epiвцями>' а чЛeHalvrи пapтi i ,  якi дo тoгo х( збиpaлися пpo.
пaгyвaти I\,tаpксизM i кoнститyЦiйнi нopми!

I{e пiдтвepдив i  пoдальшиfl poзвитoк пoдiй в хoдi слiд.
ства. Bсi спoдiвaння Л. Лyк'янeнка тa I. Kандиби нa сBoIo
фаxoвy oбiзнанiсть i  мoх<ливiсть вiдпoвiднoгo саt\{oзaxисТy
вияBиЛися маpl lими. .I l .искyсi i  з i  слiдчими 3 пpаBoBих i  пpо.
цесyaльн}lх питаHЬ яBнo }lе вдaвaЛися. Koли Л. Лyк'яttенкo.
спpoбyвaв I. lагадaTи слiдuoмy, щo мета дiяльнoстi УPсс
вiдпoвiдae кoнститyЦiйним нopмаM, тoй дaB пpoстo блискyuy
зa змiстoм, лaкoнiннiстю й цинiзмoм вiдпoвiдь: <<Koнститy-
ция сyщeствyет дЛя загpaниЦьl!>75. Koмyнiсти зi  слiдчих
opгaнiв BI|яB|4J||4Iя здiбними кoнтpпpoпaгaндистаI\,lи. B pe.
зyльтaтi спiлкyвal l t lя 3 l lиI\,tи гoлoвний теopетик нeнapol l .-
>кeнoi УPсс пoзбавився пpoмapксистських iлюзiй i  rпiy. l .
нoТ вipи в peальнiстЬ pадя}lсЬкoгo зaкoн-y, ПPo Щo 3 сyмнolо
ipoнiею писaB Чеpeз тpидцять poкiв: <<У рeзyльтaтi зaвзя-
тиx тeopетичнl lх сyпepечoк 3 пpедсTaB}Iикaми ЦK KПУ тa
висoкиIvlи кагeбiстськими чиI{aми я вpeштi-peшт пoвipив
HaчaлЬникy Львiвськoгo УK.ЦБ пoлкoBниKy Шевненкy, щo
paдяHсЬкa BЛадa _ це нe тoй oбpаз, щo склaдастЬся нa oс.
нoвi зaкoнiв та iншиx папepiв, a тe' щo е Ha вyлицях та пo.
Лях' щo е в мiстаx i  селax в нaтypi, цe не те, щo кa)кe BЛaДa,
a тe' щo вoнa poбить. Teopетинний тyман, щo йoгo п'ять
poкiв сoфiзмaми i  бpеxнeю навi lo loть стyдeнтaм, poзвiявся
i я пoглянyв нa дiйснiсть oчимa звичайнoгo Heдиплoмoвa.
нoгo дядЬкa' Д'Ля якoгo в х<иттi гoЛoвним е не бyлiвництвo
кoмyнiзмy, а пpoстo нaпiвдаpмoва пiдневiльнa пpаця, i  нe
сoюз бp.aтнiх peспyблiк, а пpoстo Чyх(a poсiйська Bopoх(a
владa>76.

ствo y кpal l(иx paдя}IсЬких тpaдицiяx пiшлo тopoвal{oю стe)к-
кoю - виби.вaнням неoбxiдниx дaних iз пiдслiдних, пepe-
I(pyчeHHяM i фaльсифiкaцiсю Тxнix пoказань i  вх<е вiдoйих
фактiв. Усi <<члeни УPсс> булп нaлiilнo iзoльoвaнi вiд зoв-
нiшньoгo свiтy й oдин вiд oднoгo. .Ц.o кaмep пiдсадх<yвали
пpoвoкатopiв, якi всiлякo дoвoдили безпepспeктивнiсть-спptl.
тивy i ,  як зaзначaв y свo € I l , ty листi.скapзi C. Bipyн, . .найa.
гaлися пеpeкoнатl{ Haс' щo всякe вiдстoювaння свoei пpa.
вoти €  aбсypлнiстЬ, Щo всi нaшi людськi i  гpoмaдськi пpa-
вa заЛиIIJиЛися пo тy стopo}|y тюpeмних двepeй, a тyт вol lи
(KгБ.- Г. K.) Ivroя(yтЬ зpoбити з I{aми всe, щo зaхouyть>/7.
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Cвавiлля слiдчих oбмехtyвалoсь xiбa щo вкaзiвкaми (нa-
ЧaльстBa>' пpoкypop Cтapикoв, який мaв Hаглядaти зa слiд.
стBoм' зBеpтaвся. дo пiдслiдttих з нецeнзypt{oю лaйкoю, o.Ц,.
нoгo paзy лaкoнiчнo пooбiцявIди кoтpoмyсЬ iз ниx: <<Pаздa.
вим!>?8

Bpештi.pешт' зaсToсoвyюuи oбмaн, психiннi тopтypt,I '  3a-
лякyва}lня фiзиuнoю poзпpaвoю, слiдчi дoбилися бaх<aнo.
гo. Heoбxiднi пoкaзat lня пoЧaB дaвaти B. Лyuькiв. Люди.
Ha, яKa взагалi мaJla дoсить пoбiчнe вiднoшeння дo спpаBи,

нaк oбiцянкa 3aлишилася oбiцянкoю. B. Лyuькiва нe тiльки
3acУД|4л|4 нa великий стpoк yв'язнeння, алe й пpимyсt,lлI,t
бyти пpoвoкатopo}t <<opгaнiв> y спpав-i <Укpаiнськoro Ha.
цioнaльнoгo цellтpy> i згoдoм y тaбopax. У звiтi пoл-
кoBника KгБ B. Шевченка вiн фiгypyвaв як агeнт <<Гaвpи.
Лtoк> 79.

мiтив>. Teкст пpoeктy пpoгpaми l{aзивaвся <aнтиpaдян.сЬ-
Kим>, аpгyментацiя щoдo кoнститyЦiйнoгo пpaвa УкpаТни

Лttти пoзI{цii бiльшoстi пiдсyдних: сaмe Boни апeлювaли дo
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3aкoннoстl '  вимaгaли l l  дoтpимaI{Hя' вистyпaлИ яK пpaвo-
3аxисники _ це бyлa oстaння збpoя пpиpeчeних. Iм дoвo.
диJloся бpати yчастъ y гPi, дe пpaвил дoтpиlДyвaлI{сь вotlll
сaмi, для пpoтивнoi х( стopoни циx пpaвил нiбитo не iснy.
вaлo.

Bиpoк сyдy бyв нaдзвичaйнo жopстoким: Л. Лyк'янeн.
кa' вРaxoвyЮчи <виt|яткoвий Цинiзм, з яким вiн вiв бopoть-
.бy _цpoти Paдвлади i KПPс), пpигoBopили .Цo poзстpiлy'
I.  Kанлибy - дo l5 poкiв пoзбaвлeння вoлi, C. Bipyйa -
дo l  l  poкiв, iншi дiстaли пo l0 poкiв тaбopiв8l.  Пoнaлася
бopoтьба пiдсyдних зa пepeгляд Bиpoкy i пepеквалiфiкauiю
звинyBaчeння: Ha aдpeсy Bepxoвнoгo Cyдy УPCP пiшли
касaцiйнi скapгI{. Л. Лyк'янeнкoвi дoвелoся чекaти нa них
вiдпoвiдi y кaмepi смepтникiв, дe йoгo пpoтpимaли бiльшe
двox мiсяЦiв.. .  Пpaшiвники KГБ Bистyпaли пpoти пеpекBa.
лiфiкашii  зBинyвaчeнHя' алe скидaлoся Ha те' шo Bеpioвний
Cyл pеспублiки пiде нa цей кpoк. oднaк Boсeни 196l p. у
тoмy )I( Львoвi бyлo poзкpитo <Укpaiнський нaцioнальЪий
кoмiтeт}, щo негaтивI{o вплиI{yлo I{a пoдаЛьший хiд пoдiй.
Kвалiфiкauiю <злoчинy> бyлo залицIeнo бeз змiн } uiлoмy.
Л. Лyк'яне_нкoвi смеpтнy кapy зaмiнили 15 poкaйи yв'яз-
Ilеtlня' J. Kiпишy тa И. Бopoвицькoмy статтlo зBиt{yвaчен-
ня всe Я( тaки пoмiняли нa ст. 62, теpмiн yв'язнeння iм
скopoтилll дo сeI{и poкiв.

Усiх зaсyлх<eниi зa <спpaвoю юpистiв> вiдпpaви Л|1 Дo
МopдoвсЬкoгo пoлiтичнoгo табopy. Ixня дoля, сyтЬ спpaви
бyли oпoвитi тасмницею. Лише y Львoвi пpoмaйнyли чyт-
ки пpo T€, щo в мiстi засyдиЛи гpyпy юpистiв, a в Пepeмишr'
Ляl lах, де кoлисЬ пpaцюBaв I. Kaндиба, пo,Цeйкyвaли' щo
вiн - aмepикal iсЬкий шпигyн...  Пepша пyблiннa 3гaдкa пpo
<<спpaвy юpистiв> 3'явилaсЬ Лише B 1964 p. y сaмвидaвчiй
статтi <<3 пpивoдy пpoцесy над ПoгpyжaлЬсЬким)' де' 30-
кpeмa' гoвopилoся такe: <Хiба нe вчинIlли кiлькa poкiв тo.
l 'y дIrкy poзпpaBy над гpyпoю киiвськиx тa львiвських юpи-
стiв, Щo xmiли y Bepхoвнiй Pадi тa в ooH пiдняти питаiня
пpo кoлoнiaльнl lЙ гнiт нa Укpаi iнi ,  пpo iгнopyвaння нaвiть
кyЦoi сталiнськoi кoнститyЦii? Taeмний uсyii i poзстpiл -
oсь вiдпoвiдь Hа спpoбy пiдняти гoлoс за пpaвo yкpаТЁськoТ
нaцii. A щoб пpo цe не дiзнaлися нaщaдкЪ, всi йaтеpiaлш
дiзнaння i  сyдy бyли зниЩенi> 82.

Пpo <<спpавy юpистiв> дiзнaлися нe тiльки }Iaщaдки' але
й сyuaсники. Bх<e бyдyчи yв'язненимtl, Л. Лук'янeнкo тa Йo-
гo тoвapиIцi пpoдoвх<yвaли бopoтися 3a пеpeгляд свoеi спpa-
Bи' нaдсилаючи скаp.ги дo piзних вищиx юPидичниx i лep.
)Kaвних iнстанцiй, втiм бeз oсoбЛивoгo yспiiy. B l966 p. дo
мopдoBсЬкoгo тaбopy для пoлiтв'язtliв пpибyлa нoвa <хви.
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JlяD _ шiстдeсятtlики, 3aсyд)I(eнi нa пoЛiтичIlих пpoцесax
весl loю 1966 p. Biд них <члеI{и УPсс) дiзнaлися пpo iснy-
ванl{я }loBoгo пoкoлiння t lезгoдних' пpo сaмвидав, пoдi i
l965_l966 pp. тoщo. 3'явилaся мoхtливiсть пoвiдoмити пpo
сeбe свiтoвi. Toгo )I( poкy oдин iз в'язнiв тaбopy _ п. Кy.
лt1l<, якиil BихoдиB l{а вoлю, пoгoдився Bинeсти i3 <зoни> па.
кy}loк дoкyментiв, щo стoсyвaЛися <спpaBи юpистiв>. .Ц.o.
I(yмeнти зaxoвaли в стiнкy фaнepнoi кopoбки 3 peчами
П. Kyликa. B >кoвтнi 1966 p. матepiaли <спpaви юpистiв>
бyли вх<е в I. CвiтличHoгo, кoтpий сaм щoйнo вiдсидiв дe-
в'ять мiсяцiв в iзoлятopi KГБ пiд слiдствoм. Biн yпopядкy-
вав цi дoкylvlеHти' нaписaв дo tlих пepедI',roвy i, пepeлpyкy.
вавlIIи' надiслaв дo piзниx pадя}lсЬI(их yстаHoB' y тolt{y чис.
лi дo Пpoкypaтypи УPсP 83. oдин iз пpимipникiв y,u.алoся
пеpепpавит},I зa кopдoн. У 1967 p' нa 3ахoдi вийruлa бpo-
шypa <Укpaiнськi юpисти пiд сyдoм KгБ), яка мoглa б
стати сенсaцieю, oдI{aк на тoй нaс вiдoмoстi пpo пoлiтичнi
pепpесi i  в Укpаiнi зa пepeкoнaння в)ке бyли t lе B нo.
виtly.. .

Як iстopиннo.пoлiтичний фeнoмеtl  <спpавa юpистiв> i
Bсe' щo 3 HeЮ пoв'язaне, цiкaвi в багaтьoх вiднoшеннях.
Boна засвiдчилa пoчaтoк t{oвoгo етaпy pyхy oпopy, yчaсни-
ки яKoгo нe вiдoкpeмлювaли себe вiд paдяHсЬкoi систeп{и.
Bпеpшe в paдянсЬKi чaси в Укpaiнi пeвнa iнтeлiгентськa
гpyпa спpoбyвaлa oб'сднaтися F.ЛЯ вeдeння aльтepнaтивнoi
пoлiтичнoi дiяльнoстi в pап{кaх iснyюvoi пoлiтичнoi сис-
теми й нa зaсaдax дiючoгo зaкoнoдaвстBа. Цiкавo' щo oднo-
чaснo чaстина нaцioнaлiстиннo opiентoвaнoi iнтелiгенцi i ,
дyхoвнo вiднy>кeнoi вiд iснyюuoгo лaдy, пepейшлa дo тaк.
тики (вpoстання> в пapтiйнo-pадянськi стpyктypи8l. oчe.
в}lд}lo, цe бyлa зaгaлЬнa тендeнцiя pyxy oпopy.

Бeзпepеuнo, Л. Лyк'яHe}IKo та йoгo тoвapишi yсвiдoм-
лЮBaли, щo зl.lачнa част}lнa paдянськoгo кoнститyцiйнoгo
прaвa i п-paвa взaталi e фiкuiею, .oJх(e, ixнe пpагнeння дo
peалiзaui i  тих чи iнших кoнститyЦiйниx нopм бyлo свoepiд-
ним кoктeйлeм iдeaлiзмy i  пpaгмaтизI\,ty '  який iм самим tIе
tsдалoся пpoкoBт}Iyти. B yсякoмy paзi <<чЛeни УPCC> пpaг-
нyли бopoтися пpoти paдянськoi систeми зa дoпoмoгoю 
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BJlaснoгo зaкoнo,цавства, викopистoвyючи oснoвнi елelueнти
i i  дep>кавнoi iдeoлoгi i  i  бyлyни навiть самi чaстинoю l|и}к.
чoi лaнl<и i i  iстeблiшMeнтy. Бaгaтo yuaсникiв pyхy oпopy
60-х - пoчaткy 80.х poкiв пpoйшли тим же шляхoм. Hа
стадi i  oстатoчHoгo poзклaдy паpтiйнo.paдяHсЬкoi систeми,
тoбтo в дpyгiй пoлoвинi 80.x poкiв пoдiбнa TaKTИKa дaла pе.
зyЛЬтaти, oднaк y 60.тi  вoнa пpизBелa дo тpaгiuних наслiд.
кiв для Тi пpихильникiв. Утiм, iншoгo вибopy в l{I lх пpoстo
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нe бyлo - тoгoчaсHi oбставини, ixнiй влaсний свiтoгляд зy.
t{oвили самe тaкий ваpiaнт.

,[l.oсить хаpaктepнoю oсoбливiстю дiй iнiцiатopiв ствo.
pення УPсс бyлo тe, щo вoни з сaмoгo пoчaткy opieнтyвa.
лися пepeвa)кнo нa пoлiтиннy дiяльнiсть. Ha вiдмiнy вiд
rшiстдeсятникiв вoни нe пoЧинaли з кyлЬтyptlицтвa, хoчa й
ltе вiдмoвлЯll|I,cЯ вiд ньoгo. Укpaiнськa пpoблeмa вiдpазy >к
стaвилaсЬ як пoлiтичнa. Biд свoiх найбли)t{чих пoпеpeдни.
кiв - дiячiв oуH-УПA, <Львiвськi юpисти> вiдpiзнялися
беззапepенним пpaгненHяlvl дo нeнaсI,IЛьtlицьких' миpI{их
фopм oпopy, пepедyсiм - легaлЬнoi дiяльнoстi.  Bистyпaюни
пpoт}l тoталiтapнoi деpх<ави' Boни нaмaгaлися дiяти в paм-
ках ii закoнoдaвствa. Паpадoкс пoЛягaв y тoтvty' щo ця деp-
rl(aва нe збиpалaся дoтpимyватися свoiх закoнiв y бopoть.
бi з нoнкoнфopмiстaми.

У цьoмy вiднoшeннi <<львiвськi юpисти) пpaктичt{o Bпep.
шe вистyпа ЛИ Я|< пpавoзaхисники. Boни дoбиваЛися зaхистy
cвoiх гpoмадяtlсЬких пpaв i вI{магаЛи дoтpимaння зaкoн.
нoстi вiд тиx opгaнiв, ЯKi бУлИ пoкликанi oxopoнятlt закoн.
Poбилoся цe зaдoвгo дo тoгo, як y CCCP виниклtl пepшi
пpaBoзaxиснi гpyпи.

У спpoбaх.Л. Лyк'янeнкa, C. Bipyнa та I. Kaндиби op.
ганiзyвати oпip систeмi зсepeдини булll il сepйoзнi пpoти-
piнuя, якi в тoй uaс пpиpiкaли цi с l tpoби нa HeBдачy. Pевi.
зiя пaнyюuoi iдeoлoгiТ в дoкyмeнтaх УPCC, бeзyмoвнo, бyла
знaчHo глибuroю i paдикaльнituoю, нiж кoсметичIra хpyщoв.
ськa pевiз iя пoлiтичнoi пpактики <кyльтy oсoби>. oднак
бaзиснi eлelvtellти цiеi iдeoлoгii нe пiддавалися сyмнiвy. Ме.
тoдoлoгiчнi oснoви пpoгpаtvtних нaстaнoB мaйбyтньoi opга.
нiзацiТ бyлyвалися сaме нa ниx. 3а yмoв хoча б oбме>ке-
нoгo iдеoлoгiчнoгo плюpaлiзмy цe дaлo 6 нea6иякtlй eфeкт
(як uе стaлoся за часiв гopбauoвськoi <пepeбyлoви>). B кoнк.
peтнiй ситyацi i  пoчaткy l960-x poкiв iнiцiaтopи пoдiбниx
дiй пoвтopилt,I дoЛю yнасникiв пapтiйних дискyсiй l920.x -
пoчаткy l930-x poкiв. Tiльки пoдaльший, дy)ке г ipкий oсo-
бucтtlil дoсвiд aBтopa пpoeктy пpoгpаIvtи yPсс спoнyкaв
йoгo дo глибrпoгo пеpeoс},tислeння сyтi тoтaлiтapнoi paдян-
ськoi системи тa Тi iдeoлoгii. I{iкавo, щo, навiть пepебyвaю.
чи l la пoзицiях opтoдoксaлЬнoгo Mapксизмy (в пpинципi),
Л. Лyк'яненкo знaйrшoв lt{o)l(ливiсть для нищiвнoi кpити.
t{и систем}l' мo)I(лиBo зaвдяки тolvty' щo для 

.цЬoгo застoсo-
вyвaлися 3aгалЬtloгyманiстичнi eлeМеHти маpксистськoТ
теopi i .  Sayвaл<имo, щo цiею I\,tетoдoю кopистyваЛoся чиMa.
лo iнших iнaкo.Цyмцiв.

Hapeштi, <<спpaвa юpистiв>, пoдiбнo дo iнших пoлiтич-
}Iиx спpaв тoгo чaсy' стaлa сBo €p lдним лaKмyсoвим пaпlp.
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цем.(Biдлиги>. Пpoбa на. еле}{еl{таp'{ий пoзаoфiцiйний плю.
paлiзм дaЛa негaтивний pезyльтат. Пoвepхoвiсть i  пpин.
ципoвa фiктивнiсть xpyщoвськoi дeстaлiнiзацi i  бyлн пpo-
,Ц,емoнстpoванi тyт дoситЬ пoкaзoвo. Koли }I( <вiдлизi>
oстaтoч}Io бyлo пoклa,Цeнo кpaй y l964 P., дoля <львiвських
юpистiв> стaлa дoлeю всiх iнaкoдyмцiв.

lHAкoмиCЛEHHЯ:
oпoPУ

IсHyBAHHЯ Як фoP^^A

кПepший пoкiCD

Iдеoлoгiчний тa aдмiнiстpaтивний тиск нa шiстдесятни.
кiв мaв лoгiчнo дoсягти вищoi тoчки' набyвши фopми вiл-
кpи.гиx peпpeсiй. Пoтpiбна бyлa тiльки вiдпoвiднa вказiвка
<згopl{>. 3a спoгадаI{t{ yчaс}IиKiв pyхy oпopy' дeмoнстpaтив-
нr стeх(е}Iня зa ними' яке 3aB)I(ди пepeдyвaЛo аpeштaм' пo.
чaлoся з кiнця l964 p., тoбтo пiсля пpиxoдy дo Bлaди Л. Бpе.
жн €вa та йoгo пpибiнникiв. Якpaз 'гс lдi  й нaдiйшлa ouiкyвaнa
вкaзiвкa з Мoскви. Hе мoх<e бyти сумнiвy в тoмy' щo iнiцi .
aтopoм pепpесивl lих зaxoдiв пpoти iдеoлoгiчниx <iнсypгeн.
тiв> бyв М. Cyслoв, нeoдI\,tiнttиIt{ кopeспotlдеHтolvt якoгo l]
УкpaТнi заЛишaBся сel{peтap Львiвськoгo oбкoмy B. Малан.
uyк. Як зaсвiд.чили пoдальшi пoдiТ, pеспyблiкa пepебyвaлa
в ueнтpi yвaги <сipoгo каpдинaла> сaмe заBдяки <нaцioнa.
лiстичним тeнденцiям> сepeд iнтeлiгенцi i ,  й саме Boнa вкoт-
pе Bжe бyлa oбpaнa як oб' €кт для пoлiтинних peпpeсiй.

Haпpикiнцi сepпltя - нa пoчaткy веpeсHя l965 p. бyлeн-
ний плин чaсy дЛя десяткiв людeй в Укpаiнi пpипинIrвся.
Cttoнаткy пoпoв3ли чyтки (пoшиpюванi oфiuiйними oсoбa.
ми) пpo Te, Щo в pеспyблiui poзкpитo антt ipaдянський <бaн.
дepiBсЬкий> пiдпiльний Центp, знaйдeнo неЛегаЛЬ}Iy дpyкаp-
ню' вилyЧeнo збpoю, iнoзeмнy Baлютy тoщo. Heзaбapoм
з'ясyвалoся, щo нa poбoних мiсцЯХ, в аy.Цитopiях вyзiв нe
вистачаr дeкiлькox дeсяткiв чoлoвiк. Boни oпинилися y слiд.
чиx iзoлятopax KГБ. У Кисвi цe бyли кpитик I. Cвiтличний,
театpалЬIlI{й хy.Ц.oх<ник П. Мopгyн, iнх<eнepи o' Маpтинeнкo
тa I. Pyсин, лaбopанткa € .  Kyзнeцoвa, стyдент Я. Гeвpиu,
наyкoвeuь М. Гpинь тa iн.; y Львoвi - стyдeнт.зaoчник
I. Гeль, I{ayкoвець-псtlxoлoг М. Гopинь, йoгo бpат, мистeцт-
вoзнaвeцЬ Б. Гopинь, викладaчi yнiвepсl lтeтy lv l .  oсaдчий
тa М. Koсiв, слyх<бoвцi C. Бaтypин та Г. Cадoвськa, apxiвiст
М. 3вapинeвсЬкa, лiтepaтop i хy,Цoх<ник М. Мaсюткo, l.{oде.
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лЬrp я. Мeнкyш; y Tepнoпoлi- мyзeйний пpацiвник I. Гe.
pета' Bиклaдач tvty3иI{и М. Чyбaтий; y Лyuькy - викладa.
чi педaгoгiЧнoгo iнститyтy B. Мopoз тa .Ц.. Iвaщенкo; в Iва.
нo.ФpaнкiвсЬкy - вчитeлi } l .  oзepний та B. Iвaниu-Iин, хy.
дo)Ktlик П. 3aливахa t. Apешти звичaйнo сyпpoвoд}I(yBались
oбшyкaми. й кoнфiскaцiями, B pез),льтaтi чoгo пoлицi пpи-
мiщeнь, вiкна яких ПpикpaшaЛи гpaти' пoпoвtlили 900 пpи.
мipникiв <<аIrтиpaдянськoi лiтepaтуpи> й l3 дpyкаpськиx
машJинoк 2.

Чoгoсь пpl, lнцItПoвo l loвoгo в цiй блискавичнiй aкцi i  як
такiй ми нe знайдемo: apeшти' oбшyки B <aнтиpадяtlських)>
спpавaх' як yя(e згадyвалoся, не бyли сенсaцiямl-t нaвiть y
чaси <<вiдлиги>>. Hoвим бyв xiба щo пoлiтичний aнтypа)|{: y
pезyльтaтi бpeх<нeвськoгo <<двipцевoгo пеpeвopoтy> дo кеpiв.
}IицтBа кpaТнoю пpийшли стaлiнiсти; спpoбa певнoi с l ,IстеI\{a.
тизaцiТ apештiв (хaпaли людeй oдtloгo дyхoвнoгo сеpeДoви.
щa); нaperптi,  наявнoю бyлa Центpалiзoвaнiсть зaxoдy-
oдPloчaсI{o в Мoсквi зaаpештyвали A. CипявсЬкoгo тa Ю. .Ца-
tt iеля, якi пpoвинилися тим' щo видaЛи свoТ твopи нa 3aхoдi.

.  Pадянськa пpесa пpo apешти МoBчaла. oнeви.Ц,нo, <<нaгo.
pl> виpiшyвaли' зa якoю сxемoю дiяти: opгaнiзyвaти гyuнi
пpoцeси Ha зpaзol{ 30.х poкiв, чи згiднo 3 пpaктикoю oстaн.
нix чaсiв oбмех<итися зaкpитими сy.цalvrи. ll{oпpaвдa, <<гpo.
мaдськiсть>>, в oсoбi peтелЬнo пiлiбpaнoгo пapтiйнoгo акти-
вy, пoiнфoplt{yвaли нa 3aкpитиx <iдеoлoгiчIrих Hapaдах>) пpo
зaтpимaнHя гpyпи нaцioнaлiстiв, якi opгaнiзoваl lo poзпoB-
сюд;.IiyвaЛи aHт}Ipaдянськy лiтepaтypy, бyли пoв'язaнi з кo.
лишнiми бaндеpiвцями' !{aли пiдпiльнy дpyкapню i навiть
збeрiгалн збpoю. Cпpoбa Bдалaся - вiдpaзy )к пoпoвзли I{e.
ймoвipнi чyтI(и, фактиннo пoчалaся психoлoгiчнa oбpoбкa
lllиptlloГo зaгaлy в лyсi шпигyнoмaнiT.

Пpoте opганiзaтopи аpеtптiв }Ie Bpaхyвaли тoгoчaснoi сy-
спiльнoi атмoсфеpи. II{e вiлvyвaлася iнepшiя <<вiдлиги>>, щe
заHадтo свiжими в пам'ятi людeй бyли викpиття кpичyщиx
злсlчинiв стaлir lських часiв, кpiм тoгo, на вoлi 3алишIaлaся
знaЧна чaстина t loнкoнфopмiстiв, здaтних Hа al(тивнy пpo-
тидiю (ще oдне свiдчення пoгaнoi пiдгoтoвлeнoстi <<opганiв>>
дo цirт акuiТ). oднo сЛoвo' <<нaгopi>> дещo Bтpaтили пoнyття
peaльнoстi: нaдвopi бyв 1965.й, а не l937.й...

мив пpисyтнiх, щo в УкpaТнi вiдбyвaються тaемнi apeЦIтl,I
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сеpед мoлoдoТ iнтeлiгенцiТ, нa3вaв пpiзвищa зааpештoвaниx.
Bистyп викликaB пepeпoЛox сepед пpисyтнix <oфiцiйниx
oсiб> (oдин iз ниx нaвiть пoчaB вiдшrтoвxyвaти I. [зюбy вiл
мiкpoфoна) i  poзгyблeнiсть y зaлi.  3алyнaли Bигyки: <Гань.
бal>, <Бpеxняl>, xтoсь yвiмк}lyв пo)I(eх{нy сиpeнУ, щoб зa.
гЛyшIити пpoмoвця. oднaк I. .Ц.зюбy пiдтpимaв B. Чopнoвiл,
кинyвlllи в зaлy: <<Хтo пpoти тиpaнii - встal{Ьтe!>. Чaстинa
пpисyтнix пiдвeлaся з мiсць...  Пiсля пepeглядy стpiuки зa.
клик дo пpoтeстy пiдтpимaв B. Cтyс. Biдбyвалocя щoсь l.lo.
дiбнe дo дeмol lстрaцi i ,  якa пpипинилaся зyсиллями чималoi
кiлькoстi <людeй y Цивiльнoмy)' кoтpих пiдвезли кiлькoмa
маIIIиI{амI,I пiд чaс кiнoсеансy.

oфiцiйнi iнстaнцi i  oхapaктepизyвaли цю пoдiю як <<пpo-
вoкaцiю>, <aнт}lгpoмaдський Bчиttoк>' iТ aктивнi yчaсникIt
HазBалI,I це деIvlottстpацieю пpoтeстy. Tак чи iнакrше, пoдiя
бyлa. неopлt.lHа.pHoю' Пpoтeст пpoтl,I дiй влади бyв вiлкpи.
тим i дoсить piзким. <.Ц.eмoнстpaнт}I> пopiвнювали сepпневi
apешти з пoчаткo}t сталiнськoгo тepopy 30.х poкiв, щo нaда-
валo iхнiм вистyпalvl oсoбливoi гoстpoти i висвiтлювалo дii
BлaДИ в надзвичaйнo непpиемrroмy для нei кoнтекстi. Бyла
пiдipванa мoнoпoлiя BЛaДИ на iнфopмyBaнHя слyхнянoi гpo-
мадськoстi щoдo тaкoгo poдy пoдiй. Hapештi, дoсить нeспo-
дiваним бyлo й те' з якoгo сеpедoвищa пpoлyнaв пpoтeсT'
Cеpeл iнтелiгенцiТ, y свiдoмoстi якoТ мав дoмiнyвaти генe-
тичний стpaх пoпеpeднiх пoкoлiнь, зHищеtlиx, poзбeшeниx i
залякаtIих рeжимoм' виxoвaHиx y дyсi цiлкoвитoi лoяльнoстi
дo }IЬoгo й пoкopи, знайrцлися людll, здaтнi нa вiдкpитий тa
щe й пoлiтичний пpoтeст.

Утiм, пepша peaкцiя Bлaди бyла aдекват}Ioю' хoчa й пo.
piвнянo м'якoЮ. Пoчалися yтиски й пepeслiдyвaння iнiцiа-
тopiв тa yнaсникiв пpoтестy. I.  .I[зюбy звiльнили з poбoти
y видавництвi <<МoлoдЬ)>, B. Чopнoвoлoвi за <<пoлiTичнe xy.
лiганствo>> вIlгoЛoсили сyвopy кoмсoмoльськy дoгal{y й зa.
пpoпoнyвaли пoдaти зaявy пpo звiльнeння 3 poбoти в га.
зeтi <Мoлoлa гвapлiя>. B. Cтyсa вiдчислили з аспipaнтypи
в lнститyтi лiтepaтypи AH УPсP 3. У тoмy х< iнститyтi паp.
тiйнi збopи пoстаI{oBили oгoлoсити сyвopy дoгaнy М. Koцю.
бинськiй тa Ю. Бaдзьo, пoпepeдHЬo зpoбивtши Heвдaлy спpo.
бy пpимyсити Тх зpeктися свoei пoзицiТ. Пoдiбнa пoвeдiнкa
такoх( BIlЯBИЛacЯ неспoдiванoю. 3а IIеписaними кaнoI{ам!I'
члeни пapтi i  мaЛI{ каятися' якщo ixнi дi i  зaсyд)кyBaЛися
<<паpтiйним кoлeктивoм>. oднaк пiд чaс <вiдлиги>> цiнa са.
мoпoваги в чaстиIlи iнтелiгенцiТ зpoслa. Фактичнo вiд Ю. Бa.
д3ьo тa М. Koцюбинськoi вI,Il{агaлI,I Hе засyдх(eнI{я <<aнтигpo-
мадськI{х вЧинкiв>, a зpадIr дpyзiв. Цьoгo вoни зpoбити Hе
змoглtl. oбoe вiдстoювали сBoю дyмкy. <B мoТй мopальнiй
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пoзицi i  змit| не вiдбyлoся!> - laЯBИЛa lv l .  Koцюбинськa
паpтзбopам {. 3найшлися й люд.и, якi пiдтpимaли iТ нa збo.
pах - B. Iванисeнкo тa Л. Koвалeнкo. Koлишнiй мoнoлiт
}leтepпиI\.loстi щoдo iнакoлyмuiв яBнo PoзкoЛoвся' xoчa й зa-
ЛишIaBся мoнoлiтoм.

Tим чaсoм poзгopтaЛoся слiдствo' явнoЮ метoю кoтpoгo
бyлo дoвести фaкт iснyвaння пiдпiльнoi aнтl lpaдянськoi op-
ганiзaцiТ, пoв'язaнoi з <<iмпep iaл iстичним l l  poзвiдкaмиu. Пpo
цe свiдчив,зoкpeмa, хapактep i  змiст чyтoк, якi  й нaдалi пo.
шиpюBались KГБ сеpeд нaсeлeння: начебтo y Львoвi знaй-
деHo пiдпiльнy дpyкapHю, в Iвaнo.Фpанкiвськy - збpoю,
якi належaли тасмнiй opганiзaui i ,  щo стаBIlлa сoбi зa мeтy
пiдpив paДяlrсЬкoi владtl. 3 пpoтeстoм пpoт}l poзпoBсЮд}I(eн.
Hя циx пpoвoкaцiйних веpсiй BистyпиB B. Чopнoвiл, нaдiслaв.
ши вiдпoвiдlloгo лI{стa дo цK ЛKсIvlУ i цK KПy (мaбyть,
цe бyB oдин iз пеpIlIих листiв тaкoгo poдy, де згaдyBaЛI,IсЬ
аpeшти l965 p.) 5. Cпpямoванiсть пoдiй спpaвдi нaгaдyвалa
часI{ п{aсoвих pепpeсiй, тe х( сaмe мo)I{нa cкaзaTИ й пpo мe.
тoди ведeння слiдства...

<- Пaдлo! - заpевiв нe свoiм гoЛoсoм майop Гальсь.
киft.- Пoдлая твoя дyшoнкat..  Cyкa.al . .  Мpa.зь.. .

Иoгo кyлак пpoсичаB пepeд мoТми oчип{a, я ЛeдBe встttг
вiдскoчити; тoдi Biн poзмaxнyвся yдpyге, i  я знoвy пoбaчив,
pадшe вi,п.нyв, як знoвy змaйнyв poзIvtaшисTий пoвiв бiля сa-
мoi гoлoви. A вiн замахyBaBся й зaмaxyвaBся' лютyючl. l '  щo
нiяк нe пoтpaпитЬ y бoлюнe мiсце: мeнi нy.п.oм вдавалoся
в oстaнHЮ мить вiдкинyти yбiк oбличчя>> 6. Tак oписyBав
М. oсадчий в автoбioгpaфiннiй пoвiстi <<Бiльмo> lr{eтoди
<<oбpoбки> заapе[IтoBaних y сepпнi 1965 p. Мo>кливo, цi мe.
тoди B чoмyсЬ вiдpiзнялися y тиx чи iнших в'язниЦях, пpoте
стилЬ бyв o.Цнaкoвий, все пiдпopядкoвyвaлoсЬ единiй мeтi _
BитисIJyти з }I(еpтB 3i3l lання, oшyкати iх, oб.Цypити, заплyтa.
ти' зaЛякaти. Tpeбa визнaчитI,I' щo пoдiбнa TaKTИKa Д,aлa
слiдчим тe, чoгo вoни бах<aли - з iзнaння.

Цe бyлa хapaктеpнa pисa <пepшoгo пoкoсy> - всi зa-
apeulтoвaнi пiд час пoпepeднЬoгo слiдствa так чt l  iнaкшe
зiзнaвалися (мoх<ливo' 3a BиI{яткoм М. Масюткa, в кoтpoгo
зa плечимa в>ке бyли сталiнськi тaбopи i  вiйна). Цe мoжнa
пoяснити стаHoм poзгyбленoстi,  нeймoвipнiстю 3винyBaчень,
пiдстyпнiстю й х<opстoкiстlo мeтoдiв oбpoбки пiдслiдtlиx, нa.
peштi, вiдсyтнiстю y бiльtшoстi з них нeoбхiднoгo пoлiтич.
нoгo дocвiдy. Бaгaтo хтo' прoстo злякaBшIись, пiддавaвся нa
гpy, зaпpoпotloвaнy слiдними, пpaг}Iyв якoсЬ випpaвдaтися,
дoвeсти свoю лoяльнiсть peх<имoвi. .Ц.ехтo, poзyмiрни всю
фaльшивiстЬ paдянськoi зaкoннoстi,  намaгaвся викopистo-
вyBати 6oдaЙ iТ фopмальнi нopмн, щoб yникнyти вiдпoвi.
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дaльнoстi. Фактичнo кo}|тPoвеpзи в ЦЬoмУ випадкy звoди.
лися дo тoгo' щo oднa стopoнa всiлякo дoвoдилa iншiй свoю
лoяльнiсть pа,Цянськiй влaдi, в тoй чaс яK oпoнeнт зaTятo
пi.u.Iштoвхyвaв спpaBy пiд <aнтиpадяttсЬкy> стaттю. Цю си.
тyацiю чiткo oписав y свoix спoгaдaх М. Гopинь: <Пoтiм,
кoли I{aс зaapeЦIтyBaли дpyгий pа3' з'ясyвaлoся' щo дy)кe
дoбpe сeбe пoнyвarцI' кoлll Kа)кеlц: тaк' я пpoти Baс вoюю
i бyдy вoювaти' бo ви e злoчинцi. To.цi стаеться нa свoi мiс.
ця i нe тpeбa нiякиx oпpaвдaнЬ. A пepший пepioд нe бyв
такий. Пoлiтичнe лyкaвствo якoюсЬ мipoю бyлo пpoдиктo-
ванe. нe стiльки.piвнeм свiдoмoстi,  скiльки тaктикoю' нeгo.
тoвнiстю вiдпoвiдaти зa свoi-дi i)7. Cпpaвдi, вiдпoвiдати за
свoТ дii люди' якi oпинилI{ся цьoгo paзy пiл слiдствoм, y
бiльцloстi нe бyлн гoтoвi. I пoяснювaлoся цe нe слабкoдyxiс.
тю (хoua бyлo й тaке), a пepПI3a все тI.Iм, щo ixнi дii нiяк нe
пiдпадaли пiд poзpяд <антиpaдянськoТ aгiтацi i  i  пpoпaган.
Ди>. Жеpтви <<пepшoгo пoкoсy> пpактичI{o всi бyли oб'ектив-
нo дoбpoпopядними PnДянськими гpoмaдянaми. Boни нe нa.
лe)кaли дo зaтятих пoлiтнчних пpoтивникiв peжимy' пpaг.
нyли нe стiльки пoвaлити сyспiльнy систeмy' в якiй )киЛи'
скiльки вдoскo}|алити ii. Хoча Irе мo)l(нa виKЛючllти' щo дe.
якi з них yх(e B цей чaс oстaтoчtlo пepехoдили в лaви пoлi-
тичt{t lх oпoзицioнepiв i ,  пpинaймнi, I lpиxoBаl{их пpoтивникiв
владll (пpo ue свiднaть, зoкpеIlla, дoкyмеHтll пoлiтичнoгo
сaмBидaвy сepeдини 60.х poкiв).

У випaдкy' кoЛtl )кеpтвa впеpтo нe ба>кaлa <<йти нaзy.
стpiн> слi.u.нoмy, oстаннiй зaкликaв .Цo спiвпpаui фаxiвuiв
iншoгo пpoфiлю. Tак в iстopi i  бopoтьби з i t laкoмислel lняIvl
з 'яBI,Iлaся oдна з нaйганeбнitшиx стopiнoK - 3aкpитi peuен.
зi i  тa лiтepaтypнi й фiлoлoгiннi eкспеpтизи. Пoкaзoвa B цЬo-
мy вiднorueннi спpaвa tt.  Мaсюткa. Cаме B HЬoгo бyлa знaй.
денa цiлa лoбipкa сaмвидaвчих твopiв пoлiтичнoгo хаpaктe-
py. Мaбyть тoмy, a тaкoж вpaхoвyючи йoгo минyле, бyлo
виpiшeнo пpиПисаТи aвтopствo uиx твopiв йoмy. 3авдання
бyлo нaстiльки пpинци.пoвe' щo кpимiнaльнy-спpавy_М. М.a.
сюткa вiдoкpeмили вiд гpyпoвoi спpaBи бpатiв Гopинiв,
I. Гeля, М. 3ваpиueвськoi тa Я. Менкyш 8. .Ц.ля тoгo' щoб
<oб'ективнo> дoвeсти автopстBo 3Bt,tнyвaчeнoгo, зa BI{мoгoЮ
слiдчих opгaнiв бyлo ствopeнo пi.Цpяд тplr eкспepтнi кoмiсii
з нayкoвЦiB.MoBoзнaвцiв та лiтеpaтypoзнaвцiв Львiвськoгo
yнiвepситетy Ф. Heбopянкa, Б. 3.Д.opoвeги, C. [llаxoвсЬкoгo'
I.  Гpицютeнкo, М. Матвiйuyкa, П. Яшyка, М. Хy.Цaш?, Kн.
бaльЧинa, o. Бaбиrцкiна, Б. Koбилянськoгo 9. KoмiсiТ oтpи.
мyвали зaмoвЛeнHя вiдпoвiдниx yстаtloв' oтoх( Тхнi ви.
сl{oвки нeBaх(кo бyлo пepeдбaчити. Читaючи пI{сaння цl{х
eкспepтiв, нe мoх(нa не вI,Iзнaти, щo пpацювалt{ фaхiвui.
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Члени ксlм.iсiй сyмлiннo викoналI,l пoсTaBлеIlе пеpeд ниIvrи
зatsдaння. I нaвiть пepeвнкol{али, бo щe й дaли iлeйнy хa.
paктepистикy 'гBopчoстi М. Мaсютl<а' oднaк це маЛo дol lo-
мoглo спpавi. Bиснoвки piзних кoмiсiй сyпepечили oдин oд-
l loмy' якl lxoсЬ pеaлЬниx дoкaзiв слiдствy вoни тaк i  не
I,aЛИ, хoЧa цe нe заBадилo звинyвaчyвальний виpoк пoбyдy.
вaти нa peзyЛьтaтaх самe циx <експеpтиз>.

Пpиблизнo в тaкoмy х< нaпpямi ( ioна й без пoдiбниx eкс.
пepтиз) вeЛoся слiдствo з iншиx сПpаB y Львoвi, Kисвi,  Tep.
нoпoлi, Лyuькy та Iванo.Фpaнкiвськy. Boднoчас нa вoлi нe
вгaмoByBаЛися I lpистpастi,  викликанi демoнстpаuiею в кiнo.
теaтpi <Укpаi l ta>. [e стoсyсться I(иева, бo в пpoвiнцi i  всi
пoдiбнi спpoби oдpaзy )к пpидylIIyBаЛися. Haпpиклa.Ц, y
Львoвi з peлакцi i  )кyp}Iaлy <<Жoвтень>, звiльнl lлп писЬмен.
никa P. Kyлликa 3a Tе' щo вi l l  } ia IIисЬмeннI{цЬкиx збopaх
rIаBa)киBся пoстaBити питaння пpo аpешти. Лiтepaтop
М. Пeтpенкo oтpиi l{aв сyBopy дoгаt ly т iльки зa тe, щo згaдав
iм'я P. Kyдликa B тeЛeпepе.Ц'aнi,  з пЛal ly видaвництвa <Kа.
i , 'eнlP? бyла вилyнеlta йoгo збipка пoезiй. B листoпадi l965 p.
дo цK KПУ i  цK KПсс нaдiйшoв кoлективнl iй лист.пeти.
цiя, дe кoнстaтyвaвся фaкт тarмних apeштiв i  звеpталасЬ yвa-
гa нa тe' щo в pезyльтатi apeштiв y сyспiльствi ствopиЛася
тpl{вo)t(I{а aтмoсфepa, пoшIlpюЮться tlеймoвipнi нyтки й дo-
мисЛI, l .  <Bвах<aсмo,- писaЛI{ автopи листa'_ щo слiд poзвiя.
ти iх пyблiнним poз'яс}Iеttням пo сyтi спPaви з бoкy вiдпoвiд-
нI{х дepжaBних opгaI{iв.. .  Bва>каe[lo тaкo)|(, Щo B нauI чaс,
кoли вiдltoвленi ленiнськi пpинципи сoцiалiстичнoТ дelvroкpа-
тi i ,  ми мa € Iv lo пpaвo спoдiвaтися вiдкpитoгo пyблiннoгo poз.
гЛядy цiеТ спpaви - як гapантi i  спpавeдливoстi> l0. Листа
пiдписали кiнopех<исep C. ПapaлжaHoв' кolr{пoзитopи B. Kи-
pеl iкo та П. Майбopoда, аBiакoнстpyктop o. Aнтoнoв, лiтe.
paтopt{ Л. Cepпилiн, Л. KoстeHI(o та I. .t[pav. Цe бyлa пepшIa
кoЛектl lBнa laяBa, яка вI lIиaгалa гласнoстi  в пoлiтичних
спpaвaх' фaктиuнo - пp}rхoBaний пpoтeст пpoти пoчaткy pе-
пpeсiй. Хаpaктepнo, щo зaявy пiдписaли нe тiльки uriстде-
сятt|ики' а й пpе.u.стаBt{ики iнтeлeктyaлЬllo.кyльтypнoгo iс-
теблirшмeнтУ, Щo нaдaлo iй бiльшoi сyспiльнoi вaги i  пpo.
дeмol{стpyвaлo неl]дoBoЛeння дiями влади сepед piзних гpyп
iнтелiгeнцiТ. нaвiть найлoяльнiших.

Biдпoвiдi автopи Листa He oтpип{aли. Bсе х< влaстi нe
стали Тх пepеслiдyвaти' як yЧаснl lк iв згадaнoi aкцi i  в <<Ук-
paТнi>. B сiчнi l966 p. пoчaЛися сyлoвi пpoцeси. Пеprпий
iз них вiдбyвся в Лyuькy. Boлинський oбласний сyд poзгля-
даB спpавy B. Мopoза тa Д. Iвaщенкa y вiдкpитoмy зaсi-
даннi. 3poзyмiлo, щo вiлкpите вoнo бyлo сyтo фopмальнo'
заЛy сyдy 3aпoвнI, lли паpтiйнo.кoмсol l{oЛЬськi пpaцiвннки,
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мiлiцioнepи, кaгeбiсти i  дeкiлька стy.u.eнтiв тa викладaчiв
ЛyЦькoгo пе,п.iнститyтУ. ,[I.ля oстaннix цей пpoцес, oчeвидtlo,
мaв слyгyвати' тaк би мoвити, вихoвIt l lм зaхoдolvt. oднaк
3pe)кисoванoгo сyдoBoгo сIIeктaклю нe вийшlлo. Пiлсyлнi, якi
нa пoпepeднЬolt{y слiдствi Bl{зHaли сeбе виtl} l l lмlt ,  в iдмoви.
лися poбити це нa сyдoBoмy зaсiдaннi. Cвiдкl l ,  викликанi
дo сyдy, тaкo)к <tIе випpавдaли дoвip'я>. Cтy.Ц,eнти фaктин.
нo свiдчили I{a кopисть пiдсyдних, a oДин iз l tиx нaвiть пpи.
€днaвся дo TaBpyвaння poсiйсЬкoгo шoвi l l iзмy l l .  Пpoвал
BистaBи нe зaBадиl] Тi peжисepaп{ Bсe жi таки пoкаpaти
B. Мopoзa тa Д,. IваЩенка. l0 с iчня бyв oгoлoшeний ви.
pol( - п'ять poкiв табopi 'з сyвopoгo peжимy nepшolvry тa двa
poки - дpyгoмy за ст. 62 KK УPсP (звинyваuеHl{я B aнти.

нlаЙ_ батькo двox маЛих дiтeй, 36.piнний вчитeЛь сiльськoi
lIIкoлI{ _ пoвнiстю Bизнaв себе винним i в oстанньoмy слoвi
пooбiцяв <чeснoю пpaцею спoкyтyBaти сBoю пpoвинy>. Aд.
вoкaт, 3aп{iстЬ тoгo щoб зaхищaти пiдсyлнoгo, фaктиннo пi.п..
тpиN{aв 3виl{yBачeнl lя '  пpoxaючи тiльки скopoчeння теp.
мiнy yв'язнення. Cвi,цки, B тoмy uислi зaаpештoвaний pазoм
iз М. oзepl lим i  в iдпyщений зa <щиpe каяття> B. Iванишин,
Д\a}aЛн неoбxiдr l i  oбвинyвaнeнню свiдчення.oднак i  тyт тpa.
пилoся нeспoдiвaнe. oдин iз свiдкiв _ A. Мaтвieнкo (ви.
клaдaчкa Kиiвськoгo yнiвеpситетy) _ з iпсyвaлa святo пpo-
кypopoвi, фaктиннo вiдмoвившись свiдчttти пpoт}r М. oзеp.
l loгo, нaBпакI, l '  3аявивши' tцo вiн - пopяднa людина 12.
Boнa >к спpoбyвaлa пpoтестyвaти пpoти метoдiв ведel{}tя
слiдствa i ,  як згoдoм дoпoвiдали oфiuiйнi opгани, (. . .вeлa
сeбe нечеснo i  зyхвaлo, бyлa викpитa свiдками в спpoбaх
внeсти дeзopгaнiзoванiсть в хiд сyдoвoгo пpoцесy, в пiдбy.
pювaннi свiдкiв Koсiв та МeльIlичeнкo вiдмoвитись вiд свo.
iх свiдчeнь> 13. Aле нaйбiльшим пpopaхyнкoм opгaнiзатopiв
пpoцeсy бyлo тe, щo вotlи дoпyстили нa нЬoгo Павлa Cкoч-
ка' кopеспol{деI{тa гa3ети <<Paдянськa Укpаiнa>. Bжe l0 бе.
pезt lя l966 p. вiн нaдiслaв дo пepшoгo сeкpетapя ЦK KПУ
П. Шелестa пpoтест пpoти сyдl lлищa над М. oзеpним. Цeй
лl lст '  а Taкo)к скopoнений 3апIlс пepeбiгy пoдiй нa пpoueсi
з 'явилися y сап{Bидaвi, в peзyльтaтi чoгo нe тiльки oфiuiй.
ним oсoбaм, аЛе й чaстинi гpoi l ,IaдсЬкoстi сталo вiдoмo:
М. oзepнoгo пpимyсили ПoкaяTися .фактичI{o в ToМy, щo
вiн пpищeпЛюBaB yrIHям любoв дo piдHoТ мoвl l  i  l (yЛЬтypи'
тa щe й зaсyдили йoгo зa цe дo цIести poкiв тaбopiв сyвopoгo
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peжимy.|a. (Згoдorvr B^epхoвний Cyд УPсp зMеIIшиB цeй тep-
мiн дo 3 poкiв).  П. Cкoчкa нaвеснi l966 p. звiльнили з гa-
зетIl.

сyд)кeння дiй кoлишнiх oднoдyмtl . iв, Bеpxoвний Cyл УPсP
замiнив це пoкapaння Ha yмoвнe 18.

2l бepезня пoчaЛaся <<львiвськa сepiя> сyдiв. Boна poз.
пoЧaлася пpoцeсolt{ y спpaвi М. Мaсютка. Це сyдилищe мo.
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мy пoкoсi> _ тpи poки тlopми i  тpи poки тaб-opiв. Heмaе
сyмнiвy, щo l{а piшeння сyдy BпЛинyлa й тa oбстaвинa, lцo
пiд чai oбuryкiв y М. Мaсюткa бyли знaйдeнi pyкoписи йoгo
лiтеpатypних твopiв, y яких гoстPo зaсyд)l(yBaЛися злoчt.ltttt

займалнся aнтиpaдяI|ськoю агiтaцiею <...шляхoтt,t .poзмнo.
)l(еttня i poзпoвсюдх(еtltlя а}lтllpадянських нaцioналiстичttнх
лoкyмeнi iв, 3 нaкЛeпницЬкиIl{и вигaдкaми' якi пopo' lили pа.
дянЪький .Цеpжaвний i  сyспiльний лaд> 20. I.  Гель бyв зa.
сyлжeний дo тpЬoх poкiв, а Я. МенкyшI _ дo дBox з пoлoвl.l-

B. Kyueвoла: <B тoй rкe дeнь, l5 квiтtlя, Koли зaapешl^oва-
них iивoдили з бy,п.инкy сyд),, бiля вxoдy зiбpaлoся дo 30 чo.

}lяtll{х квiтiв, нaм )кaлЬ бyлo ix нiвечllтн, aле lt,lи не lиoглt{
oстyпaтися'_ llас вeЛи' мiцl{o, aх( дo бoлю стиснyBши зa
pyкy. я 3гадав сoбi oднoгo типa, якoмy впaлa на кapтyз
квiткa. To бyв неpeватий вiйськoвий, щo oзиpaBся HaвкoЛo,
мoв зацЬкoвhний зa €ць. Иoму xтoсЬ вкa3aB нa квiткy, i вiн
стpyсив Тi з кapтyзa з тaкoю нeнaвистю i лякoм, нaчебтo тaм
бyлa мaлeнькa бoмбa.- _ Михaйле, тpимaйсяl _ кpикtlyв 3 гypтy Iвaн ,Ц.зюбa
дo Гopиня,- тpимaйсяl _ кpикнyв вiн.

Я лишe встиг пoбaчитн йoгo oблиuня, пoбaчнв нa якyсЬ

б5



нoгo хapaктepy щoдo нaцioнaлЬнoГo питан}Iя в CCCP, якy
бyлo пepеpвaнo нa вимoгy пpoкyPopa i  якy виpiшиЛи нe внo-
с}lти дo матepiaлiв сyдoвoгo зaсiдaння 23.

t leпpиемltий сюpпpиз сyлoвi пiднeсли свiдки, зoкpеIua
B. Чopнoвiл. 3аявившИ, Щo oскiльки сyдoве зaсiдання Ь зa.
кpитиlvl '  а зHачитЬ I{езакoнниM, вiн вiдмoвився бpати yчaсть
y <пopyшeннi зaкoннoстi> i Д\aBaTИ свiднення, пiслi чoгo
BpyчI{B квiти пiдсyдHиIt{. У peзyльтатi сyд пpийняв piшeння
випpoвaдити йoгo iз- зaлy зaсiдaнь i  винiс oкPeмy yxвалy
пpo пpитягнeння B. Чopнoвoлa дo кpи}riнaльнoi-вiдiroвiдаль-
нoстi 2a.

oтх<e, oстаннiй пpoцeс, xoча вiн i  бyв зaкpитим, д. iстaв
нaйбiльшoгo poзгoЛoсy' тaкoгo небaжанoгo влaдi. B пeвнo.
мy poзyмiннi цe бyв спpaвх<нiй пoлiтиvний скaндАI| Для
мo)кtloвлaдцiв, якi пpoстo poзтyбилися' тиIr,l бiльшe, щo тpa-
пIlлися цi пoдiТ в <цl lтадeлi 'нацioналiзмy>_Львoвi. 

.He

спpaцюBaB y)ке неo, l l .нopaзoвo випpoбyвaний сценapiй: зaсy.
дх(еHtIя <<aнтиpадяHщикiв> (тaeмнe) - <всеI{аpoдtlе схвaлeн.
ня>. 3poзyмiлo, щo пpoтeст бyв лoкaльнипr i  зaЛишиBся
нeвiдoмим i незpoзyмiлим бiльцloстi нaселення' oднaк йoгo

}lепoкoeнI{я хapaктеpol{ сyдoвих пPoцeсiв. Aвтopи листa нe
пoбoялися нa3вати зaаpеIt lтoвaниx свoТми дpyз;ми i  блнзь-
кими знайoмими й пpoсI{ли дoзвoлy бyти пpйсyтнiми на пpo-
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цeсaх. Листа пiдписaли 3. Фpaнкo, М. KoцюбиIlсЬка, Г. Ko.
чyp, I. ,II.pau, I. .Ц.зюбa, Ф. Жилкo, Б. Allтoнеrtкo-,Ц.авидoвич
тa iнuli - BсЬoгo 78 oсiб 26.

20 квiтня тoгo )к poкy, пiсля пpoцесy над П. 3aливaхoю,
дo Bepxoвнoгo Cyдy yPсP звepнyЛися члeни Cпiлки хy-
дoжниliв УкpаТни C. Kиpиненкo, o.,Ц.aнчеtlкo' Ю. Якyтo.
вич, Л. Cемикiнa, Г. 3yбнeнкo' Г. Ceвpyк, B. Kyшнip, A. Гop-
ськa, B.3аpецький тa A. Hiмeнкo 3 пpoхaнням IIepeгля}Iyти
спpaвy П. Заливaхи. Aвтopи Листa звеpтали yвагy Ha TaЛa-
tloвитiсть, скpoмнiсть i вeлинезнy пpaцфдaтнiсть Цьoгo хy.
дo)кtlикa, нaпoлягaли на нeoбxiднoстi <<збepeгти йoгo як твop.
чy сI,lлy для paдянськoгo сyспiлЬствa i мистeцтвa>2т. ЗгaД.a-
ний лист (як i пoпеpeлнi) дoсить хapaктep}Iиil I'ля цьoгo
пepioлy <<петl lцiйнoi кaмпaнiТ>. Пpoтест нaпIlсaний <езoПo.
вoю lt,loBoю>>, l,to)клиBo, такий стIlлЬ бyв зaпpoгpaмoваний
нaвiть нe yсвiдoмЛeними нaмipами aвтopiв, a ix <paдянi-
3oвaнoю>> пiдсвiдoмiстю. <Ми нe знa €мo,_ писaли Bo[lи'_
яI(e сaп{е пoлiтичнe звинyвaЧeння BисyBаЛoся I]poти t|Ьoгo
(П' 3аливахи _ Л. /(.) нa сyдi. . .) ,- зaвyалЬoв.анo пiдкpес.
люIoчt{ свor неBдoвoлeння тaемIrичiстю пpoцeсiB. 3гaдyюни
пpo lrеaбиякий талант хyдoжникa' aвтopl{ зBepтaЛи yвaгy
нa тe, щo l]кoтpe B)I{e пoчинaютЬся пepeслiдyвaння твopчиx
oсoбистoстей. Hapeштi, дoсить двoзIlaЧнo пpoзвyчaлI{ пa.
сах<i листa щoдo <гyмaннoгo дyxy paдянсЬких закoнiв> l8.

Bтiм i  uя сyмiш пoлiтичнoТ нaтвнoстi,  пepeстopoги, бa)KaнHя
виглядати дoбpoпopядtlим гpoмaдяниttoм' пiдтeкстy й пpи-
xoвaнoгo l lезaдoвoлeння B)кe сaма пo сoбi стaлa нeабияким
IIoсTyпoм y пopiвняннi з тими чaсаI\{и, кoли дoсll'I.ь бyлo зa.
тaврyвaти людиtly як <aнтиpадянщика)>, щoб IJикликaти
<oдl{oстaйнe oбypeння>.

Пiсля oстаl{Ilьoгo, львiвськoгo' пpoцeсy Л. Koстeнкo тa
I. .Ц.pau пiд чaс зyстpiнi з peДaкЦiею )I(ypllaЛy <<Жoвтень>

писЬмeнникiв Укpaiни), лiтepaтopи Я. CтеuIoк, P. Iвaнинyк,
B. Лyuyк, B. Г>кицький, P. Лyбкiвськl lй, C' Tpoфимyк тa
гoлoBa львiвськoгo вiддiлeння Cпiлки xy.п'oжt.t l tк iв Укpaiни
€ .  Миськo 29.

Bсi цi пpoтести' пpoxаt|tlя pеалЬl{o }lе l}плt{BаЛи tlа xiд
сyдoBих poзпpaв i  дoлю засyдх(eниx. Пpoтe вol lи мaли Be-
ликe мopaлЬнe знaчення. Пo.пеpшe, )кepтBIl  peпpесiй вiдuy.
вaли пiдтpимKy, бo тaк чи iнакшe дiзнавa,rися пpo неi .  .Ц.ля
людей, якi  впеprше oпиt lилися в тaкiй eкстpeмaлЬнiй ситya.
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цi i ,  мopaлЬнa пiдтpимKa бУлa пoтpiбнa як пoвiтpя. пo.дpy-
гe, влaднi стpyкТypи' вiдпoвiдaльнi зa peпpесi i ,  пoбанили,
щo Тхнi дi i  виклl lкaЛи нeвдoвoлення не тiльки кvпкl, l  l loн.
кoнфopмiстiв, a й пeвнoi чaстинIl iнтeлiгенцi i ,  цiлкoм лo-
яльнoi дo Bлaди. Hapeштi, пpo apeцIти il cулtl тa iхнiй xapaк.
тep стaлo вiдoмo знaчHo шиpшим кoЛalvt, нi>к цьoгo бaЯaли
б влaстi,  oскiльки змiст пeтицiй ставaв вiдoмим нe тiльки iх.
нiм автopaм. У peзyльтaтi пoдi i  l965-l966 Pp. виклIrкaлIl
неoнiкyвaний сyспiльний pезoнaнс.

Хoчa й iз великим запiзнeнням' Boнl l  стаЛи вiдoмi тaкo)к
заpyбiх<нoмy свiтoвi.  2 квiтня l966 p., тoбтo vepeз пiврoкy
lI iсля аpештiв, швейцapсЬкa <<Neue Zt iг iсheг Zеitung> i loвi.
дoм.llлa пpo apешт У Kисвi дBoх I]I-lдатниx лiтepaтypниx кpи.
тикiв мoлoдшoгo пoкoлiння _ I. CвiтличHoгo тa I. Дзюби'

щoдeн}Iика B. Cимoнeнка (згaдyвалoся' щo самe вoHи пеpe-
пpавилl l  ч €pе3 кopдoн кoпiю щoденtlикa, 3? Щo iх i  зaаpeш.
тyвали). oт;кe, зaхiдна пpeса пoдaла lreтoчнy iнфopмauiю,
пpипaсyваBшlI iТ дo пpoцесy Ю. Данiеля та A. CинявсЬкoгo,
яццI тaкo)к сyдиЛIl нa <вiдкpитoмy> зaсiдaннi нaвеснi
l966 p. саме зa Bидаtlt lя твopiв зa кopдotloм. Утiм, l t{o)кЛи.
вo' сaмe це йt вплинy.лo нa пoдaльшi дi i  влaди, бo I. Дзюбy
не зааpештyBaли, а I. Cвiтлич}loгo пiсля фopмaлЬIloгo <<ка.
яття)> пpoсTo зt] iЛЬttIIли з-пiд слiдстt lа, ПpoTpиlЙaвши йoгo
в тюpемI{oмy iзoлятopi 9 мiсяцiв зt.

Bх<е пiд час пpoцесiв чи й paнiшe t}I, lпyстиЛи Hа вoлЮ щe
декoгo iз зaapештoваt{их'  вI lтисI{увшIl 3 } lI lх каяття i  засy.
д)кeнHя свoт,х <<зЛoЧинiв> (П. М9PгУна в Kиевi; C. Батypинa,
Г. Caдoвськy та Д{. Koсiва y Львoвi). Boднoчас лo i l iискy

б8

<opганaм>>. l3 листoпaдa C. KаpaвaнсЬкoгo знoвy зaаpeштy.
вaли i  Hа клoпoтaння KГБ, пoстaнoвolo Гeнepальнoгo пpo-
кypopа сссP Py.п.eнка, без сyлy i  слiдствa,.чеpeз шiсть po.
кiв пiсля звiльнення, вi .Ц,пpaвили ,п.o табopiв .Цoси,п.жyвaтIt
свiй пoпepeднiй стpoк. Цeй випадoк JII,Iкoгo свaвiлля бyв
oдioзttим нaвiть нa фoнi фaльсифiкoBaHих сyl l .oBиx пpoце.
сiв l966 p.

Iз зaiepшеH}Iям сyд.oвoгo l , tapaфoнy l966 г. iстopiя <пep.
шoгo пoкoсy> l{е скiнчилaся. Haвeснi пoчaЛaся дpyгa дiя
тpагiкoме,п, iТ. 3 деяким зaпiзненням oфiuiйнi стpyктypи poз.
пoЧали iдеoлoгiчlto.aдмiнiстpaтивний тepop Пpoтt{ Тltx '  хTo
бyв так чи iнaкшe пoв'язаttий iз сеpeдoвищем шiстдесятникiв,
y пеpl l ly чеpгy _ пpoти знaйoмих i  лpyзiв зaсyд}кеHих i ,  яс.
ira piя,_ пf loiи всiх, xтo пi,Цпl lсyвaв ЛисTl l  пpoтeстy. Пoчa.

УPсP. Цe бу. l la пpямa диpeктивa poзпoчaTи <<пo.пloBattня 3a
вiдьмaми>. I вoнo негайнo poзпoчaлoся.

Cхема скpiзь бyлa oднaкoвoю: для oбгoвopelrня iнфop.
мaцi i  ЦK KПУ склиl(aлися збopи <тpyдoвих кoлeктиBiв>,

нopiв iнтеpнaцioнaльнoi дpyх<би>, лeкцiй, бесiд, пplJсвяЧeних
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poзвiнчaIrню iдеoлoгi i  <<yкpaiнськoгo бypжyaзнoгo нaцioна.
лiзмy>.

кlBсЬкa <<вислoвI{ли сBor негaтиBHe стaвлeHня дo xyдoжtlи.
к iв l(apaвай, Typeцькoгo, Coпiльt lикa i  Kyвшинojoi>, якi
пiдтpимyвaли П. 3aливaxy 33.

вiдвiдyвaли збopища Mopoзa та Iващettка i  спpияли пoшl,t .
peннo наuiottалiстичнoi лiтepaтypи), 34.

У Tepнoпiльськiй oблaстi  нa пoдiбних ayтoдaфe <спiв.
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l .Дgзu 3лaмався i  uеpeз тpи днi звepнyBся дo пapткoмy
CПУ з пoяснювальtloю зaпискoю, дe пoкaявся B тoмyl щo
вистyпaв Ha захист засyджениx. . .Я,- писaв вiн,- як кoмy-
нiст, тeпеp poзyмiю, щo oб'ективнo мoi BЧиHки в цик iстo.
plяx сyпеpeчатЬ l\,lo €мy звaI{нЮ кoмyнiста i я Тx oсyд)I(yю з
yсiсю кaтегopичнiстю. Bзaгалi, всi  цi  пoдi i  е великoю пoлi-
тичI{oю шкoЛoю для lиeнe' як кoмyнiстa...>> 40 I{e бyв пoчaтoк
кaпiтyляuiТ oднoгo iз найбiльщ яскpaвих i  таланoвитиx
шiстдeсятникiв.

Мo>кна ввaх(ати, Щo влiткy l966 p. <<пepшиfi пoкiс> за.
вepшIиlзся. Пpoминyв мaйrке piк. 3aсyлженйх вiдпpaBИЛ|4 у
тaбopи' Iхнi oднoдУ}rЦi, якi зaЛI, lшилися нa вoлi. нaлaгo.
д)кyвaЛ!I пolзсякдel{нe бyття i гoтyвaлися дo пoдaлЬшIoгo
oпopy.

веЛoся .дo.цyшyBaти i.цеoлoгi.lним тepopoМ дpyгoТ пo-
лoB}lни 60-.x i нaстyпl{им пoгpolr{oм пouаiкy 70.х pЬiiв. Бiль-
ше тoгo' вiдкpитe зiткнeння iнакoмислячиx iз сиётeмoю сти-

3l{t{щити iнтeлeктyaльнi пapoстки <вiдлиги>>, якi зa yMoв
пpoдoвженI{я гpIr в лiбepалiзм зaгpoжyвалl i  пepepoстl{ в
пoвa}I(I{y iлeйнy oпoзицiю, пPo щo свiдчили пoдii в Чeхoслo.
вaччинi та Пoльщi.

Пepeбiг пoдiй 1965_1966 pp.пoкaзy € ' '  щo дo тaкo.
гo пoвopoтy не бyли гoтoвi анi шiстдесятl{ики (xoчa деxтo
6'

шiстдесятництBa, зaлишилися на вoлl.
Мopальнa i пoлiтичнa нeгoтoвtliсть uriстдесятникiв .д.o

за пepекoнaння абo зa пiдoзpoю B пepeкoнаt l t lях '  щo нe
збiгаiися з oфiuiйнoю iдeoлoгiею. oчeвидна мeтa peпpесiй
цЬoгo чaсy _ зaлякатl l  iнaкoмислячl lx.

He викликaс сyмнiвy, щo п{eти цiс i  дoсягтt,t нe Bдалoся.
3aпpoтopивши дo тaбopiв чaстинy iнaкo,пyмЦiв i  ствopивtuи
нeстЪpпйi yмoви iснyвaння дЛя тиx, xтo 3aЛишився на вoлi,
<забopoнами нa пpoфесi i>, система aктивiзyвaлa фюpмyван.
l . lя пoлiтичнoi oпoзицi i  з oтoчення шiстдесятникiв. 3'явилися

вoстi пpаlt lo8aти зa фaxoм, спpиялa нaкoпиЧeннЮ нotlкoH.
фopмiсiськoi iнтeлeктyaльнoi eнepгii, poзlllиpeнню iнтeлeк.
тyaЛьHoгo пpoстopy' HекoнтpoЛЬoвaнoгo владoю.

Хoчa це й видaсться на пеpl l lий пoгляд пapадoксалЬним'
aле peпpeсiТ l965_l966 pp. спpиялIr пpoгpесoвi pyхy o.пopy:
Biн 

.пoз6авлявся 
iдеoлoгi.rних iлюзiй щoдo хapактеpy й сyтi

pa.п.янськoТ систeп,tI{. Biлбyвaлaся кpистaлiзацiя iдeй pyхy
jxoнa й лy>ке пoвiльнo). Biд iнтeлeктyaЛЬнo-,п.yxoвнoi. oпo-
зицi i  в iдiйrшли Bипадкoвi люди. Пpoтeсти пpoти аpeштiв пo.

I
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KaЗaЛИ, Щo lvtoх{Ливе нaвiтЬ BiДкpите BислoвлЮI]allня невдo.
BoлeI{ня дiяI\, lи влaди. Hapeштi, oпoзицioнеpи нaбyли неoцi.
неtll{oгo Iioлiтичнoгo лoсвiлy бopoтьби. oпip тpивaв.

lнтeлiгeнцiя пiд пPeCoм

Пepioл пiсля <<пepшoгo пot(oсy> xapaктеpизyBaBся пoстy.
пoI]им пoсиЛенl{яIt{ iдеoлoгiчнoгo тa адмiнiстpaтltвнoгo Tl,Iс.
кy нa iнaкo}lисле}ltlя з бoкy дep}Kaви й вoднoчaс пoдaЛЬшoЮ
кpистaлiзauiею pyхy oпopy, змiцнeнням сaМBидaвy, пoляpи.
зaцieю пoзицiй паpтiйнo-,Цepжaвнoi бюpoкpатi i  i  нoнкolt.
фopмiстськoi iнтелiгенцi i .  B пoлiтицi пapтiйних вepхiв пе.
pеIt.loгла тeндeнцi я <нeoстaл iн i3lvly)>' гoлoB}IиI{ и Bиp a3I{икaIr{ и
якoi бyли М. Cyслoв i Л. Бpеx<нев. Haйтpaгiчнiu.rа пoдiя тo-
гo чaсy - BтopгtIеtIня вiйськ кpaiн Bapшавськoгo дoгoвopy
нa чoлi з CCCP y Чexoслoвaччинy i  пpилyшeння <<Пpaзькoi
вeсHи>> - cTaлa тaкo)к свoсpiднoю вiхoю y взa€миtlаx ДеP.
)кaBи 3 iнaкoмислeнHяI\{. Рiзкo зpoсЛa нeтеpпимiстЬ влaди
Д,o бy.Ць-якиx йoгo фopм, виpaзнiшим стaлo пpaг}Ieння пpи.
дyшyBати йoгo сyтo peпpeсиBHимI{ зaхoдaМИ, Щo вpеtuтi.
peцIт виЛилoся в генеpaльний пoгpolvl  пoЧaткy 70-х poкiв пo
BсЬoмy CссP.

Укpaiнськe паpтiйне кepiвництвo пeвний чaс I lамaгaлoся
викopистoBУBaTИ нaстpoi кpllтичHo Haла[lтoванoi iнтелiгeн-
цi i  з мeтoю пoсилeння влaсних пoзицiй в aпapaтнiй гpi з цeн.
тpoм. I(oли х( цeHтp, зaнепoкoеHий <автoнoмiстськими> нa.
хиЛaмI{ П. Шелeстa тa йoгo oтoчеt{ня' стaB дoтpимyвaтися
щo'll.o HЬoгo бiльш >кopсткoi TaKTIIK||' oстaннiй бeз вaгaнь
пepeйшoв дo )I(opстoкoгo пpидytцeння iнaкoмисЛeння' яK цЬo.
гo Bимaгaли йoгo звepхники в Мoсквi.

ПoдiТ l965-l966 pp. бyли екстрeмалЬtlим виявoI\{'  спЛeс.
кoм нaстyпy пpoти шiстдесятникiв, який poзпoнaвся пiсля
xpyщoвсЬких зyстpiней з твopuoю iнтелiгeнцieю. Aкцiя спpя.
мoвyBaлaся центpoм. Пiсля i i  зaвepшення вiднoвилася тaK.
тикa Пoстyпoвoгo iдеoлoгiчнoгo yдyшIeнHя шiстдeсятIlицтвa
з l с пop aдичI{ l{ }rи сyдoвll lt{I{ та адм l tI lстp aти Bll и м и pеп peсl я II{I,I'
П}l.гol\{a вaга якиx пoстyпoвo зpoстaЛa. oднaк Bapтo зayвa-
жI,lти' щo для Цьoгo пеpioдy tIе xаpактepнi вiдвеpтo безглyз.
дi,  тoтaльнi мeтoди пpидyшення iнaкoмислеHtIя. Hoнкoнфop.
мiсти ще мaли пеBHий пpoстip для piзниx фopм пpoтестy, ix-
ня д,iяльнiстЬ Hе бyлa нaглyxo iзoльoвaнa вiд oтoчyючoгo
iнтeлeктyaлЬнoгo сеpeдoвища' Тxнi твopи пepесилaЛися нa
3ахiд i  видaвaлися тaм. Iнaкoмислeння щe мaлo якiсь пep.
сIIекTиBи i мo>кливoстi нe тiльк|4 Д,JIя сaI\,lopoзBиткy, a й .Цля
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пев}loгo' щoпpaвдa ,Цyх<e oбме)I(енoгo' вIIлиBy нa гpoмaдськy
дyмкy.

Biлpaзy )к пo <<гapячих слiдах> peпpесiй l965-l966 pp.
влaстi пepейшли дo aктиBних дiй на <<iдеoлoгiчнoмy фpol l .
т i>, poзпoнaBцII{ 3 пoлiтичнoгo цЬI{yвaнI{я oднiсi  iз ключoвиx
пoстатей y pyсi пpoтeстy пpoти pепpесiй - I. Д.зюби. oскi-
ЛЬкl{ B закop.п.oннiй пpeсi,  зoкpeмa y BидaнHяx yкpaiнськoi
дiaспopи, 3'яBиЛaся пoмилкoвa iнфopмauiя пpo аpешlт
I. ,Ц.зюби тa йoгo yв'язнeння, влiткy 1966 p. вiн бyв вltкли.
кaн:иit дo цK KПУ, де зaввiддiлoм нayки i кyльтypи Ю. Koн.
дyфop тa заввiд.ц, iлoм пpoпaгaнди i  aг iтaцi i  Г. Шeвель за.
пpoПo}IyBaЛи йoмy вистyпl,lти в пpeсi зi спpoстyвaнняIl,t циx
<наклепiв>>. Як пoвiдoмЛялoся y дoпoвiднiй зaписцi, адpесo-
ванiй ЦK KпУ' I. .Цзюба пiд чaс poзI{oви (пoвoдttв себe
зyхBаЛo' кaтегopичtlo вiдмoвившисЬ дaвати бyль.якy вiдпo.
вiдь У пpесi свoiм нацioналiстичtlиI\{ <<зaxис}Iикам> за pyбe.
)кем>> 42. Репpесyвати нopoBливoгo лiтеpaтopa якIlмoсЬ (си-
Лoвriм мeToдoм>> влaсTяI\{ нe хoтiлoся - цe пiдтвеpдплo б
<I{aкЛепи rIaцioнaлiстiв>. Boни вдаЛися дo iншoгo зaсoбy.
3а вкaзiвкoю ЦK KПУ y вepeсI{евolvty нoмеpi х<ypllaлy <Пe-
peцЬ> з'яBиBся низькoпpoбний пoлiтичний пaсквiль, якllЙ зa
стl'tЛеlvt l{aгaдyвaв фeйлeтoни 30-х poкiв IIpo <<BoPoгiв наpo.
лy>. Aвтop цьoгo дotloсy' який сxoвaвся зa псевдoнiмoм, y
пpимiтl lвнo.aЛeгopиЧ}|iй фopмi закидaв I. .Ц.зюбi, щo тoй
вiдмoвився Bистyпити пpoти <<чopнopoтl{х хtаб> (тaк квaлi.
фiкyвaлися видaння дiaспopи, якi вистyпили нa заxl, lсT
I. Д.зюби), i  poбив Bиснoвoк' щo тoй стaв <<poзIt, l iннoю мoне-
тoю найлютiшиx вopoгiв yкpaiнськoгo нapoдy> a3. I{е бyла
нeдI]oзнaчнa спpoба oчopнити I. .Ц.зюбy нaтякaми нa йoгo
дyхoI]Hy спopiдненiсть iз <<бyp)кyaзни}l l l  нацioналiстaми)>'
яt<i <<oкoпaлися зa l(op.ц.oнol{>. 3а yмoв oфiuiйнo насaдх(y.
вaнoi ксенoфoбi i  пoлiбнi нaтяки, тa щe в пoeднaннi з <altти.
нацioнaл iстl.Iчни ми > пасaх(a п{и, Дiялtl бeзвiдмoвнo. Фeйлeтo-
}loп{ спpаt]а, зpoзyмiлo, нe oбмежилaсЬ. <<Peaгyюни>> I{a цей
l}ltстyп, пapтi l iний кoмiтeт Cпiлки писЬIиeнникiв Укpaiни лo.
pyчtlв пpeзилi i  CПУ зpoбити висt loвки щoдo I. .Цзюби. oд.
нaк <<тoвapисЬкa poзlt{oBa> сeкpетapiв пpавлiння сПУ
Ю. 3бaнацЬкoгo та М. 3аpyлнoгo з нeвгамoвtlим <<пpoтeс.
Ta}IтoМ> IIе Д.aла бa>каttих peзyльтaтiв, бiльше тoгo' в деякиx
<<бандеpiвсЬких> виДaHHяx бyлa нaлpyкoBанa блискyнa пpo-
мoва I. [зюби l la вeнopi, пpисBячeнoмy 30-piнню B. Cимo.
нeнка (зpoзyмiлo' Щo aвтop пpoмoвl{ нe мiг нeсти вiдпoвi-
дaльнiсть за цi пyблiкацi i ,  якi poбилися бeз йoгo вiдoмa).
Bсе цe ствopюBaлo вiдпoвiлнy мopaЛьнy атмoсфepy дoвкoла
непoкipливoгo кpl lтикa, кoтpий, дo peнi, I{е став нi в якiй
фopмi вiдпoвiдaти на фeйлeтoн y <<ПepЦi> (uе зpoби.. l l l  за
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ся 3 пoставлeHиI\{ пеpед Heю 3аBдaнHяM. У пiдгoтoвЛel lих
Hею вt lсHoBкaх, якi  нaдiйшли дo ЦK KПУ в лютoп{y 1966 p.,

виpoбництва кiнoфiльмiв пa Kиiвськiй стyлi i  iм. o. П. .П.oв-
)K-eнкa>. <Cеpйoзнi iдeйнi пolr{илки>) булll знaЙденi y фiльмi
<<KplIницx дЛя сIIpагл[Iх>>' двoм iншим кapтиIraм зaкидaЛoся

бapилaся: Я. Cтyпaк пoтpaпиB дo спискy <l lебах<аних> аB-
тopiв, .CeкpeтapiаT цK KпУ yхвaлив тarмI{y пoстaнoвy
<Пpo.Щйнo.пoлiтиvнy пolt , tиЛкy )кypt lалy <Biтvизна> (лю-
тиl i  l967 p.),  в якiй зaзнaчaЛoся, щo цей вI,rпадoк с наслiд-
кoм <пpI{тyпЛeння пoлiтичнoТ пильl.loстi, пoслaблeння Bиl{oг-
лltвoстi  дo iдеl . t l to-худo}I(I lЬoгo piв l lя твopiв>. Гoлoвний
pедaктop часoписy - Л. .[I .митеpкo вiдбyвся сyвopoю пapтiй.

з.пpив.oдy пoeми Б. oлiйникa <[opoга>>, в якiй yгле.Цiли
<<iдeйнi пpopaхyнки>, Maбyть, пoв'язaнi з пoстaттю B. Cи-
Moнrнкa 52.



вaЛoся зHaйoMим для Укpaiни мoтивol ' , t  - зaклиttами дo п().
лiтичнoi пильнoстi шoл6 пpoявiв бypжyaзнoi iдеoлoгi i  l . t
oсoбливo <бypжyaзнoгo нaцioналiзмy>.

Boдпoчас слiд зayва)|(итl l '  щo в паpтiйних <вepxaх> peс.
публiкн l]I l t l l t I(лa iдeя скopl lстaтися l{aстpoями lHтeлlгенцl l

Щoдo нaцioнaлЬнoгo I lиTаt| l lя з мeToю дoбитися бiльrпoi са-
мoстiйнoстi  y влaснiй <<Bo1. l lинi>, в l tйти з.пiд. тoталЬI{oгo кo}|-
тpoЛto цeнтpy. Мабyть, саме циM пoясl lюеться сepiя t lеПpt lн-

ципot}их пoстyпoк y пpиHципoвoмy Питаltнl:  Bкaзlвкa сeкpе-
таpя I-[( KПУ A. Cкa6и (y липнi l965 p. на наpадi pектopiв
вyзiв) пpo зaпpoвад)кeн}Iя tsиклaДaння у вЧЦЧI нaBчaльн-l{х
зiкладai yкpaiнськoю мoвoю' ви3нaння oфiцiйними. oсoба.
мlt ullсдoлiкiЬ> y poзBиткy yкрaiнськoт кyлЬ-1yp.ц, пoв'язaних
з pyсифiкaцiсю-мiст, i ,  наperштi,_ пoдi i  нa V з ' iздi  пI,IсЬмeн.

peглoся мopа"пьlto-iHтeлefтyaлЬнe сePедoBИЩ€' B якoluy Bи.
ipiвaлo iнакoмислeння. Лiтеpaтypнi вeнopи з клyбiв, gстp3д
i сту.п,eнтських ayдитopiй пepeмiстIlлися в кваpтиpl{. ,цoмlв.
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ки A. Гopськoi,  I.  Cвiтличнoгo, пpoфесopа Г. .Ц.вopкa в Kи-
евi стaЛи спpaв;кнiми oсepедкaIr{и пoзaoфiuiйнoТ твopнoТ
дyt{кtt, poзкyтoстi i нoнкoнфopмiзмy. B uьoмy сepeлoвишi
ще нe бyлo вiлнyття пopaзки, пpигнiuенoстi i безвиxoдi. .Ц.o-
Boдилoся IIpацюBати нe зa фaхoм, aбo взагалi зaлишaтися
пeвний час бeз poбoти, oднак вI{IIиKлa систеIvlа взаeмo-
дoпol{oгI{: тi, xтo мaB lvto)кливiсть зapoбляти гpoшi, дiлилися
l l l l f i i tи 3 бeзpoбiтними. Утвopився навiть фoнд дoпoмoги ( iнi .
uiaтopами йoгo opгaнiзaцi i  бyли I. Cвiтличний та B. Чopнo.
вiл). Koштl{ дo фottдy lrадхoдили нe тiльки 3 сepeдoвищa
iнакoлyмцiB: I]нeски poбили A. Малишкo. o. Гoнчаp, B. П'я.
t loв, l(oнepжиltський, М. Бpaйuевський' o. Koмпан, 3. Фpан.
кo r.a iн. Цi кoшти poзпo.u. iлялися мiх< poдиHами peпpeсo-
Bаl lих i  тимчaсoвo бeзpoбiтними. FIe пpипl,t}tяBся 3B'я3oк i3
тимl{'  хтo oпиtlився 3a гpaтaми: iм писaл}I Листl{ й надсилалIl
пoсl.Iлкl{ десятки людей, часoм навiть oсoбисr.o нe знaйoмих;
в'язнi пoстiйнo вiдчyвaли мopaлЬнy пiдтpимкy. Пpo aтмo.
сфеpy в сepедoв}tщi iнaкoдyмцiв свiдчить i  стl lль ixнiх стo.
сyнкiв з <(opганaми>. .[.o пpисyтнoстi <<мистецтвoзнавЦiв y
Цивiльltoмy> якoсЬ y)кe зв}Iкли i  нaвiть стaвилися дo цЬoгo
з певtloю ipoнiсю. Як свiдчить М. KoцюбинсЬкa, нaвiть ма,r i
дiтll вх<е стали впiзнaвaти <<Чy)l(иx дя.Д,iв>>, виpoбилися мeтo-
лlt пpoти.Цi i  пoстiйнoмy нагЛядoвi: напpиклaД., пo тeлeфoнy
(якиflr .  яI]нo пpoслyхol]yвався) пpизнaнaлoся пoбачеtl l tя, I{a
якe нiхтo нe пpихoдиB' пepедaвaлaся iншa фaльшивa <oпe-
paТиBнa iнфopмацiя,, .  Пpo тe, щo нaгляд бyв opганiзoванпй
дoбpe, свiдчить хoча б тoй фaкт, щo пpoтягoМ лl. lше п'яти мi-
сяцiв l966 p. шeф yкpаiнськoгo KГБ B. Hiкiтчеltкo нaдiслав
дo цK KПУ тpи листt l  з iнфopмauiсю пpo нaстpoТ сepeд
твopнoi iItтeлiгенцi i  (цi листи збepeглися в аpxiвi ,  oднак
нeмаe сyмнiвy, щo iх бyлo знаннo бiльше) 53. Bтiм i  зa циx
yмoв yдaвaлoся викopистoвyвaти <<лeгальнi мoжливoстi>.
B сepпнi l966 p. '  нaпpиклaд, пoiз.цкa письМeHHика Б' Aнтo.
нet lка-.Ц.авl, lдoBича дo сeлищa Cлaвське Cтpийськoгo pайoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi стaлa Tемoю листyвання Львiвськoгo
oбкoмy з ЦK кпУ. Як дoпoвiдaв сeкpeтаp oбкoмy B. Kyшe-
вoл' висТyп писЬMeнH}lIta пepeд yчнямll сiльськoi шIкoли мaB
явl{o <<теtlденцiйний> хapaктеp. Tенденцiйнiсть, як з 'ясyва.
Лoся, пoлягалa B тoмy' щo Б. Aнтoнeнкo-.[ l .авидoвич пpoчи-
тaв дiтям oпoвiдання, B якoмy oдин iз пеpсoнах<iв нe любив
<кaцaпсЬкy мoвy>. Kpiм тoгo, писЬI{енHlIк пiдкpeслив, щo
свoТ твopи пише для piднoгo наpoдy й закликав yннiв <<вни.
тl,lся для Piднoгo tIаpoдy i piлнoi Укpa.iни>> 5a. B х<oвтнi тoгo
Ц .poкy дo oдeсll пpиiхали peдaктop )l{ypнaлy <Pанoк>
B. I(opoтин i  спiвpoбiтник цЬoгo чaсoпl lсy B. Cтyс дЛя пpo-
Beдeння зyстpiнi з i  стyлeнтами oдeськoгo yнiвсpситeтy. 3y.



сТpiч tr iдб.yлася, xoЧа, як l loпoвiдaлlI пеpeЛякаI.I i  i i  p.езyлЬ-
Тa,гaItt l r  мiсцеts i  ПapTiйHi Чl lHoBttикl{ '  <Kopoтиu з невiдoмиx
пpичин ttе 3 'явl ,Iвся>, a B.Cтyс вистyпив iз пpolt|oBoю пpo ста-
н<.lB}l lце мoЛoдих пoeтiв, пpo yтиски ruiстд'есяr.никiв. Пpи.
C},тня нa зyтpiнi  H. Cтpoкатa.I(аpaI]aнсЬl(а зaяI]} lЛa, щo
гpoмадськiсть o.ц.еси цiкaвиться дoлеЮ мoлoдl lх пoетiв, за.
аpеl l lтoBaних y Kисвi 55.

.  
Cпpoби пpoдoв>кyвaтI, l  Пpoтeсl .и мaли й сyтo iндивiдy.

} l l lс .1енlIя - I .  I .pyшеЦький, Tак пl ,rсав пpo pезуЛьTатII poз-
гJ ' ' lядy спpави: <.. .BиявилoсЬ, l l{o Бад,зьo цiлкoм i  пoвнiстю
зr laхoдитЬся B l loлoнi iдeй yкpаiнсЬких бypжyазних нaцio.
налiст iв>> 56. Ю. Бaдзьo не т iльки не стаB кaятlIся 3 IIpивol ly
сtroсi  yнaстi  в дeмoнстpацiТ 4 веpeсня l965 p.,  aлe й вистyпив

lIoстi .
Пiкoм пpoTисToянttя стaЛI- l  пoдi\ 22.гpaBня l967 p. бiля

пalt 'ятникa T. Шевчeнкoвi в Kиевi.  Hесaнкцiot loBане вiдзна.
ЧенIlя пaIи'я l . i  пoeтa B цей дeнЬ, яке poзпoЧаЛoся в ЧасI,t
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3oвсiм iнша ситyaцiя склалaся нaпepедoднi нoвoгo вiд-
зHaчeння дHя ПaDI'ятi  пoета. Ще в гpyлнi 1966 p. KГБ пo-
вiдoмив цK KПУ пpo тe, щo з нaблt lжeнIlя lr , t  22 тpaвн:t
киiвська iнтeлiгенцiя 3t loвy <сoтy €TЬся)>.. .  У дoпoвiднiй за-
писцi ЦK KПУ вiд 18 с iчня 1967 p. Г '  Шевель i  Ю. Koнлy-
фop poбили виснoвoк: <<Bвalкасмo, Щo вiдзI laчeння пaм'яr^i
T. Г. Шeвчeнкa 22 тpaвня B Haш чaс не мo)кe спpияти змiц-
неl l I lю лpy;r<бrr tIаpoдiв Pадянськoгo Coюзy, i  т<lмy небa>ка.
l{е ' '  59. Пpoltol tyвалoся пpoBeсти <<po3'яснювaЛЬнy poбoтy>
в Koлективаx твopнoi iнтeлiгенцi i  й сеpeд стy,п.eнтiв. 3poзу-
мiлo, викoHal{ня цьoгo 3авдaння пoк0'taдаЛoся нa пapтiйrr i
opганiзaцi i  TI]opЧиx спiлoк, вyзiв, Kиiвський мiський кoмiтeт
паpтi i  тa цK ЛKсмУ.

Яl< пol<азали пoдалЬшi пoдiТ, <<po3'яснЮв3ЛЬH? poбoта>>
lle ДаЛa ба>канl lх pезyльтаiв '  22 тpaвня l967 p. бiля пa.
lvt 'ятt{икa Т. Шев. leнкoвi з iбpaлoся ще бi ,тьшe люДеt. l ,  н iх< piк
тoмy. 3новУ ЛУНaлI4 вipшi yкpаi l lськltх пoетiв, пiсtI i  <<тeндett.
цiйнoгo хapактеpy)).  Пiсля дeсятoТ Гoдини Beчopa дo пalv{ 'ят.
l l l rка пiд ' iхалl l  дeкiлькa мaшин зi  спiвpoбiтt l I l I iами мiлiцi i .
oдиrr iз мiлiцейських чинiв звеpI{yвся дo Пpl lсyTl i iх з в l l r tr l -
гoIo poзiйтl lся (як 3'ясyвaлoся, в iн дiяв зa вказiвкoЮ дpугo-
гo сeкpетapя мiськкoмy пapтi i  B. Бoйченкa). Цe в!I} iлиt iалo
oбуpеltt lя пpисyтнiх 60. Увiмкнyвши фapи нa IvIaшtlнaх, щoб
кpaщe бачити <<пoлe бoЮ>' мiлiцioнepи кr l l lyлися l]  нaтotttI '
}Iaмaгаючl. lсЬ схoпити кoгoсЬ iз пpoмoвuiв, a кoЛи це нe Rда-
Лoся'  BolII l  заapештytsaли, нaЙблt lхtч! lх п 'я.t .ь чoлoвiIt  i  за-
пхHyЛlI Тх y машltни. Мiлiцейськi  чItнl . t  пpoдol}жyBaЛtt I]t lгy-
кyI]aти вt{мoги poзiйтися, oднaк незабapoм самi oпинl lл l tся
в oтoчеl l tr i  десяткiв людей, якi  скaнлyвалl l  <<Ганьба!>. Cr l iт .
лo фap, [ l IтoвхaниHа, вигyкI l  пpивеpl{yЛи yI]аГy випадI(ot]нх
пpo,\oх( l lх i  тиx, хтo гyляl] y паpKy. .П.o мiтингyючих пpltед-
нyвaлися все нoвi й нoвi лIoди, незaбapoм пpl{Пиl{иI]ся pyх
тpoлeйбyсiв пo Boлoдимиpськiй вyлицi.  Д1iлiцio l lepи .тIедBе
видepлися з нaтoвпy i  пoспiшнo 3?l ' tИШИu.II{ <<мiсце iнцl lден-
тy>. Лiкap М. Плaхoтl lюк закЛикав пpисyTнiх вiдпpавитися
дo ЦK Kпy _ BиМaгa.I.и звiльнeння заapeштoвaних. Д.е-
кiлькa агснтiв KГБ спpoбyвалI, l  спpoвol(yвaти бiйкy, oдt lаI(
це Тм l lе I}даЛoся. Близькo Tpьoxсo.г чoлoвiк pyшиЛи дo ЦK
KПУ на вyлицЮ opл>кorl iк iлзе (нинi Банкiвськa). Cпouaткy
в l<oлot l i  дeмoнсTpаHтiв заспiвалlt  <<Ittтоpt la l l io l tал:>, oдI{аI(
далi t iшли мot]чI{[ l .  Пo дopoзi  l lазyстpiн вl lТхa;Iи пoх<eяtнi
мalцI lI l II ,  дeмoI{стpаt{тiв спpoбyвaли poзiг lIaтI, l  стpyMенямI{
вoд}|. . .  Бiля бyлинкy ЦK KПУ лopoгa 6улa пеpeгopoд}кeнa
I]аI lта)кHиМlI I\{aшиHalt{и'  пepeд якt 'IМ}I "ЦаHцIoгoм сТoяЛlr
пpацiвники апapaтy цK KпУ i  ЛKсlv lУ. .Г leмol lстpauiя зy-
пинилaся. Це мoвчазнe пpoтисToяHIlя тpI lBаЛo маl i>ке дo
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дpyгoi гoдt lHи нoчi. Bpештi l ta :uiсцс пoдi i  пpибyв мit l iстp
oхopoни гpoмадсЬKoгo Пopядкy Гoлoвченкo в сyпpoвoдi ни-
нiв iз мiлiцi i  i  KГБ. Bислyхaвurи BиI\,toги дeмol{сTpaнтiв, вiн
пooбiцяв дo paнкy вiдпyстити зaаpеIl lтoBaних й зaпpoпoнy.
вaв пpисyтнiм poзiйтися. Бiльшiсть пoвipила, oднaк близь.
кo 40_50 чoлoвiк Чекaл}I мaйrкe дo paнкy' дol( l l  дo HItx t lе
пiдвeзлIl  3аapeштoваних й вiдпyстили без буль.яких кoмеI{.
тapiв.. 

,Ц.ля тoгo Часy цe бyла дoситЬ }IeoPдиtIapна пo.п, iя. Cпpo-
ба вi .Цкpитo й безuеpемotlнo poзiгнaти нeoфiuiйний гpoмaд.
ський захiд викликалa такy lк вiдкpитy й aктивнy пpoти,u. iю.
Bладa зiткнyлaся з фaктoм вiл.веpтoгo oпopy й фaкти. lнo
poзгyбилaся. 3вичайнo' швидкo знaйшлися-_в-инyвaтui. Як
зaзнaчaЛoся B пoстaнoвi Cекpeтapiaтy ЦK KПУ <Пpo випa.
J loК, щ9 сTaвся 22 тpaвня l967 p. в м' Kиевi бiля пам'ятника
T. Г. Шевчеl lкy)>' <...кepiвникй Kиiвськoгo мiсьl<кoмy KП
Укpaiни ЗaЙHяЛt| пoзицiю пaсl lBнoгo спoстepiгaнa,. не I])t{ил!t
f laЛе)t(них зaхoдIl] '  щoб пoставитl 'I  це зiбpання пiд вплив i
кoltтpoЛЬ пapтiй.них..opганiзaцiй, oбмежилttся тI lМ' щo дopy-
Чl lЛи opгaнам мiлiцi i  слiдкyвaтlt зa пopядI(oм. Пpoтe }reпpа.
вильнi дi i  opгaнiв oхoрoнt{ гpoмaдсЬкoгo пopядкy BикликаЛl l
нeба>кaний iнци,цeнт> 6l .  Iнцидeнт бyв нaзвaний l lебaжаl l l iм

пеpш зa всr тoмy, щo вЛада 3a3нaлa мopaльнoi пopaзI(и,
Тй дoвелoся пiти нa пoстyпки. Pезoнaнс вiд цiс i  пoдi i  бyв
l lе менrший, It i>к пiсля вистyпy в к iнoтeатpi <<Укpaiнa>.
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вiдpаз.y ж BикЛикaв х<в||^У дискyсiю в yкpaiнськiй емiгpант.
ськiй i  кaнa.ц.ськiй пpесi 63. (B Укpaiнi '  дo peнi, ueй звi i  був
oпyблiкoвaний лише y l990 p.) 6a oневl lдHo, згaдкIr пpo t|е.
пopoзyмiння в poзMoвaх iз кaнадсЬкllMи кoЛегаMи щoдo стo.
сyнкiв пapтi i  .з Tвopчoю iнтелiгенцiсю бyли B paдяHсЬкlrx
пapтiйних кepiвникiв щe зaнадтo свi>кимй, щoб iати iм tto.
вий мaтеpiaЛ I\ЛЯ HoBI, lx зaпитal{Ь...

Утiм, тaк би мoвити, в пpинципoвих спpаBax нi пpo якi
tloстyпки нe lиoглo бутlа il ч9ви. Це пoка3ала сyдoBa poз.
Пpaвa Hад B. Чopнoвoлoм. Щe в липнi 1966 p..йoгo бyлo
засyд}кеHo нa тpи мiсяцi BипpaBHих poбiт <з yтpимaнням
20.0Ь зapol iтнoi плaтнi> зa вiдмoвy вистyпити.свiдкoм нa
квiтнeвoмy- пpoцесi нaд б-paтами Гopиняйи, М. 3вapинeв.
сЬкoю та М. oсaдчим 65. Це нiяк нe вплиttyлo нa oпаЛЬ}Ioгo
>кypналiстa й кoлишньoгo KoМсoмoлЬськoгo активiста: y сам.
видaвi З,яBИЛacЯ йoгo стaття <<Пpaвoсy.Ц,дя чи peцидиЬи тe-
popy?> i збipкa мaтepiалiв пpo l ipoшеiи l966 p. i  пpo засy-
д-жених пiд на3BoЧ1Лцхo з poзylt{y>. 9 лнст6пaдa. lg66 p.
Kapний кoдекс УРсP бyв дo.пoв.lrейий нoвoю стar.тeю l87l
<<Poзпoвсюджe}Iня свiдoйo нeвipних вигадoк, якi пopovaть
pадяHсЬкий ,Цеprкaвний i  сyспiлЬниЙ лaД>> 66. Д1алo сipauю.
BaTи пpaвилo: <бyла б стаття, а люДиIIa знaйдеться>..oскi-
лЬки Tвopи B. Чopнoвoлa дiстали й дoсl lть шиpoкий мiх<на.
poдний pезoнaнс - y }кoвтнi l966 p. в Пapи>кi.вийшлa йoгo
кl{I,Iгa <<Лихo з- poзyl,ty>,_ вiн бyв пpпpeueirий сТaти пepшoк}
жepтвoю нoвo.i стaттi в УкpаТнi.
п Cпpавa B. Чopнoвoла Ълyхaлaся l5 листoпaдa l967 p. y
J lЬвiвсЬкoМy .oблaснoмy сyлi.  Хoч як це t lе диBнo, пpoцес
бyв спpaвru вiдкpитим, Ьа iьoмy бyли пpисy'" iми л.,Koйн-
кo, L .Ц,зюбa, A..Гop.сь.ка, I.  Cвi iличl lий, I.  j{paн, H. свiтлйч.
tIз '  ts. Лyнyк тa iншi. 3апpoшeний iз Мoскви.aДвoкaт Л. Beт-
вiнський дiйснo заxищaв пiдсyднoгo (ше oлнa 

"iд"inйс'ьвiд пpoueсiв l965-l966 pp.1оz.-3. Чopнoвoлa звиIryвачУBaЛИ
B poзпoвсЮдх<eннi <<наклeпHицЬI(их Rигaдoк>>' зoкpeма ts тo-
MУ, Щo вiн нa пpoxa-llня B. Мopoзa пеpeсЛal] йoio статтю,
Haписal{y в тaбopi (<Peпopтаж-iз зaпoвi i tника iмeнi Бepiя>),
дeпyтaтап{ Bеpxoвнoi Paдп УPсP, нaдlсЛaB I{aшиI{oпис
<J|Ихa з poзyмy> П. Шелeстoвi,  B. Hiкiтчeнкoвi тa iнrцим
кepiBниIvt oсoбaм УPсP. Фaктичнo лl,lстIt дo oфiцiйних oсiб.
TpaКTУBaJIИся як po3пoBсюджеHtlя нaкЛепнI.lцЬкиx Bигадoк'
щo oyлo юpидичtloю нiсeнiтницеЮ' oднaк цe He тyDбvвалo
сy.Д', oскiльки rlpoцeс бyв пoлiтичниIvt. 3poзyмiлo, iу"iлi р,
звиtlyвачення в нaцioналiзмi й y тoмy, Щo твopи B. Чopнoво.
ла BlIдаються 3a кopдoнoм. У свoсмy вистyпi- пiдсyднilй дrl.ситЬ легкo спpoстyвaв yсi звинyвaчeння й дoвiв ix безпi. .r-
ставнiсть6E, oднaк цe нe зaвaдI,IЛo засyдиTи йoгo на мак.



си}|aЛЬHI.tй 3a цi €Ю стaттeЮ стpoк - тpи poкl ' l  yB' 'Iзнеl lttя lt

табopi зaгaЛЬнoгo pe)киIuy. oскiльки в_.цей чaс бyлa пpoгo.
лoшeнa aмнiст iя y iв 'язкy з 50-piuuям Жoвтневoi pеволюЦi i ,
тepмiн yв'язнення скopoЧyвaвся вдвoe 69. Пiсля прoцeсy
l .  .Ц.зюбi,  I .  Cвiтличний, H. Cвiтличнa та Л. Koстeнtto надi.
сЛaли лI{стa П. Шелeстoвi ,  в якolиy BисЛoвилl l  пpoтeст пpo.
Tи xapaктepy пpoцeсy, квaлiфiкyBaBшu йoгo як суЦiльltе п.o-
pyшеtrHя пpoцесyаЛЬItих t lopI\, l  (так вoнo йl  бyлo нaспpавдi).
Ьlльше тoio, вoни oxapактepизyBaли пpoцeс яl l t  <oсoбистy
пol{стy, poзПpаBy нaдiлениx BлaдoЮ oсiб нaд ЛЮдl. lнoю, якa
i l . Iакше лyмae i  нaсмiлюетЬся кpитиl(yвaти дi i  oкpeмих pa.

дя}Iськ!tх yстa}Ioв'  тoбтo здiйснюс сBoс l(oнсTl lтyuiйне пpa.
I lo>> 70. Bкoтpe в>кe iнaкoдyмui вистyIIaлtI I , lа захисT paдян.
сЬкoгo зaкoнy прoТи слy>кштелiв цЬoгo 3aкol ly.  Bкoтpе вortи
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лIrся tli сvспiЛЬне сТа}loв}lще.
l .  Cтyлeнi iв викЛЮчали з iн-
iв виiaняли з poбoти' членiв
виткiв. Таким чI lHoм l loстpа2к.

Укpaiни o. Cкopoхoд' Ю. Бе.
to, нayкoвi спiвpoбiтt lики pядy
lдaчi Kиiвськoгo yнiвepситетy
Vl. БiлецькlIй' B. Blrшенський,
М. Бpaйнeвський, Г. Щuинсь-

кий та iн. Якщo для iнaкoдyмшiв.(I.  Cвiтлинний, B. Cтyс,
€ .  Cвepстюк тa iн.) пеpеслi.пyвaння I lе бyли вжe.чимoсЬ нo.
u"м, тo для багaтjox .iпiдписантiв> ll.е стaЛo сеpйoзнoю тtto.
paлЬнoю тpaвмoю, кpaхoM.)I(итт €Bих lлюзl}t.
' 

Щoб склaсти кoliкpетнiшe yявЛeння пpo те' яl< гtеpеслi-

дyвaли yнасникiв цiei- акцi i ,  пpиBeД.eмo eпiзoд Bиключeння
гflyпи xyлoх<н.икiв iз iхньoi тв6pнoi спiлкll. 3aува>кимo, Щo
вtlключеtlня зi спiлки oзнaчaлo не пpoстo Bтpатy чле}lсЬкoгo
квитKaйнeмoхtливiстьнадaлiвiдвiдyвaтиспiльнiз iбpaння.
Людинa aвтoмaтичнo втpaЧаЛa пpавo кopистyвaтися май.

стеpнeю' i i  пoзбaвляли зaмoвЛень на poбoти, фaктин19 - lu-
DекDl{вaли кaнали зapoбiткiв. Cпoнaткy вiдбyвся пЛенyм

i]пiлки хy.u.o>кникiв УipaТни, нa якoмy poзглядалит l:l:".
нaльнi сЪpaви <пiдписaнтiв>: -A. -Гopськoi,  

b; 4'oPl1l" '
Ь. 3upeцoi.oгo, o. 3aхаpнyка, I.  Литoвчeнка, B. J lyцaкa'

Л. .;;;й;oi iа г. Ceвilyi<. oскiльки гoлo_вyюuий на збo-

pаx _ зaстyпHI{к гoЛoви i l laвлiння с1У o. ,Ц.aнненкo _ зaй.

ltяв <пpиIuиpeнсЬкy пoзицiюu цloдo <пiдписaнтiв>, паpтiйнa

ooгaнijaцiя.Cпiлкй вистyпила зi  спецiальнoю зaявoю. B pe.

;i;;;;;;ъi;йi;'; Учaсirикiв цiсi гpyпи (кpiм A. Гopськoi,
j i .  семикiнoТ тa Г.-Cевpyк) пoKaялися i oтpимали дoгaнy.
i i;.;;;;; тpiйuя >кiнoк Ьyф виключeна зi Cпiлки xyдo)к.
irикiв,7. 3гoдoм y листi дo п. 3aливaхи A. Гopська Taк Io-
мeнтyвaлa цю пoдiю: <Biд нaс виIt{lгaли кaяTтя, a ми t| lяK

l lе ooзvмiли, чoмy мu.мo бyти б.. .> 7s. l5 неpвня вiдбyлися

;;;;;,.;;';i зooЁи CХУ, яйi мaли зaтвepдиТи piш9ння 119.
i 'y"y. Aтмoсфepy.збopiв 9ц],l-сy-чз..I{ виключенi зl спlлк}t жl}t.

кl,l в листi лo .u*pе'ipя ЦK кпy Ф,. oвнapенкa: <3yс-илля-

"u "oun" 
неврiвн.oвaйeних Людeй (мaлися нa yl}aзt члeни

;;";6ь.;.- d. k. l  нa збopax булa ствopeнa aтмoсфера.Па-

i i i*' i ' i".iЁpii 
. i.нейвистi. 

B зaлi пaнyвaлa найвy"пьгаpll iшa
ЛaйKa, нa нaс ,,n" nЬ'o*и oсoбистиx oбpaз i  бeзвiдпoв-iд-a1ь.

i."-.",i..o"к...u re oднaк i цьoгo paзy opгaнiзaтopaм -13-*9.]]1
n" uд,,o. '  з iбpати нeoбxiдl lo i  .ЦЛЯ BИКЛЮЧеl{l lя KlЛЬкoстl

гс lлoсiв. Як з.aдy"aла пiзнiше Г. Ceвpyк, yнасникaм збo.

piB - нe члeнам пapтii _ }IаI(азаJt lа вlаitтlt <нa переpвУ>. Пiс-

ля гoдItttl lo.o .uuф пoлiтгpaмoти ,IlЛя пapтiйнoi гpyпи збo.

7в

pl l  бyли пpoдoвжeнi й ypeштi-pешT yдaЛoся BикЛючl lти нe.
пoкipниx зi  спiлки.

Hе менш пoкaзoвий епiзo,д., lцo хapакTep}Iзус сyспiльt ly
aтмoсфеpy тoгo чaсy - <iстopiя читaння>) po[,tа}Iy o. Гoнча-
pа <Coбop> y f iнiпpoпeтpoвськiй oбластi.  Пoдi i  тaм poзгoр-
.ГaЛИcЯ, oчeвидHo' спoнтaннo й бeз вказiвoк iз цeнтpy. Poмaн
<Coбop> пpисвячyвaвся тeмi збеpeжeнtlя .Ц,yхoвнoi спадщlI.
н}l ' .зoкpeмa спадlr lинt l  нацioнальнoi. Haписаний шaнoвaним
мaйстpoм слoBа' вiн як лiтepатypний твip yсe )к TаI(и He нa-
Лe)Kав дo кpaщих. poмaнiв o. Гoнн.apa. Пpoте yвагy дo }|ьoгo
пpиBеpнyЛи не лlтepaтypl l l  дoстolнствa, a саlvla тeмa и, 30-
кpемa' тe, щo poзpoбляти i i  взявся всiлякo oблaсканий влa.
дoю писЬмeнник стаpшoгo пoкoЛiння, який налeх<aв дo tsеp.
xiв лiтеpaтyptloгo iстeблiшмeнтy. B киТвськiй пpeсi poмaн
дiстaв пoзитивнi вi .п.гyки, взaгалi гpoмaдсЬкий peзoнанс щo.
дo }IЬoгo бyв цiлкoм спpиятливим. <<Bepхи> вiн влaштoвyвaв
сtsoсю пoмipкoванiстю, a iнакoдyмцiв - <<iдeЁlнoю спpяl,lo.
ваlI iстю>. Тoмy спpав>кнiй скаt lдaл' щo poзгopiвся HaвкoЛo
<Coбopy> y f lнiпpoпeтpoвськiй oблaстi,  вияBився пeвнoю
нeспoдiвaнкoю. 3а бeзпoсepe.п.ньoю вказiвкoю сeKpeтapя
.[нiпpoпeтpoBсЬкoгo oбкoмy KПУ o. Baтчeнкa (кoтpий yпi-
з}tаB в oдtlo}ry з негaтиBllих пepсoнa>кiв сaмoгo сeбе) poз.
гopнyлaся кaмпaнiя пpoти <Coбopy> як <iдeoлoгiчнo rцкiд.
Ливoгo> твopy. 3a вiдпpaцЬoBaнoю схемoю Пoчaлaся вoна
з oбгoвopeння pol\{aнy B <кoлеKтивax тpyдящllх>. .Ц.o паpт-
кoмiв пiл.пpисмств викликаЛи секpeтapiв пеpвинниx паpтiй.
l lиx opгaнiзaцiй i  пiсля вiдпoвiднoгo iнстpyктах<y пpoпoнy-
валlI <<oпpaцюBaти> poмal{ (пoдiбнi дoPyчe}I}Iя дaвaлися тa.
кoя( пepeдoBикaм виpoбництвa). Taк, y звiт i  зaстyпникa
секpeтapя паpткoмy завoдy iм. Г. Пeтpoвськoгo зaзнaчaлo-
CЯ, Щo <...пo pекoмeндацIttl паpткoма poмaH <Coбop> бьlл
пpoчитaн pядolt,t тoвapищей>. У багaтoтиpa;кнiй гaзeтi Kpи.
вopiзькoгo мeталypгiйtloгo за-вoдy 3'явилaся дoбipка нeгa.
т}tвниx вiдгyкiв t lа poмaн poбiтникiв пiдпpиемствa (<гoлoс
poбiтнlluoгo I{ласy> - ue бyв бeзвiдмoвний аpгyмeнт y бyль.
якoмy iдеoлoгiчнoмy пoгpoмi). oсь oдин iз пoдiбниx вiдгy-
кiв: <дивyешся aвтopoвi, як вiн нaвaх<ився' яK вiн мiг ви-
стyпI,IТи 3 Tвopoм пpo I{aше }киття в пaсквiльнoмy тoнi>. .П.o
кампанii залyчt,Iли й <кoлгoспникiв>>. Гoлoва oдHoгo з кoЛ-
I.oспiв нaзвaв poмaн <Haклeпoм нa нaшIlx кoлгoспникiв i
l tаrx l(oлгocпний лaд>. A сeкpeтap пapткoмy oднoгo з пiд.
пpи €мств' явнo пpетeндyючи tIa <<наyкoвiсть>, 3азнaчав таке:
<Poмaн <Coбop> нaписaний в мiстичнoмy i  нaцioнaлiстичнo.
мy дyсi.  Ha l20 стopiнкаx слoвo <сoбop> згaдyrться l08 pa.
зiв.. .>> 80 Peзyльтaти <oбгoвopення>> дpyкyвaЛися в oблaснiй
лpeсi, зpoзyмiлo, всi вiдгyки бyли нeгатl,tBtlиIllи 8l. Boднoчас
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властi  зaбopol lиЛи прoвeсти в,Ц.нiпpoпетpoвсЬIioмy yнiвсp.
ситeтi ювiлейний венip o. Гoнuapa та oбгoвopeн}Iя poмaнy
стyдентамtt. oскiльки не всi бажали пiдтpимyвати цеЁt
спЛеск бюpoкpатичнoгo Mapaзмy' пoчалися пepеслi.Ц'yваl l l tя
<yхильникiв>>. Bиключ|4Л|| з пapтiТ чи кoмсoмoЛy (й Boдtlo-
час звiльнили з poбoти) жypнaлiст iв C. Шийнiна, М. Скo-
pикa i  B. Зapембy, pе)кисeрa [нiпpoпeтpoвськoгo yкpаiнсь.

oзлoбленo клeпaти стapi.стapi яp"Цl lк l l  .II.ля нoвих Haшиx Tso.
piв'' 8.. Пpoдoвх<енtlя ця iстopiя He MaЛa, I',to)tЛивo тoMy, щo
П. Шeлест oсoбистo нe бyв заiнтepeсoвaниЙ у тaкoш,ty poз.
Bиткy пoдiй. Пpинаймнi oсoбистo o. Гoннapа не чiпали, i  в
тpaвнi l968 p. на зyстpiui П. Шeлеста з кepiвництвoм Cпiл-
ки писЬМеItникiв Укpаiни i  пapткoмy спУ пI]тaнIIя пpo
<Coбop> нe пopyшyвaлoся в+. [я мaленЬкa <<eпoпея>> нe бyлa
чимoсь oсoбливим в iдeoлoгiчнiй пpактицi l960-х poкiв. Bo-
нa лишe зaйвий paз пi.Цтвеpдила, щo бyль.який лiтepатop'
мl lтeцЬ, l leзaлe)к}lo вiд пoсади i  сyспiльнoгo стaнoвища, l{e
зaстpaхoвaний вiд пеpеслiдyвaнь. Boнa тaкoхt пpoдемoH-
стpyваЛa гoтoвнiсть iдеoлoгiчниx стpyктyp (як сyб'eItт iв) i
prтeлЬнo пiлiбpaнoТ <<гpoмадсЬкoстi> (як oб'eктiв) дo пapa.
нoйi кoлel<тивtloгo цЬI{yBан}Iя бy,Ць.кoгo й бyль зa Щo' a6и 6у-
ли вiдпoвiднi вкaзiвки. Paзoм iз тим з'ясyвалoся, шlo iнaкo.
мислeння мaс мiсце i  в iнлyстpiальниx paйoнaх, a не лишс
в тaк}lх тpaлиuiйниx центpaх, як KиТв i  Львiв, oскiЛЬки кaм-
панiя пpoти <Coбopy> зyстpiлaся хoча й зi  слaбким, aле вiД,-
кpитиN{ oпopoМ Частини мoлoдoi iнтeлiгeнцi i .  Пpo цe свiд-
чt{лo, зoкpемa, poзпoвсЮджeння в сaI\, lBидaBi <<Листa твop-
чoi мoлoдi .[нiпpoпeтpoBсЬкa>.

Bлiткy l968 p. сталaся пoдiя, яка хoчa й нс ма"цa безпo-
сеpeднЬoгo вiднoшення дo l lpoцeсiв iнакoмислеtlня в Укpаiнi
i  в CCCP, oднaк спpaвилa нa ниx кoлoсаЛЬIl l tй вплив. У сep.
пнi цьoгo poкy paдянськi  в iйська paзoм з apмiями iн lшиx
кpaТн, yчaсницЬ Bаpшaвськoгo дoгoBopy' BтopгЛися в Чeхo.
слoBаччинy. Byлицями Пpаги - oднoгo з нaйнapiвнiшl lx
мiст свiтy _ pyхaлися Paдянськi танки. Iхнiмl l  гyсeницями
б},ла poзчaвЛенa lIе т iльки <(пpaзЬкa Bеснa>, а й спoдiваltня
iнтeлiгeнцi i  на мoжливiсть дeмoкpатизаuiТ pадянсЬкoгo сy-
спiльствa. He вapтo дoклaднiшe зyпинятися нa пepeбiгy пo.
лiй y veхoслoвацькiй кpизi 1968 p. i  poлi в }tиx УкpаТни -
вol l l l  висвiтлeнi y пpaшi П. Пoтiчнoгo 85. 3ayваiкимo лише'
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щo y знaчнoi частинl ' t  iнтeлiгeнцi i ,  в тoмy чt lслi цiлкoм лo.
яльltoi ,  цi  пoдiТ BиклIlI(аЛи спpaв>кнiЁt шoк. У Д1oсквi 25
ссpЛl{я l968 p. вiдбyлася Де}roнс,гpaцiя нa Kpаснi l i  плoщi
(J l .  Бoгopaз, П. Литвинoв, I(.  Бaбицький, [ l .  ГopбaнсвсЬкa'
B. Фaйнбepг, B. .Ц.eлoне i  B. Дpe',югa) пiд гaсЛaми пpo-
тестy пpoти втopгI{еI{tlя' пpo якy стаЛo вiдoмo свiтoвiй гpo.
мадськoстi.  B iнших мiстах сссP пoдiбнi спpoби x<op-
сToI{o пpидyшyBaлися KГБ 86. 3a спoгaдaмlI сyнаснtlк iв, в
Укpaiнi ма.лpt мiсце oкpeмi Bипaдки пpoтестiв, кoли буквaль.
l lo oдиницi вiдмoвлялися гoлoсyвати нa <<збopах тpyдящиx>>
за сxBалeнIrя дiй paдя}IсЬI(oгo ypядy. 3aга. 'Iьний стaн poз-
гyблeнoстi сеpe.ц. iнaкoлyмuiв i  пoсилеI{ня кoнTpoлю за iх-
I lЬoю пoBедiнI<oю з бoкy KГБ l lе даЛи I ' , loжливoстi opгaнiзy-
вaти вi.Цкpитi пyблiннi пpoтести. Hе слiд зaбyвaти I1 тoгo,
Щo сaм П. Шeлест був o.п,ним iз зaвзятих пpихl lльникiв i tt-
тepвенцi i  i  цe, бeзyмol]t lo '  вплl lнyЛo нa aктивiзaцiю лi l"r op.
ганiв пoлiтичнoгo нaгЛядy. B пpесi poзгopHyЛaся шалo}la
кампанiя lIа пi .u.тpимкy лiй pадянськoгo кеpiвниЦтвa' вся
iнфopмaшiя пpo пoлi i  в Чeхoслoвaччинi навiть для паpтiй.
l loгo aкТивy пoдаBaлaся BI,rкЛючнo y виl(pl , lвлel loм), в l lглядi.
Пpo тe, щo.Hаспpавдi вiдбyвaлoся в цiй кpaТнi, мo;к-нa бyлo
дiзнaтися тiльItи 3 пеpeдaч зaxiднltх pa.Цioстанuiй aбo х< вiд
i l loземних тypl lстiв. Taк, нaпpикiнцi веpесня l968 P. дo Kи-
ева пpибyли з Пpaги 3. Геник.Бepезiвська та A. Kypимсь-
кl lй - yкpaТнui 3a пoхoджeнням (хаpaктepl la дeтaЛЬ - кpiм
l lих y вaгoнi пoТздa Пpaга - Мoсква не бyлo )I(oднoгo пa-
сал<иpa). Ha квapтиpi y М. Koцюбинськoi з iбpaлися B. Cтyс,
I. ! .зюбa, I.  Cвiтличн:иЙ тa iншi. Cлyхaли poзпoвiлi пpo
<<бpaтepськy дoпo[,toгy> сссP чeхoслoвaцЬкoMy }tаpo-
дoвi 87. 3poзyмiлo, цi poзпoвiдi нe дoдали oптимiзмy пpи.
сyт}rIм.

Чeхoслoвацькi пoдi i  вплинyли й нa пoлiтикУ PaДянськoгo
кepiвниЦтва в iдеoлoгiчнiй сфеpi. (Пoсилeнню pеакцiйниx
тeндeнцiй y внyтpiшнiй пoлiтицi паpтiйнo-paдянсЬкoгo ке.
piвництва <<пoспPияли>) такoх( нeвдалий 3аI\,rах нa Л. Бpе>к-
tI €Bа y Мoсквi i  paдянськo.китайський пpикop.Цoнний
кoнфлiкт). 3poзyмiвши, дo чoгo Mo)I(e пPизвести нaвiть мiнi .
мaлЬнa тepпимiсть нa <iдеoлoгiннoмy фpoнтi>>, активiзyвa.
лися й yкpаiнськi <<вepхи>>. Ha зaмoвлення П. Шeлeстa гpy-
пa фaxiвцiв-гyмaнiтapi iв poзпoнала пiдгoтoвкy мaтеpiалiв
пpo миt{yле тa сyЧaсHe УкpaТни, якi згoдoм вийшли дpyкoм
пiд йoгo aвтopстBo},r y вигля,Цi книги <УкpaТнo нaшa paдян-
сЬка).

I-|.eй дoсить п pи п{iти вtIий iдеoлoгiчнo-пyбл i цистинний тp a.
фаpет зa l{eписаl{t l l{и зaкol{ами мав стaти вixoю, якa вкaзy.
валa iнтeлiгенцii мех<i дoпyстt,Iмoгo y висвiтлeннi нацio.



нaЛЬнoгo питaння. Пoсилилися yтI{скlt цe}Iзypи * й нагляд
yсiх iдеoлoгiчниx стpyктyp y uapинi пPeси' лiтеpатypи' м}lс.
тeцтва. Якщo в l968 p. бyлo пpийнятo двi <<iдeoлoгiч.
нi> пoстaнoви цK KПУ, тo пpoтягoм 1969_197l - дeсять 88.
Пpo зpoстaння <<iдeйних виI{oг> дo твopiв лiтеpатypи тa ми.
стецтBa свiдчить, зoкpeма' епiзoд, пoв'язаний 3 пoстаIloBкoЮ
вI{стави Львiвськoгo дpaмaтичtloгo тeaтpy iм. М. 3aнькo.
вeцькoi <<Ceстpи Piчинськi> (aвтopи _ I. Biльде тa Б. Arrт.
кiв). Ha листoпа.цoвoмy пЛе}Iyмi ЦK KПУ ( l968 p.) пpoлy-
lIаЛа кpитикa Ha aдpесy Львiвськoгo oбкoмy пapтiТ 3а нeдo.
стaтнiй кoнтpoлЬ y xoдi пiдгoтoвки цiсi вистaви. П. Шелeст
зaкликaв дo <<пoсl,IЛення пoлiтичнoi пильнoстi та свo €часt|o.
гo peагyBaння на бy.Ць-якi пpoяви вopoя<oТ iдеoлoгii> 89. Cyть
спpaBи пoлягaЛa B тoмy, щo y Bистaвi пpoлyнали цiлих 8
тaктiв мелoдi i  пiснi <3a Укpaiнy> (слoвa бyли iнrui),  якa
вва)калася нaцioнaлiстичtloю. Цe пoтяглo зa сoбoю Й, зaкнДи
щoдo <нeвipнoi iдeйнoi спpямoвaнoстi>> дeякиx eпiзoдiв,
<двoзHaчнoстi>> пeвних пеpсoнaжiв тoщo. Aвтopiв, яснa piv,
пpимyсиЛи пoкaятися i  пepepoбити вiдпoвiднi мiсця вl lстa.
ви.. .s

Бeзпеpeннo, iнiцiaтива пoсилeння iдеoлoгiчнoгo тискy нa
iнтeлiгeнцiю йшлa з Moскви, 3 aпapaтy М. Cyслoвa. 7 с iчttя
1969 p. цK KПсс yxвaлиB <eпoxaльнy>> пoстаI|oвy пiд вeль-
ми кpaснoмoBtloю нaзBoю: <<Пpo пiдвищеHHя вiдпoвiдальнo.
стi l<еpiвникiв opганiв пpеси, pадio, телебaчення, кiнeмaтo-
гpафii ,  yстaнoв кyлЬTypи i  мистецтвa зa iдeйнo.пoлiтичний
piвeнь матеpiалiв, щo дpyкytoтЬся' та peпepтyаp>. Cлiлoм
цK KпУ 3 бepезня 1969 p. yxBaЛиB влaснy пoстaнoвy пi.п'
iдентичнoю нaзBoЮ. oскiльки ця пoстaнoвa нe дpyкyвaЛасЬ
y пpесi,  вapтo HaBeсти нaйxapaктеpнirшi мiсця з неТ, якi дa-
ютЬ пoBне yяBлeння пpo i i  змiст, спpямoвaнiсть i  пoлiтинrly
вaгy. B дoкyментi,  30кpеI\{a, заз}IaчaлoсЯ, Щo <...oкpeмi ав.
тopи' pежисеpи та пoстaнoBнl lки вiдхoдять вiд клaсoвих
кpитеpi iв пpи ouiнui i  висвiтленнi склaдних сyспiльнo-пoлi.
т l lчHl lx пpoблeм, фaктiв i  пoдiй, a iнoдi стaютЬ нoсiямl l
пoглядiв, чy)киx iдeoлoгi i  сoцiaлiстичнoгo сyспiльствa>9l.
Як пpиклади згадyBaлися )кypнaл <<Biтчизна>> (зoкpема,
йtцлoся пpo тe, щo я. Cтyпaк <<3 oб'сктивiстськиx пoзицiй
oпl-IсyBaв дi i  лютих вopoгiв yкpаiнськoгo Hapoдy - баl lдe.
piвuiв, скoчyвався на пoзицi i  yкpaТнськoгo бyp>кyазt loгo l lа-
цioнaлiзмy>>), видaвництBa <<МoлoдЬ>>, <<Пpaпop>, <<Paдяl l .
ський писЬMеI{IIик>, <Мaяк>, <<Мистeцтвo>' )кypl{aли <<.Ц'нiп.
po> i <Pаl loк>. Як пpиклaд пolt{илкoвиx пoзицiй лiтepaтypнoi
кpитики згaДyвaлIlся пoзитивнi pеuензiТ нa pol{aн o. Гоlr-

нapa <Coбop> y <Лiтepатypнiй Укpaiнi>, <CiльськIlх вiстях>
i <Poбiтничiй гaзeтi>. (Kнигy нeгайнo вI,Iлyчl lлt l  з бiблioтeк.)

Пpoлyнaлa кpитикa нa aдpeсy навiть цiлкoм ЛoялЬtl l{х
дo влaди, слyxняtlиx твopчиx спiлoк: <Tвopнi спiлки, oсoбли.
вo Cпiлка Пt{сЬl '{еt lникiв Укpaiни, нe дoсl lтЬ глибoкo aналi.
3yютЬ iдeйнo.хyдoхtнiй piвень мистeцЬких твopiв, a тaкoх(
твop. l iсть oкpei l{иx мaйстpiв. He зaвжди дaеTЬся сtsoeчасl la
i  пpaвильна oцiнка iдeйнo-пoмилKoBl lм' yщepбниI\, l  тBopaм'
в яких пoмiтнi спpoби oднoбiчнo, сyб'eктивiстсЬKl l  тpaктy-
tsaTи вaжливi пepioди в >киттi наllloгo сyспiльствa, y кpптиЦi
недoлiкiв Bистyпaти не 3 noЗuцit клаcoвocтi' nаpтiйнocтi i
coцiaлicтuuнoi зaцiкавлеtlocTi (видiлeнo Llttoю.- Г. K.)' a
в лyсi гaласлllBoгo кpитиканствa' тeндeнцiйнoi нeдooцitIки
нaшoгo iстopиннoгo лoсвiлy i  пpaктики кoмyнiстиннoгo бy.
дiвннцтвa. Cпiлкa писЬмeнникiв миpиться 3 тиI\{'  щo дсякi
тBop}r yкpaiнських лiтepaтopiв пepелpyltoвyютЬся бyp>кyаз-
нИМI], BИД'aI{няIl{и (мaлися нa yвaзi, зoкpeмa' P. Iвaниvyк,
P. Aнлpiяurик, B. Cтyс, € .  ГyЦaлo, B. Cимoнeнкo, Л. Koстен-
кo, I.  .Ц.paн, I.  Чендeй, М. Biнгpaнoвський, Б. Aнтol lеt lкo-
.Ц.авидoвич тa iн.- Г. K.) i викopистoвyютЬся в бpyлrrнх
aнтиpадянськиx цiляx, щo oкpeмi iТ члени дoпyскaЮтЬ Bo-
poжi випaдI,I пpoтl, l  пapтi i  i  ,п.epжaви, нелeгaЛЬнo poзПoвсю.
Д)кyютЬ iдeйнo.tцкiдливi писанI{я, aбo пеpeдaЮтЬ ix для
пyблiкaui i  зa кopдol l ,  як цe тpaпилoся з мaтepiалaми I..II.зю.
бt l;>n. Пapтiйнi opгaнiзaцi i  opгaнiв пpeси' видaвництв' pa.
дio i тeлeбaче}ttlя, кyлЬтyptlих yстaнoв i твopниx..спiлoк кpи..
тI{кyвaлися зa тe'  щo вoни не дaютЬ <нaлежtlo l  пoлlтичt lo l
oцiнки i  в iдсiчi  дeмaгoгiчним eлeментaм> 93. Kвiнтесенцiею
пoстaнoвI.I бyлo тe, щo встаl{oBлювaЛaсЬ пеpсot{алЬна вiдпo.
вiдальнiсть кepiвникiв yсiх стpyктyp iдeoлoгiчнoгo цI{клy
(видaвництв' гa3ет' paлio i  тeлебачeння, тI]opЧих спiлoк тo.
щo) 3a iдейнo-пoлiтичний змiст ixньoi дiяльнoстi.  Bot lи зo-
бoв'язyвaлися вистyпaти пpoTи бy,Ць-яких пpoявiв <бypх<yаз-
нoТ iдeoлoгi i>, пiдвищyвaти piвeнь .. iдейнo.Bиxoвнoi poбoти>
y свoiх кoлeктивaх 9{.

Щo й кa3ати' пoстaнoвa бyла мaсштaбнoю за piвнем
oхoплеtll{я всiх дiлянoк дyxoв}Ioгo )t(иття. Пpиuoмy Тi хa.
paктepними oзHaкalr, l l . l  бyли нe стiльки poзt l lиpeння сфеptl
iдeoлoгiчнoгo тискy нa iнтeлiгенцiю (вoнa й так бyлa все.
oсяжнoю), скiльки йoгo iнтенсифiкаuiя (пepсoнальнa вiдпo.
вiдальнiсть) i  якiсна спpямoванiсТЬ нa peсталiнiзaцiю дy-
хoвIloгo життя. Heгaйнo poзпoчалися opгaнiзaЦiйнi зaxoдн
пo впpoBaджeнI{ю ii пoлoжeнь y }I(иття. B>кe 14 бepeзня в
цK KпУ бyлo пpoвe.ц,eнo нapадy кepiвникiв твopвих спiлoк,
<iдеoлoгiчних> мiнiстepств i вi.п.oмств, peдaктopiв дpyкoва-
ннх opгaнiв i  кepiвникiв видaвництв iз питaнь' якi пopyшly.
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* Дoклaднiшe прo цe мoва йтиме y нaстyп't lolry паpагpaфi.
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I]aлися y пoстaнoвi. Kepiвниц.гвo CпiлкrI IIисЬMeнникiв Ук.
paiни (o. Гoннаp) бyлo пoпepед)кеHo пpo <вiдпoвiдaльнiсть
зa твopнiсть i  гpoмaлсьIiy пoBeдit lкy кoжнoгo членa спiл-
ки>> 95.

3 цьoгo uасy майжe пoвнiстю бyли пepекpитi вс i  кaнали
легaльнoi пyблiкацi i  твopiв, якi  мoгли б виклl, lкaти }tеBдo-
вoлeння iдеoлoгiчних кypатopiв (xova iнoдi й Тyт тpaпЛя.
Лися <<I{едopoбки>). .Ц.o кoнтpoлю tlад лiтepaтypoЮ тa мисте.
цТвoм aктиBIlo Bключилoсь KГБ peспyблiки. У сеpпнi l969 p.
B. Hiк iтченl<o пoвiдoмlrв ЦK KПУ, щo y видaвництвaх <Мo-
ЛoдЬ> i <<Paдянський rIисьмeHнl:Iк>> гoTyютЬся дo BItдaння

дyючий вiддiлoм l(yЛЬTypи цK П. ФедчеItкo навiть вистyпиB
l{а заxист тиx'  хтo, нa йoгo дyмI(У, нe сTaнoBlIв нeбезпеки
для <сoцiалiстичних yстoТв>: I.  f lpaнa, Л. Koстet lкo, М. Biн.
гpаt loвськoгo, B. Cимol lенкa, B. Kopoтина i  Б. oлiйникa.
Paзoм iз тим вiн х<е нaгaдyвaB' щo йoгo вiдoмствo <<стoiть

ди пoслiдoвt lo висTyпaЛa 3a <висoкий xyлoх<нiй piвeнь та
iдейнy спpямoван-i-сть> лiтepaтyplrих твopiв. Iшлoся, зoKpe.
ма, пpo polr , taни <Kaтастpoфa> B. .Ц.poздa, <Мaльви> P. Iвa-
ll l lчyка' пoвiсть <Iвaн> I. Чeндея.
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I{e блiлe пoвтopенt|я <()кдal{oвщини> бyлo ltaйбiльш пo-
мiтним y лir.epaтypнiй, видaвничiй дiяльнoстi.  l l{o iк стoсу.
сться iнших дiлянoк iнтeлeктyальнoi твopнoстi,  тo <(кapалЬ-
нi> акцi i  здiйснювaлися тaМ не мeнш актt lв}to, хoчa й t lе
It{аЛи тaкoгo po3гoлoсy (зoкpемa, в лiтеpaтypoзнавствi,  iс-
тopioгpaфiТ, мoвo3нaвствi,  eтнoгpaфii  тoщo). Hапpиклал,
тiлькlt зaBдяки сaмBидaвoBi стaлo вiдoмo пpo тиск на скyлЬ.
птopa I. Гoннаpa, кoтpий ствopиB y сeбe вдoмa спpaв>кнiй мy-
зeй твopiв yкpaiнськoгo Hаpoдtloгo мистeцтва, yнiкальний за
свoТм xapaктеpoм. Хaтa I. .Гoннаpa бyлa мiсцеI{ пaлoмI{.}I.
цтвa Haцlot lалЬl lo свiдoмoi iнтелiгенцi i ,  зapyбiжниx yкpаiн-
цiв. Iснyвaння тaкoгo пoзaoфiшiйнoгo KyЛЬтyptloгo цецтpy
l{е мoглo l lе BикЛикaти 3aнeпoкoс}IIIя властeй. Boсeни l969 p.
B. Hiкiтчeнкo пoвiдoмиB цK KПУ, щo бyлинoк.мyзей I. Гoн.
нapa пoстiйнo вiдвiдyють iнoземцi, кoтpим вiн скapжиться
нa стaн збepiгання етнoгpaфiuниx цiннoстeй в Укpaiнi.  Пi.
сля цьoгo дo хати xyдo)|(никa зaBlтaЛи зoBсl[t,t l lIшl в13l. lтеpи:
тyт пoбyвaЛи сeкpeтap цK KпУ Ф. oвuаpeнкo' зaстyпtlик
гoлoвI. l  Paди Мiнiстpiв УPCP П. Tpoнькo, зaвi.u.yюuиi:t вiд.
дiлoм кyЛЬтypи цK KпУ П. Федчeнкo, гoЛoвa пpавлiння
Cпiлкlt xy.u.orкникiв Укpаiни B. Бopoлaй' секpетap пapткo.
мy Cпiлки М. Бельський. Bсi iхнi poзмoви з I. Гortнapeм
звoдиЛися дo oдHoгo - пеpедaти кoлекцiю дo деp)кaвIloгo

дoстyп дo мyзeю l00, xoЧа вiдвiдyвaння нe пpипиHи,rlllся 3oB-
сiм (звинайнo, iх стaлo знaчнo меншe).

Taк сaмo непoмiтнo вiлбyвалoся iдeoлoгiчнe кopl lгyвaH.

зaцiю 3yсилЬ всix твopuих пpaцiвникiв щoдo бiльru вмiлoгo
i пepeкoнлиBoгo Пoкaзy пepeвaг paдянськoгo спoсoбy життя,
) l(иBoтвopнoгo Bпливy кoмyнiстинниx iдеaлiв нa свiдoмiсть
людeй, нa глибoкий аналiз i  нищiвнe Bикpl. lття бy.Ц.ь.якlIх
пpoявiв бypжyазнoТ iдеoлoгi i>l0l .  BиxoдячI,I з цЬoгo' чиHoIt.
ннки вiд кiнeмaтoгpaфii зaпpoпoнyBaлI{ I\{l{тцяIl{ пepepoбtlтll
сшeнapiТ фiльмiв пpo Лесю Укpaiнкy (з мeтoю тoчнiшo-
гo пoкaзy <<3в'я3кiв гepoiнi 3 IuapKсистсЬким pyхoм>),
<Пoштoвий poмaн)) ([. XpaбpoвицЬкoгo тa 6. Матвeсвa),



<Koмiсapи> (М. Мaщeнка тa Б. Тapaсeнкa), <Бiлий птаx з
чop-troю BiдзнaкoЮ> (Ю. Iллснка та I. Микoлайнyкa) t02.

Iдеoлoгiчна pеaкцiя сyIIpoвoд)I(yваJIася пoстyпoBим l{а.
poЩyBанI{ям адмiнiстpaтивнttх пеpеслiдyвaнь, пoлiтt lч}loгo
цЬкyванtlя i  pепpесiй пpoти iнaкoдyмцiв, yзагaлi - пpoти
бy,п.ь-якиx. ф-opм rlepегЛaмeltтoванoi дep>кавoю гpoмадськoi
активнoстi.  .Хa-pа-ктеpна pиса цЬoгo чaсy - <<пpoЪiнцiалiзa-
lt iя> peпpeсiй. У Kиевi виявЛенo лиule oдин випадoк apeЦITy
i засy,u.х<ення iнакoдyyц!ч:. y неpвнi - сepllнi l968 p. бyли
за €peшIтoвaнi й y с iчнi 1969 p.зaсyд)кeнi зг iднo зi  ст.62 KK
УРсP пpацiв.ники Kиiвсьl<oi ГЕс o. Haзapенкo, B. Kаp.
I leнкo та B. Koндpюкoв за poзпOBсюджeн}Iя листiвoк з пpo.
Тестaми пpoти забopoни вiдзначатlI 22 тpaвня. У зв'язкi,  з
цlеIo спpaBoю- пoстpalt<ДaЛa такoх( стyденткa Kиiвськoгo
yнiвepситeтy Л. ШepемeтЬ€tsa' якy вiдчисЛvIЛI| 3 oстaнньoгo
кypеy ЛtIше зa Te, щo i i  iм'я згaдyBалoся нa сy,Цi l03. Boднo-
u3с y пpoвiнцiйних цeнтpах pепpeсiй бyлo знirннo бiльrше i
вiдзначaлися вo}Iи бiльшoю безглyздiстlo i жopстoкiстю.
Taк, y Львoвi в нepвнi l969 p. бyлa затpиtvlаI la вeликa гpyпa
людей лишIe за Te, Щo вotlи чиTaЛи самвидавськi твopи (ii '.1o.
IIpaBда' чepез дeякиl l .:19 ix вiдпyстили). Toлi >к бyв за-
apeштoвal lий i  в с iчнi l970 p. зaсyджeний дo voтиpьof poкiв
13б-op. iв за читaння самвидaвy екoнoмiст C. БЪлpиl io lo l .
У .Il.нiп]oпетpoвсЬкy в u_еpвIli тoгo )|( poкy заaprштyвaли пo.
етa I. Coкyльськoгo, в Hoвoмoскoвськy_ М..KyлiЧицЬKoгo
тa aсистеtlтa oднoгo з вyзiв B. Caвчeнка, якi poзпoвсюдx(yBа.
ли <<Лист твopнoi мoлoдi .Ц.нiпpoпетpoвськau. I. Coкyльсiкo.
гo' як.ав.тopа лисTa' }acуД|1л|1 Irа чoтllpи з пoлoвиIloю poки
(ст..62), йoгo тo-вapишiв - }lа дBа з пoлoвинoю i два poкli вiл-
пoвiднo (ст. l87l).  У Хаpкoвi, де сфopмyвaлася гpyria iнaкo.
дyyцP' як.а- п iдтp иIt{yвал a зB'яз ки з ltioскoвським и кoлeга м ll '
y 1969-1970 pp. вiдбyлися аpeшти i  пpoцeси, пoв'язaнi з

..  B гpyлнi l969 p. зaсyдил[r
l iльнeнoго з apмi i  зa aнтистa-

лютoмy l970 p._ стyдентa
квiтнi тoгo )к poкy - дрyзiв
Ioнoмapьoвa тa A. Левiнa,-якi

пlдписaли зBeplrен}Iя It{oскoBськoi <<IнiцiативltoТ гpyпи пo
заxlrсTy пpaв людиHИ> дo ooH з пplrвoдy apештy Ё Мoсквi
|I. .Гpигopeцкa - нa тoй чaс yжe вiдoмoгo пpaвoзaхисникa.
B Хаpкoвi бyлa opганiзoвaна - iстepинна 

кампанiя цькyBаtlня
засyд)кeниx' зa кЛaсичtlимIl кaнoнaми l930_50.х Poкiв loо.
Як пpaвилo, всi цi аpеluти tt cуlп сyпpoвoд)I(yвалиiя oбшy-
ками y знайoмиx i  poдичiв засyд)I(e}Iих.

У неpвнi 1969 ц 9Jf1-lц.y"Уfa-iлe3 poзшиpитt{ сфеpy
Bикopl{стаtlня ст. 62 KK УРсP. B. Hiкiтченкo вва>кав, йo
E4

} ,Ц,oкладнiшe пPo це мoва йтнltе y }rаcтуп}lol{y пapагpaфi.



часy стaЛa загадкotsa зaгиб €
aвтopитeтнiших лiдepiв iнак<
л.eнo yбитoю в пiдвалi дaчi i
:iy: I 3аpeцький, свeкop A.
lУ/U p. (причиtIа _ oсoбистi

aтмoсфepи нeтеpпип{oстi дo iнa.
я пlсля чехoслoвацьких пoдiй
pитиx пpoтeстiв, якi  iнкoли нa-

кoли.шнiми I]oяками УпA l12.

.pиI\{aЛи' ЯI(II{6 цg вBa)кaтI{ 3а
eслiдyвaння yсiх бeз виняткv
злиBа листiв-пpoтeстiв бyлi

it влaДl.l пеpeтвopився пoхopotI
Hезважаючи нЬ всi зyсn,ля

)oнy нe дoпyстити <аltтигpo..opськoi 
всe )к . ,*" 

"e 
да,"

)3}Iими пpoмoвaмIr за зaздa-
l. У вистyпaх o. Cepгieн?o,
IЬoвaнo пpoлytlала дyмкa пDo
цoжницi l l{.  B. Cтyс ЬpoнитЪв

86

вiprш <Пaм.ятi A. [.opськoТ>. Hад мoгl lлolo B[rсTyпиB самo.
дiяльl lий хop <Гoмiн>)' хoчa йoгo кеpiвник Л. Ященкo бyв
Пoпеpед)t(еtlll i i l lpo <недoцiльltiсть i небaх<aнiсть тaкoГo Bll.
сTyпy>. I-[я мaнiфeстацiя викЛикaЛa вiдпoвiднi дi i  з бoкy
Bлади зa <спpoби BикopистaТIt пoхopoн дЛя l louj l lpeння I]o.
po)I(их пoглядiв>l l5 (пepeслiдyваHlrя й нaгiнки зa мiсЦeм po.
бoти, звiльнeн}Iя, пapтiйнi стягtIе}Iня тolцo _ звичl lий нaбip).
Tакoх< виpiшенo бyлo <<пoстaвl lти хpест>> нa хopi <<Гoп{iн>>,
якl lй давнo Bi 'I(e виклtlкаI] poз.цРаТyBання паpтiйниx бorIз
сBoсю дiяльнiстю. Хop (близькo l60 1,насннкiв),  дo склaДy
якoгo BхoдIlлI. l  лiкаpi,  вЧl, lтеЛi, iн;кенеpи, наyкoвцi, збиpaвся
в киiвськиx паpкaх, бiля пам'ятникiв T. Шeвчeнкoвi тa Лесi
Укpaiнui i  спiвав yкpаiнськi нapoднi пiснi.  Ця незaaнгa)кo.
ваIla }Iаpoднa твopнiсть пoстiйнo пеpеслiдyвaЛacя влaстями'
Cпouаткy Bимaгaлl{ змiнити }Iазt]y (oскiльки тaк сalvto I la.
зItBaлI, lся <бyp>кyaзнo.нацioналiстичнi>> xop y Мюнxенi i  гa.
зeTa B AмeplIui).  Пoтiм шa}Iта)I(eм i  пoгpoзами змyсltлt{ пo.
киl{yти xop бaгaтьoх людей. 29 гpyлня l970 p. вiдбyлася нa.
вiть HapaД.a секpетapiв paйкoмiв, кepiвникiв i  сeкpетаpiв
пapтopганiзauiй пiлпpи €мстB, tIаBчaЛЬних зaкладiв та yста.
Hoв' дe пpaцювaЛи yчaсIrики xopy' 3 мeтoю poзpoбки заxoдiв
для йoгo oстатoчнoi лiквiдaцii. Тoдi х< зa вкaзiвкoю цK кПУ
пapтбюpo Cпiлки кol{пoзl,lтopiв Укpaiни дopyчl.Iлo пpезилiТ
Cпiлки ствopити кoмiсiю, яI<a \лaЛa.цaти <oцiнкy> .Ц,iяльнoс.
тi Л. Ященкa i пpoвeсти з tlll}l вiдпoвiднy poбoтy з тим, щoб
<<пpипиl{итt l  l ioгo антигpoмадськy, нацioнaлiстиuнy зa змiс.
тoм дiяльнiсть>. .Ц.вa членI,l кoмiсii - кolldпoзllтop o. Бiлaш
i мyзикoзнaвeцЬ М. Гopлiйнyк, oчевид}Io, нe бaжаюuи бpати
yЧaстЬ y uiй гaнебнiй спpaвi, aлe й не мaючи мo>кливoстi
вiдмoвитись, oбидвa paзoм <<захвopiли>. <<Koмiсiя> пpaцю.
Iraла силa[, l l I  oднiс i  ЛюдиHи - сeкpeтapя пapткol{y сKУ
B. Гoмoляки. B лютoмy l97l p. 3a п,raтepiaлaми <<кoмiсi i>
пpезидiя CKУ oгoлoсилa сувopy дoгaнy Л. Ящeнкoвi й на-
KaзaЛa йoмy пepeбyдyвaти poбoтy хopy l16. Ященкo <пepе.
бy,п.oвyватися> нe захoтiв i  28 веpесIlя |97| p. бyв виклюЧe-
нltй з i  Cпiлки кolvrпoзитopiв Укpаiни зa <<aнтигpoмaдсЬкy
пoведiнкy> l l7. xop <Гoмiн> пpипинttв iснyвання.

У l97l p. yкpaiнськi iнaкoлyмЦi впepшe спpoбyвaлlI yтBo.
pити легaлЬHy пpавoзаxисHy opгaнiзauiю Ha зpaзoк <Iнiцia-
тивнoТ гpyпи...> в Мoсквi.  8 гpyлня l97l p. в oдесi 6улa зa-
аpeштoваI{a дрy)киI{a вiдoмoгo пoлiтв'язня H. Cтpoкaтa.Kа.
pаваt{ськa. Cпoнаткy збиpалися пpoтeстyBати' як i  paнiшe,
}Iадсилaюч17 лt|cT|| дo iнстанцiй, пoтiм виpirшили oб'rднaти
пpoтeсти. 2l гpyлня бyлa пiлгoтoвЛelta зaява пpo ствopeння
Гpoмадськoгo кoмiтeтy нa зaxист H. Cтpoкaтoi.Kapaвaнсь.
кoi,  якy пiдписaли п. Якip (}loсквa), Л. Tимнyк (oлесa),



(сaмвидaв Укpaiниll
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д)t(е}t}lя (хouа вiдбyвaлoся це пepeBa)кнo стltх iйнo), poз-
шl lpюBaЛася йoгo Tемaтикa' вiн виxoдtlB 3а кopдoни CCCP.

[eй сплeск y poзвиткoвi самвидaвy бyв викликaний як
збiгoм pядy сyб'сктивних uиHникiв, так i  дiею oб' €ктивниx
фактopiв, якi ,  Ha пepший пoгЛяд' }|е мaЛи дo }IЬoГo вiднo-
Iшeння. Caмвидав як явище дyхoвнoгo )китTя мaB пoвa)кнy
iстopи.lнy тpадицiю ще з часiв aвтopитapнoгo сyспiльствa.
Пoбyлoвa тoтaлiтapнoгo сyспiльстBa в сr.алiнськi чaси звелa
сa}tвидaB мaй>кe нaнiвeць, oднaк пoвнiстю вiн нe зl|ик.
Hавiть бiльшe, тoталiтapнa систеMa з i i  мoнoiдeoлoгiuнiстю,
oдеp)кaвЛеHняM цepкBll' всeoсяжн.oю. це}Iзypoю, нав'я3yвa-
нoЮ I{yлЬтypнo-дyхoBtloю oднoмaнlтнlстю пoстyпoBo ствopи.
ла yl{oви для пoдaлЬшoгo poзвиткy сaмвидaвy. Пepшi lк
IIpoгалIIни в цiй системi та i i  звopoтна eвoлюцiя дo aвтo-
pиTapизIl ,ty пiд чaс <<вiдлиги>> спpoBoкyвaли вl lх iд iнтeлектy.
aльнoi eнepгiТ, щo нe Bклaдaлaся в pамки oфiuioзy, нa пo.
веpхl. l lo. Пiд чaс <<вiдЛиги>> встигли сфopмyвaтнся й iнтeлек-
тyальнi IуIJI|I' спpoмoх<нi стBopити альтеpнaтивнi фopми
кy.; lЬтyplr '  яt<i, нe мaюЧи зI\{oги pеaлiзyвaти сeбe в oфiцioзi ,
пoчаЛ}I фyнкuioнyвати в паpaЛелЬHoмy дyхoв}|oмy пpoстopi.

У l960-тi poки нaбиpaлa сl{лy oднa з глoбальних зaкo-
нoмipнoстеi i  сyспiльнoгo poзBиткy - poзшиpеHtlя iнфopма.
цiйtнoгo пpoсТopy. B yмoвах вiднoснo зaкpитoгo сyспiльст-
ва ця тeндe:lцiя всiлякo стpимyвaлaся дepжaвoю. Toмy нoн-
кoнфopмiстськ:r чaстина iнтелiгeнцi i  пеpeбpалa фyнкцi lo
poзпoBсюд)кснtlя т iс i  iнфopмaui i ,  якa булa нeпiдкoнтpoлЬна
лepх<aвi. Hapеl l lт i ,  пpaгнeн}tя пapтiйнo-деpх<aвнoТ бюpoкpa-
тi i  мoнoпoлiзyвaти пpaвo нa свoбo,Цy слoва й максимальнo
oбмeх<ити йoгo, вилyueння з гpoмадсЬкoгo oбiгy цiлих блoкiв
дpa)клиI]их сyспiльнo.пoлiтltчttиx l lpoблeм нeм}lHyчe п{aлo
вIlклIlкaти вiдпoвiднy пpoтилiю. У пepшoмy нoмеpi саMви.
давчoгo ) l{ypHалy <<Укpаiнський вiсник> гoBopиЛoсЬ пpo те'
щo <<' 'сaмtsидaв.. е стихiйнoю фopмoю з,цiйснення гapaнтo.
вaнoгo Koнститyui €ю.пpaвa нa свoбoдy сЛoвa>> l l8. B тoмy >к
нислi, Aнaлiзyюни фopми iснyEaння сa[,tBидaBy, видавцi
<УB> вкaзaлИ нa тpи eтапи йoгo poзвиткy. Пеpurий - сyтo
лiтepaтypний сaмвидaв пoчaткy 1960-х poкiв, здебiльшoгo
пoезi i ,  a тaкo)к стaттi чt l  спoгaди, якi стoсyвaлися питaHЬ
лiтеpaтypи. f lpyгий етaп _ пoявa пoлiтичниx стaтeй, aнoнiм-
нoi пyблiuистики ( l963-l965 pp.). I,  наpештi, тpeтiй,-
дpyгa пoлoви}Ia 60-х poкiв,- це пеpioд пoшl{peння стaтeй з
авTopсЬкиI{и пiдписaми, пyблiцистl lки, a такo}l{ дoкyмeнтiв,
автoptl  якиx t lе пpихoвyBaли свoсТ ПpшчeтHoстi дo них lt9.
Ця фopмальнa пepio.u,изaцiя цiлкoм сЛyulHa. Мoх<нa тiльки
дoдaти, щo пoстiйнo iснyвав лiтepaтypний самвидаB' Щo тe.
мaтикa пyблiцистичtloгo сaмвидaBy з лpyгoТ пoлoвини 60-х



poкiв мaй}ке не poзl l lиpювaЛaся' пpoтe зpoстaв йoгo iнтe.

яльнiсть B. Ленiна тoщo. I-[ iкавo, щo пoдiбнi пpoцeси вiлбy.
валI{ся Тaкoж y. сеpедoвищi iнтeлiгeнцi i  iнших крaiн <сoцi-
алiстичнoгo тaбopy>, зoкpемa Пoльщi й ЧеxoслoвaчЧиtlи'
IIpиЧoIl{y таM вotlи пoшиpилися й нa чaстиtly пapтiйнo-лep.
>кaвнoi вepхiвки. B 3axiднiй €вpoпi тaкoх( нaбyвaлн пoпy-
ляpнoстi тeopiТ, пoв'язанi з pевiз iею МapKсизIvry i  йoгo пpак-
тич}rим втiлeнням y )киття. oтжe, в цЬoп{y вiднoшeннi пoлi-
тичний сaмвидaв Укpаiни пeBHoю мipoю вiдoбpa>кав свiтoвi
i нтeлeктyaльнi тeндeнцii.

Cepiя анoнiмних статeй пoлiтичнoгo хapaктеpУ, Щo 3'явlt .
:пася в сepeлинi 60.x poкiв, стaЛa pезyлЬтaтoм свoеpiднoгo
iдейнoгo кoмпpoмiсy в гypтi шiстдeсятникjв.<пoлiтиi iв,, .  3a
свiдчeнням B. Лiсoвoгo, сepед них iснyвалo дBa oснoв1l l lх
пiдxoди .п.o сyспiльнo.пoлiтпчнoТ пpoблемaтt{ки. oднi залlt.
шIaлися на пoзицiях opтoдoксальHoгo мapкси3мy' Bвaх(аlочи
PаДянськиЁr екс| lеpимeHт йoгo збoченt lям, зaхoпЛЮBал]Iся
paннiм I(. Маpксoм i  фaктиннo бyли пpихl. l , lЬнIl l iа l{и сoцiал.
,ЦeмoI<pатi i .  Iншi дoсl lтЬ скeпTl lЧt lo стаBl lЛl lся лo Мapксoвoi
дoKтpllни в цiлoмy. oднaк yх<e тo.п,i всiм бyлo ясllo, щo пев.
нe пopo3ylvl iння навiть iз кpltт l lннo нaсTpo €нoю iнтeлiгeIt.
цiею мoх<лиBr Лl lше на гpyнтi peвiз i i  oфiuiйl lo i  iдeoлoгi i .
Фактичнo стан масoвoТ свiдoмoстi i t lте.цiгeнцi i  й масoвoi
свiдoмoстi  взaгaлi Bизнaчaв piвень кpиTики сисTeми. Це
стaлo цiлкoм oЧевиднplм з ПoяBoю y сaMBидaBi низкlt piзI<o
кpl|тичHиx статей спpавдi анTиpaдянськoгo й aнтиI{apксl{ст-
ськoIo спpямyBaння.

. 'B.  Чopнoвiл ввaжar, Щo aвтopoм статтi  був € .  Пporrюк ( i rrтерв'ю
* .Ц.l lв poзлi.r l ,  $ t. вiд9.ХII.92 Р.).Цe пiлтвep.пх<yе i сам € .  Пpoнюк.

дaвi, oнeвидl lo, бyли ваpiaнтaми пеpuloi .) I-[я стaття бyла
нaйpадикaльнiшoю за змiстoм на тoй Чaс i ,  

' lк 
згaдyе М. Гo-

pинь' мaЛa стaти пpoгpaмнoЮ для пoлiтичнoгo шiстдесятнlt-
ЦTва teo. B цьoмy дoкyмeнтi явнo вi.п.uyвaютЬся peмiнiсцеtl-
ui i  з кpитики paдянсЬкoгo ладy пyблiuистaми oУH чaсiв
.Ц.pyгoi свiтoвoi вiйни *. oсь деякi фpaгменти 3 нЬoгo: (Pa.
дянсЬкe сyспiльствo пpoминyлo апoгeй свoгo сoцiaлЬнoгo
пoсTyIIy'  сPсP стaB дepх(aвoЮ aвTopитapнoТ oлiгаpхi i  (всe.
влад}lих чинoвникiв) з пoстiйнoю тeндеtlцiсю дo пеpетвopeн.
}Iя чaс вiд часy y вoснiзoвaний пpoфашистський pe)I(им>;
<Пpoгpaмa KпРс...  е пoлiтичнo нaйбiльtц Кo}Iцeнтpoваt|им
виpa30м opтoдoксaльнoi .Цeмагoгii>; <<Paдянськa деpх(aвa
cтaЛa галЬмoм для дaльIIIoгo poзвиткy eкoнoмiки i .u.yхoвниx
цiнt loстей нapoдiв CPCP>; <УкpaТна, якa пoста}Iе B peзyлЬ.
тaтi poзв'язaння заBдaнЬ нинiшньoгo вt lзBoЛЬHoгo pyxy' пo.
збy.Цеться, нapeштi, назaвl l(ди вiкoвl,tх кoлoнiaльнl lx l loвиtl .
нoстeй пepед веЛикoдеp)кaвнoЮ шoвi l l iст l lчнoю Poсiею> l2l .
У стaттi пiдкpeслювaлoся' щo нинiшнiй вltзвoльtIпй pyx в
Укpаiнi е безпoсеpеднiм пpoдoв)I{eнl lям Пoпepедtlьoгo (яв-
ний нaтяк нa oУН - УПA). Paзoм з TиIvt yказyвaЛoся нa нe.
oбхiднiсть змiни тактики бopoтьби 3а I]изBoЛeння Укpaiни:
<Cвoi зaвдaння сиЛI,t BизвoлЬнoгo pyхy мo)I(yть з yспixoм
вIlкoнaти лише демoкpaтич}Io.peвoлюцiйним lIIляхoI\{, мeтo-
лoм бopoтьбtl, якtlfl Bключar в сeбe тaкi засoби: iдeйнa, ле.
Г2ЛЬl l3 i  нeлeгaльна, Мaсoвa й i l lливiдyaльнa аг iтацiя i  пpo.
пaгаtrдa.. '  opгaнiзаuiя ЛегaЛЬниx i  l tелегальниx мaтсpiaльних
чинникiв (кoштIl ,  тoBаpиствa, дeмoнстpаui i ,  з iбpaння та iн.).
Пponагaндa визBoЛЬниx iдей в apмi i> l22. Heва>r<кo пoмiтити
збiг oснoвHих пoЛo)кень стaттi з пpoгpaмнимl l  засaдaми
Укpаiнськoi poбiтниuo-селянськoi спiлки, з дoкyI{ентaп{и
якoi автop чI{ aвтopи цитoвaних тe3 l la l]pяд uи бyли знайoмi.
Цi iдеi <<BI{тали в пoвiтpi>. Boднoчaс слiд зayва)I(иTи, щo
пoлoже}lня, виклaденi вище, вiдoбpаx<алl l  l tастpoТ нaйбiльшl
pадlIкаЛь}Ioi чaстини rпiстдесятникiв. oбгoвopIIтl l  i  yзгoдити
Тх iз шиpшим дoвкiлляM He вдалoся Чеpeз apешти l965 p.

3 цьoгo >к iнтелектyaльнoгo сеpедoвища, мабyть, вийlплa
й стаття <<Kласoвa тa нaцioнaльнa бopoтьбa нa сyt lаснoгt,ty
етaпi poзвитI{y людстBa>>' якa знoв-тaкl l  бaгатo l] чoМy пеpe.
гyl(y €тЬся з твopaми пyблiцистiв oУH лp1'гoi пoлoвиlt l t  40-х
poкiв (П. Пoлтави, I{апpикЛа/l) l23. Гoлoвна iдея статтi _
неxтyBaння нaцioнальниIt i t  питаHняМ y маpксl lстськiй iдeo.
лoгii, фiктивнiсть теopiТ клaсoвo.i бopoтьби i пoбy.u.oвlI кo-
мyнiзм5,. <Hайхаpaктеpнiшoю pисoю маpксI, lзмy,- зазнaчa.
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лoся в статтi ,-  €  3величyBaння класoвoi бopoтЬби пpи пoв.
Hoмy iгнopyваннi нацioналЬtIoi  бopoтьби.. .  Bикopиётaвшп
oтy пpaвдy пpo eксплyатaцiю poбiтникiв пiдпpиeмцями,
мapксизIr{ пitцoв нa веЛикy l{eпpaвдy' I{e пoдyмаBши пpo дo.
лЮ людствa, якa стoiть пoза вiднoсинaми кaпiтaлiст iв та
poбiтникiв [. . .]

пpolt{ а p ксистсЬкo. Пpop адяtlсЬки х н aстpoiв шl iстдeсятн ицTBa.
I{ iлкoм закoнoмipнo, щo це[IТpaЛЬHoю темoю пoлiтичнoгo

s2

Щo CPCP _ Poсiйськa кoмyнiстиuнa iмпepiя, a ypяд i i  iм.
пepiалiстинний, rцoвiнiсти'tний, свiдчaть наслiдки !.pyгoi свi.
тoвoТ вiйни. У цю вiйнy Poсiя пpи€днaлa бeзпoсepе.ЦttЬo дo
сeбe, тoбтo BклЮчllлa дo скЛaдy сPсP, Пpибaлтiйськi дep.
>кaвн (Лaтвiю, Литвy, Естoнiю), чaстиHy 3аxiднoi Ук-pa-Тни,
3aхiднy Бiлopyсiю тa тepитopi i  Hiмеччини i  ЯпoнiТ> l25. 3нo.
By lt{oжнa кoнстaтyBaти, щo цей пiдхiд бiльше нaгадyе вiд.
пoвiднi пaсarкi пyблiцистiв oУН i нe хapaктеpний для зa.
гaЛьHoгo нaстpoю саIuвидaвy. Такolo )к гoстpoтoю пoзнaчa-
ютЬся стaттi,  пpисвянeнi стаHoBищy УкpаТни в склaдi сCсP
та i i  взaемиHaм з Poсiею, хoчa B пoлiтичнoмy вiднoшеннi
вorlи BиглядaЮтЬ .пеЩo пoмipкoвaнiшими. 3oкpeма y стaт-
тi  <|2 запиTaнЬ для тих, xTo вивчar сyспiльствoзнaBствo>,
i iшлoся пpo безпpавнiсть yкpaiнськoгo ypядy пepeд мoскoв-
сЬкиIvt цeнтpoм, пpo тe, Щo poсiяIt l l  в iднyвають сeбe в Укpa-
iн i  б iльrшими хaзяями, нiж сaмi yкраiнui ,  пpo пеpeкaчyвaн.
ня кa.п.piв спецiaлiстiв з Укpaiни в Poсiю, пpo заMoBчyI}аt lня
найбiльuloi тpaгедii yкpaiнськoгo нapoдy _ гoЛoдolvropy
l933 p., й, нapeштi, пpo тe, щo кoжнl l f l '  xтo захI,tщаr пPавo
нa iснyвання yкpаiнськoi мoви, pизt, lкyr бyти затaвpoвaнltм
як <нaцioнaлiст>>If i .  У статтi <Haцioнaлiсти?> йurлoся пpo

та iII . l28
Гaдасться, найбiльш пoпyЛяp1loю саi l{I]идавчoю стaттeЮ

тoгo чaсy бyв памфлeт <<3 пpивoдy пpoцeсy нaд Пoгpyжaль.
сЬкIlп{>. Мoжливo, за сиЛolo звyчaння, пyблiuистичнoю спpя.
мoванiстю та лiтepaтypttиtvtи якoстяMи шe нaйкpаЩий твip
тaкoгo poдy сеpедини l960-x. 3a свiдчеtlням B. Чopнoвoлa,
B нaпI,IсaнHi статтi бpaлlI yчастЬ € .  Cвepстюк, I.  .[I.зюба,
I. Cвiтличнrr i l  i  в iн g2ц l29. Boна бyлa вiдгyкoм на безпpе.
цедентнy пoдiю - пo)кeжy в KиТвськiй шентpaльнiй нayкoвiй
бiблioтецi 24 тpавня l964 p. '  B рeзyлЬтатi якoТ бyла зниЩe.
нa Bелика кiлькiсть yкpaiнoзнaвнoi лiтepaтyр}t та аpхiвнt lх
дoкyмeнтiв. У статтi пiддaвaлaся сyмнiвy oфiuiЁrнa вepсiя
виHикнeння пoх<ежi i  oбстoювалaся дyмка, щo Bo}Iа _ зa-
кoнoмipнl lй pезyЛЬтат I{aстyпy Bеликoдеp)кaвнoгo poсiйськo.
гo шoвiнiзмy, чepгoBa акцiя в низЦi пpинижeнь yкpai l{сЬкoгo
I{apoдy. <<Bимopивrши гoлoдoм мiльйoни yкpaiнuiв У
1933 p. '-  писaли автopl ' ,_ закaтyвaвши кpаЩlrх пpедстaв.



кo BигoToBЛяв фoтoкoпi i  стaтeй, виI(ладачкa Киiвськoгo iн-
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pioлy пpисlJячeнa негатl lвнiй кpитиui сt lс l .eми тa oкpeмих
iспekтiв i i  дiй i  нe пpoпoнy €  aЛЬтеPIIатI BI,I,  кpiм абстpaкт.
них гaсeл. .[I.eщo вi.п.piзняеться y цЬol\{y вiднoшeннi стаття

oднак для сaМих rцiстдeсятникiв цe бyв нeaбиякий пpoгpeс,
вiн свiдчltв пpo пoчaтoк фopмyвaння пoлiтичнoТ oпoзицiТ.
Якщo )к зBа)киТи нa yмoBи poзBl lткy pyхy oпopy, пoстi i lнy
зaгpoзy pепpесiй, свiжy пaм'ятЬ пpo ) l{opстoкий poзгpoм
oУH - УпA i  бeзпepepвнo дiюнy пi.п.системy iдeo,roгlчнt lгo
пoгpoмy ir laкoдyмцiB, вaгa пoлiтичtloгo сaмBидaвy цЬoгo чa.
сy знaчнo зpoстar. Hа евoлюцiю вiд тpa.Цпшiйнoгo <l iyлЬтyp-
ництвa>> дo пoлiтичl loгo пpoтeстy бyлo витpaчetlo не бiльшle
2-3 poкiв. Cлабкий лiтepaтypнo, чaсo}l пoвepхoвttй, бiд.
ний на кo}lсТpyкTивнi iдеТ пoлiтичний сaмвидав пepuloi пo.
лoвl lнРl 60-х poкiв зpeштoю стaв ПoBa)Kнитvl кpoкoм yпеpед
в iнтeлeктyальнo.пoлiтичнolr{y oфopмлeннi iнaкoмислення.

ЧaсткoЬl lй poзгpolr{ iнфpастpyктyplr самBидaвy B l965-
l966 pp. i  пеpебiг сyдoBиx пpoЦeсiв спoнyкaли дo зlt i t- l l t  так.
тики. Пo.пepше, змiнилaся <<метoдoЛoгiя>. Бiльrп безпeч.



Безyмoвнo' цеHтPaЛЬHими тBopalr{и сaмвидaвy цЬoгo часy
бyлl l  uIнтеpнauioЪалiзм чи pyсифiкaцiя?> I.  Д.зIoби тa <Ли.

Cамвидав тr{м часoм oбмех<yвaвся сyтo деI(" ' lаpaтиBHoЮ
кpl lтиltoto систeМи, }tе вдаючисЬ дo пoглиблеlIoгo aналiзy
Тi хиб. Haпpикiнцi l965 p. I. .I[зюба нa.дiслaв дo..цK KПУ
Jt}lста 3 пpoтeстoм пpoти apешTlв сеpед lI{телtгеttцl l '  в якoмy
дoBoдrlв '  щo цi apeшти - нe зaсiб виpiшення пpoблeм, якi
спoHyкaють iнтелiгeнцiю кplrтичHo oцiнювати paдянсЬкy
дiйснiсть' .Ц.o , ' lистa бyв . l ,o.u'attий oб'емний маutинoпис пiд
l|а3Boю <<Iнтеpнauioнaлiзм ни pyсифiкaцiя?>. He бyлe пepе.
бiльшенtlям i l<азaти, lцo ця пpaця визнaчl lлa yмoнастpoi
пеpeвa}(}loТ бiльшoстi кpитиulIo мислячoi iнтeлiгенцi i  Укpа-
iни дpугoТ пoлoBlt}Iи 60.x - пoчaтt(y 70.х poкiв. Бiльше тoгo,
вoна-бy,rа дoситЬ пoпyляpнoЮ нaвiть сepед чaсТин-и вищoТ
паpтi l iйoi бюpoкpатi i ,  oсoбливo з oтoчeння П. Шeлeста,
оскiлькlt I 'aвaЛa iй вaгoмi apгyмeнти B aпapaTниx сyTичкax
iз Цeнтрoм. Hе виключенo, щo викладeнi в нiй iдеi пpoзвy.

(М. Cавapiн, Я. Пелeнський) 136 i  пpe.u.стaвляв йoгo iнте.
pеси. I-[ iлкoм зpoзyмiлo, щo TиМчасoвий збiг iнтеpeсiв нe po.
бнть iнaкoДУмця чaстиIloЮ iстеблiшментy (нагадa €мo, Щo
на тoй час I. .Цзюба B)кe пoстpах<дав вiд <<забopoн нa пPo.
фeсi i>)'  a тI lм бiльшe_збiг метoдiв ul l  фpaзeoлoгiзмiв.
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Hе виклика€ )I(oдl{иx зaпepeчeнЬ тiльки oдHe _ aвтop <Iн.
теpнaцioналiзмy ни pyснфiкaцi i?> Bистyпaв цiлкoм y pa}r-
Kаx paдянськoi системи, нi нa йoтy нe вiдхoдячи вiд пoзи.
цiй iдеoлoгi i ,  якa ввaх(aЛaся деpжаBнoю. €peсь пoЛягaлa
лицIe B тoмy' щo пiд пpикpиттям цiеТ iдeoлoгi i  в iн намaгaв-
ся пplrвеpнyтIr yвагy вepхiв дo стaнoвищa yкpаiнськoТ нацii
в CCCP. У цьoмy вiднoшeннi мaв paцiю I. Лисяк.PyдницЬ-
кий' кoтpий пopiвнювaв I. .Ц.зюбy з нaцioнал.кoмyнiстами
l920.x poкiв, щoпpaвдa, вiдмoвляюни йoмy в peвoлюЦiйнo-
мy хiлiазмi <<двaдцятникiв>>l37. Якщo BPaхyBaти тy oбстави.
}tУ, щo I. .Цзюбa матеpiaлiзyвaв y свoiй пPaЦi не тiльки влa-
снi дoслiд>кеtlня' a й пoстiйний oбмiн дyl{кaми з l l lиpoким
дoвкiллям rцiстдесятникiв, стaнe oчевидtlи}l' щo йoгo кtIих(-
кa 6улa свoеpiдним манiфестoм тieТ чaстl lни iнтелiгенцiТ,
яка пpaгrryЛa дo виpiшeння нaцioнальних пpoблeм Укpaiни
самe в paп{кax pадяHсЬкoТ систeIии. Tактичнi мipкyвання
щoдo пpистoсyвaння дo peaлЬниx ylv loв (як y Bипaдкy 3
бiльш paдикaльI{ими шiстдeсятниками) нe вiдiгpавaлt{ тyт
oсoбливoi poлi.

Пpuц" I. [зюби бyла пoбyлoвaнa на сepi i  aнтитeз. Гo-
лoвнa 3 ниx - пpoтистaвлe}Iня <пpoгpeсив.lloi> лeнiнськoТ
нaцioнальнoi пoлiтики вeЛикoдep)кaвницЬкiй сталiI lськiй i
xpyщoвсЬкiй. Aвтop дoвoдt{в' шo yкpaiнськa нацiя oпиHила.
ся в стaнi кpизt,I (бaгaтo. P .чoмy пoвтopюючи аpгyмeнти
iнших сaмBидaвсЬких твopiв) i  poбив виснoвoк' щo <ця кpt{-
3a пoстaла внaслiдot< пopyшIeння ленiнськoi нацioнальнoТ
пoлiтики i  пiдмiни i i  стaлiнським вeЛикoдepх(aв}Iицтвoм

пpaBaх I{a кopистЬ oстaннiх. Гaдаеться, нal.tсилl 'нiшl, lми
мiсt lями кни)кки бyлl l  сю>кeтп, пpисвяueнi pусифiкalt iТ i
poзгpol{y yкpaiнiзaшiТ, пpиклaдам yкpаТнoфoбi i ,  iстopi i  po.
сiйськoi eкспaнсiТ i  вeликoдеp)каBl{oгo шoвiнiзмy; BeлЬмl l
пo3итивниIl{ t{ol{eнтoм слiд вважaти пoкаЗ сolt iальнo.психo.
лoгiчннх дeстpyктивних нaслiдкiв pусl lфir<ашif для yкpаiн.
ськoгo нapoдy l39. Bзaгaлi всюдt, l '  дe aвтop вiдвoлiкaвся вiд
пpoстopиx цитaт клaсикiв I{apксизIr, ly-лeнiнiзмy тa кoмеl{.
тapiв лo них i пepeхoдив дo BLIKJIaДУ сBoгo гylt,lанiстичltoгo
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влaди. 3нання пpo iснyвання тaкoгo пPецeдентy B Hед.aв}IЬo-
мy миl{yлol\,ty даBaЛo силy apгyl\{-eнтaм пpи фopмyлюваннi
tsимoг щoд.o poзвиткy yкpаitlськoi кyЛЬTypи' poзlllиpювaЛo
кoлo спiвчyвaЮчих' щo мaЛo веЛичeзне знaчення д.ля poз.
виткy pyxy oпopy. Безyмoвнo, пpивaблиBими pисaми п.paui
I '  Д. iюЪи Ъyли 

- iистeмнiсть кpитики, лoгiчнiсть i  пoслiдoв.
нiсть пoстyлaтiв.

Boднoчас впaдaс в oкo, Щo, бaзyюн[I свoю apгyмeнтaцlю

х<ав пoмiчaти, щo тoй двiчi <<зIt,t iнюBaв>> цi пoгляди: Bпеpшe
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пopядкoвyBaЛИcя iнтepeсам <клaсoвoi бopoтьби> i нe малlI

poзглядaвся як сaмoдoстaтнiй пpoцес, кoтpий зaлe>кав вiд
oсoбистиx якoстeй тих чи iнших пoстar.ей. Тим самим зI\{eн.
ЦIyB-aлaся ваpiантнiсть poзвиткy iстopиннoгo пPoЦeсУ. Bтiм,
ue бyлa типoBа ваДа всiх тиx' Чия iнтeлектyaлЬна KyлЬтypа
сфopм-yвaлaся на пoстyлaтaх <<сдинo пpaBllлЬнoгo Bveннi,,,
oт>кe I. Дзюба в цЬoмy вiднoшеннi цiлйoм бyв синoм свoгo
Часy.

ки B стyдeнтськiй гpyпi la l .  I .  Д.зюба став найпoпyляpнi.
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хаpaктеpниx для бy,Ць-яких мемyapiв, q,цнaк нe мo>кe бyти
нiякoгo-сyмнiвy в тol{y '  щo кt lигa I.  Д.зюби пoчaЛa )кити
самoстiйним }(! lттям, a йoгo iм'я спpавдi сталo симвoлiч-
ним. 3ayвa)киMo' щo сaм aBтop' ЛюдI{}la дy)кe скpoмнa та

дeлiкатia, зoвсiм нe пpaгнyв aнi такoТ пol lyЛяpt loстi ,  анi
тaкoi poлi.  Як цe нepiдкo тpапЛяeтЬся в iстopiТ, гpoмaдсЬкa

iснyвaння в УкpaТнi <<надзвичайнo дoсвiдчet lo i  i  еpyдoвal lo i
oпoзицi i  pаляlIськiй пoлiтицi сеpeд yкpaiнських iнтeлектy.
ддig>> la5.

Пyблiкauiя <<IнтepнаЦioнaлiзмy чи pyсифiкaui i?>, 3a
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У сepпнi тoгo )I( poкy вiдпoвiднi вiддiли ЦK KПУ лopyни-
ли CПУ скaзaти сBor слoвo. 5 сepпня <Лiтepaтypна Укpаi.
на> пoмiстl lлa статтю Л. .Ц.митepкa <Мiсце в бoю. Пpo . l ;-
тepaтopa' який oпиниBся Пo тoй бiк бapикaди>.la7. B>l<е са.
l{a нaзва стaттl свtдчилa пpo спpямoBal{lстЬ l  тoI1
<<кpитики>. Пpauя I. .Ц.зюби xapaKтepизyвaлaсЬ як <<pеl lе-
гaтсьKa писaнинa>>' <<цинiчнe блюзнipствo> i <фaльсифiкa.
цiя маpксизмy-ленiнiзIv|y>, aвтopoвi стaвилoся в винy в}l-
даt lIIя <<Iнтepнaцioнaлiзмy...> 3a кopдoнoм, пiсля чoгo pt. l .
бився висttoBoк: <Biн лeзepтиpувaB з наruиx pядiв i  вoloе
пpoтIl  ttас>. Hезaле)I(}lo вiд вoлi й баrкання сaмoгo I. ,Г{зю.
би froмy бyлo нauiпленo яpлик i  в iдвeдeнo мiсцe се:)eд
<,Цезepтиpiв>. Укoтpe вх{e зaстoсoвyBався стapий, заялo;'Kе-
ний сцeнаpiй rшельмyваl.tllя <<вiдстyпникa>.

Heвiдoмo 3 яKиx пpичин, скopiше зa всe 3а вказiвксlt l . t
цK Kпy' цK ЛKсIvlУ виpiшlив, щo <<пРo I. [зюбy i  йr lгo
пoлiтичнi пoзицi i  пoвиннi скaзaти сBoе слoвo мoлoдi пи.
сЬмеH}Iикl,t i >кyptlалiсти>. Aлe тyт yже lvtaB пpoлytlати
<гoлoс кoлeктивy>. Hа збивaння цЬoгo KoЛeктивy пiшoв
майх<e мiсяць, пpичol{y нe всi пoгoд)I(yвалllcя 6paти yчaстЬ
y <<пoнeснiй спpaвi> oбливaння бaгнюкoю сBoгo кoлeги.
3oкpема, диpeктop видaвництBа <<Мoлoдь> Б. Чaйкoвськиj i
BlдмoвиBся стaBити пlдпис пlд кoлeKтиBнIlм дol{oсoM' пoс}l.
лaючисЬ на те, щo I. ,[I.зюба в>кe звiльнeний з йoгo видаIJ-
t l l{цтвa. Иoгo зaстyпник B. Близнeць скaзaв, щo вiн IIе
знaйoмий з пpацею' пpoти якoi мас Bl, lстyпaти. Koли х< ЁIo-
мy зaпpcпoнyt]али пpoчитaти <Iнтepнацioнaлiзм. ' .>, в iн вiд-
MoI3l,|Bся l48. ЦK ЛKсIvlУ пoстaвиB питaння пpo дoцiльнiсть
iхньoi пoдалЬшoi poбoти y вI{дaBHицтвi. . .  Bpeштi.peшт y <Мo-
лoдi Укpаi ' t tи> з'явився l ioЛективний лист пiд кpaснoмoв-
нoЮ нaзвoю: <У .Цyхoвнiй eмiгpaцii>. I. ,[зюбy HalИBaЛИ
<л iтеp aтopoм -пe pебi>кuи кotvt>>' йoгo дi яльн iсть хa pа ктepизy.
вaЛась як <<мopaльнe падiння, дезepтирствo i  oблy,Ц,нiсть>,
аBтopt{ oбypювалися тим, щo вiн зaлишaeться члeнoм Cпiл-
ки писЬN{elrникiв УкpaТни. Bparкaюнoю бyлa квiнтесенцiя
стaттi: <Iснyе нeзaпepeчна iстинa - кoЛи людинy вt{хвa-
ляютЬ вopoги, виxoдttтЬ' вoна poбитЬ щoсЬ нe тaк> l49. лис-
тa дiйснo пiдписав <<кoлeктив> - Б. Чaлнi l ,  Ю. Яpмltпl '
Л. Cтeфaнoвиv, B. Пpoкoпeнкo, Л. Гyбapевa, B. Koнюк'
B. Мap'янiн, Б. MаштaЛяpчyк i  B. Мeльник.

3poзyмiлo, пiсля цьoгo в <<твopчих кoЛектIlваx> вiдбy-
лася сepiя збopiв, теMатикy якl,lх мo)I(Ha oб'еднaти пiд tlд.
t lим гаслolvl: <<не чиTалИ, aЛe 3aсyд)кy €мo> (пoлiбний сue-
наpiй, лo pенi, згoдolt{ спpaцюваB y Poсii, де зaсyд)I(yвалl.{
o. Coлх<енiцинa за <<Apхiпeлaг гУЛAГ>). Boсени 1969 p.
киiвське вiддiлення CПУ yхвaлилo piutеl lня виключиTIl

r0f



Пol'l2TИ щoсЬ Bишyкa I{iшe...Ц.oсить 
швидrto пiд егiдoю iдеoлoгiчrIих стpyктyp цK
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KПУ бyлa пiдгoтoвленa кoнтpпpoЛaгандисТськa пpaця пiД
HазBoЮ uЩo i як oбстoюe I. Д.зюба?>, пiдписaнa псевдoнi-
мoм Бoгдaн Cтeнuyк.. .Aвтopствo тyт бyлo яBнo кoЛeктиBt|е:
пI.tсaли пpal( iвники iнститyтiв. Aкадемi i  наyк'-}Kypналiсти,
пoтiм yсе BiдpедaгyваЛoся пiд oдин стилЬ. Kни>ккa бyлa
видaна yкpаiнськoю мoBoю Toва.p^иствo}t кyлЬтypниx зв'яз.
кiв з yкpaТнцями 3a кopдo}Ioм y l969 p. й пpизначaлася дЛя
poзпoвсloд}I{ення зa кopдolloм тa сepeд <<iдeoлoгiuнoгo ак-
тl,lBy>' Цeй пaмфлeт € класиЧниI\,t пpиклaдoм цитaтнo.схo-
Лaстичtloгo спpoстyвaHня apгyмeнтiв oпoнeнта й дoсить
пpимiтивниM пoвтopel{няM тaких самиx пpимiтивних ста.
тей, якi гpoшlили <<нацioнaл.кoмyнiзм> напpикiнцi l920-х
poкiв. IVl iфiнний Б. Cтeннyк вiдмoвляв I. Дзюбi y пpaвi нa.
3ивaтися маpксистoм' звиHуBaчyвaв йoгo в.. пepекpyнeннi
твopiв класикiв мapксизмy-лeнiнiзмy i  пapтiйниx дoкyмeн-
тiв з нацioнаЛьHoгo питанHя, y фaльсифiкaцi i  iстopинttиx
фактiв'  3poзyмiлo, як сМеpтHий гpiх BиставляЛoся те, щo
пpaцю I. .[зюби <<Bзяли нa.oзбpoeння yкpaiнськi  бypя<yaзнi
нацioнaлiсти>, антикoмунiсти, <<бypх<yазнa пpoпaгaндa>.
Aвтop <Iнтеpнaцioналiзмy...> xаpaктepизyвaBся ЯK нeвi.
глaсt дилетант, eпiгoн бypх<yазнoгo нaцioналiзмy тoщo l54.
Якщo oпyстити всi цi мoменти пoлiтичtloгo яpликyваtlttя '  тo
в книжцi <<Щo i як oбстoюe I. Д.зюбa?> Moх(t la знaйти oдин
tvtoмeнт, який все }к таK}l poбив i i  кoнтpаpгyмeнтoм. Як i
пpаця I. [зюби, вoнa бy.ЦyвaЛacЯ на <<цитатнoмy мapксltз.
мi>.

Пi,rкpiплюючи свoi apгyмeнти peтельнo пiдiбpaними uи.
Татaми з Мapксa тa Лeнiна, I.  [зюбa тиМ сaмиM дaI]aB
мo>кливiсть свoiм oпoнеl lтaм I{pитиKyBати цi пoлorкення зa
дoпoмoгoю цитaт тих )ке автopiв (щoпpaвда, poбив вiн цe
знaчнo кpaше). Kpитикy йoгo кoнцепцi i  дyх<e легкo бyлo
3вeсти дo схoЛaстики, щo й бyлo зpoблel lo. Bтiм, i  в тaKo.
мy в}lглядi кoнтpаpгyмeнтaцiя <<Б. Cтeннyкa> BI1ГI|ЯI,aЛa
дoс},IтЬ хl,tткoю.

Це нe зaвaдилo зaiнiцiювaти видaнHя .<Щo i  я|<'. .> aH-
глiйськoю t\,IoBoю. У >кoвтнi l969 p. Kиiв вiдвiдала дeлeга.
цiя ToУK (B. Г.apaсим, A. Бiлецький, П. Kpавнyк) '  якa I{e
пiдтpимaлa цЮ iдeЮ. Деякi аpгyмеHти <<Бoгдaнa Cтеннyка>
ЧЛени делегaцi i  Bвa)кaЛи сyмнiвними' BикЛl, lкалo здивyвalI .
Ilя вt{данl{я пpaцi пiд псевдoнiмoМ' дo Toгo х{' дoситЬ дi]o-
зHачtIим в aнглiйськiй тpaнскpипцi i ,  нapeштi,  явнo нe най-
бi .пьшим дoстoiнствoм бpoшypи вol lи вBa)I(aли дoвгий с l lи.
сoк кttи)I(oк, статей i  aвтopeфеpaтiв дисеpтauiй, Умiщeних
напpикiнцi цЬoгo Bидaння l55. Щoпpавдa, з <<бpaтaмн>> i4
цЬoгo pазy oбiйшЛ}, lся He пo-бpатеpськи: iхню тoчкy зopy
пpoстo t lе взяли / lo yBaги, звеpнyлl,Iся дo секpетapя I{K
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д}tскyсii.-  -cЪ" 
I. Д.зюба, якиl i  oсoбистo для себе вваlкав <Iнтеp.

бyв нaлpyкoвaний. I oсь oднo-гo тpaвнeвoгo ДHЯ пpaцlвl lики
кЬмбiнai l l  дpyкy <<Pадянськa Укpaiнa> paзoм. iз кoмсoмoль.
цяN4}I - yчнями пoлiгpaфiuЦoгo-yчЦЛищa - пi ,ц. пильним rtа.
г.Цяllolt{ сеKpeтapя цK лKсмУ Г. lVlaксимеtlка пpoвeлIr (пpe-

IlapyBaнHя )I(ypнaлy> _ пpoстo пoвидиpaЛи з кo)к}Ioгo пpи.
мi i l i rикa стopiнки зi  статтeю I. ,П.зюби. Як дoпoвiдаЛoся в
pеляui i  з oпЪля бoю> - <<вилyнeнi apкyшi знищенi нa мiс.

цi> lб7.

He мeнший pезoнaнс, нi}к пpaця I. ,Ц.зюби, вt{кЛrlкалa
збipкa дoкyмeнi iв, yПopяДкoванa B. Чopнoвoлoм, пiд нa.
звoю <Лиxo 3 poзyмy (пopтpeти дBaдцяти <з.цoЧиHцlB>)>.
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влaстeй на цю акцiю тex< вiдoма: зaсyджеIrHя дo тpЬoх po.
кiв тaбopiв загaльнoгo pех(имy.

списaти на (вигaдки нaцioнaлiстiв>>, бo мaтepiали B. Чop.
нoвoлa бyли лoбpe дoкyмеtlтoвaнi i  нaдiйшли з Укpаi l ttt .
Bелике вpaх(eнHя спpaвляЛo й те, щo iх автopoм бyв ко_
лишнiй кo}tсoмoЛЬський активiст.



Тим чaсoм нaблих<алoся звiльнення B. ЧopнoBoлa 3 тa.
бopy пiд Biнницею i влaстями дoKладал}. lся пeвнi зyсилля,
щoб якoсь пpoдoв)I(ити йoгo yв'язненttя' мo)I(Ливo, пpяМo B
табopi зaсyдити Bдpyге. B сiчнi l969 p. opгaни пoча.пl.t  HoBе
слiдствo 3 метolo з 'ясyBaти, яким чинoм <Лиxo 3 poзyмy>
пoTpaпиЛo зa кop.Цoн. ,Ц.ля тoгo, щoб пpoдеIv|o}|стpyвaти
пoзицiю самoгo B. Чopнoвoла Ha 9лiдствi,  навeдемo без
скopoчeнь текст oдtloгo 3 пpoтoкoлiв дoпитiв, який t\{o)Ke
сл}'гyвaти для цЬoгo дoбpoю iлюстpацiею:

<Пpoтoкoл д.oпитy. м. Львiв. 6 с iчня 1969 poкy.
.Ц.oпит poзпoчaтo: o l7 гoд. 45 xв.
lloпнт зaкiнченo: o l9 гoд. 45 хв.
Питaння: Kсlли i  яI iI lм ч}rнoм нaписaний Baми пасквiль

<Лltхo 3 poзyмy> пoтpап[Iв зa кop,toн?
Biдпoвiдь: Hiякoi вiдпoвiдi нa цe зaпитaння я ДaBaTIt

не бyдy.

Зaсyдх<еIlий Чopнtlвiл вiд пi,пписy пpoтoкoлy вiдмoвив-
."9 t65.-f lg oбiйшлoся й бeз зaлyчeнHя <фaхiвuiв>, якi мaли

тl l>>: <Tаким чиl loм, ця кt|ижкa €  aHтиpaдянсЬкиlv l ,  aHтиKo.

мyнiстиuним пасквiлeм I{a нашy дiйснiсть. Poзпoвсюджeн.
}tя цЬoгo пaскBlЛя мo)ке зaBдаiи сepйoзнoi шкoдtl  спpaвi

гaЛl lся зaсyдити Bдpyгe 3a <<aнт}lpaдянськy агlтацlю l  пpo.
IIaгaндy>. Ьтiм, цeЙ тpюк нe вдався' слiдствo пpипинили i
3 лютoгo l969 p. B. Чopнoвiл вийtшoв l ja вoЛю в}кe oстатoЧ.

ниtr i  неpез пpeдстaвництBo pадянсЬKoгo кoмiтeту 3 кyлЬтyp-
tll 't.'к зв'язKiв зi спiввiтчизt|иками 3a кopдot|oм нaлaгoд)t(енo
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видaвн ицтBo <<п poгp-еси в ttoгo сусп iль нo.пo.ц iти ч нoгo )кyP l l a.
{y- lЦ9t oбpi i . .>. I(oшти нa вi lдaвництвo видiлялися. i(ГБ
сCсP t67. Тoдi )|(, зa слoBaми B. Hiкiтченкa , булa дoсяГHy.та дolt{oвленiсть iз peдaктopaми eмiгpантськoЪo бюлeтеня
<Hoтатник> (сшA) i '>кypнaлy <Ми i .свiтu (I(aнадa) пpo
пyблiкацiю вигiдних KГБ мaтёpiалiв. 3гoдy .п.pyкyвaтi пiд.
гoтoвленi в УPCP статтi,  спpямoвaнi пpoiи . .Ъy-px<yaзних
нaцioнaлiстiв, (y дaHoIvry випaдкy _ бaIiдeгl iвцiЁf, дав pe.
дaктop )кypнaлy <<Hoвi Днi> (Karlад21 168. -пpoд6в>кyстiся
poбoта, пoвiдoмляв.дaлi rшеф KгБ УPсР, пo iикopистанню
д41-.пyблi-кaцii вигiдних для tIас матеplaлlв тaких видаI{Ь
сшA i Kaнади, як <Укpаiнськi вiстiu, uukгainian Ейе.
г iсаn>',.  <Грoмадський гoлoс>>, <<Життя i  слoвo>, <<Ukrainian
Lаnаdlаn)'  <<Kapпaтськa пpaвдa>, <Пpaвдa> тa i l l .169
Щoб кpaшe зaМaскyвaти Taкoгo PoДУ 3в' iзки, B. Hiкiтчен.
кo пpoпoHyBав пoклaсти викo[Iанt|я циx фyнкuiй нa Тoвa.
pистBo .кyлЬтypHЦ1--зв- '_щцiв з yкpаiнцями зa кopдoнoм.
У липнi l969 p. цK КПУ пiдтpийав цю пpoпoзиuiю. Пp,
Toвapиствi бyв ствopeний pелhкuiйl lo-видiвничий вiддiл,
якllЙ пepебpав I{a себe зв'язкl,l 3 BищeзгaI\aнИM|| вРlдаHня.

l> цЬoгo вiддiлy стала пyб. l i -
)г/I,aнa Cтeнчvкa.. .
y-кpаiнськoгo самвидaBy дpy-

oбливe мiсце l lалежитЬ есeяNt
памфлeт <<Репopтaл< iз запo-

lB '  щo B сal l tвидавi з 'явилaся
нoвa' веЛЬми яскpавa пoстaть. Фopмaльнo шeй твip пpизI{a.
чaBся дЛя тoгo'  щoб надiслaти йoгo дo Bищих iнсiaнir iй як
лист.пpoтест чи скapгy в 'язня
pепpaBЛeннй з тaбopy дo B. t
Чеpгy'  нaдiслав йoгo деl lvтaт
(Д.. Kopoтнeнкo, A. 3леIlкo т
спpaBх(ня саMвидaBсЬкa сTaT']
цiaльнo.психoлoгiчний aналiз pадянськoi сI lстеtvtи i  приpoди
pадянсЬкoгo деспoтизМy. oдна з гoлoвI{их iдей стaттi.-.знe.
цiнення )киття лЮдини, pyй^нyвання людськoi. iпдивiдyалiнo-
ч.i на ,ЦoгoДУ пoбyдoвi iмпepii <<гвиltтикiвu, 

"инйкнeнняФeнoмена <<пopo)кнЬoi людиtlи>>, спyсToшeнoi тoтa.li-
таpнlrlvt сyспiльствoм|72. |f,a вiдмiнy вiд I. .tI.зюби i B. Чop.
нoBoлa. автop <<Peпopта>кy. .> не зaклI{кaB дo <I{oнстpyктиЬ-
нoгo дiaлoгy> в paмках системи' вiн кpитикyвaв i i  i iпaнн-
Hy сyтЬ. tsисoкий накаЛ емoцiйнoстi iдалo пoeдHyвався 3
фiлoсoфськиDtи yзaгаЛьHeннямl l .  Як i  в збipui B. Чopнoвo.
Лa, в статтi чiткo пpoгЛядaлися зaгальнoлюдськi йoтиви
кpитики систelr{и' пoбy.п,oвaнoi на пpинципах тoтaЛiтаpнoТ
iдеoлoгii.
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aбсoлютизaцi i  iншoгo.
Beльми цiкaвим мiсцeм стaттi e кpитикa iдеoлoгiчl lo i

yпеpeд)I{еHoстi щoдo пoняття <<нaцioнaлiзм>. B. Мopoз слi-
дoм за I. .Цзюбoю техi пiшoв шIЛяxoм <<цитaтltoi  apгyмен-
тaцi i>, з якoi Bипл!{BаЛo' щo paдяHський oфiuioз цiлкoм
тoлepaнтнo ставитЬся дo нaцioналiзмy, яK eЛемеIlта нацio.
нaЛЬнo-BизBoлЬнoгo pухy в yсьoмy свiт i ,  т iльки в Paдян-

личка' якy uiпляли Ko)I(нoIиy' кoгo тpeбa бyлo зннщити' таK
сaмo,- як фaшисти чiпляли нa спиtly евpеяп{ )I(oвтy лaт.
цуу |77 .

.  Пpoблeмам нaцioнальнoi iдентиннoстi,  збepeх<ення нa-
цiс lнaльнoгo <<я> пpисвяненi два iншиx есeя: <<Мoйсей i  Дa.
тан> i <<Хpoнiкa oпopy>. Пepший iз них _ цe Biдпoвiдь на
статтЮ бiлopyськoi пoетeси €. Лoсь y <Литеpатypнoй гaзe.
тe> (Nb 36, l969 p.) <<БeссилЬная яpoсть oслёплёйия. oтвeт
pад}toвpaлям из МюнxеHа>>' пpoтест пpoти aпoлoгi i  нацio.
нaльнoi втopиI{I{oстi, пiдсвiдoмoгo кyлЬтllвyвання кolt,tпЛeк.
с-y нaцioнaльнoi непoвнoцiннoстi бiлopyсiв пepед <<стаpшиM
бpатoм> - poсiянaми. B. 1v1opo3 i3 цьoгo пpивoдy дoситЬ
вЛyчtlo зayвa)I(yваB, Щo пoчyття нацioнa.lrьнoi втopиннoстi
Hе мo)I(е .бyти oснoвoю дpyх<би мi>к нapoдaш,tи l78. Iнrшi мiс-
ця стaттl - пoвтopeння те3 дeяKиx саMвидaвсЬких стaтeй
щoдo кoнцепцii <злиття нaцiй>, <iнтеpнauioналiзмy>, <блa-



гoтвoplroгo BпЛивy BeлиKoгo poсiйсЬкoгo llapoдy> тoщo.
B стaттi <<Хpoнiкa oпopy> йдeться пpo ва)I(лиBiсть збеpеrкeн-
l{я кyЛЬтypнoТ спaдщини наllii, poзBивaютЬся сю)I{ети пpo
психoлoгiчний змiст нaцioнальнoi сaмoiдентичнoстi,  йoгo
IIpoяви в кyльтypi. Tyт знaxoдиIиo сyтo eкзистeнцiaльнi мo.
тиви. Iнстинкт сaмoзбepе)кe}|Hя нaцi i ,  Щo пpoявляeтЬся y
дiяx oкpемиx iндивiдiв, цe, нa дyмкy B. Мopoзa,_ <<гoлoв[la
пiдвaлинa oпopy. Тoгo oпopy'  якlIM тpимаeться i  на-
цiя, i  дyхoвнiсть взагаЛi>> l79. Бopoтьбa 3a кyльтypнi, дyхoв.
l t i  ц iннoстi  нацi i  -  ue oпip i i  знищеннЮ, aсимiляцi i ,  oпip
внyтpiшнiй, пpиpoдHий. Це <(oпip нiBeлююviй, дeгyмaнiзyю.
.liй силi, яКa зaЛИЛlae лЮдиtty бeз oбличчЯ' яKa здиpaе 3
лЮдиHи нацioнальнy i  кyльтypнy свoepiднiсть i  poбить. i i
людинolo-oдиницeЮ' двигyнoм y пiв кiнськoi сили>> tв0. l-[е
пo €днанHя пpoблeми збepe>кенtlя людськoi oсoбистoстi,  не-
пoвтopнoстi з нaцioналЬниM пoчyттям, нaлeжнiстю дo пeB.
нoi кyльтypи, пoсдHанtIя зaгaлЬнoлюдсЬкoгo з нацioналь-
HI,I l\ ,t  - нaйсильнiшa стopoнa стaттi.  Hайслaбкiшre iТ

Мo)кнa пoгoдитися з oцiнкoю I. Лисяка.PyдttицЬKoгo, кoт.

Л!tся сеpед iнакoдyмuiB Hеoдtloзt|aЧHo: з oднoгo бoкy, вiд-
I,aBaлИ HaЛe)кIIе пyблiцистиЧнoмy тaлантoвi aвтopa, псI-txo-
,тoгiзмoвi йoгo виснoвкiв, з iншoгo _ вiдt l . tтoвxyвaли йoгo
максималiзм, сyб'сктивнiсть oцiнoк i  мeнтopствo. Tак чи
iнакше пyблiшистикa B. Мopoзa cTaЛa вeЛЬtt{и пoмiтt. lим
яBищeм в yкpаiнськolt, ly самBидавi дpyгoi пoлoвини 1960.х
i пoмiтили i i  не тiльки iнaкoдyмцi. Aвтopoм зaцiкaви. l lися
й y KГБ, в iддaвши йoмy нaле>кнe_ l4 poкiв пoзбавЛення
вoлi, маЙ>кe пo Чoтиpи poки зa кo>кний фiлoсoфськo-пyблi.

лiстичнoгo зMaгaнHя' oбпriнy кадpами мi lк сoюзними peс-
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пyблiкaми, гoBopить пpo неoбхiднiсть Bсе це 3I{ищити paз
i назaвх<ди. [. . .I Biн 3paдиB t lашoмy нapo.Цoвi (пpo <зpaлy
Батькiвщинi> на сy.п. i ,  як вiдoмo, не йtшлoся.- i- .  к.),  3P8-
диB нaшiй бaгатoнaцioнaльнiй Радянськiй Biтчизнi.
A зpадникiв _ кapаютЬ> l83. I{ iкавo, щo ця <<iдеoлoгiчнa>>
бpeхня сyПpoвoдх(yвaлaся й сyтo <<фaктoлoгiчlloю>: зoKpе.
мa, йшлoся пpo тe, щo B. Мopoз нa сyдoBoмy пpoцeсi нa.
небтo бyв <<пpипepтий дo стiни> пoказаHнями свiдкiв -
Б. Aнтoненкa-.Ц.aвидoвина, I.  .Ц,зюби та B. Чopнoвoлa (на-
спpaвдi вoни вiдмoвI,Iлися свiдuити).

Bельми пoшиpeHиM х(aнpoМ пoлiтичttoгo саMBl. l j lаBy дpy.
гoi пoлoвини l960.х бyли звеpнeнtlя, Листи дo пapтiйних,
юpидичних iнстaнцiй, деp)ltавних yстaнoв тoщo. Kpiм y>кe
згадyвaних, так бtl It{oBити' фyндaментaЛЬHих <<листiв>
I. .П.зюби тa B. Чopltoвoлa y самBидaвi циpкyлювали де.
сятки листiв.пpoтестiв пpoти peпpесiй, 3.aкpитt lх сyдoBfiх
пpoЦесiв, iнших пopyl l lеHЬ <<сoцiалiстичнoi зaкoннoстi>. Як
фopма гpoмaдсЬкoгo Пpoтестy цi листи бyли абсoлютHo не
eфeктивl. lими, пpo ix-нiй змiст, кpiм автopiв . i . .  aдpeсaтiв,
дiзнавалoся дyх(e oбме>кeнe кoлo людeй, якi й тaк y}кe
бyли oднoдyмцями <<пpoтестаttт iв> чи спiвнyвaли iм. Boд-
t loчас листи-пpoтeсти мaЛи BеЛике знaчення дЛя п, lopалЬ}Iol
пlдтpиMки pyхy. oпopy' xoчa, як ПpaBилo' вo}t l{ яBtIo нe
дoдаBaЛи oптимiзмy, тим бiльшlе' щo poзплaтa 3a Hаписaн-
ня такoгo листa частo 6увaлa неaдекBатнolo. .[I.oситЬ 3га.
дaти пepeслiдyвання <<пiД.писaнтiв>> <листa l39>, aбo дo-
лIo aвтopiв <<Листа твopнoi мoлoдi [нiпpoпетpoвськa>>,
адpeсaтаIvlи якoгo булtl гoлoBa Pади Мiнiстpiв УPсP
B. I l[epбиuький, сeкpетаp ЦK KПУ Ф. oвнapeнкo тa сeкpе.
таp CПУ .Ц.. Павличкo. Фaктичнo змiст oстaннЬoгo лис.
та - цe пepeлiк Чl lслеH}lиx випaдкiв пopушeнЬ зaкoнy, Пo.
в'язaHиx з iстеpиннoю кaмпанiеЮ пpoтРI polvraнy o. Гoннаpa
<<Coбop>>, pеrстp фактiв yкpaiнoфoбi i  i  сepiя MopaлЬних
(тoннiше, амopаЛЬниx) xapaктеpистик бopuiв iз <бypх<yаз.
t lиI\,t  нaцioналiзмot ' t>>l84. Рoзп"l laтитися 3a цю <<бyхгaлте-
piю>> автopaм Листa дoвeЛoся poкаМи тaбopiв, a шиpший
зaгaл пoзнaйoмився 3 HиМи зHoв-тaки завдякl l  3yсиЛлям
oфiuioзнoi Пpеси' яKа, зpoзyМiлo, l tе пoшI{oдyBалa дЛя них
багнюкиl85. Moх<лиBo, сaмe цe спoнyкaЛo пoBep}IyTися y
дeякиx Bипaдкaх дo анoнiмнoс.t ' i  чи псевдoнiмiв пiд <вiд.
кpитиI\, lи> листаМи. Як пpиклaд мoх(нa [IaзBати <Biдкpи-
тий лист дo дeпyтaтiв Рад УPсP>, датoвaний квiтнем
l969 p., кoтpий мiстить poзгopнyтy пpoгpa.му екo.нol ' t iчних,
пoлiтичниx i  кyльтypl.Iих peфopм в Укpai l l i .  [eй Лист -
oдиI.l iз нeбaгaтьox пpиклaдiв кoHстpyкTивнoi пoлiтичнoi
пpoгpaми в paмKax paдянськoгo заKoнoдaBстBa' не хapaк-
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тepний для зaгалЬнoi спpяп{oванoстi yкpаТнсЬкoгo сaмви-
дaвy. иoгo зIt,tiст, пoстaнoBка пpoблeм Ta вiдпoвiднiсть
фopмaл.ьниI\,r Bимoгам пpаBa свiдчили пpo нaявнiсть y pyсi
oпopy ltlтелектyaльних сил' 3даTних нa ствopеHня дoситЬ
сеpйoзнoi aльтepl{ативнoi пoлiтиннoi пpoгp1м.и в дyсi <де-
Iuoкpатичнoгo сoцiaлiзмy>. ,Ц.еякi пytlкти цiei пpoгpaми e
пepспeктивними нaвiтЬ для сyЧaснoгo стaнy poзBиткy нe.
залeх<нoi Укpаiни t86. B бy.Ць-якiй кpaiнi, де iснyютЬ eлe-
ментаpнi t|optvtи дeмoкpaтi i '  тaкa пpoгpамa Мoглa б стати
базoю для шI{poкoгo дeмoкpaтичнoгo pyxy. B сссP iТ ав-
тop tfaв хoBатися за псевдoнiмoм. Лист бyв пiдписaний
так: <ГpoмадяHиtI сPсP, вибopець Aнтiн Koвaль>. Пiд
I{иM псевдoнiмoм вистyпив нayкoвий спiвpoбiтник Iнсти.
тyтy фiлoсoфii  AH УPсP B. Лiсoвий. Peдaгyвaли лист йo.
гo кoлeгa - € .  Пpoнюк Ta лiтеpатypoзнавeцЬ Ю. Ба-
дзЬo l87. Листи-звepнeння, Листи-пpoтeсти й над,aлi зaJIII-
l l ]алися oднiею з нaйбiльпr пoшиpeниx фopм сaмвидaвy'
Boни стaли засoбoм iнфopмyвання 3aхoдy пpo пoдiТ в Ук.
pаТнi, якi зaмoвчyвaЛI{ся pадянсЬкиM oфiцioзoм. Листи цi
мaли бaгатoфyнкцioнальний хapaктep: сЛyх{иЛи засoбoм
самopeфлексi i  yuaсникiв pyxy oпopy, 3B'я3Ky мirк ниМи'
oбмiнy iнфopмаuieю й вoднouaс бyли фopмoю <<пoлiтичнo-
гo ayтoтpенiнгy>. Boднoчaс вoни зaбиpaли зaнaдтo бaгaтo
iнтелeктyальнoi eнеpгi i ,  в бaгaтьoх випaдкaх ставaли iнтe.
ЛектyaльI{o.дyxoBнI{I\,r I{apнoтpaтствoM' пеpeтBopIoваЛися нa
пoлiтиннy зBичкy' якa гaлЬМyBaЛa poзвитoк iнших фopм
пoЛlтиЧнoгo сaмвидaвy.

Пapaлeльнo з пo"цiт ltчним сaМBидaвoм poзвиBаBся' тaк
бll мoвити, <<фaxoвий>' гoЛoвltим чинolvt лiтеpатypнllЙ, якtlf l
пpoдoв)I(yвaв тpадицi i  пepпroi пoлoвини 60-х poкiв. Як i
pанiшe, гoлoвнoю пpичиHoю йoгo iснyвання бyлo свaвiлля
цeнзypи. Ha пepший пoгЛяд, сI lстeма цeнзypи сaмa пo сoбi
lIe спpaвЛяЛa вpaх(eння всеoся>кнoi i  poзгaлy>кенoi. 3a
poки пiсля <<вiдлиги> вoнa майх<e нe 3a3наЛa змiн. Якщo в
1965 p. y цeнтpaлЬI{oмy al lаpaтi Гoлoвлiтy УPCP пpацювa.
лo цeнзopами 45 oсiб i  в l7 oбласниx yпpаBЛiннях цeнзy.
pl l -78, тo в l97l  p._вiдпoвiднo, 45 i  85 oсiб l88. гoлoв.
ниМ ЗаБдaIlняI\,t oр.гаt l iв цeнзypи бyлa oxopoнa деp)I(aBних
та €МницЬ' пpoте цiлкoм зpoзyмiлo, щo нa них бyлa пoкЛa-
дeнa й фyнкuiя iдеoлoгiчнoгo нaгЛядy. I сaмe uiй фyнкui i
пpидiлялaся всe бiльшa yвaга. Hапpиклaд, y 1967 p. пo
УкpаТнi бyлo зapeестpoBанo 20 втpyнань цeнзopiв <<пoлiти.
кo-iдеoлoгiчнoгo хapaктepy>. Iх сyть пoяснив гoлoва Гo.
лoвлiтy УPсP М. Пoзнякoв }Ia oднiй iз нapaд ueнзopiв:
<Cyть ttаIIIих заyвa)кeнЬ I{е B тoмy' щo I\,rи зyстpiнaлися з
вiдвеpтolo al lтиpадянщинoю. Пpoстo в oкpeмих твopaх ви-
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кpивлЮвaлaсЬ нaша дiйснiсть> '89. У 1970 p. пoлiбниx втpy.
наllь бyлo в>ке 43, вoltи стoсylaЛI|cЯ пopyшel{Ь y висвiт'-lен-
нi oсoби B. Лeнiнa, a такoх( пoв'язaних з <<нaцioнaлiзшtoм>,
мiстикoю, <викpиBлeнняIu paдянськoi дiйснoстi>, цитyвal{-
ням забopotlеt lих дo згaдки дiячiв (B. Bинниненкa, с. Бaн-
дepl{ та iIr.) l90. I{eнзypнoмy кoнтpoлЮ пiдлягaли всi
кt|и)I(ки' }I(ypнaли, бpoшypи, .aвтopeфepaти, збipки- стате.й
i те3, плaкати, листiвки, нaвiть нaклeйки нa кopoбкax iз
сipннкaми. oбoв'язкoвol{y кoнтpoлю пiдлягали такoх< yсi
pеспyблiкaнськi,  oбласнi й бiльшiсть мiськиx гaзет, вибip.
кoвoмy- paйoннi й багатoтиpaх<нi l9 l .  I-I,ензopський пy}Iкт
пpацювaв на гoЛoвHoмy пoштaмтi в Kиeвi. Bсyпеpeн eлe.
ментаpниM кoнститyЦiйним нopмaм вiн зaймaвся пepегЛя-
дoм пolllтoвих Hадxoд}I(еtlь iз.за кopдoнy й вилyueнням
<нацioнaлiстичнoi aнтиpaдянсЬкoт Лiтepaтypи>. 3poзyмiлo,
цeй <oсеpe,Цoк кyлЬтypи> тiснo спiвпpaцював 3 KГБ l92.
Утiм, система iдeoлoгiннoi цeнзypи циI{ нe oбмех<yваЛасЬ.
У бiльшoстi наyкoвиx yстаtloB iснyвaли тaк званi <<спeц.
фoнди>, якi кoнтpoлювaли ixню дpyкoBalry пpoдyкцiю. Як-
щo B yстaнoвах нayкoвo-теxнiчнoгo пpoфiлю iснyвання пo.
дiбниx пiдpoздiлiв lце мoжнa бyлo пoяснити нeoбхiднiстю
збepе>кeння тaeмниць, тo дoцiльнiсть Тxньoi дiяльнoстi B
iнститyтax гyмaнiтapнoгo пpoфiлlo бyлa бiльш нiя< сyмнiв-
нoю. ФактичHo цeнзopськi фyнкцi i  викoнyвaли такox< вiд-
пoвiднi opгаHи ЦK, oбкoмiв i  paйкoмiв KПУ, p-eдaкTopи ви-
дaBництB i .гaзeт, paдio. i .  телeбаuення, пapтiйнi кoмiтети
твopчих спlлoк' xyдoх(нl l  нayкoвl pади yстaнoв кyлЬтypи'
бiблioтек, iнститyтiв, мyзеiв тoщo. B pезyльтaтi склaлaся
кoЛoсaльна системa тoтaлЬнoгo IдeoЛoгlчнoгo l{аглядy' 3
цiлим нaбopoм стpyктyp, дe opгaни цeнзypи вt.lстyпалt,I ли.
ше веpхiвкoю aйсбеpгa. Biдпoвiднo дo загaльнoi тeндeнцi i ,
щo спoвнa пpoяBилaся пiсля бpeх<невськoгo пepeBopoтy
(згopтaння oбмежених дoсягнeнь <<вiдлиги>> в гaлyзi кyль-
тypи)'  ця систeмa зHaЧнo aктивiзyвалaся B дpyгiй пoлoви.
нi 60-x poкiв. Цe, в пеpl l ly чеpгy' вдapилo пo шiстдесятни.
кaх, якi пepевa}I{нo бyли пpeлставленi лiтepaтypнo-xyдo>I(.
ньoю aбo гyманiтapнoЮ нayкoBoю iнтелiгeнцieю. oсoбливo
в скpyтнoмy стaнoвищi oпинилася <<дpyгa xвиля> лiтеpа.
тypl{oгo rшiстдесятництвa, п^pедстaв.чики якoi щe нe встиг-
ли peалiзyвати свoi твopнi aмбiцiТ й талaнти в oфiuioзi
(М. Хoлoлний, B. Cтyс, I '  Cтасiв, I.  Kалинeць, Г. Чyбaй,
Б. Мoзoлевський та iн.). Cистемa пoслiдoвнo пеpeкpивaлa
yсi кaнaли лeгальнoТ pеaлiзацiТ ixнix твopних зaдyмiв'  виlt i tа-
гаЛa пepeхoдy нa oфiцioзнi iдеoлoгiзoванi eстeтичнi peйки.
Пеpeйти нa них - oзначaЛo зtIищити вЛaсне твopчe <я)'
пoдвiйнa х{ гpa тyт }Iе вдaвaлaся (пpo ue свiдчить, зoкpе.
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ма, твopчa дoля тих шiстдeсятниl( iB, якi пi l .uли нa такий
Koмпpoмiс- I .  ! .paнa, .Ц..  Пaвлиvка, B. Kopoтина тa iн.).
3а.пишитися нa свoiх тBopчих' есTетичниx' сyтo людсЬких
пoзltцiяx -oзHaчa.пo пpиректи сeбе нa свoеpiдне дyхoBHе
схиlvtttицтвo (Л. Koстeнкo) aбo стaTи сyтo саIvtBидaBсЬкиtvt
ч}I <<тaмBидаBсЬким>> автopol{ (I. Kaлинeць, B. Cтyс тa iн.).
Bельми пoказoвa B цЬoмy вiднoшеннi тBopчa лoлi B. Cтy-
са. Пepша кl lР l)ккa йoгo пoезiй пpoлe)I{aЛa y видаBництвaх
дeв'ять poкiв. Cпoнаткy видaвЦiв l lе задoBoJIьl lяЛи <iдeй-
нo.хy.Ц,o>кнi> кpитepii aвтopa, згoдoI\,t _ йoгo гpoмaдсЬкa
пoзицiя. У 1965 p. вiн пoдаB дo BидаBництвa <Pадянський
письмeнник> збipкy вipIшiв <<KpyгoвepтЬ>, якa peцензyвa.
{зс1 фaхiвшями тpинi:- в l965 (м. Hагнибiла), i968
(I. Дpaч) i  l970 poкaх ( € .  Aлельгейм). Peueнзeнти, (зага-
Лotvl визHalouи лiтepатypнi злiбнoстi B. Cтyса, вкaзалI,I }Ia
iстoтнi iдeйнo-темaтичlt i  тa хyдoх<нi хиби багaтьoх йoгo
вipшiв> l93. У peзyльтaтi вipшi цiсТ збipки poзiйrшлися y
самвидавi, а в 1970 p. вoнa булa ьиI,aна в Бeльгi i  пiд на-
звoю <3имoвi дepевa>, пiсля чoгo i i  aBтop oстатoчнo пepe.
твopився нa l3гoя систеtvtи.

Taка х< дoля спiтка"' la i  львiвсЬкoгo пoeтa l .  Kaлинця.
Иoгo eстeтськi складнi вipшi, писaнi вepлiбpoм, oдpaзy ви.
|<ЛИKaЛИ нeпpийlIяття з бoкy oфiцioзy, яке бyлo тиM не-
пpиt{Ilpeннitшим, щo lvlo.пoдt{й aвтop, нe нa.rIе)кaЧи дo iнaкo.
дyмцiв-<<пoлiтикiв>>, пoслiдoвнo 3aхищaB влaснi t loнKoH.
фopмiстськi пoзl lцi i ,  естетичнi пpинцl lпl| '  нoгo бyлo цiлкoм
дoситЬ, щoб викpесЛltт}t йoгo iм'я з i  спискiв aвтopiв, якi
дpyкyBалися ЛегаЛЬtlo. 3а цих oбставl, lн I.  Kалинцевi не
залишалoся нiчoгo iншoгo' як l loдбaтl l  пpo сeбe сaмoмy.
Пpoтягoм l967_l97l pр. в i l l  написав i  власнopyчнo видaв
п'ять збipoк пoeзiй: <<Biдниненl-Iя вepтепy>, <I(opoнyBаHня
oпyдaла>, <<Cпoгaд пpo свiт>, <ПiдсyмoвyюЧи мoвчaння>'
<<Bинo дЛя кIIя)кHlt>>. !.еякi з цих к}lижoк' Чyдoвo iлюстpoвa-
нi й хyлoжньo oфopмлeнi, свiдчaть пpo висoкy естeтичIly
кyлЬтypy львiвськoгo лiтеpaтypпoгo сaivtвидaвy. B 1970 p.
збipкa <<Biдчинення веpтепy> була пepeпpaBленa 3а кop-
дoн i  видaна в Бeльгi i  пiд I{aзBoю <<Пoезi i  з Укpaiни>lga.
Peaкцiя влaстей бyлa звиuнoю: l7 BepeсHя l97l p. аBтopа
виклI{кaли на зaсiдaння пpaвлiння Львiвськoi фiлi i  CПУ
3 мeтoю <<oбгoвopeнI{я> t le стiльки самoi книги, скiльки
фактy i i  видання зa pyбeжiем. I-[ iкавo, щo закинyти aвтopo-
вi <пoлiтикy>> He BдaЛoся - заHaдтo ДaЛекими бyли йoгo
вipшi вiд бy.Цeннoгo }I(иття, 3aI{адтo естeтсЬкими- й чaсoм
пpoстo нeзpoзyмiлими <<кpитикaм>. Toму oсHoвtIиM <(зa.
бiйникам> oбгoвopeння - П. Iнгyльськoмy, B. Koлoдieвi тa
I. CвapникУ _ дoвелoся oбмехtитIrсЬ тyмaнними фopмyлю-
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вaняI\ i tи типy <iдeйна нeчiткiсть>. зpoзyмiлo, гoлoвнe за.
Bданltя <<oбгoвopelrня> I lO" ' iягaЛo B ,гoмy, щoб пpимyсl lТи
I.  Kалинця вистyпити в пpесi з пpoтестoм пpoти дpyкyваH.
ня йoгo твopiв зa кopдoнoм. oднак oпaльний пoет.симBo-
лiст виявився, кpiм. yсЬoгo iншoгo, лЮдиttoю }Iепoстyпли.
вoЮ: Blн нe т lлЬки вIдмOBиBся Bистyпити З 3aяBoЮ' якol в lд
нЬoгo виIvIaгали, не стaв вiдпoвiдати lra <<пpoKypopськi  за-
питaHHя)'  aле й зBиHyвaтив влaду B yтискaх лiтеpaтypнoi
мoлoдi,  a пoтiм yзaгaлi пoкинyв засiдання.. . .<<oбpoбляти>
t|епoкlp}Ioгo лlтеpaтopa в3яBся Blддlл aг lтацl l  l  пpoПaгаH.
дlt  Львiвськoгo oбкoмy KПУ' oднaк бeз oсoбливoгo yспi-
хy l95. Пoетичl lий сaмBидaB i  нaдaлi пpацювaB lra пoBHy
силy. Bсe талal loвI{тe, щo вiдкидaЛoся oфiцioзoм, oбoв'яз.
кoвo з 'яBЛялoся тyт. Cкладoвi автopiв Moглo пo3а3дpити
бyДь.якe видaвHицтвo: JI.  Koстенкo, Г. Чyбай, М. Хoлoд-
ний, Ip. Cтасiв-KaлинецЬ, I .  Kалинець, C. I(apаваltський,
B. Cтyс та iн. Це бyли Люди, якi  симвoлiзyвали нaцiotIа.;ь-
t lo.кyлЬтypне вiдpoдх<eння 60.x, йoгo спaдкoсмнiсть i  >кнт-
т €вy сиЛy.

oднiею з цeнтpaлЬHих пoстaтeй лiтepатyptloгo саtvtBи-
давy дpyгoi пoлoвиltи 60.x poкiв зaЛишaBся € .  Cвеpстюк.
Иoгo лiтepaтypнo-фiлoсoфськi eсеi <<Hа святo N<iнки>, <<Co-
бop y pиI]IтoванHi> та iншi, нa пеptпий пoгляд далeкi вiд
пoвсякдeнних. пpoблем' мaЛи Beличезнe зHaЧенttя .цля дy-
xoв}toгo визpiвaння iнaкoмислення, багaтo B чoмy фopмy-
вали йoгo МopaлЬнo-етичttе кpедo. Есеям e. Cвеpстюкa
бyли властивi екзистенцiальtt i  мoтиви, дyx(e близькi знaч-
нiй частинi нацioнальнoi твopнoi iнтелiгенцi i ,  пpaг}Iеt{l lя
oсягltyти нaцioнальнi дyхt lвнi цiннoстi в системi кoopдиIlат
зaгаЛЬtloлюдсЬких цiннoстей. 3poзyмiлo, все цe пpoгpaМy-
Baлo <<твopuy бioгpaфiю> opигiнaЛЬHoгo лiтepaтopа.есеiс-
та, а йoгo yЧaсTЬ y гpoмадсЬких aкцiях пpoтестiв пoзбaвила
йoгo мo>кливoстi ПpaцюBати 3a фaхoм. (Пepедaти фiлo-
сoфськy пoетикy € .  Cвеpстюкa <<y викладi> пpoсТo [Ieмo)к.
ливo' тoмy Bаpтo yTpиIvIатися тyт вiд цЬoгo й вiдiслaти чи-
тачa бeзпoсepед}lЬo дo йoгo твopiв.) 196

.Ц.oсить нeспoдiванo <<фaхoвий> самBидaB пoпoBtIиBся
iстopиннoю пpaцеЮ. Це бyлa BелиI(a стaття iстopика, ap-
xeoлoгa М. БpaйнeвсЬкoгo <<Пpиедttaння чl l  Boзз' €дHaння?>).
I i  пoява y сaIvtBидаBi - класичниl i  пpиклад тoгo' як oфi.
Цioз .стимyлюBаB poзBитoк iнтелeктyaлЬн.o.г9- <aндФгpаyн-
.Цy> i плoлив iнакoмислячиx. Пpoтягoм l965_l967 pp. в
Iнститyтi iстopi i  AH УкpаТни гoтyвaвся дo дpyкy двoтoм.
ник <lстopi i  Укpаiнськoi PсP> _ пepepoблeний вapiант
двoтoмникa, нaписaнoгo в 40-50.x poкaх. У книзi пoдавa.
лoся oфiцioзне тpaктyBaння ПepеяславсЬкoгo актa 1654 p.
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a гoЛoвHe - пepeкoнливa кpитикa кoнцeпцi i  <<вoзз'еднaння

Hoвим лля yкpaiнсЬкoгo сап{Bидaвy цЬoгo чaсy 6улa
Ц9lPa <табipнoТ> лiтepaтypи. Майх<e oднoчaснo пiЬля
.l96в ̂  p. пoчалIl- пoIIIиpювaтися автoбioгpафiuнa пoвiсть
Ivl. oсадчoгo <Бiльмo> _ блискyний хy.loйньo.фiлoсoф.
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.ський eсей в дyсi eкзистенцiaлiзмy, пpисBячений дoлi.лю.
динl l ,  i i  пepeх(ивaнням пiд чaс зiткнeння з сI,Iстемolo l 'o, i
<<Cпoгади> 

.д. 
Шyмyкa, пoлiтиннoгo B'язня пoльськиx i -pa.

дяl lських кoнцентpiцiйних тaбopiв, кoлиtшl lЬoгo чЛeнa Ko.
iy"iс."*"oi пapтii. Зaхiднoi Укpаiни, 3гoдoм _ oУH l99.

PЬдaктopoм oбЬх твopiв бyв I. Cвjтлинний, дoпoмaгали
poзIvtrro)I(yBати lх Л. Ceлезненкo i 3. Aнтoнюк.2Ф. Haпpи.
i iнцi 60-"x poкiв пoнaЛи хoдити B спискax вipшi 3. Kpaсiв.
сЬкoгo uHeЪoльницькi плачi>, нaписaнi ниl{ y Boлoдимиp-
ськiй тюpмi. .Ц.o цьoгo )кaнpy мo)t(нa дoлyчити численtll
листи.пpoтести, зaяBи в'язнiв.yкpaiнцiв, якi пoшиpюBaлись
y сaмвйлaвi, oсoбливo yllopядк-oва-нy I. Cвiтлиuним збipкy
<Укpaiнськi юpисти пiд- сyдoм KГБ>, яка_tlaLeштi пpoлилa
свiт io нa зaмoвчyвaнy poкaМи сIIpавy Л. Лyк'яне}Iкa тa
йoгo тoвapишiв.

У сiчнi l970 p. yкpaiнський самвидав пoпoвнився pегy.
пеpший }Iol{ep <зaxалявI{oгo>
к>. Мoх<ливo' пpoтoтипoм цЬo-
eкyщиx сoбытий>, якa poзпoB-
i в Укpa-iн!) зyсиллями t{oс.

aючи 3 1968 p. (кopeспoнден.
писaв Л. Плющ). Iнiцiaтopoм
tiнськoгo вiсникa> бyв B. Чop.

нoвiл, кoтpий y цей чaс I\{eшKaв y Львoвi. ,Ц.o pедaкцii .в.хo.
дилн тaкok М. Koсiв i  Я. Keндзьop. Bеликy opгaнiзauiйнy
poбoтy (збиpaння мaтepiaлiв'  пеpeдpyк' пеpесилання гoтo-
виx пpимipникiв) викoнyвалa U. Aнтoнlв. l lepедpyк y
Львoвi здiйснювали Л. l i lepемeтЬrвa та C. Гyлик. Пеpeвo-

rcвa Я..Д.ашкeвич, який пеpe.
ly yчaстЬ y випyскy пеpших
Мopoз, oдин iз aвтopiв цЬoгo
.o, )кypнaл У Kиевi poзпoвсю.
laxoтнюк, 3. Aнтoнюк та iн.
laсникiв BигoтoBЛeння i poз.

пoвсюд)кeння <<УB> непoвнi.) Жypнaл мaв свoТx кoPеспotl .
дeнтiв y piзних мiстаx УкpaТни, пpo щo свiдчить геoгpaфiя
pyбpикй <Хpoнiка>: Kиiв, .ЦнiпpoпетpoBсЬк,,Ц.oнецьк, lвa.
hЬ.фpaнкiвсЬк, Львiв, Piвнe, oдeсa, Tepнoпiль. Чеpкаси,
Чepнiвui тoщo. Cyтo тexнiчний бiк poзпoBсюд)I(еHня цЬoгo
видаttHя виглядaB тaк: y дpyкapсЬKy мaIIIи}lкy BстaBЛялися
12_l5 apкyruiв пaпеpy (пеpшиir i  oстaннiй пpимipники
дpyl{yваЛися нa звичaйнoмy, pешIJa - нa цигapкoвoмy) _

й пoчинaвся пepедpyK тeкстy... Uтжe, 3a нaяBнoстl двoх.
тpьoх дPyкаpoк мo)I(нa .бyлo вигoтoвитI{ oдtloчасtlo близькo
пiятдeсiiи пpимi pникiв 20l.

Koх<ний випyск <УB> пoчинaвся oднакoвoю пepeдмo.

l l7



вoР._де.кЛapацi €ю <Завдaння,,Укpaiнськoгo вiсникa..>.
<<,'t ' lснl lк. . ,_ заз}IaЧ.aЛoся в дeклapaцi i ,-  мiстt lть бeз r.за.
гaльнel{Ь iнфopмauiю пpo пopylЦeння свoбoди слoва й. iн.

пpиПyстllти' щo ayдитopiя йoгo читачiв нe oбмeх<yвaлася
сoтl{яМи oсiб, щo в 3axiднiй Укpaiнi тa в Kиeвi вiй пoши.
ploваBся iнтeнсивнiше, нapeштi, щo Ivtасoвий пеpeдpyк йoгo
tt8

мaтеpiaлiв бyв нeмo>кливиIt,t чеpeз Bеликий oбсяг видаt|l{я.

пЪявЪ <УB>.малa Bелике значe}lня для poзвиткy pyxy oпo.

Dv: виниK цelrтp pyiy '  иoгo стрyктypнa бaзa, мiсцe.oбмi.

;i, 
^;;;;;,. 

йЁ 
"li,"o, 

мaбyть, нaгaдyвaти й численнiiстo.
pi,i"i пpeцeдeнт}t, якi вказyють }Ia тe, щo пoявa пеploд}lч.

нoгo дpyкoвaнoгo opгaнy _ свiдчeння вихoдy бy.п.ь.якoгo

пoлiти. ir ioгo pyхy нa нojий^opганiзaцiйнпГt piвeнь.
Фaктичнo. нaЪpикiншi l960-x. yкpаТнський сaмвидaв пе.

peтBopився нa opгaнiзaцiйнy iнфpaстpуктypy pyхy ol19PI_

h* . iадvе € .  ПЬoнюк, нeвдoвзi пiсля сyдoвих пpoцeсlв

igоo p. вiн paзoй iз I.  Cвiтличним oбгoвopювaB пеpспекти.

ви стBopе}lt lя l leлегaльнoi паpтi i  (ще oдне свiдчel lня тoгo,

'Ь;;Ёй;и 
й*i.' для KГБ. бyв нeвдал1") 3i1ч{у?.i.у^

тoМy, щo opганrзаuiй-".oЬop"nЁ'ня бyлo б пеpе.Цнaсниl,{ 20a.

Hатoмiсть з,яBилaся <<Паpтlя самBидaвy>. Пpаltтиннo Pсi
пo, i 'n.,"o активнi iнaкoДyмЦi бpали y-ч-aстЬ y Haписaннl и

|o.no".oл*eн н i са м видa вч их твop iв. !:t::_:-, Y..чi..:'' 1. -
J laгoдилaсясистеt{aпoстiйнoдiючихкot lтактiвмlx(нI{ми.
Ц; fr;;; opгaнiзaцiйна бaза pyхy oпopy. Хapaктepнo' 

-щoйдiбнy фyнкшiю викoнувaв сaмвидaв i в iнших peспyoлl-
i i , i .ёёсЁi y PoсiТ, Пpи6алтиui, Bipмeнii тa Гpyзi i.

3a даниi ylt{oв для вЛади п.итa}IHя Poзгpol\,ty -с,y-"ч.1:Yстaлo питaнняM po3гpolvly пoлiтичнoi i .u.y.хoвнot oпo3l,lцll.

Мaсштaби чt lтаl lня iамвилaвy дeдaлi бiльшe зpoстали.

Biдпoвiднo poзшиpюBалoся кoлo людeй, т ieю ни iншoю

мipoю зapайeних xвopoбoю пiд. назвoю <<iнакoмислeння>.

ЦЁ не стaнoвилo бeзпoсepе,п.ньoi зaгpoзи, алe ствopюBaлo
нЁбaх<анi пepспeктивtl Д'I|я peх{иI{y, oднiею 3 oсt|oв яKoгo

6y,Ы 
"Ъ',,ьliе 

iдeoлoгiчнe oбдypeння мас. oсoблиBe зaне.

пoкo €н l{я BиItликаЛo iнакoмис.r leння B нацioнaльних pес.

пyблiкaх, яке 
-цiлкoм .сл}ш.t lo вIJaжaЛoся ltебезпeчним для

€д}Ioстl <<oдl,I l l l  uroстoi>,- вiдпoвiднi l taстpot y l{o)KIloBЛад.

цЪ 
""*n"*aв 

i  сaмвl lдаа. Hаб.пl i}I{aлaся 50-та pi.rниця yт;
Bopeння сссP, yсe' щo кo}rпpoмeтyвaлo tдею <<€динol и

нeпoдlлЬ}Iot> y вигля.п. i  <<сiм' i  бpaтl l iх нapoдiв>, зa[Iaдтo

Bпaдaлo в oкo.
28 нepвня l97l p. цK KПсс yхBaлиB тarмнy пoстaнoBy

<.Пpo зaхoди пo пpoтилi i  HелeгaЛЬltoмy 'poзпoвсюд)кeнню
антиpaдя}IсЬких Ta iнших пoлiтичнo шкiдливих lv leтеpla.

; i ;; . . . i .pe. мiсяць цK KПУ пpo.Цyблtoвав i i  влaснoР_.no.
стaнoвoЁ пiд аналoгiчнoю t lазвoю i майх<e 3 aнaЛoгlЧниlvl
;; l ; 'o" i  фopмyлюваHняMи, дoдaвIltи <<мiсцевoгo матepiа.

Лy>. B пoсiaнoii Bкaзyвалoся нa фaкти !P_.l91go{1.:"_-1
сaмвидаBv сepед HaУкoBиx i  твopних пpацlвникlB' мoЛoдl
peспyблi iи. Гi iдкpeслювaлaся тa oбстaвинa' щo самвидаB-

ськi 
,твopи 

вt,tкopистoвyютЬ y свoТх iнтepeсаx <iмпepiaлiс.
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д'исИАEHТи. oпlP Як фoPtY\A IсHУBAHHя

ютЬся вигoтoвлеtll{ям' poзпoвсюд}I(енttям i викopистaнHяп{
тaK звaltoгo <самвидaвy>. i пpoвoдити з }lиI\{и нeoбхiднy
пpoфiлактlrннy poбoту>206. KГБ дgpyчaлoся пepeкp}rти кa-
Haли BиBeзення самви.цаBy зa кopдotl i ввeзeння <<таIldвида.
вyD в peспyблiкy. БeзпoсepедtlЬo пpo peпpeсивнi aкцii щo-
дo дiячiв сalvtвидaвy це йшлoся, oдHaк пoлiтичний кoнтeкст
пoстаtloви, дo peнi, дy)I(e нeкoнкpeтнoТ, свiднив, щo (пpo.
фiлактикoю> спpавa не oбмеrкиться. Як пoказaли дaлiшi
пoдii, шиpoкoмaсштабнy aкцiю poзгpott,ly самвидaBy в Ук.
paiнi пovaли гoтyвaти пpиблизнo зa пiвтopa poкy дo i i  пo.
чaткy. FIa неpзi стoяB <<генepальний пoгpoIvt>.

кГeнepaльний пoгpoA'tll

|972-|973 pp._ пеpioд активiзaцii пoлiтичних peпpe.
сiй в CCCP. Пoдii '  шo вiлбyваЛися в тi poки, дiстaли нaзвy

ли, Ha дyп{кy lYtoж}|oBЛaдцiв, загpoзЛиBими дЛя систеI\.lи.
слiд ypаxyвiти й тy oбстaвинy, щo дiяльнiсть дисидентiв
псvваЛа iмiдх< дepжaви, яKa активнo BклЮчаJIaсЬ y пpo.

uеi upoзpядки>. Hapештi,  пepexiд дo paдикaлЬl loгo пpидy.
шеHHя iнакoмислeння мiг бyтIl пpoстo pезyЛьтатol\i l вoльo-
вoгo piпleння веpxiвки пapтiйнo-дep)I(aBнoгo кepiBlIицтBa
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KГБ pеспyблiки вiдuyвa €  l loстальгiю .зa l937 poкoм..Пo-
гnoм iнaкoдyмцiв пoчався в aтмoсфepi шпигyнoманi i  i ,  як
свiдчать фaкти, peпpесивнi opгaHи сepйoзнo poзpаxoвyвa.
. l l l  пoдaти йoгo сaме B тaкoмy кoнтекстi.  Haмip Bикopистa-
тlt  цей aнтypaх( для випpaвдaння pепpeсiй ЦPoти дисидеt|-
тiв виник tIе вt-|падкoвo. Koнтaкти дt{сидeнтiв iз зaхiдними
тypистаlvtи' oсoбливo 3 пpeдстaвникaMи yкpaiнськoi дiaспo.
pl.l, Bсе бiльшe тypбyвaли KГБ, oскiльки бyлo oчевtlдtto'
Щo сaмe 3aBДяки цlIм l(oнтaктaM нaЛагol l)кенo пoстiйниti  l<а.
нал oбмiнy саlvlвидаBoм i <<тамвидaвoм>. У сiчнi l97l p. ЦK
KПУ та (ГБ peспyблiки виpiшили в)I(ит|| pяД заxoдiв 3
Mетoю пpипиHеtlня нeбaх<aнoi активнoстi iнoзeмних тypис.

' iч 
в УкpaТнi. 3oкpемa, 3aкpити в' iзд lиц iнoзейiям,

якi пpoвoдятЬ <<вoPoх(y poбoтy> щoдo сссP y свoiх
кpaiнax, пoсилI{ти кoнтpoль 3a в' iздoм-виiздoм тypистiв
(сoтнi iнoземних тypистiв, oсoбливo yкpaiнськoгo -пoхo.

джеtII lя, мабyть, на все )киття 3апам'ятaЛи пpинизливi
oбшyки на кop.пoнi), a такoхt за Тхнiм пеpесyваI{ням y ме-
х(aх.peспyблiки тoщo. HагoлoшyваЛoся таI{oж нa неoбхiд.
нoстi <<пoсилити poбoтy пo BиявЛеtttlю, oбмeх<енню тa пp}l-
пиHeI{ню вopoх<oТ дiяльнoстi iнoзeмцiв, BклЮчaЮчи пpи.
тягHeння iх дo кapнoi вiдпoвiдaльнoстi тa видвopення за
ме>кi нaшoi кpaiни> 2. Мox<ливo, сaluе 3 цЬoгo часy пoчaЛи
шyкaти пlдхoх(y кaHдидaтyPy сepeд iнoзeмцiв yкpaiнськoгo
Пoхoд)кeнHя, ЯKУ ll{o)l{нa бyлo б пpeдстaвити <<шпигyl{oм>'
<<нaймaнцeм закopдoнl{иx спецслy)кб), пoв'язaвши iТ з ди.
си/ц.ентalvtи в УкpаТнi. Bpештi.pешт тaкy кaI{дидaтypy
знaйшли.

l5 с iчня |972 p. гaзетa <<Pадянська УкpaТнa> пoвiдoми.

<eмiсapoм зaкopдottt lиx цeнтpiв>. У Львoвi це бyЛи B. Чop.
нoвiл, Ip. Cтaсiв.KaЛинецЬ, I .  Гель, C. Шaбaтypа, /v1.oсад.
чий a. У Кисвi _ I. Cвiтличний, € .  Cвepстюi, 3. Фpанкo,
Л. Плющ, B. Cтyс тa iн.5 Bсьoгo y с iнйi тoгo poкy. бyлo
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3aapештoBaнo .б. l lизькo 20 oсiб. Пoвiдoм...:еlrня прo. с iчневi
аpeшти сepeд iнaкoлyмuiB 3'явилися l  l  лютoгo |972 p. вi l ' -
paзy х( y тpЬoх газетaх: <<Pадянськiй Укpaiнi>, <<Пpaвдe
Укpaиньl> i  <<Beнipньoмy Kиевi>>. Apeшти в них пoв'язyвa.
лися зi  <<спpавoю Д.oбoша>.

Пoчaлoся слiдствo, гoЛoBl{oЮ метoю якoгo бy"пo пoв'язa-
ти всiх заapeштoваних лloдей з oсoбoю Я. .П.oбoшa, дoвести
нaявнiсть пoстiйних та iнтeнсивHих кot lтактiв oпoзицiйнo
нaстpoснoi iнтeлiгeнцiТ з yкpaiнсЬкиI\{и l laцioналiстичttиIvt l{
opгaнiзaЦiями 3a кopдol loм. oскiльки oстаннi пoдaвaЛися в
paдянськiй пpесi не iнакше, як кpеатypa 3aкopдoнltиx
спецслyх<б' виникалa пepспектиBa пoв'язaти дiячiв сaпiви-
дaвy з цими сЛy)кбaми, <<Bикpити> iх пepeд гpoмaдськiстю
як l l lпигyнiв, ни хoча б як iхнiх пiдсoбникiв. Ця зaялoжe.
нa схeмa 3pа3ка 30-х poкiв It,toгЛa спpaцюBaти, oскiльки
вI,lглядaлa дoситЬ 3BиЧ}IoIo .ц,Ля масoвoi свiдoмoстi. oднак
вo}tа нe мaлa yспiхy чеpе3 сyтo <<тeхнiчнi> oбстaвини.

Масштaб кoнтактiв Я. ,П.oбoша 3 дисидeнтaми пiд чaс
слiдства збiльшити l le BдаЛoся: для poлi <<емiсаpа> цi кoн-
тaкти 6улп 3al|aдтo мaJlo3lt , l iсToв}lими й епiзoдич}|ими.
Бiльшiсть зaapештoваtlих yзaгaЛi нiкoли l le зyстpiнaлvcя
з Я. .Ц.oбoшeм. 3ашкoдилo слiдствy й те, щo с. Шaбaтypi,
якa yтpимyl]аласЬ в iзo,rятopi Львiвськoгo yпpавлiння I(ГБ,
вдаЛoся тal iкoмa пepeгoвopити з <<емiсapoм>, який пеpeбy-
вaв y сyсiднiй камepi (пpиставивши дo стiни гopняткo),
й таким чIl l loшl з 'ясyBати дeякi ваrкливi нюанси спpави 6.
3i <<шпигyнсЬких матеpiалiв>' Bилyче}Iих y HЬoгo l la митt lи-
цi в Чoпi, Я. .П.oбoш мaв тiльки кoпi lo <Cлoвника pим yк.
paiнськoi } loви> C. Kаpаванськoгo. Цi сyтo лiтepaтypo-
знaвчi матеpiaли дyх(e Bа)t(кo бy;ro 3а бy.п.ь-яких yмoв
пoдати в пoтpiбttoмy для KГБ свiтлi.  oдrtак <<сю>кeтнy лi-
нiю> всe х( тaки вiдпpaцювалI.t дo кi l lця: Чеpе3 тих(деHЬ
пiсля пoвiдoмлeння пpo apeшт Я. Дoбolша в <<Лiтеpатypнiй
Укpaiнi> 3'явилaся лaЙлпвa стaття пpo С. (аpaванськoгo
(сaм вiн y цей нас пepебyвaB y тaбopi), яKa <<викpиBалa)
йoгo як <(tIIпигyIJa> тa <<iдеoлoгiчнoгo дивеpсанТau 7. KГБ
дoвеЛoся тaкoх( вдaтися дo пiдтасoвoк. Я. !oбoш, гpolvtадя.
нин Бeльгi i '  yкpаiнеЦЬ 3а пoхoд)t(еt lняM, члelt Cпiлки yкpa.
iнськoi мoлoдi (нaцioналiстичHа мoлoдiжнa opганiзaцiя),
пpиiхав дo Укpаiни як тypисT. Biн таки зyстpiнався oсo-
бистo з I.  CвiтлиЧниIvt '  3. Фpaнкo Ta Л. Cелeзнeнкoм У
Kиeвi i  з C. Гyлик y Львoвi. B poзмoвaх iз ниl ' tи спpaвдi
йruлoся пpo фaкти yтискiв yкpaТнськoi кyль'гypи й пеpeслi.
дyвaнЬ iнaкoдyмцiв. B iнтepпpетaui i  слiдчих KГБ цe ви.
гЛядаЛo як <<збиpaнt lя шпигyнськoi i rIфopмаui i>. oсь, на-
пpиклaд, як l loдaвaЛися бeсiди з Я. .[I.oбorшем y мaтеpiалах
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слiдчoi спpaви I. Cвiтличнoгo: <<Poзслiдyванням пo спpaвi
.Цoбoша встaнoвлeнo, щo 3l гpyлня l97l p. i  l  с iчня lg72
poкy вiн, пepeбyвaючи в Kисвi,  зyстpiнaвся з Cвiтлич}lим
тa iнфopмyвав йoгo пpo дiяльнiсть антиpaдянсЬких закop.
дoнHих opгaнiзaцiй. Пiд нaс зyстpiui l  гpyлня l97l poкy
Д.oбoш 3a нaдaнy Cвiтличним iнфopмauiю пoлiтичнoгo хa-
paктepy вpyчив йoмy 50 каpбoвaнцiв> 8. oт>t<e, зyстpiн
дBoх Людeй пiд vaс нoвopiчниx свяT пepетвopЮвal|acя нa
зyстpiн злoчинцiв з МeтoЮ <<oбмiнy iнфopмацiсю>. Гpoшi,
якi Я..Ц.oбoш пepедaB нa дoпoruoгy дpyх<инi B. Мopoзa, пe-
pетBopЮвaлl lся l{а якyсЬ злoвiснy IIЛaтHю зa <<iнфopмauiю
пoлiтичrIoгo хapактepy>.
. Фaбpикaцiя <спpави .[I.oбoшa>> тpива"I lа май>кe пiвpoкy.
2 неpвня |972 p. pетелЬtlo пiдiбpaнa <<гpoМaдсЬкiсть> 

.Kие.

ва й кopеспoнденTи дeякI,Ix газет дiстaЛи Ilto)I{лиBiсть oзнa.
йoмитися 3 peзулЬтaтами цiеi  дiяльнoстi: в стoлицi Укpаi.
H|l вiдбyлaся пpeс-кoнфеpенцiя Я. Дoбoша. Peзyльiати
цьoгo шoy бyли пpoстo. >кaлюгiдними. 3алякaний юнaк aх<
нiяк нe виглядaв <<eмiсаpoм 3aкopдotlних цeнтpiв>. Иoгo

Фpaнкo i  Леoнiдoм Ceлезнeнкoм> 9. .Ц.aлi йшли <<зiзнaнHя>
пpo гpoшi зa <iнфopмацiю>. Пpимiтивнiсть фaльсифiкaui i
бyлa гpаничl lo oчевидHoю, l\ , lo)кЛиBo тoт{y <<спpaвa Д.oбo.
шa> 3l lикЛa зi  стopi l toк paдянсьl<oi пpeси. Aвантюpа зi
<<шПигy}lсЬкиlv lи пpистРaстями>> lIе вдалaся. Я. Д.oбoшa
депopтyвaЛи за меlкi  сссP нa Bимoгy ypядy Бeльгi i .  Hа
пepшiй пpес-кoнфepeншiТ для зaхiдни.х жypнaлiстiв вiн вiд.
paзy х( вiдмoвився вiд yсiх свoix свiдчeнь i  зaявив, щo йo.
гo пpимyс}rли дo I. lих пoгpoзаiuи.

Утiм, гoлoвнe бyлo зpoблеlto. <<Cпpaвa .Ц.oбoша> стaлa
пoЧаткoм tшиpoкol peпpесивl{oi кампанi i  пpoти iнакoмис.
лeння i ,  пepe,Ц,oвсiм, самви,,1.aвy. oдl l l lм з i i  центpaлЬltиx
мoментiв бyлa лiквiдaцiя <<Укpаiнськoгo вiсника>>.- Гoлoв-
}tyй pедaктop видaHня _ 

P. }op'toвiл - бyв i  гoлoвtlим
пiдoзpюваtiиМ y uiй спpa^вi. 4,.  pеаЛЬHих дoкaзiв пpoтl l
ньoгo слiдстBo lte малo. 3oвсiм спантелl.tчиЛo слiдчих те.

пpипи}iиЛl l  Bl l . : tа l l l lя.  Aби yникнyти пpoвалy, дoвeлoся t|е
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ки актиBHих дiячiв сaМвидавy, алe й Тиx, xтo t\,{аB дo l lЬoгo
пoбiчне вiднoшeння ) .  .Ц.ля сa}IBидaвy Ix pе3YлЬтат був

Hиx еЛеt\,tе}|тiв, щo залишиЛись нa свoбoдi, пoмiтнo зl lизи.

негайнo пpидyшyвaлися, навiтЬ якщo вoни МaЛtl сyтo .Цo-
кальний хаpактеp. Koли, l lа l tpик, ' lад, пеpeкладaLм. {yI, '
звepнyвся Д.o властeй 3 пpoпoзицiею звiльнити I. ,[I.зюбy й пo.
сaдЪти дo в'язнtlцi йoгo сaltoгo' вiн бyв пoзбaвленtrй poбo.
Tи B pедакuiТ >кypнaлy <Bсeсвiт> з oбiцяltкoю майб1,ТIIЬo-
гo пplt}ryсoвoгo лi l<yвaння y спeцiaльнiй психiaтpинtrr i i  . , l i -
кapнi la..  

oцiнити мaсштаби aperптiв та iнших фopм peпpесiй
|972 p. в сyтo аpифмeтинних вимipах ва)I(кo неpeз бpaк oб'.
ектt lвнl lх дaниi. У poсiйськoмy самoBидавЧolvty часoписi
<<Xpoнiкa пoтoчIlих пoлiй2 iдeться пpo l00 oсiб, зaаpeштo-
ваl l r lх y с iнrr i  -  тpaвtI i  |\\72 p. '  f i  водttочас Заyвa)кy €тЬся'

|2б



I l lдставoЮ дЛя зaсyд)t(eHня 3a <<aнт}ipaдянсЬкy аг iтaцiю i
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пpoпагaндy>. Bиключtto <<лiтеpатypHи},tи)- бyЛи BиpoI(и y
спpaвах € . .  Cвepстюка, Ivl. oсaдчoгo, I. Kaлинця, B. Cтyсa
тa деяких l t l lших lнaкoдyмцiв. Ko. l lo peцeнзентiв бyлo oбмe.
)I(еним й вoднoчас дoсI,tтЬ пpедставницькиI\,t: тyт бyли кан-

дидaти i .u.oктopи l tayк, в l lкладанi вyзiв.3poзyмiлo, дo
лЮдeй, якi  мoглlt  в iдмoвитися вiд написа}lttя зaкpl lтoi  pe-
цензi i '  нe зBеpТaЛисЬ' тoмy нa apенi 3 'явиЛися y>ке вiдoмi

фaxiвui цЬoгo спeЦttфiннtlгo )канpy. Багатo хтo-з l. lиx y)кe
Bстиг зapекolvtеl|дyвaTи сeбе в минyлi poки: I. .Д.opotшенкo,
М. Мaтвiйчyк, м. Hечиталюк, Г. Kниш, I. Cвapник, .II.. Гpи-
гopaш, П. Яшyк, B. Pябий, Б. 3дopoвeга тa iн. Iнoлi pеuен-
зeнти oбме)t(yваЛися Tим, щo пpoстo вl,Iкoнyвaли замoвлен-
ня, iнoдi пеpеBикoHyBaли пoставленi пepед HиMи 3авда}l l- lя.
Haпpиклад' y спpавi Ip. Cтaсiв-Kалинeць пepeд ексIlepтa-
ми 

.(викладaчaми 
. l .Iьвiвськoгo yнiвеpситeтy П. t lалим,

B. Kйбaльч}lчем тa застyпниKoм Pr. lактopa гaзeти <Biльнa

цiалiстичнoгo , 'Iaдy, aвтop пp9клиHaе <<чy)кинцlв> .r чeкa € '
кoли вдapитЬ ,,гpiм пoIvIсти..> 2{. 3poзyмiЛo, щo цeй висtto-
вoк бy,пyваBся l lа пiдтaсoвкаx, Bl.tсMикyванtl i  цитат, yпеpe-
д)I(ених iнтеpпpетаuiяx тoщo.

Метa дiii с.ll iДчнx I{е 3Boд.илaся тiльки дo Bt,lтискyBaнtIя
зi свoТх )KеpтB зiзнань y <<зЛoчиHaх>>. Бaжaнo бyлo такo>к,

Ip. Cтасiв-Kалинець та iнш.I i  y JIьвoвi не бaх<али нi кaя-
TIlcя| нi <ПеpевихoвyвaTися>. Bтiм, tIе всi витpI-tмyвaЛи
тиск. ,Д.ехтo iз зaapештoвa}Iих в oбмiн нa oбiцянкy звiль-
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нeнHя' tIoчаB кaятI lсЬ y IIpесi .  Пеpшим пpoлyl lаЛo кaяTтя
BIlyчки видaтHoгo yкpaiнськoгo писЬl\. tеHника - 3 iнoвi i
ФpаlIкt. l  -  спoЧаTкy в гaзeтi  <<Paдяl lськa Укpаiнa> 26, a згo.
дoм - пo телeбачеltнlo. I-[e бyлa свoepiдна мopaлЬIra пеpe-
мoга KГБ. Пo.пеprшe, KaялacЯ лЮдинa' якa BBа)кaЛaся oд.
нiею з кЛючoвих фiгyp y систeмi poзпoBсю.цх{eнIIя сaмBи-
даBy, пo.дpyге, дoдаTкoвий pезot lаt lс кaяТтю нaдaвaЛo i i
пpiзвищe. Чepез чoтиpи мiсяцi,  y липнi |972 p.,  мaйже oд.
нoчaснo нa стopiнках <<Лiтеpaтypнoi УкpaТни> i  <<Рoбiтни-
чoi гaзeти>> 3'явиЛltся пoltaянl l i  <вiдкpитi листи)> Л. Ceлез-
нeHKа i  М. Хoлoднoгo. B yсiх випадкaх це бyли не Пpoстo
oсoбистi KaЯTTЯ| a i l викaзуi нa тих' хтo <<Bтягltyв> iхнix ав-
тopiв дo <<злoчиннoТ дiяльнoстi>', .Я* i  вс i  iншiпoДiбнi <<за-
яви>, цi  ЛI lсти спpaвляЛи гнiтючс Bpa)кeння, тим бiльrшe, щo
вol l l{ вп"ЦиBaЛИ нa дoлю тиx'  xTo B t|их 3гадyBaBся.

3а <<закoнaми )канpy> слiдoм мaли з 'явитися <<вiдгyки
гpolt.tадсЬкoстi>. Як нe диBtlo, алe в пpесi вoни не дpyкyва.
Лltся, хoчa Й збиpaлиcя pедaкцiями га3ет i  пеpесилaлися
дo вiдпoвiдI{oгo вiддiлy цK KПУ. Тхнiй тolt  i  спpямoва-
нiсть нeвах<кo бyлo спpoгl loзyвaти, бo це бyЛи <<вiдгyки нa
заI\{oBлеIl tIя. Haйaктивнirце вiдгyкyвалися нa вистyпи
3. Фpаrrкo. Пpиuoмy сoцiaльний сПектp aBтopсTBa вiдгyкiв
тyт Bиявився найшl lpший: вiд <poбiтttиulIх кoЛективiв> дo
iнтелiгентськиx. Бiльtuiсть iз них дoсиTЬ стepеoTипнi.  <oб.
гoBopивши вiдкpитий ЛltсT Зirroвi i  Фpанкo,- писали iз
Bi l lницькoгo педагoгiчIroгo iнститУTУ,- ЧЛеIlи кафeлpи Bи.
слoBЛюIoтЬ свo €  негаTиBIIе стatsлеl lня дo дiй Зiнoвi i  Фpaн.
кo, зaсyд)кyють i i  антиpадяHськy дiяльlt iсть, щo пpoяBl l -
Лася в po3пoBсЮд)кеннi l lаклепl{ицЬких та аIIтI,IpaдянсЬких
матеpiaлiв сePед свoi .х знaйoп, lиx. Цi дi i  завдaЛI,I шIкoди
Pадянськiй дepх<aвi i  yкpаiнськoмy нapoдoвi>>. 3yстpiна.
ютЬся й opигiнaльl l iшi писaння (opфoгpaфiя пpиBедeнoгo
l lижчe дoкyIvlеIITa пoдa € 'тЬся без змi l l ) :  <<МЬI, pабoтники фip-
мьl <<Свiтoч>' oт дyши пишIeN,to листa, 3iнoвiя. Где >к твoя
гopдoстЬ 3а дeдa сBolгo'  пoдЛIoка, кpoв би тсбе яснaя 3аЛ.
ЛЯl 'IZt,  К}pBa тьl .  Teбe pадяHсЬкa ts,Taдa далa Bсe и TBoим
детяI\{ '  a TЬI '  щo гpa € [I  I lа pyкI l  l , lМпеpиалистaь,t ,  бauитe'  щo
i i  схoпилa lIa гapяЧoмy, p03каяЛaсЯ гaдЮкa.. .>> 28 oтaкlrми
бу.' l l l pезyльтaти oбгoвopeннЯ ЛLIcTa 3. Фpaнкo y <<кoJiеl(.
тивах TpyдяЩих>. Tpапляloться й вiдгyки oсoбистi ,  Щo пl l -
салися <<зa пoкликot\,t  сеpця>>, i  сaмe вoни свiдчaтЬ' щo чIt-
IvаЛo ЛюдeЙ 6ули псиxoлoгi . l I lo готoвi дo l{oBих пoшyкiв
<<вopoгiв I lapo; ly>. Пеl lс ioIIеpка виМагалa lrаI iс5 'вopiшloi  кapи
для 3. Фpaнкo i  пoзбaвлеItня i i  пpава t loсиТи tде пpiзвище,
poбiтник iз TpI lп i" . lля вислoBЛЮвав сyмнiв Щoлo utиpoстi  i i
кaяття i t  такoх< BимaгаB пoI{apаIIня, iз Д.oнецька писaли' щo
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внyЧкa Beликoгo писЬМеtII{иKa <<oбpaзила пaМ'ятЬ свoТx
пpe,Цкiв> i <<lIe випpaвдала дoвip'я> тoщo 29. Мo>кливo, iснy.
вaли Листи й iншloгo зпt iстy, oднaк вol{и в apxiвi  не збеpeг-
лися.

Tиt 't  часoм yлiткy й вoсени |972 p' в УкpaТнi вiдбyлoся
декiлька закpитих сyдoвих пpoцесiв, дe фiгypyвaЛa гoЛoв.
ниI\,t ЧиtloМ ст. 62 KK УРсP. Bиpoки вpaх{aли >кopстoкiстю.
3oкpемa, o. Cеpгieнкa зaсyдиЛи дo сeми poкiв тaбopiв сy-
Bopoгo pе)киМy й тpьoх poкiв зaслання тiльки зa те' щo B
ньoгo знайшли пpaцЮ I. ,Цзюби <<IнтеpнаЦioналiзм чи py.
сифiкauiя?>> з пoзIlaчкaМи I.Ia пoЛях. Cеpгiснкa 38иl{yBати-
Ли B тoмy, Щo вiн peдaгyBaB чaстинy пpaui I.  ! .зюби...з0
Мaксимальнo сувopимн були Bиpoки щoдo <<лiтеpатyptlиx
сПpаB: B. Стyс бyв засy,п. lкений дo п'яти poкiв табopiв i
тpЬoх poкiв заслання, Ip. Стaсiв-Kaлигlець Ta I. Kали-
нeцЬ _ вiдпoвiднo дo lIIести i  тpьox poкiв кoх<ен. Тaкa )к
дoля спiткaлa iц poзпoвсюд)кyванiв сaмвидаBy та пpиЧет.
них дo цiс i  спpави лloдей: 3. Aнтoнюк oтpиМaB вiдпoвiднo
сiм i  тpи poки, I.  Koвaлeнкo тa B. Poкeцький - пo п'ять po-
кiв тaбopiв, C. Шабaтypа - п'ять i  тpи, священик B. Po.
I\,laнЮк - сiм i тpи poки. <<Pецидивiстvl> булн зaсy.u.>кенi пo
мaксимylvly: Ю. Шyxeвин (син P. Шуxeвинa, yв'язнений нa
25 poкiв y l4-piuнoмy вiцi) ,  I .  Гель, ! . .  Шyмyк_.Цo l0 po.
кiв тaбopiв i  п 'яти Зaслaння' М. oсадчий _ вiдпoвiднo дo
семи i  тpЬox poкiв. Пpoцеси tIад )кеpтBaми apeшrтiв |972 p.
тpиBаЛи i в l973 p. Тeпеp cУДI1Л|1 гoЛoвних opганiзaтopiв i
aвтopiв саMBидaвy. Biдпoвiдними бyли й виpoки: I. Cвiт.
личний (вiIr  нaмагався взяти на сeбe бiльшiсть зBинyва.
чel lЬ, щoб ПoЛегшити дoлю iншиx), € . .  Cвepстюк i  € .  Пpo.
нюк oтpиМали пo с iм poкiв тaбopiв i  п 'ять зaслаI lня,
B. Чopнoвiл - шiсть i  тpи poки, B. Лiсoвий - с iм i  тpи.
B. Мapuеl lкo - шiсть i  двa poки. oстанньoгo сyдиЛи зa
дBoмa кpимi l lальниtt,tи кoдeксaми: УРCP i  Aзepбaйд>кaн-
ськoi PCP! B apсeналi peпpесiй u]иpoкo зaстoсoвyBаBся Tа.
кtl,Й пiдстyпllий i rкopстoкий меToд, ЯK зaпpoтopеHt.|я
дисидентiв дo спецiалiзoваltих псиxiатpинних лiкapень.
У l973 p. Taка дoля спiткZl l ' IZl  Б. I(oвгapa (кoлиtl- lньoгo iн.
фopмaтopа KГБ) '  М. ПлахoтнIoкa, B. Pyбаl la,  Л. Плюща.

oднiеlo 3 центpaльниx y низЦi пoдiй |972_|973 pp.
стала так 3ванa <<спpaвa .Цзюби>. oскiльки I. ,Ц.зюбa бyв
автopotvl нaйпoпyляptt i tшoгo твopy сaп{видавy i  в пeвнoмy
poзyмiннi сиМBoлoм pyхy oпopy, a Tакo)к yBa)кaBся <<iдеo-
лoгoм> дeяких спpямyвaнь пoлiтичнoi пpaкTI,Iки---вищoгo
yкpaiнськoгo пapтiйнoгo кepiвt-tицтвa часiв П. Шeлeста,
тo зЛaмaти йoгo, пpимyсити пoкaятися - oзнaЧaЛo зaвдa.
ти сepйoзt.toгo l{opaлЬпoгo yдapy oпoзиlt i i  тa i i  пpихилЬtlи.
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кам серед it lтелiгенцi i .  Kpiм тoгo, I.  ,Ц.зюбa бyв Бс. 'IЬмl, l
пoпyляpниIt,t в yкpaiнськиx емiгpаt lтськиx кoЛaх piзних пo.
лiтичних нaпpямiв. Ця oбставиl la тaкo}к бpалася дo yваги
BлaдниIvtи стpyктypaI\,tИ, яKi opгaнiзyвaЛи ЦIaЛений тиск ttа
tIЬoгo. Пpo те, якoгo 3Haчення надaBaлoся <<спpaвi ,Цзю-
би>, свiдчитЬ, зoкpеМа, тoй фaкт, щo пpo неi,  3а poзпopя.
дх(еt lням B. ЩepбицЬкoгo, iнфopмyвали oсoбистo Ю. Aн.
дpoпoBa _ rпефа KгБ сссP 3' .

Bпеpшe I. .Ц.зюбy 3aтpимaлI,I tl o6шукaлн |2 сiчня
|972 p., пiд uaс apештy I. Cвiт,rичнoгo 32' 7 лютoгo Toгo }I(
poкy (тoбтo ще 3a П. Шeлeстa) ЦK KПУ дopyчив кoмiсi i
y складi A. Скaби, B. €вдoкимeнкa, Ю. 3бaнaцькoгo,
B. Koзaченкa, Л. Haгopl ' toi ,  П. I lедбaйла, B. Чиpкa, М. Ша.
Moти Tа П. Яшyкa <<пpoaналiзyвaти>> пpaцЮ I. Д.зюби <<Iн.
теpнaцioнaлiзм чи pyсифiкauiя?> (шe oднa зaкpитa pецеtl-
з iя) 33. 3a ти)кдeнь вl, lс l loBки кoмiсi i  бyли гoтoвi.  Pe.
t lензoвalrий <<матepiaл>>, 3aзl laЧaЛoся в них'  I\{aB <<яBнo
виpaх<eний aнтиpадяHський, аHтикoмyнiстиul lий хаpaктep>,
a йoгo автop' звiснo, стoяB нa <<вiдвеpтo вopo)ких бypжyaз.
l lo-нацioналiстичt lиx пoзицiях, дoпyскaв наклепи нa Паp.
т iйнy i  деp)кaвHy пoлiтикy, HаtvtaгaBся poзпaЛЮBaти мiх<на.
шioнЪльнy. вopo>кнeuy' дисKpeдитyвaЬ сссP> тoщo 34.

Cхвaливши цeй виснoвoк - дol loс нa I.  ,Ц.зюбy' цK KПУ
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мoвЛяIoтЬ сaмi зa себе: <K.Ц.Б пpи Paлi Мiнiстpiв УPсP...
дoпoвiдaв пpo тe, щo зi!сyд)I(ений l|зюбa I. М. y peзyльтатi
цi"uеспpямoванoi poбoти, щo пoЧaлaся з ниМ пiд час слiд.
ствa' пеpеглянyв свoi нaцioналiстичнi пoгЛяди t. l  Пo-
дaЛЬша poбoтa з .Ц.3ЮБoЮ (тaк y тeкстi.- Г. K.) бyдyвa-
ЛaсЬ y t lапpямкy пepевихoвaння i  пepекoнyвal{ня в нeспpo.
мoх<нoстi йoгo нaцiol laлiстичних пoглядiв. 3 цieю lv lетoю
дo l{ьoгo спeцiальнo пpикpiплений дoсвiдчеl lий oпеpпpацiв-
ник i пp.oвeдеIJo pяд бесiд кеpiвництвoм KД.Б пpи Plvl
УPсP> 39. I.  Д.зю6i бyв ствopeний <<пoлeгшеtlий peжимu
пеpебyвання в yв'язненнi для тoгo, щoб вiн мaв 3Moгy пpa-
цюBати Haд книгoю <<Tpетьoгo }Ie дaнo>>' яка IIланyBaЛacя
яI< спpoстyвaнHя <<Iнтepнaцioналiзмy Чи pyсифiкaцi i?>.
Пepшими Читaчaми i  <<pецeнзеHтaMи)> cTaЛИ нoвий сeкpе.
тap цK КПУ з iдеoлoгi i  B. Mалaнчyк i  слiдvi KГБ. Kpи-
тиннi зayваги пpoфeсiйl loгo iдеoлoгiчнoгo пoгpoмникa вpа-
хoвyвaлисЬ пplI дopoбшi pукoписy' a 3а pекoмeндацiею
KГБ автop скopoЧyвaв йoгo a0.

8 х<oвтня l973 p. I.  l Iзюба звеptlyвся 3 пpoхаHl lяI\,r пpo
пoмилyвaння дo Пpезилi i  Bеpхoвнoi. Pади УPCР. У листi
в i l l  нaгaдyBав' щo Маe нa yтpимaннi мaлoлiтню дитинy i
мaтip пoхилoгo вiкyal.  I . le виключеI{o, щo ця oбстaвинa
булa Й oдниM iз <аpгyментiв> слiдства пiд час <<пеpeвиxo.
BaI{tIя>> в'язня. l0жoвтня Bикoнyючий oбoв'я3ки Пpoкypopa
pеспyблiки М. Caмaев i  гoлoвa KГБ B. Фeдopнyк звep.
I|УJ|Иcя дo цK KПУ з пpoпoзицiею пpo пoмилyвaння I. .Ц.зю-
би. l l )I(oвтtlя B. Щеpбицький цiлкоI\{ тarмIlиI\{ ЛистoM oсo-
бистo звepнyвся дo ЦK KПсс, щoб oдеp)I(aти дoзвiл нa
пoMилyвaння a2. .Ц.oзвiл, oнeвиднo, нaдiйtшoв, бo вх{е 30
}кoвтня l973 p. Пoлiтбюpo цK KПУ зaтвepдилo пpoeкт
вiдпoвiднoгo yказy Пpезилi i  Bepxoвнoi Pади УPсР 13.
Пiсля цЬoгo щe paз звepнyлися дo KгБ зa oстaтoчним pi.
шIеI{I{ям. Bаpтo зHoвy наBeсти фpагменти зi  спецiaльнoгo
пoвiдoмлення KГБ, якi дають змoгy oцiнити тoй мoх<ливий
пoлiтичний зиск' нa який poзpaхoByвали pе}кисepи <<спpa-
ви .Ц.зюби>. Експepти KГБ вваlкaЛи, щo oскiльки це iм'я
r симвoЛoм для oпoзицi i ,  пoмилyвaння й пyблiннe KaЯTTЯ
I. [зюби <<сepйoзнo скoмпpoметyютЬ йoгo пеpeд зaкopдoн.
HиMи цеtlтpaми oУH i нацioнaлiстичtlими eлеN,teHтal{и B pес-
пyблiцi,  пoстaвЛять [зюбy B стaн iзoляцi i  i  l leдoвipи з бo.
кy нaцioналiстичних eлементiв, щc спpиятимe йoгo oстa-
тoЧнoмy iдейнoмy poззбpoсннЮ' пеpeвиxoBаIl l lЮ i вiлpивy
вiд нацioнaлiстичнoгo сеpедoвища>>. 3 iнu.toгo бoкy, пеpед-
банaлoся, щo пoМиЛyванIlя i  каяття <<спpиятиIl ,IyтЬ пepe-
глядoвi свoiх пoзицiй деякими кoлиruнiми йoгo спiльника.
ми, вiдмoвi вiд вopoх<oi дiяльнoстi i  спpав"пять пpoфiлак.
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тичttий впЛив l la oсiб, яKi випaдкoBo пoтpaпиЛи пiд BпЛив
iДеoлoгi i  yкpаiнськoгo бyp>кyaзнoгo нaцioнaлiзмy,,oo. , l lo
цЬoгo дoдаBaлoся, щo вiдбyття I. .Ц.зюбolo пoBнoгo сTpoкy
пoкapaння I\,{o)к-е пpи3вeсти дo Toгo' щo вiн пoвepнетЬся на
<<Bopoжl пo3ицl l>>. Kpiм тoгo, -звiльнення MaTиМе вигiдt lе
.ou"i '"oonoлiтичrtе jнaчeння a5.

oт>кe, I.  ,П.зюбy <<пoМиЛyва,,rи>>. Biн вийшoв iз т lo.pми,
аd'Iс нa вoлi I le oпиHиBся, бo навpяд Чи ytt , loви, в яких йoмy
дoBеЛoся rкити й пpaцювaти пiсля цьoгo, мoжIIа BBa)Kати
t loDмaЛЬниМИ .Ц, l ' lЯ ЛЮдини 3 тaкиМ пoтенцiaлoм i  здiбнoстя.
ми. Голoвнe бyлo зpoблeIto - I .  .Ц.зIoбa бyв нaзав;кди B'Tpа.
чеt l l tй I , l1Я I 'LIcLl iLеl tт iв.  У заявi .зpечeнtt i  в i l . t  ПисaB: <<Тoгo
<<Iвatta .П,зtoби>>, який дoзвoляв poбити iз сeбe пpитЧy вo язи-
цех i  який МapнyвaB )китTя tIа пoJ ' l iTичtIих маl l iвцях,_ нема i
B)ке I{е бyдe' ' - lo.-9 лltстoпада 1973 p. ця заяBa бy;Ia oпублi-
кoвaнa в <<Лiтepaтypнiй Укpaiнi>.
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KПсс бyв пiддаrrий гoстpiй кpитицi П. Шeлeст i цK KПУ
за <<нeдoлiк l ,I  y спpaвi i l lтepнaцioнaльHoгo B.иxoвaння тp.y.
дящyJ' .пpиМиpеttсЬI(е сTaвЛеI]I lя дo пpoявiв t laцioнaлiз.
мy> 4' .  26 тpaыtя |972 p. <<Pадянськa Укpaiнa> пoвiдoмила,
щo ПoлiтбЮpo ЦK KПУ yвiльнилo П. Шелестa вiд викo-
нaння oбoв'язкiв пepшoгo секpeтapя pеспyблiкaнськoi пap-
тiйнoi opгаrr iзaцi i .  Чеpeз piк,  y к i iтнi  l973 p.,  йoгo бУлo
виBедe[Io з i  складy Пoлiтбюpo цK KПCC.. Tак дoсить

}loстl  в pЯдl пpиt lципoBих IIитal lЬ тa зpoбленo нaлех<нi пo-
лiтичнi i  пpaктиннi виснoвки>>a8. <<Пoлiтичнi i  пDaктичнi>>

бopoтьби з <<нaцioналiзмoм>, зoвсiм не 03}Iaчaлo' щo B
кpaТнi мала мiсце iдeoлoгiннa чисTKa' як це нepiдкo стBeр-



д)кy €тЬся B лiтepaтypi, пpI,IсBяченiй дaнiй пpoблeмi. Tе х<
саме Мo)к}ta скaзaти й пpo тaк звaнy <<чисткy паpтi i>
|972-1973 pp. 3a цей чaс iз KПУ бyлo виклЮЧенo близькo
9 тис. чoлoвiк. 3 них 3a <<антипapтiйнy пoвeдiнкy, пoлiтич-
нy незpiлiстЬ' пpитyпЛення пoлiтичнoi пильнoстi>> (тoбтo з
фopмyлювa}IняIvtи iдеoлoгiчнoгo хapактеpy) - 3,6 0/o 52.
jVlo>кна пpипyстити, щo пiд нaс oбмiнy пapтiйних квиткiв y
|973_|974 pp., кoли KПУ скopoTИлacЯ нa 37 тl lс.  oсiб 53
( l ,8 % зaгaльнoi к iлькoстi  члeнiв паpтi i ) ,  uя пpoпopuiя
якщo й збiльшилaся, To нe набагатo. oтх<e, HaBpяд чи
мoх(нa Haзвaти цi акцi i  <<чисткoю>>. Bтiм, сyтЬ згaдaних
пpouесiв пoЛягaЛa нe стiльки в кiлькiсниx змiнах, скiльки
в якiсниx. Poкipoвки в iдeoлoгiчнo.нolvleнклaтypниx стpyк.
тypах мaли Ha метi пepe.Цyсiм зaбезпeЧити <фpoнт бopoть.
би з нaцioналiзмoм>>. Bсi цi пoдi i  вкoтpe Bже oбepнyлися
чиMалими втpaтами для нацioнальнoi iнтелiгенцi i  i  кyль.
тypи Укpaiни.

У хtoвтнi |972 p. Пoлiтбюpo цK KПУ дopyчиЛo B. Ма-
Jaнчyкy i B. ФeдopчyKy <<poзpoбtlтll Й yнести нa poзгляд Пo-
лiтбюpo пpактиuнi зaхoди щoдo пoлiпшeння poбoти i.u,еo.
лoгiчних yстaHoB, пoдaЛЬшoгo пoсиЛeння бopoтьби з
пpoяBaми вopox<oi aнтиpадяl{ськoi нaцioнaлiстичнoi дiяль-
нoстi> 5a. Ишлoся, зoкpeма, пpo пoсилeння кot lтpoЛю зa
<<iдейним змiстoм пoлiтичнoi i xy.u.orкньoi лiтepaтypИ, Щo

чoТ газети>> i видавництвaх <[{ayкoBa дyMKa>> тa <<Мoлoда
гвap.u.iя> 56.

I{aвeдeмo декiлькa пpиклaдiв, як вiдбyвaЛaся ця кaд.
poBa чисткa <<i.ц.еoлoгiЧttиx yстaнoв>. У сiчнi l972 p. (щe за
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мeнклaтyp}l .  Пiд чaс чистки не пo>кaлiли навiть <вipних
лeнiнцiв>. 3 пoсади гoлoвнoгo peдaктopa видaвництвa <<Ka.
мeняp> звiльнили I '  Cваpника -спiвавтopa закpитих pе.
цeнзiй y спpaвaх I.  Kалинця, B. Чopнoвoлa, Iv l .  oсaдчoгo
тa iн., пoслiдoвнoгo iдеoлoгiчнoгo пoгpol\,t}rикa (йoгo сиI{
вияBиBся aктивHим yчaсникoм гpyпи 3. Пoпaдюкa). 3a
<<iдeйнi i  мeтoдoлoгiчнi пoмилки> бyв звiльнeний з пoсaди
диpeктopa Iнститyтy сyспiльних наyк М. oлeксюк ( i  в цьo-
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Bсiх, хтo пol{лaдaB квiти, фoтoгpaфyвaли. KГБ i  мiлiцiя
здiйснювaли 3aхoди <<за спецiaльнo poзpoбленим пЛа.
t{oм>> 82, щoб не дoпyстити <<iнцидентiв>>. У тpaвнi 1973 p.
за piшенням Kиiвськoгo oблaснoгo кoмiтетy KПУ в стoЛ}t.
цi  Укpаiни вiдмiнили щopiнний фeстивaль <<Kиiвська вес.
нa>> y зB'язкy 3 тим, щo сoюз}Ie Мiнiстеpствo кyлЬтypи дa-
лo вкaзiвкy щoдo пpoBедeння всесoюз}Ioгo фeстивaлю M}Iс.
тeцтB' пpисBячeнoгo лpyхкбi наpoдiв сссP 83.

Пoдi i  <<ге}IepaЛЬ}Ioгo пoгpoмy> в)ке ttе вдaЛoся пpихoва.

ник), i  зHoвy..eксплyaтyвaлася теMa пpo. пoлlтичнl <3а3t-

хaн}Iя) yкpаiнськoi .  д1aспopи 87. Bнyтpiшня бopoтьбa 3

<нaцioнaлiзI l loм> в Укpaiнi  3аB)I{ди Iuaлa пpoдoBжeння 3a
кopдottoм, oднaк цЬoгo paзy .вoHa з}Iaчнo активlзy.валaся
сu*" дo"*oла пpoблeм п6peслiлy-вaння iнтелiгенцii. 9 сepп.
ня 1973 p., нaпpиклaд, Цк цц9с yxвaЛив пoстанoвy (зви.
.'uя"o, п,poдyблЪoвaнy ЦK KпУ) 

-uПpo пpoпагаtlдистськi

l{0

зaхoдtl  нa Kaнадy в зв'язкy 3 антиpaдянсЬкoю кaмпaнi €ю,
я-к-y -IIp-o-B.oдятЬ pеакцiйнi c|tJ||| yкpаiнськoi eмiгpацii> 88.
цK KпУ в зв'я3кy 3 ц}tм плaнvвaв цiлий мaсив вiдпoвiд.
них заxoдiв - вiд пyблiкaui i  зa кopдoHoм статeй, в яких
пepeдбачaлoся пoкaзати <<yспiхи кoмyнiстиннoгo бy.Цiвни.
ц]Р9?'-дq opгaнiзацi i  пoлiтичниx дeмapшiв в ooH Tа
ЮHЕсKo. Як пpнклaд пpaктичI{oгo здiйснeHHя циx заxo.

l{я _кoHгpeсy Qyэ зar lpoшeний пpeм'еp.мiнiстp Kaнади
П. Tpюлo, ЦK KпУ зaпpoпoнyвaв нЪpeз ЦK KпCс пoсoль.
ствy CCCP y Kaнaлi <<звepнyти yBагy каHaдсЬкиx вЛастeй>>
нa те, щo yЧaсть y poбoтi кoнгpeсy члeнiв канaдсЬKoгo ypя.
дy вва)кaтI.IМeтЬся <<I{е,ЦPyх<ньoю aкцieю>> щoдo сссP i,
такиM чиt{ol\it ' зaшкoдить пoлiтицi <<po3pядкl,l> 89. Тиск здiй.
снювaвся нa найвищoмy piвнi ,  бopoтьба з <<нaцioltaлiзмoм>
набyла pис спpaв)I(ньoi експaнсi i .

oснoвнi пoдi i  <<гeнepaль[loгo пoгpoMy> пpипали }tа
|972-|973 pp. Иoгo opганiзатopaм yлiлoёя тaкi здiйснити
свiй зaдyм. Гoлoвнi лiтеpaтypнi й opгaнiзaцiйнi сиЛи саt\{-
BидаBy oпиHилися зa гpaтами. Iнтeлiгeltцiя, якa спiвнyвa-
ла нoнкoнфopмiстaм, y бiльшoстi свoiй бyлa 3aЛяканa i
здемopалiзoвaна. Bлaдa нeйтpалiзyвaла кyльтypнo.iнтe.
ЛeктyaлЬHe сepедoBищe, якe >r(ивt lлo aктивнiсть iнакoмис.
лeння. Pепpесi i ,  пepеслiдyвaння Ta yтиски iнакoдyмцiв
тpивaли й надaлi,  хoчa i  в мeнших масштабах. Пpoтe лiк.
вlдyвaтI,l oстатoчнo pyх oпopy сepeд iнтeлiгенцii не вдалo.

ня> pe)кI{мy' пеpeтBop|4J|tlcя нa йoгo вiдвepтих пpoтивникiв.
3анeсeне iз 3aхoдy слoвo <<дисидeнти> тeпep бiльruе вiдпo-
вiдалo iхнiй пoзицi i ,  свiтoглядoвi й стилю сoцiaльнoi пoве-
дiнки.
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кB,язнi сумлiнняll

Пoдi i  |972-|973 pp. в Укpaiнi,  якi lv lo}кHa квaлiфiкyвa-
ти яK спpaвх<нiй iдeoлoгiчt lий i  пoлiтичний^ пoгp.oм, стaли
eтaпнolo вiхoю y стoсyнкax BЛади тa iнтелiгенцi i .  Пoзицi i
oбoх стopiн yвиpазHиЛися. Bлaдa виMагaла пoвнoi пoкopи
й не дoзЁoляла <х<oдних iдейних хитaнЬ>. Пiд вивiскoю бo-
poтьби з <бypх<yaзним нацioнaлiзмoм>> poзгopтaлaся pyси-

фiкauiя, якa нaбувaлa дeдaлi aгpeсивнiших i  х<opсткiших
фop". Piвень .Цyxoвнoi несвoбoди щe бiльш.re зpiс, вiдпoвi.Ц-
io.збiльшиЛис'L }taсштaби i , t  тoтальнiсть кoнтpoлЮ KГБ нaд
yсiма сфepaD'и.}киття сyспiльствa. Бiльrшiсть iнтeлiгенцi i
pеaгyвaЛa на цi змiни дoситЬ iнлифеpeнтнo. Чaстин_a i i  бyлa
незaдoвoленoЮ, oднaк бoялaся BисЛoвлюBaти свoi пoчyття
вiдкpитo, бo нaвiть найменшi пpoяBи нeлoялЬнoстi y. вyзь.
кoмy кoлi зt, laйoмиx MoГ. i .IИ oбеpнyтися втpaтoю вoлi,-злa-
мaним }китTЯM' У циx yмoвах нa oпip звa)кyвaЛися aбo т i ,
кoмy Bладa i  влaснe сyмлiння не 3aлишиЛи мiсця дЛя кoм.
пpoйiсy, абo тi ,  xтo збагнyB, Щo He зМoже мoвчaти i l  зaли-
шатися бездiяльним зa бу.Ць.якиХ yMoB. У pyсi oпopy 3a-
лишилисЬ ЛЮди, для яких внyтpiшнiй мopaльний iмпеpaтив
пepеBaх(yBaв мipкyвalt}Iя Bлaснoi безпеки, для яких пpoти.
стoянl{я з вЛадoю стaЛo нopl{oю iснyвaння (не в oстанню
чepгy 3aвдяки дiям сaмoi влaди). B цей чaс нa 3ахoдi з 'я-
виЬся теpмiн <<в'язtt i  сyмл-iнн.я>, яKим Bизt lачaлися в'язнi pa-
дянсЬких пoлiтичIrиx тaбopiв, засy,п,>кенi Зa ПеpеKoHання
(пoлiтиuнi, peлiг iйнi тoщo). Гадасться, цeй тepмiн.Ivtoх(нa
пoшиpити й.нa тих, хтo, пеpебyBаЮчи нa вoлi,  не^вiдuyвaв
себе вiльним i пpoдoв)кyвaB бopoтися зa тe, щo Ю. Бадзьo
влyчl- lo назBав <<ПpaBoNl )кити)>.. 

Hезва>каючи ira pетеJIЬl ly пiдгoтoвкy пoгpolvty, pехtимoвi
}Iе Bдaлoся пoпеpедити aкти спpoтивy з бoкy .п.иси,п.ентiв.
У сеpпнi |972 p..в Iвaнo-ФpaItt<iвськy тa Cтpию..бyли poз.
пoвсюд}I(еtt l  листlBки з пpoтестaми пpoти pепpесiй, y гpyдtt i
тoгo )к poкy y Львoвi poзпoBсloдх(yBaBся самвидавський
)кypнaл-..Пoсiyпu, дe ПpoпaгyвaЛaсЬ iдея незале>кнoi Ук-
pi iни. Цe дiялa гpyпa 3. Пoпадюка Ta Я. Микиткl l ,  дo
ёклалy якoi вxoД.или стyленти Львiвськoгo yнiвepсцTе]y no

(пpo i .xню пoдаЛЬшIy дoЛЮ B)кe йшлoся). 9 тpавня |972 p.
Л..Cтаpoсoльський ia P. Koлoпaч вивiсили >кoвтo-блакитнi
пpaпopи в селищi Cтeбник (Львiвськa oбл.); пoдiбнy^ aкцiю
бyлo dлiйснеtlo тaкo}K 22 ciчня 1973 p. в lvriстi Чopткiв Tеp.
нoпiльськoi oблaстi. Kpiм тoгo, в мiстi poзпoвсюд)I(yвaЛися
листiвки <(аt lтиpaдянсЬкoгo змiстv> ( iх aвтopaмп булvl C. Ca-
пеЛяк i  М. Мapмyс); нapештi, в тoмy хt poui >кoвтo.блакит.
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нi.пpaпopи бyли вивiшeнi в сeлi Poсoхач lванo.Фpaнкiвсь.
кoi oбластi 9l .

t{ам гpyпи iнкpимiнy-вqл-o-ся збеpiгання збpoi, бopoтьбa за
<вiдpив Укpaiни вiд CCCP> тoщo. П'ятepo yuaсни.кiв <<Coю.
зy> бyли зaсy.Ц>кенi.3a ст. 62 KK УPсP нa стpoки вiд нoти.
pьoх дo семи poкiв 93.

3начaлoся, щo 3a стaнoм нa бepезeнь |972 p. в oблaстi ви.
язлeнo |745 ociб, якi стaли нa шлях <<нацioнaлiстичнoi
дiяльнoстi>' xoчa pанiшe вoни не бyли пoв'язaнi з oУH.
Tам х<e йшлoся пpo те, щo <<нaцioнaлiстичнi елeмeнти, зo-
кpeмa, з числa iнтелiгeнцi i ,  вивнaють нaстpoТ пеBних кoH.
тингeнтiв нaселеIlня' I{аIиaгaютЬся впливaти нa свiдoмiсть
пoлiтичнo нестiйких людeй, спpяlvroвyвaти нфдopoвi нaстpoi

нa сaмoпo)кepтBy в poзпaЛ peпpeсiй сaмe тoмy' щo Hе lvtoг.
лll l{oвчaти, як цe po6плa бiльшiсть. B. Лiсoвий y свorмy
листi пpoтgg]гyв-аB пpoти аpештiв, кpитикyвaв нaц]oна.ltьнy
пoлiтикy Kпсс, вимaгав вiдкpитиx сyдoвих пpo.цeсiв нaд
дисидeнтаIt,tи, скасyBaHня 62 i  l87 '  статей КK УPCР i  oб.
мe)кеtIHя всeвлaддя KгБ. <...oскiльки мeнi,- писaв вiн,-
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дoбре вiдoмi пoгЛяди i  дiяльнiсть бiльrшoстi зaаpeштoBанI,tх '
oскlлЬки я не вBa)Kаю цl пoгЛяди l  дlяльHlстЬ а}lтиpадяH-
сЬкиIt,t l l  i  пoдiляю iх, тo в iм'я 3адoвoлeHня пoкликiв мoгo
Bлас}loгo сyмлiння пpoшIy зaapeштyвaти i  сy.u.ити мel ' lе тa-
кo)l{>> 95. Це був мyх<нiй гpolvtaдянсЬкий вчинoк, мopaлЬI{a
вaгa якoгo бyлa тим бiльшoю, щo пpo l{Ьoгo lvtaлo xтo дi.
3нaвся.

3акi l lчеt l l lя <гel lepaлЬItoгo пoгpoмy> нe oзHачaлo анi пpи.
пинeння pепpесiй, aнi пpипинеtlня pyхy oпopy. 3poзyмiлo.
iнтенсивнiсть pепpeсiй зI\,tеt lшилaсЬ, oдHак y тих Bипадкaх.
кoлI,I вottи застoсoвyвалися' виpoки бyли мaксимaлЬнo )Kop.
стoкими. Утиски й пеpеслiдyBaнHя poлиuiв i  лpyзiв peпpe.
сoвaних стаЛи l{opМolo. 25 гpyлня |972 p, Пpeзидiя Bepхoв.
нoi Pади сссP вI-{дaлa yказ <<Пpo зaстoсyвal lня opгaltаЬ{и
.Цepх<авнoi безпеки пoпеpед}кeння як засoбy пpoфiлaктиu.
tloгo вплиBy>. HeблагoнaдiйIlиx виклlакАлll дo KГБ i <<пo.
пepeд)I(yвали>, вимагaючи пpи цЬoмy poзписyвaтися. Пiсля
цЬoгo <<пoпеpед>кений>) хoдив пiд дaмoклoвим мечeM, oскiль-
ки в yмoBaх стe)кeнHя 3a ниIvt дoситЬ бyлo нaйпpимiтивнi-
l t . toi  пpoвoкaцi i ,  щoб зaпpoтopити лЮдиHy зa грaти. Сyспiль.
на aтмoсфepa, в якiй дoвoдилoся iснyвaти iнтелiгенцi i ,  булa
вкpай задyшлIrвoю. Бy.Ць.який пpoяв нeзгoди, iнакoмислeн.
ня, навiть сyтo фopмальний, нeгайнo пpидyшyBався. Bищe
в)ке згадyвaЛoся, щo з'являтися з квiтами бiля паIvl 'ятникa
T. Шевченкy в Kисвi 22 тpaвня стaлo нeбeзпeчнolo спpaвoю.
У 1973 p. <<кoМпетеIlтI{иMи opганaми>> бyлo взятo пiд кoнт.
poль 34 oсoби, якi навa>киЛися I{а цe. B кoлeктивax' дe вoни
пpaцюBaли' пpoBелl l  збopи, якi зaсyдиЛи <<вiдщепенцiв>.
3 паpтi i  за пoдiбний вчl lнoк BиклIoчилI,I yЧитeЛя iстopi i
М. МeльниKa, ЛЬoтчика цивiльнoi aвiацi i  3. Kиpильця, з
кoмсoмoлy _ стyлeнтiв Kиiвськoгo yнiвеpситeтy i  пeдагo.
гiчн.oгo. iнститyтy A. !.яшкo, FI. Чaс.o.вy, вiдчислили <<3a не.
yспiшнiсть>> стyдeнтa.заoчникa М. Матyсeвиua. Зpoзyмiлo,
Щo виключeнI{я з пapтi i  тa кoмсoМoлy в циx yмoBaх майх<e
aвтoмaтичнo пpизвoдилo дo звiльнeння з poбoти чи Bиклю-
Чeння 3 l{aBчаЛЬнoгo зaкладy. Haстyпнoгo poкy, 3a poзпo-
pяджeнHяlvl пepuIoгo сeKpeтapя Kиiвськoгo мiськкoмy паpтi i
o. Бoтвина, сеpед <<тендеtIцiйнo l{астpoсних oсiб> бyла пpo.
BедеHa <пpoфiлaктика>. .Ц.екoгo 3 них вiдпpавl lли 22 тpaвня
y вiдpяд>кeIIHя' дeкoTpиx пеpеBелl{ пpацювaти y дpyГy зшtiнy.
Бiля пaм'ятникa ЧepгyвaЛи пiдсилeнi НapяДL| мiлiцi i ,  дpy.
х(инHики' <<Людl,I в цивiльнolиy'> 96. Iдeoлoгiчний нагляд зy-
силляIt, lи B. Мaлaltчyкa бyв дoведений дo piвня, щo ме)l(yвaB
з iдioтизмoм. Tак, кpитицi бУлa пiддaнa кни}ккa B. ,Ц.мит-
pиченкa <<Coцiaлiстична дyl\,rкa нa Укpaiнi в 70-x _ нa пo-
чaткy 80.х poкiв ХIХ ст.> за пepeбiлЬшенy oцiнкy <<сoцia-
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лiстичнoстi> М. .Ц.pагoMaнoвa' хoЧa кни)кк a булa BитpиlvtаHa
цiлкoм У лyсi oфiцioзy. Kpитик Л. Koвалeнкo п.oстpажAав
лишe 3а те' щo пo3ит}lBнo вiдгyкнyвся пpo твopнiсть Л. Ho.
виченкa' oднoгo з aвтopiв <iдеl iнo xибнoi> 8-тoмнoi <Iстopi i
yкpаiнськoi лiтepaтypи>' xoчa сам Л. Hoвиченкo всЛaвився
y 60-тi poки як oдин iз лiтepaтypних пoгpoмI{икiв. Ha пpa.
цiвникiв Kиiвськoi тeлeстyлi i  пoсипалися нaгiнки лише за
T € ,  щo в oднiй iз тeлeвiз iйниx пepедaн у |974 p. бyв вl l loн.
тoваний вистyп oпaльнoгo пoeтa C. Teльнюка, з гaзeтI,l
uДpy. читачa> звiльнили кiлькox спiвpoбiтникiв, пpинeтних
лo oпyблiкyBaнI{я B oдHoмy з i i  нoмеpiв cтaттi B. П'янoвa;
з титpiв фiльмy <<3aхap Бepкyт> 3никЛo пpiзвищe кoнсyлЬ.
тантa - М. БpайчеBсЬкoгo, звiльнeнoгo з Iнститyтy apхeo.
лoгi i  AH УPсP sz. Пoдiбн}rх пpиклaдiв мo)I(нa навести скi.
лЬки зaBгoднo, aлe й цих, гaдa €тЬся, дoсиTь, щoб вiдчyти
aтмoсфepy тoгo часy. 3дaвaлoся б зoвсiм невинний BЧи}toк
мiг викликaти неBдoвoлeння й вiдпoвiднy pеaкцito мo)t{нo.
владцiв. У листoпадi l973 p. пoМep B. Пiдпaлий, тaлaнoви.
тий peдaктop, чepeз pyки якoгo пpoйшли збipки вipruiв
I. Kалинця, Л. Koстeнкo, B. Гoлoбopoдькa, B. Cтyсa та iн.
Пiсля пoхopotly. }Ia квapтиpi небiжчика зiбpaлися лpyзi.
t-юдt{ )I( HеспoдlBaнo 3aвlтaв 3aстyпник сeкpетapя пapткo.
мy Kиiвськoi opганiзaцi i  CПУ М. Pyль. Иoгo пoява BикЛи.
калa вкpaй негaтиBHy peaкцiю лpyзiв B. Пiдпалoгo. Pe.
зyлЬтатoм кoнфлiктy стaв дoкладний виKaз tЦ. Pyля нa
Л. Koстенкo, I.  ! .pана та М. Koцtoбинськy. 3a мaтepiалaми
дoнoсy завiдyюний вiддiлoм куЛ-Ьтypи цK KпУ М. Iщeнкo
склaв дoпoвiднy зaпискy 4ля ЦK з- pекoмeндацiями pепpe.
сивl{их зaxoдiв щoдo I. .П.paнa i Л. Koстенкo. .I. .[I.pauа в
кoтpий pa3 пpиMyсилt{ пoкaятися Ha зaсiдaннi пapтKoмy
спУ 98, пoкаpaти якoсЬ iнших <<винyвaтцiв> бyлo B)I(е пpo-
стo неlt,toх(ливo, бo вoни й бeз тoгo пepебyвaли в стaнoвищi,
кoли iм нe бyлo чoгo втpaчaти, кpiм <<влaсHиx ланцюгiв>.
Haйх<aхливiшим бyлo Tе, щo владi вдалoся (пpинoмy без
oсoбливих зyсиль) майх<е пoвlr iстю мopaЛЬ}lo iзoлювaти
дисидeнтiв i  спiвuyвaючих iм вiд шиpoкoгo д,oвкiлля. Цe за.
свiдчила, нaпpиклад, iстepиннa кaмпaнiя oсyдy o. Coл>кe.
нiцинa (йoгo вислaЛИ 3 сссP) y с iннi_лютolvty |974 p.
Biдгyки нa нei пpoстo вpaжаIoтЬ сплeскoМ нeнaвистi,  злoби,
нетepпимoстi,  якиi l  нaгадyBaв aтмoсфеpy l930-х poкiв.
У <вiдгyках тpyдящIrх> Лyнaлtl  тaкi епiтeти, як <<зpaдHtlк>,
<< пoдotloк>, <п poститyтка >, << iдeo"toг ф а tпистсЬкиx л a Hд.скнeх-
тiв> тoщo. 3aгальним лейтмoтивoм yсiх вистyпiв бyлo зa-
питaння: <Чoмy вiн дoсi на вoлi?>> 99. Hетеpпимiсть дo iнa.
кolvtислеHня вкoтpе в)кe с,l.аЛa пoлiтиччoю мoдoю не тiльки
<<вepхiв>, a й <<низiв>.
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3a цих yМoв yчaсть y pyсi  oпopy'  в iдкpитi  пpoяви нe-

нe i l , tаB н. iякoгo вiднoшleння). ! . iяльнiсть УHФ-2 пpипиHи.
.-асP- y 1979 p., кoли oди}I iз ii yuасникiв, yнителЁ iстopii
М. Kpaйник, бyв заapeштoваний i зaсy.Цжeний лo l3 poiiв
пoзбaвлення вoлi <<за a}IтиpaдянсЬкy агiтaцiю i пpoпaган.

|4в

бiтничoi га3eти>' бioгpафivнa дoвiдкa пpo дисидeнтa A. Лy-
пI,ttloса' лiтepaтypнi мaтepiaли l03.

Мaтepiaли, вмiЩенi в >кypнaлi, вiдpiзнялися вiд пoпe.
peлнiх нoмеpiв . .УBu, пo.пepшe, спpaвдi aнтиpaдянсЬKиtlt
змiстoм, пo-дpyгe' aналiтичнiстю i пpaгнeнняI\,t пpoтистoятl{
систeмi. Aвтopaми й poзпoвсюд)I(yвaчами )кypHалy бyли стo-
мaтoЛoг iз Чepвoнoгpадa (Львiвськa oбл.) C. Хмapa, нay.
кoвий пpaцiвник o. Шeвчeнкo Tа iнхсeнep B. Шeвчeнкo з
Kиевa. Жypнaл нe мaв шиpoкoгo poзПoвсЮд)I(eння. Koх<eн з
iнiuiaтopiв видaння дaваB чt{тaти йoгo двoм-тpЬolvt знaйo.
мим. Haйбiльшим yспiхoм бyлo те, щo плiвкy з 7/8 нoме.
poм. <УB> Bдaлoся пеpепpaвити.зa. кo-pдotl (нepез пpoдaBця
львiвськoгo lvtaгa3инy сyвeнipiв) loa. )Kypнал дoситЬ швид.
кo бyв вiддpyкoваний нa 3ахoдi, пepeклaденgir нa англiй.
сЬкy }toвy i  стaв oдtlим iз найцiннiшиx д}I(epел з iстopi i  пo.
лiтичниx peпpeсiй сepедIr l{и 70.х poкiв. Haпpикiнui 1974 p.
бyв гoтoвий дeв'ятий нo}lеp х(ypнaЛy' який, oднак' не вдa.
Лoся пepeпpаBити на 3axiд. У ньoмy бyли вмiщенi стaття
C. Хмаpи <<Гoлoс 3 пекЛa>, хpoнiкa pепpесiй тa мaтepiали
o. Шевчeнкa. oчeвидHo, KГБ yх(e I{aв якiсь пiдoзpи щoдo
видaвцiв . .УB,, бo нa пoчаткy 1975 p. y C. Хмapи бyв пpo.
вeдeний oбшyк. Пpивoдoм для цiеi  aкцi i  пoслy)t(ив <<сигHaл)
пpo те, щo вiн начебтo займaсться пpиBaтним лiкyвaнням.
.[I.eв'ятий Bипyск дoвелoся знищити i  видання )кypнaлy пpи-
пиHити. oднaк Boсeни 1980 p. aвтopи-Bидaвцi всe х< 6улп
зaapeштoBанi й y гpyлнi тoгo )t( poкy зaсyдя<енi. Bсi вoни
ви3нaЛи сeбе винними й пoкаяЛисЬ' oднaк цe не Bpятyвалo
iх вiд непoмipнo х(opстoкиx виpoкiв: C. Хмapa бyв зaсyл-
х<ений нa сiм poкiв табopiв i  п 'ять _ зaслaння, B. Шeвчен.
кo - вiдпoвiднo нa сiм i  нoтиpи, a o. Шевченкo - 11д J1'g16
i тpи poкиl05.

Taким чиtloм, yсi  спpoби opганiзyвaтися для пpoдoв.
)кeнHя pyxy oпopy дoситЬ luвиl lкo пpидyшyBaлисЬ' aбo з.)и.
Baлися peпpесиBtIими opгaHaMи. Haтoмiсть цoчaстiшi,ли
ПеpсoнaлЬHi пpoтeсти. Tyт мoл<на згaдати бaгaтopiннy бo.
poтьбy o. Мешкo зa сBoгo сI lна, пoлiтв'язt lя o. Cеpгiенкa,
численнi пpoтести Т. Житникoвoi пpoти yтpиI{aнHя i i  чo-
лoвiкa, Л. Плющa, y психiaтpиннiй лiкapнi тюpeмнoгo типy.
Bpaх<ae дoля o. Пoпoвин, кoлишнЬoгo B'я3Hя стaлi l lсt, .
киx тaбopiв: y 1975 p. Boнa бyлa зaсyД)кel{a Ha l3 poкiв тa.
бopiв i  заслaHня зa poзпoвсЮд)кеHtlя сalvtBидaBy i  з.биpaн.
Hя кoштlB нa дoпolvIoгy yкpalHсЬкиI\, l  пoЛlтичним B'я3t lяМ.
У l975 p. в Хapкiвськiй oблaстi зa спpoбy ствopитIt пiдпiль.
нy дpyкapню бyв зaсyд)I(eний B. Tищeнкo. B сiннi 1976 p.
Юpист iз .Boлинi € .  Kpа.маp звеpнyBся з вiдкpитиIvl Листoм
дo кoмyнiстичних пapтiй 3аxoдy, 3акликaюЧи iх вистyпити
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вiдHoBЛенHя <€динoi i непoдiльнoТ> Poсii...> l08. Aвтop ,п.oвo-

лiтичнoi сaмoсвiдoмoстi yкpaТнсЬкoгo Hаpoдy laц.ЛЯ витвo-
pеHHя <<rдинoгo paдянсЬкoгo Hapoдy>. oдин iз poзлiлiв^пpa.
ui був пpисBячеHий сyнaснoмy стaнoBищy yкpalнцlB. tJol{o'
нa дyI\,lкy автopa' He вихoдилo зa pа[,lкPl <<зaкoнo}llptloгo>
нaцioнальнoгo вмиpaння. oдин iз найцiкавiшиx poздiлiв
пpaцi Ю. Бадзьo пPисвячeний пеpспектl{вaI\,l poзBиткy paдян.
сЬкoгo сyспiльства. Фактичнo це _ iстopинне пepe.Цбаченt|я

Як i  бiльrшiсть дисидентiв'  в iн бaчив шлях виpiшeння oк.
peслeниx ним пpoблем B евoлюцi i  pадянськoгo сyспiльствa
в б i к дeмoкp aтизaЦiТ, PеlЛrЦoJy*здiйсненнi кoн.ститyЦiйн их
пpaB гpoмaдян i  нapoдiв CCCP. Иoгo пpаця видiлялася гли.
бoким мaсштaбним oсмислe}I}Iям Mиl{yлoгo i  пepспeктив
poзвиткy yкpaiнськoгo наpoдy, oднaк Boнa не вихoдила 3a
paмки пoпepeдньoгo iдeйнo-теopeтичнoгo дoсвiдy дel\{oкpа.
тичнoгo t lапpямy pyxy oпopy.

Цe сyтo iнтeлeктyалЬIre пPoтистoяt{I{я 3 систеIvroЮ тpи.
валo майх<e сiм poкiв. У |977 p. eдиний пpимipник <Пpaвa
)l(ити> зник (Ю. Бaдзьo впeвнeний, щo цe бyлo спpaвoю pyк
KгБ). Пpoтягoм poкy вiн вiднoвлювaв свiй тpaктaт' oднaк
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4 лютoгo l979 p. пiд vас oбшyкy KrБ ,",yuив 450 стopittoкнoвoгo вapiaнтy. Ц9," цьoгo Ю. Бадзьo майжe д", 
"i.".цl пpaцюBaB над .iPj4TL,:ц" листoм дo Пpeзидii веpхoвнoiPuД" сPсP та цK Kilpсu i uЛистЪм дo укpaiнсЬких Tаpoсiйських iстopикiв>, Ц^яI{иI пpагI{yв викласти oснoвнi iдеi<<Пpaвa л<ити>.-oднaк-23 квiтня t9i9 p. l io.o зааiе' 'yuunnЙ зacуДtlлн в гpyднi тoгo )I( poкy 3a <aнтиpaдянськy aгiтацiю

Iu.|'l:nu.1l{l, nu м.aксиI\,laлЬний стpoк _ сiм poкiв тaбopiв
l  п.ятЬ _ зaслaння l l0.  Ha сyдoвol, ty пPoцесi  tb. ь,д,oo n.визнaв сeбe винним. Пiд чЬс сyдй ,iЬгo. дpyй""y ?Ъ"uпpиМyсили пoкиtlyти 3a-лУ засiдання <3a нeпoвагy дo
:yдy?l lI .  МopДoвсiкi  тaбo.pи no.. i l"y," щe oднoгo в,язHя
сyмлl} lня.

Щe тpагivнiшe склалась ,
видавУ..  Koлишнiй аспipaнт
l<oлишнiй yчитеЛЬ iстopi.i М. Д
вати стopoх(eм нa цeгeльнoмУ
<<вiльний час> пpaцЮBаB Haд ]

tii У:t:lill. 6.бёpeзня 1979 p. в tlЬoгo (нa тoй Час y)кe чЛе.t lа yкpаlнськoi l 'ельсiнськoi гp.yпи) пpoвeли oбшyк, пiд часякoгo вилyчиЛи i сaмy пPaцю й yсi пiдгoтoвнi мaiepiaли дoнei, якi з6иpaлнcя poI(aМи 3 вeЛI,tче3Hими TpyднoщЪми. Hе
"-y.Т.Plyзu'и цiсi Hаpyги' М. -t!leльник 9 бepdзня tэiэ p. пo.
кlI{чиB життя C2 мoгyбствoм I l2.

- 
Cеpел тих' кoгo 3ачeпиЛа хBиля pепp-е-ф- |972_|973 pp.,бyв i письменl{ик Гелiй Cнегipьoв, член.KПсё, йo."Ы I*,малa всi мo)l{лиBoстi для тoio, шoб зpoбити сoбi 

".nЪЪu"yкаp'сpy в лiтеpaтypнo-МистeцЬкoмy iсieблiшментi. Т,-*onn
вlд t lЬoгo пoчаЛи вимaгати пyблiннoгo зaсy/ц}кeння йoгo тo.
вapишa - oпалЬ}Ioгo писЬIl4енника Biктopа-Hекpасoва _ вiнвiдмoвився, пiсля ,чoгo oдpaзy )I( пoтpaпиB y poзpяд <He-благoнадiйних>. Biд свoгo дядЬкa _ 

"iдoм".ь 
ъфiц;;., io.oлiтepатopа B. Coбкa _ випадкoвo дiзнaвся, щo нiбитo l ioгoмaтvl булa пpиЧетI{oю- ,Цo pепpeсiй, пoв'язiн"* i i  .nЬuuo'<<\-ПIЛки BизBoлеtIHя Укpаiни>. Г. Cнсгipьoв виpiшив.з'ясy.

вaти oбставини виHикнення спpави сBУ. Tа; , lo*_-oй..йo.
poзслiдyвaнHя oднoгo з нaй.
пpoти yкpaiнськoi iнтeлiгeн.
pyкoпис кHи)кки <Haбoi для

lкo.. .>),.  Цей нeабиякoi сItли

HlвlB щoдo xаpaктepy пpoцесy
нiстю сфабpиrioван6io, й злoil
нoi дeprкавll щoдo yкpaiнськ
вiддaв oдин пpимipt lик книги J
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l l lo кoли з Hим щoсЬ тpaпитЬся'  pyкoпис бyле пepeпpaвлeнc
нa 3axiд. Aвтop He навaжиBся poзпoBсюдх(yвaти йoгo, oс-
кiльки бoявся, 

-щo 
вiд цьoгo мoх<е пoстpaх(дaти Б. Мaту-

шeвський, oдин iз гoЛoвt lиx свiдкiв - )кеpтв пpouесy CBУ.
B с iчнi  |977 p, Мaтyшевський пoмep. Г. CнегipьoB пepепpа.
BиB pyкoпt. lс на 3аxiд. 22 веpeсня тoгo )I( poкy йoгo зaapeш.
тyBaли. Пiд чaс слiдствa в нЬoгo зaгoстpиЛися xpoнlЧнl хBo-

t|амагалl, tся пopyшyвaти i  oбгoвoploвaти дисидeнти' 3aЛи-
ulaЛися невиpiшеними, бiльше тoгo, вЛaдa сaмa ствopювa.
ла сoбi нoвi .  3aпpoтo.pиBши лo тaбopiв iнакoдyмuiв, Д9P.
жaвa poзpaxoвyBa.ла iзoлювaти ix в iд сyспiльствa, пo3ба-
вивши [\,to)кливoстl  впливаTи на йoгo po3витoк. oднак тим
сalvtим вoHa спpиялa oстaтoчнoмy фopмyвaHHю цiлoi кoгop-
ти вiдкpитиx пpoтиBникiв pе>кимУ. ,[I .oки iнaкoдyмцi пеpe.
бyвaли на вoлi (щo для ниx такoж бyлo дoсить вiднoсl lим
пoняттям), y них зaв)I{ди зaЛI{шaЛася мoжливiстЬ якoгoсь
кoмпpoмiсy, мaнeBpyBaння B pаMкаx с l . tстеIvtи. Teпep зyсил-
Лями вЛади вoHи бyли вивe.Ценi зa цi  pамки, для неi вoни

3aлиluaютЬся нa стapиx Bopo)l{их пoзицlях'  y I{ lсцях Blд.
6уття пoкapaHня пpагнyтЬ лiдiгpiвaти i  yкpiплювaти aнти-
paдяHськl пoгЛяди свolx спlлЬникlв l  пpoдoв)кyвaти злoчин.
нy дiяльнiстЬ>|l5. Хapaктеpнo й те, щo piвень тискy з бoкy
деp}I(ави нa iнaкo.Цyмцiв, piвень дyхoвнoi нeсвoбoди зpoс.
ли нaстiльки, щo для бaгaтьoх iз них пepeбyвaння в тaбopi
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нe o3t laчаЛo piзкoi  3мiни yмoв iсHyвaння: 3 <<вeликoi зol lи>
вoI{и.пoТpaпляли дo <<мaлoi>. B l975 p. сеpед пoЛiтичниx
в'язнiB oднoгo 3 пеp}rсЬких тaбopiB бyла пpoведeна сеpiя
тa €мних iнтеpв'ю дЛя сaмвидaвy. oсЬ як дёякi з них вiд-
пoвlдaли нa запитal{ня щoдo тoгo'  Як вoни пeDе)I(} lвaЮTЬ
свo €  стаt loвище. I.  Kaлинець: <<яK кoх(eн в'язeHЬ,.бoлiю сep.
цeм зa свoбoдoю, aлe'  вpaхoвyЮчи сЬoгoднitt lню гнiтюнy си.
тyацiю нa Укpаiнi ,  я в iддaю пepeBaгy табopy>; I.  KaI l . iибa:

poками }китTЯ 3a кoлючиlvt дpoтoм.
3a сталiнських часiв >кйття в табopаx стaлo частинoЮ

бioгpaфi i  мiльйoнiв лю.ц.eй в CCCP. Ta.бipний жapгoн yвiй-
ll loB дo пoбyтoвoi I\{oBи BсЬoгo нaселення, а псйхoлoЪiчнi

Hи зaлишалися зBиЧI{им атpибyтoм paдяHськoгo сyспiльст.
вa. B.. Укpaiнi пoлiтичних iаб6piв нЬ iснyвaлo, o. i"u* д,"
певнoi ЧaстиHи i i  .нaселeння вo}lи бyли йe абстpaкЦieю, а
) l(opстoкoю peaльнiстю. <Apхiпeлаг ГУЛAГ>> стaB мiсцем
лpoписки тисяч yкpaТнuiв - пoлiтичниx в'язнiв <(пpизoвy
60_80-х poкiв>, сeктантiв, гpекo-кaТoликiв, вoякiв,УПA.
Iснyють piзнi тoнки зopy щoдo кiлькoстi no, iтичних в'язнiв

нy' якy зaсyджyBaли зa <пoлiтичHoю> стaттею' вiдпpавлялl l
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дo пoлiтичнoгo табopy, нepi.Цкo Тi кидали B сepeдoвище Kpl{.
мiнaльникiв.

Умoви iснyвaння пoлiтичних в'я3нiв _ теt\,ta нe дЛя oдt loгo
дoслiдникa. Tим, хтo цiкaвитЬся нeЮ, I\.loх(нa пopадити чy.

медиЧнe oбслyгoвyвання, яке нepiдкo стaвaлo пpичиttoю
загибелi пoлiтв'язнiB, виснa)I(ЛиBa пpимYсoBa пpаця' пеp-
люстpauiя листiв та fx пepioдичнe знищeння, iд ioтичнi
<пoлiтгoдини>, I l topaЛьнi й фiзиннi знyЩaння, пoвтopнi зa-
сyд)I(eн}rя пpямo в тaбopах зa сфальсифiкoвaними .зBин}'-
вачеt lняt\,tи - oсЬ дaлекo нe пoвний нaбip метo.цiв, .якi
3астoсoвyвaЛИcя <<слy)l(IlтeляMи зaKoнy> дo пoлlтичHиx в яз.
нiв.

oдним iз нaйя<аxливiших метoдiв pепpeсиBнoi пpaкти-

r53



блатнi пiснi,  сyпepечки й лaЙкуl пpo. сПopт' пpилюдний olta-
l t iзм, пo>киpal l} lя кaЛy в yбиpaльнi й пoшyки нeдoкypкiв
сеpед y)I(иBaнoгo тyaЛеTнoгo пaпepy>>l20. Живoтiння B тaких
yмoваx пpизBoдиЛo дo t laйх<axливiшиx pезyльтaтiв: pyйrry.
BаHtlя oсoбистoстi.  Tpебa бyлo мaти нeймoвipнy силy вoлi i
неабиякe фiзинне здopoв'я, щoб витpимaти пoдiбнi yмoви
i-снyвaнltя й пoстiйнi пpимyсoвi Bпopскyвal lня нapкoтикiв.
oсь яK oписyr Л. Плющ peзyЛЬтaти такoгo <<лiкyвaння>>:
<<HевpoлeпTLIKИ .Гa щo.ц.eннi сцеlIи пpитyпЛloвали мЬнe iнтe-
лектyаЛЬl{o' МopaЛЬнo й емoцiйнo t .1 Я. швидкo втpaтив
зaцiкавлеltня пoлiтичI lиМи спpавaми, пoтiм lIayкoвиlv lи, a
тoдi й дpy)киI-Ioю i  д iтьми. Пaп,t 'ять мoя piзкo пoслaблa, мo.
вa ста, ' Ia кopoткa й ypивuастa. 3 'явилисЬ y Менe автизм i
мiзaltтpoпiя.. .  У гoлoвi ,rицlилися т iльки дyмI{и пpo кypiн.
ня i  хабаpi сaнiтapaм 3a дoдaTкoвий вихiд дo вбиpaльнi.
Я нaвiть не хoтiв пoбaчень.. .>>l2l  KoЛи в сepпнi lg73 p. дpy.
rкиr l i  Л. Плюща, T. Житникoвiй, впеprшe зa пiвтopa poкlt
дoзвoJlиЛи вiдвiдати uoлoвiка, тoй на пepшoМy пoбaчeннi
не впiзнaв i i ,  настiльки 6улa poзЛадI{al{а йoгo псиxiка <<лi.
кapяI\, lи>l22. Мo>кнa Bвa)кaти, щo Л. ПлIoщeвi пoвeзлo: Ёio.
гo спpaвa нaбyлa безпpецеденTl{oгo мiх<Itаpoднoгo poзгo,цo-
сJL -нa йoгo 3aхист вистyПиЛl. l  нe т iльки пpaвoзaхисI{ики
сссP, а й мi>кнapoднi нayкoвi кoлa й навiт i  кoмyнiст l , t . i l la
пapтiя Фpанцi i l23. Hа пoчaткy l976 p. Л. Плюшeвi з poди-
l{olo дoзBoлили виixaTи дo Фpанui i .  Iншi пoлiтичнi в 'язнi
poкаlvtи вiдбyвали пoкapаIlI{я y бoжeвiльнях, пpичoМy
нepiдкo сyл вiдпpaвляв iх Ha пpиl,tyсoве лiкyвaltня.з т iею
yмoвoЮ, щo пiсля <<видy)l(анtlя>> iх бyлyть знoвy cУДI4TИ
(тaк бyлo, зoKpеМa, з М. Плaхoтнtoкoм i  Б. Koвга.

pеIи ) 
l24.

На сеpедиl ly 70.х poкiв y pyсi oпopy скЛaЛaся пpoстo
Taки пapадoкса"IIЬI{a ситуaцiя: вiн лeдве >кeвpiв нa вoлi, на.
тoмiсть бypхливi пoдi i  в iдбyвалися зa кoЛючим дpoToм.
3aгальна ситyацiя в пoлiтичних тaбopax сссP пpийuипo-
вo змiнилася сaМe 3 пoяBoЮ rпiстдесятникiв, ще в 60-тi poки.
Bх<е тoдi B них пoчaЛaся бopoтьба 3a гpotvlaдянськi пpавa
пoлiтичнl lx в 'язtI iв.  <l966 poкy,- згaдyе Л. Лyк'янеIIкo,_
дo мopдoBсЬких тaбopiв пpиве3Ли l loBy геI lеpaцiю yкpаiн-
сЬких пoлiтв'язнiв. Biд l966 poкy пoчинaeтЬся нoBa стopiн.
кa. в iстopi i  пoлiттa.бopiв. Дoти всi напpямки пoлiтв'язнiв
opiснтyвал|1cЯ Нa пiдпiльlr i  МеТoди пpaui. Генepaцiя l966
poкy пpиBезлa opiентацiю на легaЛЬнy пpaцю. .Ц,oти зв'язкiв
iз закopl1oнoм бoялися i  не Мaли, нoBa генepaцiя пpивез,rа
3B'язки 3 демoкpaтичниlvl  3аxoдoм i цьoгo зoвсiм нe пpихo-
ByвaЛа. .Цo 1966 poкy тiльки oкpeмi в'язнi вiдстoювали й
oбгpунтoвyвa"ци вiдкpиTo свoЮ <<al{тисoвiтськy> платфopмy,
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тIoвa генepацiя вiдкpитo й смiливo дoBoдилa свoЮ пpавo-
тv>> I25.
- 3poзyмiлo, Щo <<нoBa хBиля>> пoлiтв'язнiв l972_l973 pp.

тiльки дoдaЛa кЛoпoтy тaбipним вЛaсTяI\, l .  HеoдмiнниI\{ eлe-
мeнтoм тaбipl loгo пoбyтy пoлiтичних в'язl l iв сTaЛo склaдaн-
ня петицiй, пpoтестiв '  заяв l la захист свoix пpав. Цi дoкy.
мeнти нaдсиЛаЛися дo тaбipнoi адмiнiстpaui i ,  паpтiйних i
pадянсЬких. opгaнiв, пepепpaBЛяЛIlcя Зa кopдoн. Мo;кна пи-
сaти oкpеМi книги пpo те, як дpy)киtlи, po.Ц.инi пoлiтв'язtI iB,
щo пpиiз.u.иЛИ Нa пoбaчrl lня, BиBoзили цi дoкyMеHти' з <<3o-
l lи)>' яK пеpепpаBляли iх зa кopдoн. Пpoтести, якi стaвaли
вiдoмими на 3aхoдi, дaBаЛи нaйбiльrпий eфeкт i  спpияли
пeвнoмy oбме>кенню сaмoдypствa i  х<opстoкoстей тaбip-
нoi в,raди.

oдним iз найпotпиpeнiших метoдiв бopoтьби пo, 'I iтв'язHiв
бyлo гoЛoдyваttt lя. 3 l969 p. тpaдиuiйниtvlи стaли гoЛoдy-

сЬKoгo пoлiтв'язttя. Гoлoдyвaння пpoвoдилисЬ i  як пpoтe.

Ba>ккo скaзaти' наскiльки ефективнoю бyлa uя фopмa пpo-
тeсTy, oднaк iнoдi вoнa Bикликалa величезний pезoнaнс, як
цe бyЛo, напpиклaд, y випaдкy з B. Мopoзoм. l  липня |974 p.
Biн oгoлoсив гoлoдiвкy, пpoTeстyючи пpoTи yтpиМaння в
oднiй кaмеpi з кpимiнаЛьниIvIи 3лoчинцями. Ha тoй час йo.
гo iм'я бyлo вх<e вiдoме гpoМадсЬкoстi 3ахoдy: в неpвнi тo.
гo х( poKy вiдoмий poсiйський пpaвoзaхисник A. Caхapoв
звеpнyвся дo Л' Бpe>кневa тa P. Hiксoнa з вiдкpитим лис-
тoм нa 3aхист 84 пoлiтичних в'я3нiв i  з oкpемим Листoм _
нa 3aхист B. Мopoзаl27. Toдi ж pяд вiдoмих кyльтypних дiя-
чiв CШA вистyпиЛи 3 вiдкpиTиM Листoм пpoТIr пepеслiдy-
ваtIь пoлiтв'язнiв y piзних кpaiнах свiтy, в якoмy нaзива-
лися пpiзвищa yкpaiнцiB, y тoмy uислi й B. Мopoзa. Iнфop-
мaцiю пpo <<гoЛoдний стpaйк> B. Мopoзa вМiстили дeсяТки
найвiдoмitпиx газeт yсЬoгo свiтy. Hа йoгo зaxисT BистyпиЛи
Мiжltapo.Цний Пен.клyб, Мiжнapoднa Aмнiстiя, Мirкнаpo.п,.
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на Лiга 3ахистy пpав ЛЮдини, Koмiтeт 3ахистy пpaв pa.
дЯIIськI{х l loлi .гв 'язнiв (Hью-Иopк). ToваpисTBo yкpaiнсь-
кoi стyлiюючoТ мoлoдi ствopиЛo y Bашингтoнi i  TopoнTo кo-
мiтети зaхистy B. Мopoза, якi opгaнiзoвyвал.и oднoденнi
гoЛoдlвки стyдel lT lB пеpед pадянсЬкиI\,Iи пpедстaвництваMи,
збip пiдписiв на йoгo зaxисT' камIral l iю в пpeсi .  У вepеснi
|974 p. в спpaвi B. Мopoзa звеpнyBся oсoбистo дo Л. Бpeж.
нrвa сel laтop кoнгpесy сшA Г. .Ц.>кексoн, y rкoвтlt i  -  9 паp-
ламеt lтаpiв Bеликoбpитaнi i ,  ypяд Kаltади. Ha йoгo 3aхист
BисTyпaлa гpoмaдськiсть Фpaнцi i ,  Hiмeччини, Hopвегi i ,  III3g.
цi i ,  Aвстpi i l28. Poзмax та iнтенсивнiсть цiе i  гpol{aдсЬкoi кам-
панi i  бyли безпpецeдеl lтниМи' бaгaтo B чoI\4y 3авдяки зy-
сиЛJ'Iяtv l  yкpaiнськoi дiаспopи. .Ц.ля yкpai l lськoi мoлoдi нa
3aхoдi iм 'я B. Мopoзa стaЛo пpедМeToМ сПpaB)I{нЬoгo пo-
лiт l , tчнoгo кyЛЬTy' сиI\{BoЛoM t lез" ' lамIroi  вoлi .  Дiйснo, B. Мo.
poз TpимаBся I{адзBиЧайнo мy>кltЬo'  Tp_иMaBся дo кiнця. Иoгo
гoлoдiвкa тpивaЛa Дo 22 листol laдa |974 p.,  тoбтo l45 днiв,
i  зaкiнЧиЛaся пеpсI\,Ioгoю: властi  бyли змyшенi задoвoльни.
Tl , l  BI, lмoги в'я3}Iя. У квiтнi  l979 p. B. Дlopoзa paзoшl 3 Чoтиp.
мa iншими paдя}lсЬкиМи дисIjдeнтами oбмiняЛи Ha двox
агeнтiв KГБ, poзкpиTих i  зaаpeштoBаних нa 3axoдi.  Ha
}калЬ, y <<вiльн.oмy свiт i> йoгo пoдалЬl l la пoведiнка нe вiд.
пoвiдaла iдеaлiзoвaнoмy oбpaзoвi незлaмнoгo бopuя. Як пи-
сав iз цЬoгo пpивoдy I.  Лисяк-Py,u.нишький (якoмy не вiд-
мoBиlII в oб'сктивнoстi) ,  <Мopoз бyв пpийнятий всiею yк.
paiнськolo дiaспopoю як гepoй. Пpoтe дy)ке швидкo йoгo
eксценTpичнa i  скaндалЬнa пoведittка викликаЛa зaгаЛЬl{y
збентe>кенiсть. t . . .1 Бiльшe Toгo'  писaння i  пyблiчнi вис.
тyпи Мopoзa, зpoбленi t tим з чaсy йoгo eкспaтpiaцi i ,  в iд-
3нaчаЛися кpайньoю iнтелектyaльl loю беззмiстoвнiстю>l29.
Гaдaеться, щo ця хаpактepистикa вiдпoвiдaлa дiйснoстi .

oдним iз вa>кливих aспектiв pyxy oпopy в тaбopах бyла
бopoтьбa зa статус пoлiтичнoгo в'я3I.|я. Pадянськa BЛaда нe
визнaвалa такoгo стaтyсy Юpидичtto'  хova де-фaктo iнсти-
тyт пoлiтв'язнiв iснyвaв. 3а свiДченням Л. AлексесвoТ, iнi .
шiaтopaми pyxy зa сTатyс пoлiтв'язl ' l iв сTaли B. Чopнoвiл та
poсiйський дисидент € .  Kyзнеuoвl3o. Бyв poзpoблeний ста.
тyс пoлiтинIloгo B'яз}lя, зг iднo 3 якиt\,t вiн мав вимагaти вiд
влaстей зaбезпечеl lня тaких пpaв: вiдбyття пoкapaI{ня нa
тepитopi i  влaснoi pеспyблiки; вiдмiни пpимyсoвoi пpaцi;
yTpиМaнIlя oкpeмo вiд кpимiнaЛЬних злoчинцiв; скaсyBaн-
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пoлiтичнoгo B'язt lя фaктиuнo бyлa пpaвoзaxисHиl\{ pyхoм y
тaбopах, фopмoю гpoмaдянсЬкoгo oпopy B oсoбЛиBo I{eсп.

чити нaбЛи)I(eннЯ !,aTИ Белгpадськoi нapaдI.I кpaiн-yнaс.
ниць нapaди в Гeльсiнкi  1975 p.).  Ишлoся пpo вiдмoвy вiд
Bихoдy нa poбoTy, в iдмoвy вiд pa.ЦянсЬкoгo гpoмaдянствa
тoщo. Bиснa>кливa щoдеHна безкoмпpoмiснa бopoтьбa тpи.
BаЛа B тaбopaх poками. Мo>кнa, зBичaйнo, пopaдiти з тoгo
пpивoдy, щo pyx oпopy нe пpипинявся, щo нaвiть y тaбopax,
y неймoвipнo Bа)кких_yмoвaх, дисиденти пpoдoв)кyвaли пpo.
тистoяти систeIvll. Hеoбхiднo вiддати нале)кне мy>кнoстi
Людeй, якi  в yмoвах iзoляцi i  в iд зoвнiшl lЬoгo.свiтy вiн.нa-
вiч iз сисTемoю вiд.стoювaлI,I свoю людськy гlднlстЬ l гpo-

листyваtI}Iя з закopдoнoм, кoнтaкти з poдичaмI{.тa дpy3яr\4и
на вЬлi нe мoгЛи цьoгo кoмпeнсyвaти. Пoлiтв'язнi мoгли
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зaйMaтися саl, looсвiтoю' вивчaти iнoзeмнi t{oви, якoсь пiд-
тpимyвaти чи нaвiть пiдвиЩyвати свiй кyльтypний piвeнь.
oднaк iхнiй iнтелeктyальний i  дyхoвний "пoт#цi iл '  

Ъ, Ь*-

peмoгa систeMI,I нaд пpoгpeсивI{oЮ iнтелiгенцieю, пepeмoга'

а3аpтy.

Пpaвoзaxпсl||4Й PYI,

вий opганiзaцiйний та iдейний piвень. Biдкpилaся нoBa стo.
piнкa пpoтистoяHtlя yкpaiнськoi iнтелiгенцi i  i  тoтaлiтapнoi.
49p)кaви' гaда €тЬся' нaйтpaгiннiшa в хpoнiцi pyхy oпopy
60_80-x poкiв.

У сеpпнi l975 p. pадянсЬкi газeти oпyблiкyвали пoвний
тeкст 3аключнoгo Aкта Гельсit lськoi нapa.u.и з питань без.
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пeки тa спiвpoбiтництвa в €вpoпi. Hа цi l i  нapa, l i  CCCP дo-
бився oсTaтoчtloгo Bt{знaння пiслявo€tlttll.х кop,п.oнiв y eвpo.
Пi, щo спpaвдi бyлo знаннoю пepемoгoю йoгo диплoмaтi i  в
pyслi пoлiтиKи <poзpядки>. B oбмiн Hа цe pадянськi пpeл-
стaвHики дaли oбiцяl{кy BиKoнyвaти пyнкти гyманlтapних
стaтей 3аключнoгo Aктa, якi,  зoкpeмa, 

-пеpедбaчaли. 
Heдo.

пyстимiсть пеpeслi.Цyвaння гpoмaдян за iхнi пoлtтиЧHl t lере.
кoнaння. Бiльшe тoгo, склaдaлoся вpaх(eння, щo пopyшIeHня
стaтeй 3aключнoгo Aктa бy.Ць-якoю кpaiнoю.yнaсни-
цею Гeльсiнськoi НapaДИ, l\,lo)ке виклИKaтИ юpи,п.иннo oб-
гpyнтoвaнi пpeтeнзi i  iнших кpaiн ,Цo нei,  пpиuoмy ui пpe-
тензi i  нe бy.Цyть тpактyвaTися як втpyчaння y- l l  вt lyТplшtlt
спpaви. Хoчa, як 

-пoказал}l 
пoдaлЬшi пoдi i ,  сссР .пoстa-

виЬся дo свoix 3oбoв'я3ань щoдo пPaB людиHl,I тpaдицiйнo -
пpoстo не викoнaв i .х, саl ' t  фaкт пyблiкaцi i  гyманiтapниx
сiатeй 3aключнoгo Aктa в paдянсЬI{iй пpесi BикJIиI(аB Ho-
вий сплеск aктивнoстi дисидентськoгo pyхy в CCCP i ,  зo-
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дoтpип{yвaвся гyмaHiтapl{их стaтей 3aключнoгo Aктa, щo

ЛисToпaдa !976 p. в Kиевi бyлo пpoгoЛolxеHo ствopeння Ук.
paiнськoi Гpoмaдськoi гpyIIи спpияtIHя викoнанню Гeль-
сiнськиx yгoд, абo Укpаiнськoi Гельсiнськoi гpyпи (УГГ).
25 листoпaдa l976 p. ГeльсiнсЬKa гpyпа бyлa opгaнiзoванa в
Литвi ,  l4 с iчня |977 p.- в Гpyзi i ,  i -квiтня тoгЬ х< poкy-y
Bipменi i .  У вepeснi l976 p. в Пoльщi виник KoмiтЬт iахис.

B Укpaiнi пpавoзaхиснa асoцiaцiя з 'явилaсЬ yпepше' як-
ulo не-_pахyвaти нeвдаЛy спpoбy ствopенl lя <<Koмiтeтy зa-
хистy H.. Cтpoкaтoi-Kapaванськoi> в l97l p. [I{oпpавдa, yк.
pаiнськi дисиденти бpaлн yчaстЬ y ,u.iяльнoстi poсiйських

Цyдoю, i i  пpедставItикoМ y МГГ бyв гeнеpал y вiдставшi
П. Гpигopeнкo, всeсвiт l lьo вiдoмий пpaвoзахисlrик. УГГ Дiялa
цiлкoм tlе3але)l{нo вiд мoскoвсЬкI{х кoлег' щoпpaвдa' iн-

актl lBнo спpияти викoнaннЮ гyманiтapних статей 3aключ.
нoгo Aктa Гельсiнськoi наpaди, дoбивaтися тoгo, щoб в
oсHoвy-взаeмoвiднoсин oсoби i  деpщави бyли пoкла.u,eнi пpин.
ципи ,Ц,eклapaui i  пpaв лЮдини; вI l lиaгaти, щoб нa всix йi>к.
наpoдI{I{x I{аpaдaх' дe маЛи oбгoвopювaтися пiдсyмки викo.
наHня ГельсiнськI,Iх yгoд, Укpаi.нa бyлa пpедстaBЛeна oк.
peМoю делeгaцiею (як сyвеpeнна дepх(aвa _ члeH ooH);
дoмагaтися aкpeдитyвaння в УкpаТнi пpeдстaвI{I lк iв зapy-
ol)кнol пpеси' ствopeння незaЛе)I(I{иx пpeс-aгeнтств дЛя Haлa-
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гoд)кeHI{я вiльнoгo oбмiнy iнфopмаuiею. Як i  мoскoвськa,

пa в свoiй дiяльнoстi кepy €тЬся нe пoлiтичн|lм.И, a Лише гy-
манiтapнo-пpавoвиМи мoтиваМи>>136. 3аснoвниками УГГ, якi
пiдписaли i i  пеprlий дoкyмeнт, бyли письменник.фaнтаст,
кoлишнiй в'язeнь сталitIських табopiв o. Бepлник; гeнеpaл.
майop П. Гpигopенкo; I .  Kaнди6a тa Л. Лyк'яненкo, якi
щoйl lo вийшли I.Ia BoЛю, пoвнiстю вiдбyвши l5-piuнi стpo-
ки yв'язнeltня; o. Мешкo - Мaти пoлiтв'язHя o. Cepгieнкa,
кoлишнiй в 'язeнь сталiнських табopiв, в iдoма пpaBoзахис.
ниЦя; iстopик М. Матyсевиu; iн>кeнep М. МapинoвиЧ;-yчи.
тeЛЬ, кoЛ11шнiй пoлiтв'язе}lЬ o. Tихий; H. Cтpoкaта.Kapa.
BаI|сЬка i  письмeнник }l .  Py.п.енкo (oбpaний кepiвникoм
УГГ). Усi  заснoвt lики гpyПи пiдписали деклаpaцiю вЛасни.
ми iмeнами й пoдaли свoТ адpеси, пiдкpеслююЧи тиtvl сaN{им
свoi нaмipи Дiятl l ,  BI, lкЛючt{o на ЛeгаЛЬtlих засaдaх. Хapак-
теpнa детaЛЬ - нa Мoмeнт стBopення УГГ )кoдeн iз i i  зaс.
нoвникiв нe пpацюBав за фaхoм, ставши )кepтвoю <<зaбopoн
нa пpoфeсi i>. Tpoс 3 ниx пеpебувaли пiд aдмiнiстpaтивttитt{
нaгЛядoм: Л. Лyк'янeнкo - в Чepнiгoвi ,  I .  Kандибa - в
Пyстoмитax (Львiвськa oбласть) i  H. Cтpoката.Kаpaван.
сЬкa - в Kaлyзькiй oблaстi (Poсiя), тoбтo нe мaЛи Мo)I(ли.
вoстi iздити дo Kисва. 3в'язoк iз ними пiдтpимyвався чe.
pез o. Мeшкo, пpичoмy дeякi .Чле}Iи гpy.пи дeлегyвa,пи iй
пpаBo пiдписyвати дoкyменти вiд iхньoгo iменi. .Ц.вoe iз зaс.
нoвникiв - М. Мapинoвич i  М. Матyсевич _ paнirшe нe бpа.
ли yнастi в pyсi oпopy, xoчa й пepеслiдyвaЛИcЯ 3а пeрeкo.
нанtlя. I-[ iкавo й те, щo в opгаt l iзaui i  УГГ бpaли yчaстЬ
люди, якi пpийrпл}I дo дI, lсидeнтсЬKoгo pyхy з пapтiйнo.pадян.
сЬкoгo iстеблiшментy: П. Гpигopенкo - кoлишнiй гeнеpaл.
майop, пoзбaвлeний цьoгo зBаl{ lIя зa пpaBoзахиснy дiяль.
нiсть, i  }1. Py.Ценкo - вiдoмий yкpaiнський письменник,
yЧaсHик i  iнвалiд Bеликoi Biтчизнянoi в iйни, кoлишнiй сек-
pетap паpтiйнoгo бюpo CПУ, викЛЮчеt{ий з пapтi i  i  спiлки зa
сaN{видaBсЬкi твopи (зoкpeмa, <Екoнoмiчнi мoIloлoги>, якi
3 'явилися в l975 p.).

Pеaкцiя BлaДИ на стBopення }Iкpаit lськoi Гeльсiнськoi
гpyпи бyлa oднoзHачtloю й дoсить свoepiднoю. B нiч на l0
Листoпaдa l976 p. <<невiдoмi oсoби> la:r<ИI,aЛИ вiкнa квap-
тиpи кеpiвнIrкa гpyпи М. Pyденкa yламками цeгли' пopa.
нI,Iвши пpи цЬoмy 7O-piuнy o. }1ешкo. Мiлiцiя вiдмoвилaся

poзс,riдyвaти цeй зЛoЧин... 3 цьoгo мoluеttтy й лo uaсy oстaтoч.
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l{oi  лiквiдaцi i  (фактиЧHo poзгрoмy) УГГ нa пoчaткy l980-.х
poкiв гpyпа бyлa oб'ектoм iнтенсивHиx пepeслiдyвань i  peп.
peсiй, якi i l Ioдi Bpa)каюTь свo € 'Ю х<opстoкiстю й пiдстyпнiстю
нaвiть тих' xтo дoбpe oбiзнаний з pепpесивнoю пpактикoю
в CCCP. Утiм, мo>кна бyлo нe сyмнiваTися B тoму',  як; i i i  ха-
pаKтеp rиатиrиyть дi i  влади щoдo <<гeлЬсiнцiв>. У сiчl l i  l976 p.
цK KПсс yхвaЛиB зaкpитy пoсTaHoBy <Пpo захoди, пoв'я.
зaIt i  з peалiзaЦiсю деякиx пoлo)кеHЬ i дoмoв;iеi lс lстеi i  Зак.
лIoЧIIoгo Aкта 3агaльtloевpoпeйськoi нapаД.и>. Biдпoвiдl io ЦK
KПУ 30 сiчня тoгo }к poкy poзpoбив спецiальниЁt плаl l ,  зг iд-
}to 3 яKиN,r пepeдбачалoся здiйснити t lизкy зaxoдiв пo Bикo-
нанHЮ згaдaнoi пoсTaHoBи. Цей дoкyмeнт зaсвiдчyвaв' щo
<<вepхи>> зoвсiм нe збиpаloться вiдмoвЛятися вiд пpaктики
пoлiтичних peпpeсiй, пiдсилювaвCЯ,' lИ IIIC ix l l i  й пoл iти кo- iДеo-
лoгiчl lий кaмyфлях<. 3асoбaм масoвoi iнфopмaui i ,  30I{pe-
мa тиlr,t' щo poзПoвсЮ.Il.)кУB?uTися 3a кopдoHoм' IIpoПotlyва"lo.
ся <<BикpиBaти 3 нaсТyпаЛЬHиx пoзицiй Bигадки pеaкuiйнoi
пpoпaгаt lди пpo нiбитo зpoсTаючy в нашiй кpaiнi  чисеЛЬ.
нiсть людeй' якиx засyдх(yють дo пoзбaBЛення вoлi з пo-
лiтичниx i  pелiг iй lrих мoтивiв, I lpo Tr,  щo нiбитo мaс мiсце
викoPистання Iteзaкoннoгo лiкvваl .Iня в психiатDичнl lх лi .
кapнях тaк 3вaHих <<дl lсидeнтiв>l37. oт>кe, Ivtетoдa нe змiню.
ваЛaся, ПoЛiTиЧl{ i  peпpесi i  . l .p lr tsaj lи '  t tIтеt lсифiкуBаЛi lся
тiльки 3yсиЛЛя, спpямoвaнi нa пpиxoвyванHя цих peII.
peсiй. У пеpшy чеpгy це стoсyвалoся Укpаiни. Якщo в Мoсквi
вЛада пeвний час iще yтpимyвалaся вiд актиB}lих peпpe-
сiй щoдo членiв Гельсiнськoi гpyпи, oстepit .aюuисЬ негaтиB-
нoгo peзoнaнсy нa 3аxoдi,  тo в УкpаТнi,  кyди дoстyп пpед-
стaвHикaМ зaхiдних зaсoбiв I{aсoBoi iнфopмaui i  бyв yкpaй
oбме>кeний, 3 пpaвoзaxисt lикаrvlи Мo}кна бyлo oсoблиBo нe
<<цepeмoHитися>>. .[I.o цЬoгo сIIoIlyкав i xapaктep дiяльнoстi
УГГ, члени якoi дoситЬ шBидкo пiдтвepдили, щo вot lи нe
маютЬ нaмipy oбме>кyвaтt lся деклapaцiями загaльнoгo змiс-
тy. Bх<е пpoтягoМ Листoпaдa.гpyдt lя 1976 p'  був пiдгoтoв.
ленlrй <<Мемopaн.ЦyМ NЪ l> УГГ (йoгo склaли o. Беp.п.ник,
М. Матyсeвич, М. Маpинoвин, М. Py.Цeнкo), кoтpий пiсля
oбгoвopеltня з Л. Лyк'янeнкoм тa o. Tихим бyв видaний
6 гpyлня l976 p. за пiдписами всiх десяти членiв УГГ. Poз.
дiл <<Типoвi пopyшeння Пpaв Людини>> пoчинaBся TaKИ|t|уI
сЛoBами: <<3 пepших poкiв сталiнськoi диктaтypи Укpаiнa
стaла apенolo гeltoцидy i  етнoцидy>tзв. [алi  йшлoся пpo гo-
Лoдoмop l933 p., .  peпpeсi i  30-х, зt lищенHя.УП.A, pепpeсi i  пpo.
ти tшi стдссятнlt кiв тoщo. B <Мемopа ндyм i >> п i.u.кpесл юв Дl.IoCЯ,
tцo пiс.пя Гeльсiнськoi l tаpади станoвищe в Укpaiнi  шo, lo
пpаB ЛЮдиIlи Hе змiнилoся. Ha пiдтвеpд)кeння цЬoгo дoда.
BaBся списoк пoлiтичниx табopiв i  в 'язнiв. Haвoдилися пpи.

|в2

KIIaДИ тoтaлЬнoгo стeжeння KГБ зa гpoмaдянaми' Bикopис.
TаI l}Iя псиxiaтpi i  з peпpeсиBнoю Мeтolo. 3а змiстoм цей дo.
сить oб'емltиl ' l  дoкyмеt iт маJlO ним вiдpiзняBся вiд твopiв
саМBидавy.70.x poкiв. Hoвим бyв йoгo кoн.тeKст: aBтopи ви.
стyпaЛи Blд lмeнl пpaBo3ахиснol aсoцlацI l '  aПеЛюBaЛи дo
мi>кltаpoдних пpaвoBих нopМ. Cамe цeй фaкr. викликав oсoб-
л и Бе Hrвдoвoле}ltlя вл aстеli.

23 гpyлня вiдбулися пepшi oбшyки y деяких члeнiв-за.
снoвникiв УГI. .  Пiд час ц[ lх oбшyкiв М. Pуленкoвi пiдки.
нy"r lи дo писЬMoBoгo стoлy aMеpикal lсЬкi  дoлаpи, y o. Беpл-
никa <<зItайшЛи>> пopнoгрaфiнlI i  листiвки, a в o. Tиxoгo-
гвl l l tт iвкy.. .  У с iч lr i  -  квiтнi  |977 p. УГГ випyстилa l0 ме.
мopаl lдyмiв щoдo пеpеслiдyвання iнакoдyмцiв в Укpаiнi ,
зoкpеrиa B. Лiсoвoi ,  H. Cвi .гличнoi тa iн. У вiдпoвiдь, 5 лю-
тoгo 1977 p.,  бyли зaapе[IToвaнi М. Pyлeнкo i  o. TихuЙ, a
23 квiтня Toгo xt poкy - М. РlатyсевиЧ тa М. Маpинoвич. Цi
apeшти сyПpoвoд)l(yвaлися пoгoлoвниI\,rи oбшyками y всiх
члeнiв гpyпи та в ixнiх з l taйoмиx, лpyзiв У Kиевi,  .Цpoгoби-
ui ,  Чepнiгoвi ,  Мoскoвськiй, Kиiвськiй, Львiвськiй тa .Ц.oне.
цькiй oблaстях l39. Усiм зааpeштoвaнIlгvt пpед'являлися зви-
нyBаЧeння в <<aIlтиpaдянськiй аг iтaцi i  i  пpoпaгaндi>. Cyл
над fol. PyДeнкoм тa o. Tихим вiдбyвся l нepвня |977 p. у
.Цpy>ккiвцi (мiстенкo нeпoдaлiк вiд Д.oнецькa) i бyв фop.
Ir{aЛЬHo <.вiдкpитим>>: зaсiдaння пpoхoдиЛи в ленiнськiй к iм.
}IaTl oднl € l  3 lv l lсцевих yстa}Ioв'  I ipaцlвHиками якol запoв.
ни. ' t l l  пpl lмiщенняlao. Пiдсyднi в iдмoвилися визнaTи себe вин.
HиMl- i .  М. Рyленкa булo зaсyдх(еIro дo семи poкiв тaбopiв
сytsopoгo pе)кимy' o. Tиxoгo _ як <<oсoбливo нeбeзпечнoгo
pецидивiст2, ' -дo l0 poкiв табopiв i  п 'яти poкiв заслaн.
I{я I4l .  Bиpoки бyли Максиl{aЛЬ}Io жopстOкиIt,{I{. 3 l  ЛИПIlЯ
l978 p. гoЛoBa Гoлoвлiтy УPсP М. Пoзнякoв Bидaв нaказ'
зг iднo 3 якI{м iз бiблioтeк 3aгалЬl{oгo кopистyBанI. lя Ta кнII.
гoтopгoвельнoi мepeх<i вилyuaлися yсi  TBopи М. Pyденка
(всьoгo |7 нaзв)|a2.

<<Жopсткий стиЛь>> (тoннiше >кopстoкий) бyв пpoдеIvlotl.
стpoвaний такo)к y спpaвi двoх iншrих членiв УГГ - М. Мa.
pи}loв}tчa i  М' Maтyсeвичa. Cлiдствo Haд ниMи тpивалo бi-
льtuе l t iх< пiвpoкy. oневиднo, спoдiваючисЬ Hа те'  щo Boнt{
мaли спpaвy 3 <<неoфiтами>> дисидеl lтqькoгo pyхy, слiдчi
poзpaхoвyвaЛИ Нa КaяTTЯ й, в iдпoвiдHo,- l la дискpeдитацiю
пpавoзaхисникiв. oднак цЬoгo paзу вoHи -г lPgp-gxyPaлиcя. Як
пoвiдoмлялoся в oднiй з iнфopмauiй дo LlK KПУ в бepeзнi
l978 p. '  <<М. Мaтyсевин, пepебyвaIoчи пiд вapтoю з 23 квiт-
t lя |977 p. пo 3l с iчня 1978 p., )кoдl loгo pазy нe дaв пoкa-
заrIЬ пo спpaвi, вiдмoвився вiд oзнайotvlЛеttня з мaтеpiaлa-
ми спpaви' зBlrнyвaчyвaЛЬнoгo Bиснoвкy. B сy.Цoвoмy зaсi-
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даI{нi BiдrvloвиBся вiд унастi  y пpoЦесi> la3. oбидвa пiлсyл.
lIих I lе Bи3IIаЛи себе винними. Пiд нас <<вiдкpитoгo)> судo-
Boгo Пpoцeсy y Bасилькoвi (Kиiвськa oблaсть) свiдки _
o. Беpлник та H. CвiтличHa'- Як зaзl lаЧaлoся y Toмy )к дo.
кyмеt lт i ,  <<IIаМагaЛися BиKopистoвуBaTи .gyдqчy тpибyнy лля
altтиpадянськoi аг iтaцi i  i  пpoпaганди>laa. М. Матyсевин i
М. Д{аpинoBич oTpиi l{a, ' IИ CTaII, i I 'apтrt i  макснмaЛЬlto N,ro;.к.IIи.
вi  стpoки _ с iм poкiв табopiв сyвopoгo pе)кимy i  п 'ять po-
кiв 3aс,таlIняla5.

У гpyлнi |977 p.зааpештyBa; lи Л' Лyк'янeшкa. 20 лип-
ня l978 p. Чcplr iг iвськltй oб"lасrtий сyд вигoЛoсиB BиpoK: Як
<<oсoб.тивo }IсбсзrIеЧний pешиливiст>>, Л. Лyк'я l tе l lкo oтpи.
мaв зг iднo з ст. 62 KK УPсP l0 poкiв тaбopiв i  п 'ять poкiв
3aс,Tal l I lя.  [1pи йoмy i t tкpимiнyвaЛaсЬ ttс т iльки дiяльнiсть
в УГГ'  a й вигoтoвлeння i  poзпoвсloд)кеHня сaI\,1видаBсЬких
статeй <Рiк свoбoди>, (<3yпиt l iть кpивoсyддя>, <<Пpoблеми
iнaкoдyмства в CPCР>> та iн. la6 Пiд чaс слiдствa Л. Лyк'я.
I{енкo oгoЛoсI, lB гoлoдiвкy ПpoтeсTy'  в iдмoвився дaвaти свiд-
чення пo спpавi i  ск"цaв зaяBy пpo вiдмoвy вiд pадяHсЬкo.
гo гpoMадянствal47.

Як бачимo, y в i .п.пoвiдь t la фaктиutIo пpoTи3aкolrнi  д i i
вЛaди пpaBoзaхисники вiдмoBИ, 'IИCЯ ви3нaTи за цieю в;tа-
дoЮ пpaвo сyдити iх.  Boни сабoтyвaли слiдчi  зaxoди, не пiд.
писyBаЛи пpoтoкoли дoпитiв, p irшyне вiдхиляли пpед'явлеl l i
Тм звинyвaчеl{tIя '  в iдмoвлялися вiд paдянсЬкoгo гpoмадяIl-
ствa. Boни не йtшли на жoднi кoмпpoмiси. oтже, pyx oпopy
знoвy пеpeйшoв y фaзy вiдкpитoгo пpoтисТoянt lя з вЛадoю,

кoлo: члени УГГ пpoтeстyBaЛIl  пpoти пopyшIе}IЬ пpаB ЛIoди-
ни, кapaлЬнi opгaни, Щoб пpиl lинити цi  пpoтести i  пpихo.
вати свoi нeзaкoннi aкцi i ,  сTвopЮвaли нoвi пpeЦедеl{ти цих
пopуl l . lеHЬ, щo виI{Ликалo нoвi пpoтести, а 3a ними й нoвi
peпpeсi i .  У l978 p. poзпoчaлoся Чepгoве <зrr l iцнeння> opгa-
нiв KГБ. 3г iднo 3 пoстаt loвoЮ цK KПCC вiд 17 сеpпня
l978 p. <<Пpo змiЦнеt|ня op-гa.нi" ЦДь УкpaiнськoiPCP>. штaт
цьoгo вlдoмсTBa в pеспyблiui  збiльtuyвaвся }Ia 9l0 oфiuеp.
сЬких пoсaд i  460 пoсaд пpaпopщикiв i  сep>кaнтiв (бeз ypа.
хyвaння пpикopдot lних вiйськ). B. Фeдopчyк пpoпoнyBaв
стBopиТи y 18 oблaстяx pеспyблiки 54 нoBиx мiських i  рa-
йoltrrих yпpавлiнь KгБl48. 3poзyмiлo, щo нe всi  цi  зaxoдl{
спpяMoвyBалися нa бopoтьбy з iнaкoдyмстBoм' oдl lак пoдiб.
l tе безпpeцедеItтнe в пiслясталiнськi  часи збiльшення aпa-
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paтy KГБ в Укpаiнi бyлo нaйяскpавiшим свiдненням деда.
" ' l i  зpoстаюЧoгo всeBладдя цих opганiв i  масrштaбiв iхньoТ дi-
яIльl loстi  в peспyблiцi .

Heзвarкaючи нa pепpесiТ, гpyпa пpoдoвх(yвaлa фyнкuio.
нyвaТи. У лютoмy |977 p. вoнa oПpиJlюДl.IиЛa свiй п'ятий ме-
г\4opаI{дyrvl <Укpаiнa лiтa |977 p.>>, адpесoвaнуlfl кpаiнам ._
yЧасltицяlvt БелгpaдGькoi наpaди кpаiн - y.vaсниць Гель-
сiнськoгo прoцесy.  ̂ Nloх<ливo, це oдин iз нaйцiкавiruих дoкy-
мeнтiв гpyпи' xoчa вiн дещo пеpеoбтяжeний пaфoсoм i сy-
тo лiтеpaтypнo-хyдo)кнiми oбpазaми' B нЬoмy е застаpiлi
пaсах<i щодo <пpавильttoi>> нaцioнaлЬнoi пoлiтики Ленiна i
<<злoвiсItoi дiяльltoстi Cталit lа> в цiй галyзi тoщo. B мeмсl-
pattдумi poбиlrася спpoбa сфopмyлювaTи пpoгpамнi вимo-
ги УГГ' ПpoпoнyваJloся' зoкpем-a, 3вiльнити пoлiтв'язнiв i
лiквiдyвати <<пoлiтlIчнi>> стaттi KpимiнaльHиx кoдексiв peс.
пyблiк i  сссP'  в iдкpити кopдot lи кpаi l tи для вiльl loгo ви-
iздy та в'Тздy, зaбезпeчити вiльнl lЙ oбмiн iн^фopмаuiею, лiк-
вiдyвати цeнзypy' скaсyвaти смеpTнy кapyl{9. Пopял iз цими
кoнстpyктиB[to.пpaгмaтичними iдеями Bисyвалися й сyтo де-
клаpативнi. ПpoпoнyвaЛoся, нaпpиклад, зaсyдитI{ нa piвнi
oб'еДнaних Haцiй самy iдею yбивствa й вiйни, лiквiдувaти
аpмi i  i  сTвopити <BсeплаHeтне бpaтствo нapoдiв нa oснoвi
oб'еднaних Haцiй>, спiльнo виpiшyвaти екoнoмiчнi,  eкoлo-
гiчнi,  демoгpaфiннi тa кoсIvIoлoгiннi пpoблeNlиl50. Boднoчас,
члеl lи гpyпи намагалися висyвaти й кoнкpeтнi, кoнстpyктив-
нi завдаlt l tя.  3ахiдl tий дoслiдник Б. Hагaйлo l lавiть poзui .
нюв.aB цi кpoки як пepшy peaлЬнy спpoбy сфopмyлювaтиi
пoлiтиvнy пpoгpaмy yкpаiнськoгo pyxy зa пpава людини i;
нацiТlst.  Цей нeтoчний виснoвoк гpyнтyстЬся нa нeпoвнiй iн-
фopмaцi i ,  бo кoнстpyктивнi пoлiтичнi пpoгpa[,rи виpoблялися
в pyсi oпopy й paнiшe. Kpiм тoгo, виl{oги' сфopмyльoванi в.
мel,ropандyмi, нe lltали пo сyтi пoлiтичнoгo хapal{теpy.

У вiдпoвiдь нa аpеl lIти члeнiв УГГ дo неi встyпили
o. Гейкo-МaтyсeвиЧ (дpy>кинa М. Матyсeвина), iнх<енеp
B. I(алининеI{кo з .(нiпpoпетpoвсЬкa, B. oвсiснкo' який щoй-
t lo пoвеPt{yвся 3 yв'язнення, poбiтник-еЛeктpик П. Biнс iз Kи-
ева й yнитeль aнглiйськoi мoви B. Cтpiльuiв (м. .Ц.oлина Iва-
нo-Фpaнкiвськoi oбластi) .  У гpyпi знoвy бyлo l0 Чoлoвiк, як

пopylIIеHЬ пpaB лIoдини в Укpaiнi.  Пpoтягoм poкy вийtплo



чoтиpи тaкиx бюлeтенi, a тaкo)к самвидaвчi стaттi <<Pyx за
пpаtsа ЛIoдиlIи нa тлi  нацioнaльних зМагaHЬ yкpaiнськoгo
}IapoД.y>>' <<Haшi 3аB,цaння> та iн. oстat lня сTаTтя' пiдгoтoв-

з.пpoблемoю нaцioна' lЬHих пpaв yкpaiнськoгo нapoдy. Ha-
цloнaЛЬHI пpaBa стаЛи BaгoМoЮ Чaстиtloю 3aгaЛьнoлюдсь-
киx пpaB нaцi i ,  щo пpaгнe вiдстoяти себе пiд сoнцеlt{>Is2.
У статтi завдaHня гpyПи poзl l lиpювaлись i  кoHкpетизyвa-
лися; йшлoся' зoкpеIvtа'  пpo пopyшIel{ня нaцioнаЛЬних, кoн.
ститyЦiйниx, peлiг iйних пpaB не т iльки yкpaiнuiв, а й iнtшl lх
нapoдiв peспyблiки; мiстилися вI.tмoги зaбезпечити пpаBa
пoлiтичниx в'язнiв тoщol53. Cтаття <<Pyx зa пpaвa людиtlи.. .>)
булa oпyблiкoвaнa aнглiйськoю мoBoю вашиHгтoIlськиN,t
Koмiтетoм Гельсiнськиx гapaнтiй для УкpaТни й Гельсiнсь.
кoю кoмiсiею Koнгpесy CШA. B стaттi 

.  
пiдкpсслloва, 'Ioся,

шo Укpaiнська Гeльсiнськa гpyпa €  спaдкo €Mницeю пoпе.

.людини' дo ypядiв. i  пapламeнтiв деpх<aв, якi пiдписaли гель.
сIнсЬкl yгoди, всiх дeш,toкpaтичl lих сиЛ свiтy, даToBа}IoDty

.oсiнню l978 p. У звepненнi навoдилисЯ прикЛaди пepеслi.
дyBaнЬ члeнiв гpyпи й yпеprшe ПpoгoЛoшyвалaся вiдмoвa
Bизнавaти пpaвoмoчними дi i  Bl .I2.Ц.И Iцoдo УГГ. <...  Ми вiд.

Лoсити B I{астyпних сyдoвих пpoцeсaх нацI бoйкoт кapаЛЬ.
нiй пoлiтицi KПPсu'su.

Ha цeй Чaс гpyпа пoпoвнилася t loвими ttлеHaми: дo неi
yвфшли П. Ciчкo (кoлишнiй B'язеttЬ, засyд)кений за yнасть
в oУН) та йoгo син B. Ciчкo (стyлент),- iстopIlки Io. Лит-
Bин тa М. Мельник. Biдкpилoся закopдoнне пpедстaBн}tцт.
вo Укpaiнськoi Гельсiнськoi гpvпи. У Cпoлyнeних Штaтaх
(Hью-Иopк) i i  пpeлставляв П. Гpигopeнкo' B €вpoпi (Пa-
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кopдol{Hoгo пpедсTaBHицтвa мaлo веЛиче3Hе 3Hачeння дЛя
iнфopмyвaltня заxi,r ,ttoi  гpoмадськoстi пpo стаtI спpaв в Ук-
paiнi й oсoбЛивo дЛя мopаЛьнoi пiдтpиlvrки пpав.o3aхисt lo-
гo pyxy' yчaсники якoгo тепep мaли певнy гapaнтlю' щo lх-
t lя дoЛя не 3aЛишиться нeвiдoмoю.

Пiк пpoтистoянHя yкpaiнських пpaвoзаxисникiв з paдян-
сЬкoЮ систеМolo ПpипaB lra l979 piк. Ha цeй чaс взаемoвiд.
IIoсиIlи oбoх стopiFI 3'ясyBaлися пoвнiстю й oстaтoчнo: бy-
лo зpoзyмiлo' щo вЛaдa пpoдoв)кувaTиI\,1е yтиски й pепpeсi l
дo тI{x пip, a)к дoкIl  нe пpидyшить пpаBoзаxисний pyх oстa.
Toчtlo, дo Тoгo )к вot la явнo йurлa нa кoнфpoнтaцiю iз 3ахo-
дoM' xoчa нa сЛoвах ще дoтpl,IмyBаЛaся пpинципiв poзpяд-
ки (uе не oбтяжyвa.цo i i  неoбхiднiстю oг.Цядaтися Ha за-
хiдlty гpoмадсЬкy дyrикy). .Ц.исиденти, 3i свoгo бoкy, в;кe'
не тiшилися жoдl lими iлюзiямIt щoдo влaсних пеpспeктиB.
Ti з ниx, xтo I{aвa}кyвaвся в цeй час зaяBЛятl{ пpo сBoю пpI,I.
четнiсть дo УГГ, 6ули aбo ,п.yжe смiливими людьми, абo,
вжe пpoфесiйними oпoзицioнеpaми, для яких пpoтистoяHtlя
з систеMoю бyлo е.п.инoю пpийнятнoю фopпtoю iснyвання.

l  дo 1979 p. ЧлеHи УГГ не мoгЛи пoскаp)китися нa бpак
yвaги дo них з бoкy KГБ та мiлiцiТ, oд}|ак Tепеp гpyпi бyлo.
oгoлolllенo спpaв)I(tlЮ вiйнy. Метoди ii ведення стaвaЛI{ де-
дaлi пiдстyпнiшими: пpи oбшyках Bдавaлися дo пiдлoгiв,,
фабpикyвaлися сyтo кpимiнaльнi стaттi  звинyBaчення, в iд.
бyвa"пltся пoбиття членiв УГГ на вyлицяx <<невiдoмими>.
Пpи uьoмy викoнaвцi пoдiбних захoдiв нe зBaх(aли в>ке нi:
на щo: вiк, стaть oб'сктiв <<oбpoбки> нe бpaлися дo yвaгI{.
Пеpeл двеpимa квapтиpи o. Мeшкo iнсценyвали збpoйниfг
l lапaд нa нei <<3 метoЮ пoгpaбyвaння>' oчeвиднo, poзpaхo-
вyюЧи' щo сepцe нeмoлoдoi rкiнки tIе витpимае стpeсy.
o' Гeйкo.Мaтyсeвич пoбили нa вyлиui <<нeвiдoмi>>, пiсля
чoгo iТ вiдвeзли дo мiлiцi i  (paзoм з i i  сyпyтникoм B. Ky,rеIo)
i  скла. lIи пpoтoкoЛ пpo тe, щo Boна вчиниЛa 6if i lку, пpигpo.
зивlIIи, щo дo сyлy бyлe пеpедaнo спpaвy пpo хyлiгaнствo 156.
Iншoгo pазy <<невiдoмi> пoгpo>кyваЛи iй згвaлтyванням...  Мi-
лiцiя всiлякo пpoBoкyвалa ч, ' leнiв УГГ нa <<пpoтипpавнi дi i>,
HaмaгаЮtlись фaбpикyвaTи спpaBи зa сyтo кpимiнaльнимl l
статтяп,rI,I.  Hаслiдкoм такoТ пDoвoкaцi i  стaлo 3асYд)кeння
B. oвсiенка в ЛЮтoмy l979 p. дЬ тpьoх poкiв табopiв.зa <<oпip
мiлiцi i>. B. oвсiенкo пepeбyвaв пiд aдмiнiстpaтивниМ на-
гЛядoI\,I нa ЖитoмиPщинi. B листoпадi l978 p. дo ttЬoгo пpи.
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дo сyдy Hа lv l iл iцioHepiв, кpимiнaЛЬHy спpaвy пopyшили пpo-
ти нЬoio сaмoгo. <<Cвiдками>> нa сy.пi Bистyпaли мiлiцioнepи.
3ахисник C. Мapтиrп вимaгaв судити не <<хyлiгaltа oвсieн.
кa>), а тaк 3вaнoгo <<пoтеpпiлoгo>, aЛe виpoк нe ва;ккo бyлo

ви П. Poзyмнoгo. Пiд час oбшyкy B нЬoГo знайшли скЛa,ца.
ний нoх<ик. Цьoгo BияBиЛoся дoситЬ, щoб засyдити йoгo дc
тpьoх poкiв табopiв зa cт. 222 KK yPсP (<Hезaкoннe нo-
'с iння, збepiгaння, пpидбання, вигoТoвЛeння i  збyт вoгне.
пальнoТ абЪ xoлoднoi. збpoi, бoйoвих пpипaсiв i  вибyxiвки>).
Я. Лесiв iз м. Бoлеxoвa lванo.ФpaнкiвськoТ oбластi  бyв зa-
сy,п.х<ениl.t зa ст. 229' KK УPсP (вoнa стoсyвaлaся вигoтoв.
лe}Iня, збеpiгaння тa збyту наpкoтикiв) i  oтpимав два poки
тaбopiв. B. Cтpiльuiв iз м. ,П.oлинa тiс i  >к oбластi,бyв зaсyд.
х<ений Зa <<ПopyшенtIя пaспopтltoгo pe)I(имy> (3poзytt, l lлo'

t68

вдi 
-цopyч iз якимись.гypтo)I(иткaп{и' вoI{а пoчaла гaлaсyва-

ти. Hiби з-пiд зeмлi з 'явилися (ДPУ)кинники>, якi затpийaли
<<злoчиttця>, пoбили йoгo й вiдвели дo мiлiцi i .  М. Гopбаль'
який на тoй час oфiцiйнo lre згoлoшyBaвся як нлен УГГ'
9Ув засУлх<eний на п'ять poкiв зa <спpoбy згвaлтyваI{цgyl l9.
Bже .фдy1и в у-в'язнeннi, М. Гopбaль 3аявив пpo-свiй встyп.
дo УгГ (пoлiбнy тактикy викopистoвУBaЛИ -й 

дeякi iнiцi.
члeни гpyпи' якi дo apештy нe aфiшyваЛи сBoгo члeнствa в.
нiй). Фaбpикaцiя сyтo кpимiналЬtlих спpaв пpoти дIlсиде!{.

тpЬox p.oкlB 3аслaння зa <антиpqдянськy aгiтацiю тa пpoпа-
гaндy>)I60. Taк сaмo зa ст. 62 KK yPсP 6yв зaсулх<eний. (алe
вже як <<pецидивiс 'u).^.B. Kалиничeнкo - l0 loкiв тaбЬpiв
i  п 'ять poкiв зaслaI{Hя|6l .

4 .pyдn" l9.Щ p. властi зaapештyBaли П. Ciчка та йoгo
сиlta Bасиля. Haвеснi l979 p. пpи зaгaдкoBиx oбставинаx

гaдoК нa pадянсЬкy влaдy>l62. oбox вiдпpавили лo тaбopiв
на тpи poки.

Y l979 p. пoшиpилaся такoж пpaктикa пepеслiдyвaнь
знaйoмих, лpyзiв i  симпатикiв УГГ..B oдесi п" ' iaнoмi"pнo й
)кopстoкo пеpeсл. iдyвали B. Баpладянy, Л. Тимнyкa, Г. Гo.
лyмбiсвськy, Г. Михaйленкo, в Kиевi - П. Cтoкoтельнoгo з
дpyжиtloю. Tеpop пpoтl l  УГГ бyв пpoсTo нищiвним.., Пpo.
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Tягoм l979 p' дeB'ять члeнiв гpyпЧ oпиниЛися зa гpатам.и'

д"oЪ_ Н. сЪpo*u'a-I(apaвaнсьiа i  B. Мa"' lинкoвич _ elt iг-

Гy",,",  й. мЪ,on"к пoкiнчив }KиTтя сaмoгyбствoм. Bладa

ЬЁлa ooporьбу зa знищеltt lя УГГ. У Лютoмy 1979 p. лиси.

деHти вiдпoвiли бeзпpeЦe.u.ентн
пи oгoлoсиЛи д.ев'ять чoлoвiIt
пеDебvвали зa кoЛюЧим дpoтo,
u"., ,  ь. Pебpик, [.  Шyмyк, Io
ваЛи зaсЛання (o. B. Рoмaню
B. Чopнoвiл).  3виuaйнo, це бУ
нaк вpa>кaс мy>кнiсть людeй, якi 3нали, Щo цей l{poк мoх(e

oбеpнyтися дЛя них нoвиI\{и. pепpесiями ' a I.ЛЯ б1lulo^11 i.
tI l Iх це MoгЛo o3HaЧaтI{ не т iльки нoвe пoзбаB. l .Ie l lHЯ BoЛI'  a

й зaгpoзy дЛя )китTя. Boсени l979 p. з 'яBиBся Мeмopaнду1\{

УГГ,.пiд якиl i t  стoЯв 2l  п iдпис. У ньoмy.гo.BopиЛoся TaI{r:

uBвj>кaсмo, щo Гельсiнськa гpyпa в Укpаtнi  нa сЬoгoднlru.

нi l" lдeнь стаЛа l taцioнальнoю пpoблeмoю. Kpoв.нolо спpaвolo

yкpait lськoгo наpoдy. Kpив.aвoю сПpaвoЮ наЦl l .  JBеpтa € 'мo

y"l.y yкpаiнськilx'патpioтiв нa .виключ",й :y^1ч,li^i::y.
Ьa"' io.-HЪ тe, щo гpyпa cTaЛa фaктopoм нaцlol lаЛ.Ьнo-виз.

вoльнoi бopoтьби yкpaiнськoгo нapoдy 3a сBoс Tuц19"1.o-""
i  пoлiтичне визвoлення тa пpавo ЛюдI, lни х<ити вiльнo нa т iй

,землi,  дe вoна наpoдиЛaся, дe жили-i . i^цpeдки>l63.: . .  -
HiпЬикiнцi 1079 _ нa пoчaткy l98-0 p. Укpаiнськa l еЛЬ.

сiнська гpyпa в Укpaiнi агoнiзyвaла. Бiльшiсть i i  Члeнlв пe.
oЬo*,n"^ Ь тaбopaх aбo на 38CЛ3Hl l i .  Boсени l979 p. пp<l

5.'i",il i угГ_зЪяЪили Я. Лесiв' 3. Kpасiвський i П. Poзyм.
}a гpаTами, тa И. 3iсельс, який
lеннi. Toдi )к дo гpyпи встyпl l .
: ,  кoтpi неrцoдaвнo пoвеpнyЛи-
пDoxаHня o. Mешкo, 3aвдяки

tкio, B. Cтус oфiuiйнo взяв на
: бyв фaтaльний кpoк. Baх<кo
lемнiй лiкapнi B t lЬoгo зaЛиIIIa.

,  B. Cтyс зrtaв'  щo цей вчI l l toк

знoBv пDиBеде йoгo дo тaбopy, ви)*(иTи в якolr , ty y ньoгo нi-

"*,* ' i " . iв 
нe бyлo. Biн свiдoмo пiшoв нa )кахЛиве' po:J.

;;*y;-;;  д.*i ,o,*, poкiв сaмoгyбствo. (Пiд нас i t tтepв'ю

3 дeякиI ' , tи yЧaсникaми pyxy oпopy дoвoдиЛoся t lyTи дyшrкy'

uro o. Меrшкo BчиtIилa бeзвiдпoвiдaЛЬнo, запрoI]oIlyBaв[Jя

B. Cтyсoвi oчoЛити УГГ, oсxiлЬки Boнa He МoГЛ3 l lе знати'

чoгo це йoмy кoштy"a",йe. Гадaеться, щo P: Cтус i  сaм, без

чийoгoсь вт!yuaння, мiг звaжц:ися нa пoдiбнl l l . r  кpoк.)
У сiчнi j-беpeзнi l980 p. УГГ встигла Bипyсти-ти двa lн.

фonмaцiйниx бюлeтeнi. Hjвеснi тoгo )к poкy вiлбyЛася нo.

Ёa 
.сеpiя 

apeштiв _ тaк 3вaних <<oлiмпiйських>> (,Ц.o /vloскoв-
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17,2

бiльш <<лiбepальний> П. 3aгpeбeльний. .Ц.oсить нeспoдiваtto

даваЛo зtv'oгy влаДi дiяти щoдo ttиx yкpай безпapДoннo й
свавiльнo.

Cтанoвище '<гeльсiнцiв> y тaбopаx щoдалi пoгipшyвa.
лoся. Л. Лyк'яненкoвi yпoвнoвах<еiий KГБ зaявив,.пp-имi.
poм, такe: <<Як же ми випyскaтимеMo вaс нa вoлю, кoлI{ ви

l?8



вдaлoся пoвнiстю I.IейтpaЛi3yBaти Мoх{ливe BiдHoBJlення дiя.
ЛЬI{oстi членiB УГГ нa вoлi. B 1983 p. звiльнився (лoстpo-

ЛЬHиЛися П. i  B. Ciuки) '  пoТpaпляли в такi  yмoви' щo гoдi
бyлo й дyмати l lpo якyсЬ плiднy д-iяльнiсть. Пpавoзaхисний
pyх в Укpai.нi фактиннo заBI\,tеp. 3дaвaлoся, в yмoвaх в..се.
владдя KГБ, тoтальHoгo }Ieхтyвaння 3акotlol\, l ,  кopyпцl i  l

Kyнинський oсoбливий кottцтaбip, дe дoсид)кyвaли. <<гeль.
сiнцi> та iншi пoлiтв'язнi.  B l987 p. дoстpoKoвo звiльнили

174

вol{a пPoгoЛoсилa дoсяг}IeI{ня l{езаЛе)кнoстi УкpaТни...  Пo-
чинaлaся Hoвa eПoхa.

Д.iяльнiсть Укpаiнськoi Гeльсiнськoi гpyпи бyла нaстi-
ЛЬкIt х( Ba)кЛивим' наскiльки й неoднoзнaЧI{иM етапoм y poз-
виткoвi pyхy oпopy. Цe бyла пepша oпoзицiйнa opганiзaцiя,
яI(а-yтвopиЛacЯ Ha ЛегалЬHиx засадах (якщo не paхyвaти
УPсс, яKa пo сyтi не бyлa ствopeна). Boнa недЬoзi lачнo
ПoсTаBl lЛa yкpaiнськy пpoб,reмy B кoнтeкст зaгалЬHoлюдсь.
киx цiннoстeй. oсoбливe знaчeння мaлo Tе' щo вoнa стала
нa зaхист пpав нe тiльки yкpаiнцiв, а й пpедставникiв iн.
rших нацioнaльнoстей Укpaiни (вapтo Лише пеpегЛянyти ви.
пyски <Biсника pепpeсiй в Укpаiнi>, щoб пepeкoнaтися в
uьoмy). У свoТй дiяльнoстi УГГ тiснo кoнтaктyBалa i  спiв.



нaцi i  стaB базoю oб'eднання piзнoмaнiтI{иx сил. УГГ бyлa
свoеpiдним вiдбиткoм, пpoдoBжеHням yсiх пoпеpeднiх eтa.
пiв poзвиткy pyxy oпopy. Bсe цe ваpтo зaнести в aктl lв iс.
тopi i  гpyпи.

Paзoм 3 тиМ нe п{o)кна нe пoмiтити, щo i i  дiяльнiсть бy.
ла lиaлoyспiшнoю. Cвoс гoлoвнe зaBдаl{Hя _ пol l lиpeння iн-
фopмаui i  щoдo пopyшенtlя пpaв людини в Укpаiнi - гpyпa
викoнaЛа, oднaк пoмiтнoгo BпЛиBy нa стaH спpaв y цiй гa.
лyзi вoнa Hе мaлa. Iдeйний дopoбoк гpyпи дoситЬ бiдний.
Boнa нe змoгЛa такoх( дoсягти скiльки-нeбy.Ц.ь пoмiтнoгo пo-
лiтичнoгo Bпливy сep9д iнтeлiгeнцi i .  Piд .pynn iнoдi вiдlt lтoв.
хyвaли не тiльки небeзпека pепpeсiй, а й автopитаpнi мo.
MeI{ти в дiяльнoстi деяких i i  opганiзатopiв. Утiм, yсe Цe
lr,toжtlа зpoзyмiти, якщo зBa)Kити l la т i  yмoви, в яких po3ви.
BaЛaся дiяльнiсть УГГ. 22 члeHи гpyпи (з 37) ПpoTягoм
yсЬoгo нaсy i i  iснyвання пepeбyвaли в yв'язнeннi абo >к нa
заслaннi. Д,ля бaгaтЬoх чЛeнствo в УГГ бyлo сyтo сиMвo.
лiчним. Kiлькiсть peaлЬнo дiючих члeнiв гpyпи нiкoли не пe.
pеви щyвaл а 5_ l 0 чoлoв i к. .[l.i ял ьн iсть УГ Г .б^y.irа свoсp iдн и м
пiдсyмкoвим eтaпol l{ poзвиткy pyхy oпopy 1960-80-х poкiв
в Укpaiнi.  Boднoчaс Boнa стала свiдueнням Toгo, щo вiн пе.
peхoдитЬ y стадiю зaнeпадy. УГГ мoглa зaпoЧaтKyBaти нo.
вий eтaп ви3вoЛЬнoгo pyхy, oднaк oбставини не дo3вoЛили
iй цьoгo зpoбити. Bтiм, кoли цi oбставини змiнилися на крa-
ще самe члe}Iи гpyпи cTaЛИ oдниMи з нaйактIlвнitших yнaс.
никiв пoдiй, B peзyЛьтатi яких Укpaiнa здoбyла сaмoстiй.
нiсть. Aле l le в)ке зoвсiм iнша тeма.

(Holvlo DISSlDЕNS"
(пlслямoBA)

Bиникнeння pyxy oпopy в Укpaiнi в l960_80.тi  poки на
пеprший ПoгJIяд бyлo явищeм нeлoгiчним i нeзакoнoмipним.
oднак вiн виник, iснyвав мaйх<e двaдцятЬ poкiв, i  uей фaкт
y багатьoх вiднotшенняx виз}Iaчив сyспiльнo.пoлiтиннy си.
тyaцiю в УкpаТнi в лpyгiй пoлoвинi 80.х _ нa пoнaткy 90.x
poкiв. Hе мeнш алoгiчнoю BидaстЬся тa oбстaвиH?, щo oс.
Hoвoю цЬoгo pyхy сталa iнтелiгенцiя. Мo>кнa бyлo б пpи.
пyстити, щo BиникHeння iнтeлeKтyaЛЬHo-лyxoвнoi oпoзицi i
peх<имoвi, iТ тpансфopмaцiя B дисиде}Iтствo й opгaнiзoванi
фopми oпopy 6улll випaдкoвiстю. oднaк ця Bипaдкoвiсть, чи
цiла сеpiя випaдкoвoстей, l ' laЛa, здаrтЬся' цiлкoм зaKoнo.
мipний xapaктеp i  власнy лoгiкy. Якчo пpoстe)I(ити pеTРo-
спективy стoсyt lк lB деp)кaви та yкpаlнсЬкol lHTeлlгeнцl l  в
paдянськi тa й пepe.u.pадянськi чaси, стaнe oчеBидним' щo
Bиtlикне}It lя pyхy oпopy в дoслiджyвaний пеpioд ви3нaЧa.
Лoся пpoцeсaми, якi мали глибинний 3мiст, i  щo саме iн.
телiгeнцiя бyлa пpиpeчеHa I{a тaкoгo poлy кoнфлiкт iз влa.
дoю.

Щoб дoBeсти пpавoмipнiсть цЬoгo тBepд)кeння, вapтo
спoЧaтKy poзглянyти apгylиeнти, якi iстopiя висy}Iyлa пpo.
ти тaкoгo poзBиткy пoдiй. Пpoтягoм мaй>кe всЬ-oгo пep.ioлy
iснyвaння paдянськoi BЛaДI4 тpиваB пPoцес poзбyдoви iдеo.
лoгiчнo й пoлiтичнo мoнoлiтнoТ системи в CCCP. Для цьoгo
бyли ствopенi всi неoбхiднi екoнoмiчнi й сoцiaльнi пepeдy.
мoBи: збyдoвaHa oд}loyклaдна eкoнoмiка, лiквiдoвaнi неl loт.
piбнi для нei сoцiaльнi веpстви i  класи, а зaмiсть l lиx yтвo.
peнi uи пepeфopмoвaнi <<нoвi>, налaгoд)кенa x(opсткo ценг.
paлiзoвaнa .систеМa. бюpoкpaтi i .тoщo. oднoпapтiйнa сисTе.
мa, iдeoлoгiннa yнiфiкaЦiя сyспiлЬствa' пepeтвopeHня пpaв-
лячoi паpтi i  Ha дep)Itавнy стpyктypy забезпeuилl l  неoбхiднy
пoлiтиuнy мoнoлiтнiсть i  стабiльIt iсть систеMи, якa I{ала



всi pиси тoтaлiтapнoi. Бy.Ць-якi сoцiальнo-класoвi кoнфлiк-
ти, якщo вoни ltазpiвали, виpiшУBaЛИcя май>кe в пoBtloмy
oбсязi дep)кaвoЮ' iдеалoм якoi бyлo пpoгoJ' loшенo безклa-
сoве, тoбтo yнiфiкoвaнe сyспiльствo. Цей iдеaл пoшиpиBся
Tакo)I( нa сфеpy ltацioнaльних вiднoсин' кoлl,t  бyв пpoгoлсl-
пtений кypс нa стBopeння <<нoвoi iстopl lнitоi  спiurьнoстi - pа.
дянсЬкoгo нapoдy>, нa цapинy дyxовнoгo )I(иTтя (бopoтьба
за <tr4opалЬнo-пoлiтичнy сднiсть сyспiльствa>>, <<paдянський
спосiб. )киття>' виpoблeltня МopаЛЬl loгo кoдек9Y <бy,п. iвника
кo:t lу l l iзмy>, спoстepiгaлися навiть спpoби yнiфiкaui i  iнтим.
нoгo }I{иття). Мoнoлiтlt iсть, едtt iстЬ сисTсМи сTaЛи i i  святи-
неЮ' якa oбepiгалaся yсiмa п{o)клиBимl,I зacoбaми, сepei l
якlах, мабyть, найyнiвеpсальнiшими бyли насильствo й те-
pop. [еpх<авa без>кaлiснo, мeтoдичнo l i  масштaбнo пpидy-
шyвaЛa бyль-якi спpoби нeзгoди' i t lакoдyмствa, l te ка)кyч}l
в)кe пpo oпoзицiю, пpичoмy цe не бyлa 3ЛД Bol 'IЯ i ' , lo)кнoвЛад.
цiв, бюpoкpaтi i  Чи пoлiтикiв. ! .ля дepх<aBИ, яКa iсн-уе в
paмкaх тoтaлiтapнoi систeми, Taкa фyнкuiя зaв>кди бyлa,
с, l i  бyлe цiлкoм пpиpoднoЮ. Bсi цi МoI\{eнTи, гадarтЬся' тpe-
ба вpаxoвyвaти, poзгЛядaюЧи сТoсyt lки деp)кaBи тa iнтелi.
генцl l .

Iнтелiгeнцiя, як сoцiальнa веpствa, була i  e дoсить aмopф.
нtlм явищем. I i  сoцioлoгiчнi кoнтypи Чaсoм дy)Ke poзпЛIrB.
час,г i ,  iй влaстивi вiДнoснo Bисoкa сoцiaльнa мoбiльнiсть,
pухливiсть сoцioкyльтypних хаpaкTepистик' не кa)I{yЧи вх(е
пPo Мo)l{ливiсть змiни пoлiтикo. iдеoлoгiчниx пpихильнoстeй
та opiентaцiй. Kpiм тoгo, oднiсю з найвах<ливitпих i i  сoцi.
aЛЬних фyнкшiй зaB)I{ди зaЛишaЛoся iнакoмlIсЛеtlня' вoнa
бyлa тим сepeдoвищем' з якoгo виxoдиЛи iдеТ, шo нe збiгa-
л|4cя з oфiшiйнo визl lаними сyспiльнo-пoлiтичними дoKтpt{-
наМи. У вiдкpитиx, дeI\, loкpатичHиx сyспiльствaх кpитичtlo
}lастpor}Iа чaстинa iнт-елiгe.нцi i  мaе мoжливiсть вiднoснo
вtльt lo пpoпагyвaти свol lдеl,  в 3aкpиTих' тoTaЛlтapних' вo.
на цiс i  мoжлиBoстi пoзбавлeнa.

oтх<е, цi oсoбливoстi iнтeлiгeншii  тpебa вpaхoвyвaтl l ,
aнaлiзyюuи poзвитoк i i  в iднoсин iз деp>кaвoЮ в paдянськo.
мy сyспiльствi.  Цi oсoбливoстi,  свiдol,ro чи l lесвiдoпto, I}pа.
xoвyBaлися деpжaвoю' KoЛи вoнa пpoгoлoсилa сBo€ 'ю l{етoю
сTвopенl lя нoBoi, тaк званoi <<poбiтнинo.селянсЬкoi iнтeлi-
генцi i>. Цей евфемiзм мaв пoдвiйне 3нaчення: йruлoся, пo.
пеplIIе, пpo змiнy сoцiaльних джеpeЛ фopмyвання iнтелiгeн.
цi i  (деpх<aBa тeпеp пpaгнyлa бeзпoсеpeднЬo pегyлювaти цeй
пpoцeс)' . .пo-дpyгe, пpo pегyЛЮвання сoцiальних фyнкuiй iн-
тeлiгeнцi i  т iсю х< деpх(aBoю. Фopмyвaння <нoвoi> iнтeлi-
генцii здiйснювaлoся пo декiлькoх нaпpяN,raх. Taкиil i3 ниx,
яl< змi lrа сoцiaльниx д)I(epeл i i  фopмyвaння, дoсить гpylrтoв.
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нo виBчений в yкрaiнськiй iстopioгpaфi i ' ,  тoмy oбме>кимoся

яльнoстi  iнтелiгeнта ,  якl l i l  скopiшe нагадyr пpиHцип кpу' .
гoвoi пopyки. B peзyльтатi  тBopчa ir lдивiдyaльнiсть, якщo
вoна збеpiгaстЬся, мo>ке iснyвати i  пpoявлятися Лише чеpeз
<<кoлектl , tв>>. <<Koлективiзaцiя> iнтелiгенцi i  значнo пoлeгши.
лa дep)I(aBi мaнiпyлюBання сoцiальнoto пoвeдittкoIo цiсТ
сoцiальIroi  вepстви, здiйснення I{aглядy 3a I lеЮ. B iдеa; l i
цeй нагляд мaла здiйснювати сaмa iнтeлiгeнцiя: <<кoЛеKти.
Bи>> чyтливo pеaгyвaли нa буДь-якi  aнoмaлi i  в пoведiнцi свo.
iх ч,rенiв. oпинитися ) l(  IIoзa мrх(aми такoi спiльt loти o3.

ня i i  свiтoглядy, зних(еltня i i  iнтeлeктyaлЬнoi КyЛЬтypи' де.
гyмaнiзaшi i . ,Ц.eфopмyв aЛaсЯ систеIvIa i i  свiтoглядниx цiнltoс-
тей: зaмiстЬ загaЛЬнoлЮдсЬкиx нaв'язyBaЛися штyчHo Bи-
ttaйденi <<клaсoвi>, якi  мaли слy)I{ити iнтepесaм пpaвляuoi
пapтiйнo-деprкaвнoi бюpoкpaтi i .  Д,ля iнтeлiгeнцi i  дyxoвнi
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сеpeдoBищl lнaкoмислеIlня.

.У pyслi пoлiтики oдеpжaвЛelrrrя i  yнiфiкацi i  iнтелiгенцi i
здiйснювались i i  дeнaцiot la_лiзацiя (oстal lнс Hе стoсy €тЬ.
ся 1;oсiйськoТ i l lтел. iгel lцi i) .  Цей IIpoцес poзгopтався y дBoх
l lаПРяtиах _ pусифiкaui i  i  aсимiляцi i  нaцioнaльнoi lнтeлi .
геltцi i .  Pyсифiкauiю не слiд poзгЛядaTи , lише яК пpoцeс вiд-
Bepтoгo }lа.сад;t{yвання poсiйськoi мoви i  кyльтypи й витiс-
t lсIIня lIацiotIальr lиx Мoв i  кyльтyp. Пo.пepше, вoна poзви-
Bа, 'Iася з piзним piвнeм iнтенсивностi в piз i i  пеpioли pal,ян-
ськoi в, lади, пo.дpyге, вoнa мaлa нaбaгатo бiлiпlе aсЪeктiв

)ками вПЛивy нацioнaльнoi iнтeлiгeнцi i ,  aбo асимiлювa.
Лo i i '  пoзбaвлялo мo)кливoстi пpимlIo>кyватI,r нaД6aн-
|1я власltoi  кyЛЬтypи' opгаt l iннo poзвивати i i  (теpмiн
<кyльтypa> вх{иBаетЬся B дaHoI\, ly випaдкy в нaйruиpшoмy
poзyмiннi).

Hаpеrптi '  вapтo згaдaти i  пpo такий aспект стoсyнкiв
деp)каBи тa iнтeлiгeнцi i ,  як стBopeнI{я систeми пpидyuIенI{я
й пеpeслiдyBaння iнaкoмислення, нoнкoнфopмiзiиy.-Peпpe-
сивнa пpaктикa щoдo неyгoдниx бyлa кoнстaнтoю цих стo.
сyнкiв. Бiльшe тoгo, пoдiбна пpакTикa застoсoвyвалaся час
вiд vасy навiть щoдo цiлкol\,l лoялЬ}Iих дep}кaBi пpeдстaв-
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никiв iнтелiгенцi i ,  oчeвиднo' з I\,tетoю <<санaцi i>>. oсoбливo

якa Hе вЩ}хZl l ' IZl  пpoTягoм yсЬoгo пеploдy lснyBal lня paдян.
ськoi влaди. Пoдiбна пpактикa iнтeнсивних пеpioдиvних
< I(poвoпyскa }lЬ)> гI pи3I]oдил a дo BисIIа}кеl l  ня iнтелeктyaЛ.Ь}lo-
кyЛЬTypl loгo ге-нoфoндy. Факти.tн-o всi пoкoлiння yкpaiнсь.
кoi iптелiгeнцi i  в poки pадяI. lськoi BIIaД|4ЗaЗнaBaлИ pепpссiй

pевoлюцiйнy i  i i  дyxoвних спaдкoемцiв - <<д.вaдцятникiв>,
генepaЦiю, якa булa oснoBнoЮ сиЛoю Hацiot lаЛЬtlo-кyЛЬтyp-
нoго вiдpoдх(енHя l920.х poкiв. Идeться не тiльки пpo сy.
тo фiзиннi втpaти (xoнa вoни Й 6ули tIайбiльultrми 3а всlo
iстopiю yкpаiнськoi i t lтелiгeнцi i) .  Haй>кaxливiшe те, щo pa-
зoм iз циI\, lи пoкoлiннями бyла втpaueнa iнтелeктyалЬнo.
дyхoвна тpадиuiя, яка фopмyBaJ|acя не oдHe десятl, iл iтт, l .
Бyв poзipваний 3в'язoк lt,liх{ пoкoлiннями iнтeлiгeнцiТ, тoб.
тo пpипинився Пpoцес poзвиткy пo висхiднiй. Hoве пoкoлiн.
ня пoЧинaЛo I{aйх{е з нyльoвoi кoopдинaти, щo нe мoглo не
вплинyти на йoгo кyльтypний piвень, a poзpив y poзвиткoвi
iнтелeктyалЬtlo-дyхoвrюi тpaлиuii дoвеЛoся надoЛy)I(yватl,l
в>ке tпiстдесятникaIи. Bельми негaтивниI\, l  нaслiдкoм peпpe-
сивнoi пpaктики деp)кaви щoдo iнтeлiгeнцi i  бyла пoявa-тaк
звaнoгo <<гeнeтичнoгo стpaхy> в цiлoгo i i  пoкoлiння. Цей
стpax паpaлiзyвав вoлю, стpимyвaв poзвитoк твopчиx aм.
бiцiй, .  oтpyюBaв.. свiдoмiсть, oбме>кyвав сoцiaльнy aкт}lв.
t l lстЬ lнтелlгенцl l '  спpияв poзвиткoвi кoнфopмiзмy, тaк звa-
нoi <<пoдвi irнoТ мopaлi>. 3вopoтнoю стopoнoю peпpесивнoi
пpaктики булa системa <<кyпiвлi> iнтелiгенцi i  деp>кaвoю.
Не всi видaтнi oсoбистoстi пiдлягали зIIищеIIню й зaлякy.
вa}II lЮ. Чaстина з них свiдoмo й надзвичайнo aкTивнo сЛy)ки-
лa тoталiтаpнiй деpх<aвi, якa кyпyвaЛa Тхнiй мoзoк, тaлaнт,
здiбнoстi,  забeзпeuyючи нaтoмiсть вищий piвень )киття, дo.
пyскaючи дo poзпoлiлy матеpiaлЬниx блaг aбo втягyюuи Тх
в aдмiнiстpaтивнo-yпpавлiнськi,  iнtпi бюpoкpaтиuнi стpyк.
тypи. Ця чaстинa iнтeлiгeнцi i  мaлa дoсItть висoкий сoцiaль.
ний стaтyс в iеpаpхiзoBaнoмy сyспiльствi i l  6улa кpoвнo 3а-
цiкавлена v йoгo з6еpeх<еннi.
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oтoхt, здaBаЛoся б, бyлo зpoблeнo все, щoб мaксиМaЛЬ-нo l l -ейтpалiзyв-ати ..нoнкoнфoiэмiстськi "o*,"oo., i- l" ' .ni-генцiТ, зpoбити i i  нaйлoяльнfшЬю сoцiальнoю веpствoю. CлiдвизIlaTи, шto t lа пеBнoмy етапi свoгo poзвиткy 
.тoталiтаpнa

деp)I(авa дoбилася пoмiтниx yспiхiв y-дoсягнeннi цiеi  мёти.3 сepедиltи lg30-x та двадцяiь poкiв-пo тolvty '  пpиHaймнi на
:: ": pl. :'1' : Тl ]i1::'^".:.:,.ryTтя, н e .с п oсте p i г а л "ь ; ; ;;;;i ;; p ".Uи J uoкy lнтелlгeнцl l  п iти всyпеpeч деp)I(аBнoмy диктaтЬвi( i н тeл i гe н ц i я, я к a в х oд и л a дo " o У н _ y-ft д :." ii rJ. fi l ТЁ'i, l .oтжe, здaBaлoся, гoлi бyлБ 

' i_сйiв,т l lcя 
Ha виникtlеttt lяза тaкиx ylv lo-в y сepедoBищi iнтелiгeнцi i  сил, .дui",*. nЬo.Tиставити себe тoта.лiтapнiй системi. oднaк'nйioд," Ъ.,змiнювався свiт, змit lювЬлпcя oбстaвинЛ Ё l i jЁo. ' lЪЪ-" цioбcтaви'ни нa6ули такoi силl,t, щo nЪ зважати на них деp->кава бiльш. 

"" ":..{1. Пoчалися зрyшеHня u .oiйi'ufr."inсистeмi,  якi ,  вpeштi.pешт, вплинyлй на вlдttoсиHи деpх{aвий iнтeлiгенцiТ. 
.

Цgpч за все'  3,яв| lЛиcя пpoгали}lи в iдеoлoгiчHoмy Mo.нoлiтi. Пеpшoю з них cTaЛa КpИTИKa тaк зваtloгo <<кyлЬтy
oсoби> Cталiна. Bпеprше бУлa il iддa"u дo."'o >кopсткiй, якна тoй час, кpиТицi oднa i шентpiльниi qi.yp д.iЬ*u"tio.o

инею. Iнiцiaтopи чaсткoвoгo Doз.

Чat l} lя oдt loгo з це}IтpaлЬниx iдoлiв та спpoстyвaння деякиxдoгматiв тoгo Часy iкщo не зpyйнyвiлo.uю Ьipy noj"iЬЪ,
l iви, виклиKалo кpизy дoвioи

y безгpiшнiсть iдеoioгiчнix
льшеr щo в значнiй мipi  вoнa
r цiлкoм лoгiчнo бyлo. пiддa.

\ Jt л t п l сJl l t е tl ц l l' н a в rтЬ u,, *oflox.oHo'*;: T: "J } Jxъ"ffillпoвe 3наЧеHHя: yдaвaнa цiлiснiсть i  oднoмipнiсть свiтv oйaпopyшeна' стaлo зpoзyмiлим, щo iснyють Ьapiaui i  
'й" i-т," 

ypаlvrкax oфiцioзних дoгмaтiв. Яснa piu, величе3не зHачeHнямаЛo те' щo pевiз iя oкpеMих кoмпЬнeнтi" l  нac'йЬЪ.6Бi-
: i lч" i  iдеoлoгi i  бyлa запoнaткoвaHa u".p*.",, .  ц; ;; 

' ;; .I(и спoнyкалo в.имylштpyвaHy .ц.epх(авoю 
.iнтелiгейiю. 

o;.;;.кoI{aIJня вiдпoвiдних вказiвoк, а й звiльнилo дyxoBниh- пpo.стip Для тiс i  чaстини iнтелiгенцi i ,  
"*..nooачилa 

в пoки щo
:::l,uu_"* змiнaх, якi вiдбyвaлIlcя в сyспiльс"*i, йБ*й.вoстl дЛя пoдалЬшoгo пpoсyBaння y цьoмy нanp"мi. Ъ"iм,
182

Bалися B них.

I(oнфpoнтаuiя з 3ахoд.oм пiд Чaс <<xoлoднoТ вiйни>,
внyтpiшнi пoтpeби poзBиткy paдянсЬкoгo сyспiльствa Bимa.
гaЛи мoдеpнiзaцi i  Ёсiei  сиiтeми. Hеoбxiднo бyлo пеpeбyлo.

бo сaма системa стaвaЛa дедалi слабкiшoю й poзклaдaлася
зсеpеди H и. Мoдеpн iзaui я ви м.агал u'з 19* * gilly^:i "-.'.f.l"-тoстi,  в iдмoви вiд сaмoiзoляцi i  в yмoвах <<Bopoх(oгo кaпlта.
лiстичнoгo oтoчeнHя>. 3a циx oбставин нaвiть oбмеx<eна вiд-
кpитiсть пpизBела дo збiльшeння iнфopмaтI, lв}Ioгo пoтoкy iз
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3аxoдy' який, кoiм yсЬoгo iнtшoгo, пpинiс зaгaльнoлюдськi
лyхoвнi цiннoстi,  спpияB пeвнiй мoдepнiзаЦi i  свiдoмoстi iн.
телiгенцii i, щo дyх<e ва)l(лиBo'- пiд-силeнню дyхy скeпти.
цизмy, poзмивaв нав'язaний дepx{aBoю фopмaльний кoлeк-
тивiзм. У сеpедoвишi пpoгpeсивнoi iнтej iгЬнцi i  зpoстав iн-
теpeс дo тaких дyхoвHиx Цiннoстей, якi нe гapмoнiIoвали з

цЬoгo пoтpiбнo. бyлo б з}Ioвy вивiшyвати давнo пpopх<aвi.
лy <<3aЛl3нy 3aвlсy>.

таI{o)к пoспpияЛo пepeoцiнцi цiннoстей Чaстинoю iнтeлiгeн.
цi i ,  фopмyвaнню Hoвoгo пoглядy нa сyчасHy дiйснiсть. oг-
}ке, нaстаB нaс збiгy цiлoгo pядy iстopt,tчних oбставин, пiд
впливoм якиx iнтeлiгенцiя часткoBo вийшла з.пiд тoтaль.
ttoгo кoнтpoлю й диктaтy дep)I(aви. I.[ьoгo бyлo дoситЬ' щoб
сepед пeвнoi i i  чaстини пoчaлися l l lyкaнHя, небa>кaнoгo для
деp)кaви xаpaктеpy й спpямoвaнoстi.  I{ i  шyкання пopyДly.
BaЛи iдeoлoгiннy oднoманiтнiсть сyспiльства. oскiль.
ки тaкa oднoманiтнiсть бyлa йoгo цеме}Iтyloчoю силoю,
мo)кнa бyлo пepедбaчити pеaкцiю деpх{aви на пpoцeси,
II(o вiдбyвaлися в сepeдoвищi iнтeлiгенцiТ. Haзpiвaв кot l .
флiкт.

Иoгo зaгoстpeнню спpиялo пpaгнeння чaстиI{и iнтeлiген-
цi i  дo пoглиблeння pевiз i i  стaлiнiзмy i  звopoтнe пpaгI{ення
дepх(аBи пpипинити uю pевiз iю. Iнтeлiгeнцiя пoчaлa вихo.
ДLlTИ Зa paмки oфiцioзy, i  не тiльки y uiй сфepi. Чaсткoвe
викpиTтя злoчинiв стaлiнiзмy пp}tвелo дo спpaв)I(нЬoгo дy.
хoвl. loгo пepeвopoтy в свiдoмoстi бaгaтьox yкpаТнських iнтe.
лiгентiв. Пеpeл oчимa сyuaсникiв пoстaЛа, хай i  нe в I lоBнo.
мy oбсязi,  пpигoЛo[,t l l lливa кapтинa злoчинiв деp)I(aвt l  прoти
влaснoгo нapoдy' щo, яснa piн, зyмoвилo виpoблeн}Iя ts l .Iиx
кpитичHoгo CTaB.I'I €HHЯ дo багaтьoх yсталеI{иx пo}IятЬ. Шiст.
десяTl{ики вiдкpили ДJ|Я сeбe <<poзстpiлянe вiдpoдження>
20-х poкiв, збaгнyли, щo iснyвaв величeзний плaст Haцio-
нальнoi кyлЬтypи, якoю l\,toгЛa б пуlшaтися бy.п,ь.яка rвpo.
пeйська кpaiна. 3вiдси бyв пеpeкинyтий мiстoк i  далi,  B гЛи.
бинy iстopi i '_ poзкpилaся цiлa пЛеядa блискyних iнтелeк.
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тyалiв.yкpaiнцiв дopевoлюцiйнoгo пepioлy. Пo. iншoмy--стa.
ли спpйййaтися й кЛaсики нaцioнальнoi кyльтypи - T. Шeв-
че}lкo, Леся Укpaiнкa, l .  Фpaнкo тa iн. Усe Це.спpиялo вiд.
poд)кеt l t| lo в iнтелlгeнцl l  нaцloнaЛЬнol г lдt loстl '  пoдoлaнню
нeЮ кoмпЛeксy пpoвiнцiйнoстi й вoднoчaс _ зpoстaнню B
ii сеpeдoвишi неB.ц.oвoЛенHя влaдoю, ЯKa TaK пoслiдoвнo
пpиHи)l{yBaлa ir вiдсyBaла }la дpyгий плaн кyЛЬтУPУ, г iднy
кpaшoi дoлi. Пoвepнel|tIя дo iстopикo.кyлЬтypнoi тpалиui i
спpичиlIилo й вiдpoдх(eннЯ iнтелeктyалЬнo-дyхoBниx Tpадl{.
uiй i  фyнкцiй, якi деpх(aвa пoстiйнo нaмагалaся витисt lyти
зi свiдoмoстi i t lтелiгеI{цiТ,- зoкpeмa тpалиui i  iнaкoмислeн.
ня. Укpaiнська iнтелiгенцiя з сalvtиx пoчаткiв фiнaльнoТ стa.
дi i  свoгo фopмyвання y визнаЧeнy сoЦiальt ly BepстBy, тoбтo
з сеpeдини ХIХ ст., малa безпepеpвIly тpaдиuiю iнакoмис.
JIеHHя. Kиpилo.Мефoлi iвськi бpaтvики, T. Шевченкo, M. .Ц.pa.
гoмаtloв i  стapoгpoмадiвцi,  дiячi нaцioнaлЬHoгo pyхy пoчат.
кy ХХ ст., <<гtацiottал.кoмyнiсти> 20.х poкiв _ yсi . .вoни бyлн
сBoгo poдy iнакo.u.yмшями. 3нaчнa часTина yкpaiнськoi iн.
телiгеltцi i  бyлa пpoстo хpoнiнним oпoнентoм деp)кaви як 3a
uасiв uаpaтy, тaк i  за часiв бiльшoвицькoi влaди. I спpава
нe тiльки в тoмy' щo тaкa фyнкuiя . бy.тl1 oпoнeнтoM. влa.
ди _ r пpиpoднoю дЛя пpедстaвHикlв цlс l  сoцlaЛЬHol вep.
стви. oпoзицiйнiсть i  нeзгo.Цy пiд>кивлювaла нaцioнaЛьна
пoлiт l tка влaди, яка зaЛишaпIacя майже нeзмiннolo у пpин.
ципoвиx MoМентах чи тo пiд ег iдoю Poманoвих' Чи тo пiд час
пpaвлiнн.я <вipних. ленiнцiв}. I l iл.кoм .пp]lpoдHo,.щсl нацio.
HaлЬHa iнтелiгeнцiя, пpинаймнi i i  нaйбiльш свiдoМa чaс-
тинa, oбoв'язкoвo МаЛa зaхищaти нaцioнaльнi iнтеpеси свo.
гo Hapoдy' пpoTистoяти деваЛЬ.Bацi i  нaцior lальнoi кyльтy.
pи, пЛекaти.нaцioнальнy свiдoмiсть тoIJ(o. 3poзyмiлo, lцo ця
тpaдиuiя, вiдpoдившисЬ y сepедoвищi шiстдeсятникiв, дi .
стаЛa пoдальший пoштoBx B yмoвах oфiшiйнo нaсaд>кyванoi
кoнцепцi i  <<зЛитTя нaцiй>. Hемас жoдних сyмнiвiв, щo деp-
)кава саIvta спpoвoкyвaла швидке дoзpiваItня eтнiчнoТ самo-
свiдoмoстi  багатьoх шiстдесятникiв y нaцioнaльнy'  нaпpи.
Kлaд, oдHиМ Лиl iJе пyt lкTo}vt <<3акoнy пpo зв'язoк lxкoЛи з
)киттяIvl> ( l958 p.), де йшлoся пpo T € ,  щo виBчеtl}Iя yЧняМи
нацioltальнoi мoви в poсiйських шIкoЛaх сoЮзних pеспyблiк
е неoбoв'язкoвиМ i здiйснюс,гься 3a ба>канням батькiв. Мoж.
на бyлo нe вивчати yкpaiнську l\,toвy' }кивyuи в Укpаiнi,  oд.
нaк вивЧеHня poсiйськoТ, aнглiйськoТ чи нiмeцькoi мoBи BBa-
жaЛoся oбoв'язкoвим. Така oбpaзливa 3неBагa .цo нацioналь.
нoi кyльтypи 3aкoнoмipнo мaла BикЛикaти пpoтeст. I цe
Лишe oдин пpикЛад з.aгaЛЬнoгo стaвЛен}Iя дep)каBи дo пpoб.
лeми нaцloнaлЬних вlдI{oсин.

Якщo пpoдoв)кyвaти лoгivнy лiнiю щoдo тpa,п.ишii, тo нe
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мoх(IIа oбМинyти й.. <зaхiднoyкpаiнськoгo фaктopa>. Пpиел-
наl l l lя зaхl .цнoyкpаlнсЬких 3еMелЬ o3нaЧaлo не TlЛЬки poз.
luиpсl-II iя геoгpафiннoгo пpoстopy великoi iмпеpiТ. Хoч як цe
l Iе видаBaЛoся б паpадoKсaЛЬниIvt,  аЛe саMe paдяl lсЬKa вЛа-

да здiйснила вiкoвiчlry мpiю пoкoлiнь укpaiнськoi iнтелi-
генцi i  й нaзавх<ди oб'eдналa зaхiдних i  схiд.них yкpaiнuiв y
Мех(aх oДнiеi деp>кaвнoi спi,rьнoти. Iнтелектyaли.<<зaхiдня-
ки)> ПpиIlесли з сoбoю opiснтаui lo на заxiдний тип .п.yxoвнoi
куЛЬтyри' пpихoвaнy' a i l loдi й явнy вiднy>кeнiсть вiд pа-
дяtIсЬких цiннoстей, ДoситЬ висoкlIй piвeнь нaцiol la,rьнoi
свiДoмoстi .  I  гoлoвне - Boни були в т iй чи iншiй мipi  пpи.
четtt i  дo безпpецедентнoi бopoтьби oУH-УПA зa нацio-
HaЛЬ}Iе ви3BoЛення Укpaiни. Boни те>к висТyПaЛи нoсiями
тpа, ltишiТ, aле дещo вiдмiннoi вiд тpадиuiй схiднoyкpaiнськoi
iнте. lI iгeнцi i .  Бaгатo 3 них нe пoтpебyвaли склaднoi евoлюцi i
вiд пoвlloi лoяльнoстi лepx<aвi ,ц.o tlезгoди з oKpеI',tиIvIи асПек-
тaми iТ дiяльнoстi,  a пoтiм i  дo пpoтистoяtlня. Boни вiд
сaмoгo пoЧаткy пpoстo бyли нелoялЬtlиMи' хoЧa самe )I( l lт.
тя пpиМy[IyваЛo iх дo мiмiкpi i .  BзаeмoвпЛиB <<захiднякiв>>
i <<схiднякiв> пpинiс кopистЬ: пеplшi бyли нoсiями якiснo i l l -
tшoi дyхoвнo-пoлiтичнoi тpaлиuiТ й дoсвiдy, oстаннi - свo € to
вiдвepтiстю, aкTиBнoЮ )киттсBoю пoзицiею, наiвним poшraн-
тизМoм пiдштoвхнyли свoix oдIloдyмцiв дo aктивнiших дiЙ
в Daмках системи.. 

oдним iз нaйбiльш вaгoмиx зpyшeнЬ пepioлy <<вiдлиги>
бyлa пoявa сеpед нoвoгo пoкoлiння iнтелiгенцi i  цiлoi плея.
ди ясKpaвих iндивiдyaльнoстeй, oсoбистoстей, яких систeмa
не встигЛa зaтиснyти в свoi pамки aбo пpидyшити. Cфopмy.
валaся грyпa люд.ей, здaтниx стaTи дyхoвtlиl\4и лiдepaми, op-
гaнiзaтopам}r тoщo. .Ц.ля iнтелiгel lцi i ,  в якoi пpиl lцип кoлек-
тивiзмy зaкаpбyвався нa piвнi пiдсвiдoмoстi,  це lv laлo
п pиtl .ципoве знаЧeн ня. KyльтивyюЧIr твopчy iндивiдyaльнiсть,
opигlнаЛЬнlстЬ саl\,Ioвиpа)I{еHt{я' Boнa всe )к тaки пpaгнyла
дo згypтyBaнHя oднoдyмцiв, а такe згypтyBaн}rя знaчнo I]o.
Лeгшyвaлoся нaявнiстю пoстатей, нa якi tv lo)кнa бyлo б opi-
€HтyBaтися. 3вiснo, згoдol\, l ,  кoли системa запpацЮBалa зa
стapип4и зaкoнами' пoчaлoся пoЛювaння нa такi iндивi-
.u.yaльнoстi.  Чaстинy вдaЛoся aбсopбyвaти пoлiтикoю
<<пряtIика>>' чaстиI{y зaлякaти <<бaтoгoМ>>. iншlих - Пpoстo
3нищити абo iзoлювaти вiд сyспiльствa, oдl laк l loвнiстto лitt-
вiдyвaти цe яBище t lе вдалoся, бo змiнилися чaс, oбстави-
ни' з},teншилaся мiць сaмoi систeми. Boднoчaс слiд зaзIra.
чити' щo кoлo циx oсoбистoстeй бyлo дy)I(e вy3ькиlvt' a пpo-
uес вiдтвopеHHя яскpaвих iндивiдyaльнoстей владi вдалoся
зaгaЛЬмyвати. Hаслiдки i i  зyсиль з yсiею нaoннiстю пpo-
яBЛяютЬся в lIаlIIoМУ сьoгoдeннi. Bтiм, нa тoй чaс пoявa
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такoi плeяДИ МaЛa веЛичезнe зI laЧенrlя для кpистaлiзaцi i
нoнкoнфopм iстськoТ iнтелiгeнцi i .

Bpеrштi.pеrпт, iз нaкoпиченняI\4 <<кpи,гиннoi п{aси> oбста.
вин, якi зyMoвиЛи чaсткoвe poздеp)кaBлення певнoi гpy-
пи iнтeлiгeнцi i ,  poзгopl.Iyвся й пoчав нaбиpaти сили пpo-
цeс Bзa € 'Мt loгo вiднyx<еtlня деp)кaви i  цiеi  Частини iнтелiген.
цi i .  Cпoчaткy цe вiднyх<eння вiдбyв-aлoся нa eмoцiйнoмy
piвнi,  згoдoм Boнo пoглибилoся, пepeйшлo на piвень iдеoлo-
гiчнoгo i ,  зpeштoю - пoлiтичl loгo пpo.гистohння. Biлнyжe.
нiсть нoнкoнфopмiстськoi iнтелiгенцi i  в iд д,ep)кaви tIе бyла з
сaмoгo пoчaткy пoвtloЮ i всеoxoплюЮчoю й стoсyвалaся лI{шIe
oкpeмиx aспeктiв Тхнiх вiднoсин. oднaк iз чaсoм пoлiтикa
дep)I(aви' спpяMoванa }Ia пpидyшeння iнакoМислеH}Iя, спpo.
вoкyваЛa майх<е пoвHe вiднyх<eння iнакoдyмцiB, пepeтвo.
peння ix нa актиBних дисидентiв i  oпoзицioнеpiв. I{ iкaвo
й те, щo пiд час гopбанoвськoi <пepeбyдoви>> стyпiнь вiдчy.
жeн}Iя знoвy став МeHЦIиI\, l ,  oскiльки ЧaстиHa дисидeнтiв
yкoтpе в>l<е пеpейнЯЛacЯ стapиМи iлюзiями щoдo мo)кЛивoс.
тi  демoкpaтизацi i  систеIvlи.

Aмеpиканський дoслiдник Я. Бiлoцеpкoвич, якиit пoбy.
дyвaB свoс дoслiд)кенHя дисидентськoгo pyхy в Укpaiнi са.
Ivte нa кoнцeпцi i  в iднyх<eння, цiлкoм пpавoмipгIo ствеpд)кyr,
щo гoЛoвI{иIvI д)I(еpелoм вiдuyжeння бyв кoнфлiкт цiннoс-
тей. Biн навoдить свoеpiдний pесстp тих сфеp, де цeй кolt.
флiкт пpoявився з найбiльшoю oчeBидlt iстю.

< l .  Hацioнальнe сап, loвизнaчення Укpaiни пpoти пo.пi-
тиЧнoгo пiдкopeння i i  сPсP.

2. Мoвний, кyльтypний тa eтнiчний плюpaлiзм замiсть
pyсифiкaui i  i  t lацioнальнoi асимiляцi i .
.  3. Cвoбoдa pелiг i i  замiсть .peпpeсiй тa пepеслiдyвань i i
l  активI{oгo запpoвaджeння aтel3мy.

4. Bepxoвeнствo oсoби нaд дep)кaвoю i сyспiлЬствoм пpo-
ти BepхoвеHствa пapтi i ,  деp>кaви i  сyспiльствa }rад oсoбoю.

5. .Ц.eмoкpaтичнi свoбoди сЛoва' пpeси' з iбpань, opгaнi-
зaцiй, вибopiв, пpaва нa емiгpацiю пpoти автopитapниx oб-
мeжеHЬ свoбoди слoва' з iбpaнь, opгaнiзauiй, вибopiв i  пpа.
вa на eмiгpaЦiю.

.. .  6 '  Bлaдa зaкoнy пpoти пiдкopення зaкoнy iнтеpeсaм паp.
тl l  l  дepх(aBи.

7. 3бaлaнcoваний eкoнoмiчний poзвитoк, децентpaлiзa-
цiя,.свoбoдa пpoфспiлoк' пpaвo нa стpaйк.. i  пoвнa зайнятiсть
3al\, l lстЬ нaдтo цeнтpаЛlзoвaнol кoмаl{днol екoнoмlки'  oplсн-
тoванoi мiлiтаpнo, кot lтpoльoвaниx пapтiсю пpoфспiлoк i
в iдсyтt|oстi пpaвa нa стpайк.

8. Coцiальltа i  l . lацioналЬ}Ia piвнiсть замiсть сoцiaльнoi
i  нaцioнальнoi неpiвнoпpaвнoстi i  дискpимiнaцi i>z.
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I-[я клaсифiкaцiя мaй>кe пoвнiстю oxoплю€  <<бoльoвi тoч-
кII>> стoсyнкiв дep)кaви i  нoнкoнфopмiстськoi i t lтелiгенцi i ,
хoчa й не вiдбивaе xpoнoлoгiннoгo змiстy poзгopтaння кoнф.
лiктy. Bapтo, oчевиднo' зBepl lyти yвaгy й нa тe, як poзгop-
тaBся пpoцeс вiдuy>кеtlня з тoЧки зopy вiднoсин pадянськoi
сисTeми та iнтeлiгенцi i .  Cпoчаткy з бoкy oстaнньoi спoсте.
piгалися здебiльtшoгo спpoби вдoскol{аЛити систеМy зсepе.
дини. oснoвнi iТ цiннoстi не пiддaвалися сyмtl iBy, пеpева.
х(aЛa дyмк3, Щo всi нeдoлiки сr lсТеМи зyмoвленi спoтBopен.
tIяl\, l  цих цiнl loстей. 3гoдoм спoстepiгaються HaIиaганHя
вtаЙтl l  зa paмки сисTеMи, абo >к 33ЛИШ?TИCя в нiй, tIе Bикo-
нyloчи пpи цЬoмy всЬoгo неoбхiднoгo кoN,Iплексy i i  нaста.
t toв. oстаl l l Iя стадiя вi .п 'нy;кеI l l tя _ мaйх<е пoBне пpoтl l .
сTaвЛeння себе системi, спpoби зaПepечити i i  цiлкoм i  пo:t.
l l iст lo.

B.' laснy вepсiю вiднyження (нe вх<ивaюЧи пpoте цьoгo
тepмiна) yкpaiнськoi iнтeлiгенцi i  в iд деplкaви Й paдянськoТ
системи в цiлoмy дaс кaнaдськиl.t  дoслiдник Б. Kpaвuенкt- l .
Bиникнеl lня t lеBдoвoленHя' не3гoди i ,  3pештoю, вiдкpитиx
фopм дисидентствa сеpед iнтелiгенцi i  в iн пoв'язyr 3 пpиЧи.
нами сoцiаЛЬнo.екoнoмiчнoгo хapaктepy. Ha йoгo дyмкy,
сyпеp}lицтвo мi>к poсiйcькoю та yкpаТнськoю iнтелiгенцieю
3a <<мiсцe пiд сoнцем>> складaЛoсЬ яBнo нe нa кopистЬ oстaн-
ньoi зaвдяки пoлiтицi цеt lTpy. Coцiальнi aмбiцi i  (ни спoлi.
вaнlIя) значIIoi  чaстиt{и yкpаi l tськoi iнтелiгеltцi i  залишалися
нepеaлiзoвaI{ими' внaслiдoк чoгo й виникаЛo l lевдoвoлеt lня'
яке пpиpoднo .нaбyл.o фopми не3тoди з нaцioналЬнoю пo.
лiтикoю тoталiтapнoi деpх<ави 3. Гадaеться' ця кot lстpyкцiя
мае безпoсepедtl €  в iднoшeння дo ]vlapксoвoi тeopi i  в iдч}' .
жеHHя' зoкpeмa, тoгo i i  аспeктy' який стoсyвався екoнoмiч-
нoгo вiд. ly lкення й кoнкypeнцi i .  B yсякoмy paзi,  це дoситЬ
цiкaвий' xoчa й, мабyть, дещo oдHoбiчний пiдxiд дo пpoб.
леlvll{ виI{llкнel{ня напpy}кенoстi тa незгoди в стoсyнKaх .ЦеP.
>кави й iнтелiгенцi i .  Бeзyмoвl lo, tt ,toмeнт <<матеpiaль}Ioгo кol l .
флiктy> бyв нaявним, oдIraк наBpяд чи вiн мaв пepшoPяДнe
значеtlня й вaгy. Biн скopirше пiд>кивлювaв iншi сфеpи кoнф.
л iктy, вl ,Iкoнyвaв фyнкцi lo катал iзатopa.

Hаoстанoк згадarМo ще oдиtl  пiдхiд дo пpoбЛеми кoнф-
лiктy й вiдuyх<eнoстi мi>к yкpaiнськoю iнтелiгенцiею i деp-
)кaвoю. Aнaлiзyюни цю пpoблeМy, амepикaнський дoслiдник
Kеннет Фapмep звepнyвся дo сyтo iдeйних aспектiв пpoтl, l .
стoянIlя. Tpaктyюни pyх oпopy в пiслясталiнськi чaси яK
пiдttесеl l l tя yкpаiнськoгo нацioнaлiзмy (слoвo <<нaцioнaлiзм>
B)киваeTЬся тyт y l l Iиpoкoмy знaчeннi, зaгaльнoпpийнятoмy
в захiдlt i l i  сoцioлoгi i) ,  в iн yваlкae, щo кopittня кoнфлiктy
гнiздилoся B пpoтистaвлeннi мiфiв, симвoлiв тa iдeoлoгiI
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paдянсЬкoгo сyспiльствa й вiдпoвiдних мiфiв, симвoлiв тa
iдеoлoгi i  <<нaцioналiстiв>a. Це дy>ке цiкавий пiдхiд, oсoбли.
вo' якщo бpати дo yBaгI{ poль iнтелiгенцi i  в pyсi oпopy l960_
80.х poкiв. Пpoтe цiлкoм oчeBидHo' щo пpoцeс вiднyrкeння,
BиtIикнення iнaкoмисленltя й дисидентства не звoдився .Ци-
шe дo зaзнаЧеHиx aспeктiв. Kpiм тoгo, BLlКЛИКaе сyмнiв тep.
мit lo.цoгiя K. Фapмepа, зoкpеп,rа теpмi l l  <<мiф>, який викo.
pистoByетЬCЯ .Ц. l ' IЯ визt iачеlI l{я сyтo кoнкpeтних lстopичних
pеaлiй.

Bтiм, I<о>кеtt iз згадaних дoслiдникiв дoДaс l laм poзyмiн.
Hя пpиЧиH, poзЁt ' lTкy й oсобливoстeй кoнфлiктy мiх< деp)Kавoю
тa i l tте"цiгенцiсlo, BиникнeHня pyхy oПopy 60-80.x poкiв i
poлi iнтeлiгенцi i  в l{Ьoмy. 3вepнемoсь дo пiдсyмкoBoгo анa.
лiзy poзвиткy pyxy oпopy' йoгo пoтенцiйних Мo}ItЛивoстей,
дeякиx сyтт €вих pис.

Рyх oпopy 60-80-х poкiв бyв лoгiчним пpoдoBх{енням
пoпеpе,п.нix eтапiв нацioнaльнo-BизBoЛЬl{oi бopoтьби. Иoгo
iдeйнo-пoлiтиЧнa евoлюцiя - свo €p iдHе пoBтopеtl[tя циx eта.
пiв. 3гадаймo, щo yкpaiнський нaцioналЬ}Io.ви3вoльний pyx
з кiнця ХIХ ст. пpoйtIJoB y свo € I{y poзвиткy загaлoм тaкi
етaпи: апoлiтичне кyЛЬтyptlицтвo, фop}tyлювaння iдeoлoгiч.
Hиx пoстyЛaтiв, ствopeння пoлiт-инних лapтiй i  фopмyлюBаt{-
ня пoлiтичних Bимoг, збpoйна бopoтьбa 3a Bи3вoлення. Чс.
peз ui eтaпи (зa виняткoм oстaннЬoгo) пpoйшoв i  pyх oпopy
60-80-x poкiв. Ha пoнaткy 1980.х poкiв вiн бyв мaй>кe пpи-
.Цyшeний нa eтaпi фopмyлювaння пoлiтичних вимoг' oднaк
y дpyгiй пoлoвинi 80.х пpoйшoв y свorп{y poзвиткy стaдiю
ствopeнHя пoлiтичних . opгaн. iзацiй. Бaзoвими oсеpeдкaмlr
pyxy стали мlстa' a мlсЬка lнтелlгенцlя тpaдицlинo B3ялa
нa себе poлЬ opганiзaтopa й гoлoвнoгo yчaсникa pyхy. 3а
пiдpахyнкaми Б. Kpaвнeнкa, з 659 дисидeнтiв 86 0/o нaле.
х(aлo дo слy>кбoвцiв (фaктиuнo -дo iнтeлiгeншii),  l3 7o _
дo poбiтникiв i  лиtце l  Yo - дo кoлгoспникiвs. I-[ i  пiдpaxyнки
пpиблизнo збiгaються з дaнимl,I Я. БiлouepкoBичa (вiн на.
вoдитЬ дaнi стoсoвнo 210 дисидентiв): 84 0/o - iнтелiгенцiя
i слyх<бoвui, pештa - poбiтники, i  пoвна вiдсyтнiсть селяI{ 6.
3poзyмiлo, щo t lаведeнi. пpoпopui i  нe вiдпoвiдaЛи пpедстaв.
t lицтвy цих клaсiв i  сoцiальниx гpyп y складi нaселeння Ук.
pаiни.

Bиняткoвa poль iнтелiгенцi i  в pyсi oпopy l960-80.х po-
кiв цiлкoм зpoзyмiлa. Укpaiнськe сeЛo, яке взагaлi виpiз.
нялoся пoлiтичнoю iнepтнiстю, в Пoпеpeднiй пеpioл paдян.
ськoТ iстopi i  бyлo надoвгo пapaлiзoванe масIIIтабним кpo.
вoпyскal{ням l930_l933 pp. '  скyTe кoЛгoспнoЮ системoю й
висt lа)кeнe мiгpаuiями дo мiста. Бiльшe тoгo, вoнo пoстyпo.
вo пеpeтвopюBaЛoся нa свoеpiднy paдянськy Baндею. <<Pе.



вoлюцiйний> poбiтниний клaс, мaйже пoвнiстю зpyсифiкo.
ванltй, iдеoлoгiчнo затyмаHeний мiфaми пpo йoгo <пpoвiднy
poЛЬ> y paдяHсЬкoмy сyспiльствi,  opiснTyBaBся бiльtше нa
сoцiaльнo-eкoнoмiчнi пpoблеми i  бyв з.патний пopyшyвaт}I
здебiльшoгo пиТа}lня <<хлiбa i  маслa>>. Hapештi, iнтeлiген.
Цiя, y свoiй мaсi пeDевeдeнa нa стal|oBищe деp)кaвниx слyх(-
бoвцiв, y бiльшoстi техt бyла нe здaтнoЮ на oпip. Лишe
невeлика частинa i i  звarкltлася Bисl.yпl{ти Пpoти системи й

пpиПадaе нa poбiтникiв, слy>кителiв Цepкви, пeHсiol lеpiв тo.
шo7. Тpадицiя не змitIилaсь, як i  нa пoчаТкy ХХ ст. нa чo.
Лi pyхy стoяла гyманiтapнa iнтелiгенцiя. Boднoчас пo-
мiтнitпим став BпЛиB таких гpyп iнтелiгенцi i ,  як юpисти i
;кypналiсти, сyспiльствoзнaвцi. Caмe вoни вiДiгpавали виpi-
rxаЛЬHy. poлЬ y фopмyлюваннi зaвдaнь pyхy, виpoбленнi йoгo
lдeoлoгlчHиx пoсTyЛaтlB.

.  Cитyaцiю пoчaткy стoлiття нагадyютЬ i  дaнi щoдo сo.
цiаЛЬнoгo пoxoд)кeння дисидeнтiв. 3a пiлpaxyнкaми Я. Бi.
лoцеpкoвиЧa (щoпpавда, нaведенi ниltt данi I{e пo3нaЧa.
IoтЬся пoвнoтoю), 58,9 0/o .Ц,иси.ц.ентiв бyли вихiдцями iз сe-
Ля}Iства, 30,4 0lo _ з iнтeлiгeнцi i  i  |0, i  0Ь _ з poбiт l lикiв 8.
Гaдаeться, ця пpoпopцiя вiдпoвiдaе дiйснoстi.  Бiльшiсть
пpoвiдних фiгyp pyxy нaЛежaлa Дo пеpшolo пoкoлiння мiсь-
кoТ iнтeлiгенцi i .  I{е ствopювaлo пpoблемy iнтeлектyaльнoТ
ку' 'IЬтypи pyxy oпopy' впливaЛo нa йoгo кyлЬтypl{o-пoлiтич-
ний piвeнь, бaгaтьoм йoгo yuaсникaм дoвoдиЛoся сaмoтy)K-
ки нaдoлyжyBaти пpoгaЛини в oсвiт i ,  витpачaти чaс i  сили
на тi  peнi, якi 6ули б пpиpoдниМи для виxiдцiв iз poдин iнте.
лiгенцi i .  Пpoте згадана oсoбливiстЬ lиaлa й пoзитивний бiк:
селo бyлo на тoй час lvtel{ш зpyсифiкoваниIlt '  тoмy бiльшiсть
вихiдцiв iз се, ' lянства хаpактеpизyвaЛaся дoситЬ висoким piв.
нeм нatl ioнальнoi свiдoмoстi,  щo бyлo вaжливoю yмoвoю yс-
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ваних oсiб 283 (3s 0/0) мeшкaли в Kиeвi,  l90 (25 0/o)_y
Львoвi,  в lвaнo-Фpаttк iвськiй i  Tеpнoпiльськiй oбластях -
70 (9 0/o), y Kpимськiй oбластi,  Д.нiпpoпетpoBсЬкy, oдесi й
Хapкoвi (poсiЙськoмoBHих pегioнaх) - l40 ( l9 0/o), y pеш.
тi 

-oблaстёй - мeншrе l0 в кoх<нiй 9. oтже, Kиiв i  3axiдttа
Укpaiнa pазoм дaлп 72 0/o всiх дисидентiв, щo цiлкoм вiд.
пoвiдaс пpoвiднiй poлi uих pегioнiв y poзвиткoвi pyхy oпo-
py. 3нoв-тaки цe були тpaлишiйнi oсеpедкlt нацioналЬHoгo
pyхy' тaкoж тpадицiйнo саMе тyT кoHцеHтpyвaЛaся нaцio.
нaльнo свiдoма iнтелiгeнцiя й саме тут вiлбyвaлися гoлoвIt i
пoдiТ pyхy oпopy.

3алишIасться навести ланi пpo нацioнальний склад дlt .
сидeнтiв. 77,2 0lo з них бyли yкpаiнuями, 0,5 0/0 - poсiянaми,
9,9 c/9 нa"le)кaЛи дo iнших нaцioнaльнoстeй (гoлoBним чи.
нoм цe бyли свpеТ i  кpимськi тaтаpи). HaцioнaлЬнy нa-
лех<нiсть |2,4 0lo iз загальнoТ кiлькoстi 942 oсiб, як зaзl la.
чае Б. KpавvсlIко, BIt3наtIиTи нe вдалoся. Цi дaнi не Bиt(-
лиKаюTЬ пoдиBy. Poсiйськa iнтелiгенцiя в Укpaiнi х<и,rа ft
пpацюBала в yмoвaх вiднoснoгo iдеoлoгiчttoгo кoмфopтy i
B yсякoмy випадкy нe зaзнaвaлa yтискiв з нaцioналЬtlиx IvIo-
тивiв, мaла всi мo)кливoстi poзвивaти нaцioltальнy кyЛЬTy.
py в раIикaх систeMи.

Гадaсться' навeденi oб'ективнi дaнi дaють якщo й нe
пoвнe' тo дoситЬ нiтке yявлeння пpo сoцiальнy, нaцioналь.
Hy, тepитopiальнy, пpoфес. iйнy стpyктypy y.нaсяикiв pyxy
oпopy i  poль y нЬoмy yкpaiнськoi iнтeлiгeнцi i .  Bихoдячи з
Hиx' poлЬ цю пеpеoцiнити немo)Kливo. Pазoм iз тим тpебa
BpаxoByвaти Й ту oбстaвинy, щo ця винятKoBa poль iнтелi.
гeнцi i  в pyсi oпopy 60_70.х poкiв визнaчалa l{e тiльки йo.
гo сt,tлy, aле й бyлa пpичиHoю йoгo слaбкостi.

Kiлькiсть yнасникiв pyxy бyлa дy)I(e Maлoю. Hавiть зa
дoсl lтЬ скpyпyЛЬoзними пiдpaхyнкaми Б. Kpaвчeнка, I(oлt{
дo <<дисидентiв> зapахoвyBaлисЬ oсoби, якi хoчa б pаз пiлпlt.
сyваЛtt якiсь петицi i  чи листи пpoтeстy (а сеpел ниx тpaп-
ляЛ|lcя й випадкoвi люди), iхня кiлькiсть y пepioд 1960-
|972 pp, He пеpевищyвaлa. .942 ocoбуl. Зpoзyмiлo, lцo кoлo
спiвнyвaюних, тих, хтo в т iй чи iншiй фopмi дoпoмaгaB py.
хoвi ,  бyлo шиpшим' oднaк нa кiлькiснi  пoкaзники ця oбстa-
винa мaлo впЛивалa. Пiсля |972 p. кoлo дисидентiв фaк.
тичнo нe poзшиploвaлoся, нaoЧним свiдченням цЬoгo e склад
Укpaiнськoi Гельсiнськoi гpyпи. Мoх<ливo, мaв pauiю I. Ли-
сяк-Py.Ц,ниЦький, який за1'вa)кyBав, шo мiзepна кiлькiсть
кoмпеIlсyBаЛaся стiйкiстю Дисидeнтiв, якi Bпepтo ПpoTи-
стoяли пepеBах(aючиМ силaм, а тaкo)к тим, щo в pyсi бyлн
пpедстaвЛeнi дoсить piзнoмaнiтнi пpoфeсiйнi гpyпи i  мaйже
всi pегioни Укpаiниlo. Tyт мoх<нa пoгoдltтися xiбa щo з тe.
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зoю пpo сTiйкiстЬ pyхy, який пpoдoвх(yвaв iсI lyBати l tавiтЬ
y Tабopах. У uiлoмy )к дoвoдиTься кoнсTаTyвати' щo вi l l  бyв
i .}r l , ' lьoваt lи i i  в iд шиpшoГo сoцiа.цьнoгo дoвкiл, lя.  Це булo
ltас,r iдкoм ttс т iльки нестеpПl lo Bа)ккиx yмoв йoгo iснyвaн-
t l l t  i  poзвитку, a t l  пeвнoi самoiзo,rяцi i ,  вик,rикal lo i  слaбкiстю,
амopфrr iст lo, в iдсyтнiстto opгarr iзацiйнoi iнфpастpyктypи.
P5'х oпopy в 70.т i  poки псpеТBoРився l tа свoеpiдltий замкt lе-
t l l t l " t  сoцiyм, B якoМy , ,1 iяли свoi внyтpiItI l l i  закol;и, виpoбля-
. ' l i lся свoя сТика, всеpе,1иl l i  якoГo наJ.Iaгoj lжyl]аЛися lIавiть
l loвi  po;1иltIt i  3в' l tзкIt .  I-[с бyв паpа"I lеЛЬний свiт,  iн luа pеаль-
l l iсть, яка 3а"IIиlUaЛaся I lезнaйoмoю i  нylкolo мi" lьйoнам спiв.
в iтчизникiв. L lя замкIIеlt iсть Пoганo IIpис.1y}кI lЛася дtIси-
,tI .CIIТаМ y пеpio,1 гopбauoвськoi пepебyдoвI, l ,  кo,1и з 'явилaся
ttt l l l<,1ttв iстt '  i  неoбxiдlr iсть кoltстpyктивl lo i  opгаlI iзацiйlto i
t loбсlr ' l t  I]  Масах..  

Cаме з цiс i  TotIки зopy, ouiItююuи пpoвiдI ly poJ 'IЬ i t trе ' . l i -
ге lrцi i  в pyсi  oпopy, IJapTo звеpHyти yBагy нa йoгo i t lтелeк.
тyaЛь.IIo-Tвopний пoтeнцiaл. Пеpш за все пiдкpeс" ' lимo, щo
i l tте"r iгеItцi  Я'  ЯKa opгаtt iзoвyваЛa pух, пoсTачa":Iа йoгo iдея.
мl l ,  бy, ' la t loс iем oб'сктивl . lих теl lдеl lц iй y poзвиткoвi yкpаi l r .
сьKoГo сyспiльства, I3o]Iа вiдстoIoва, lа iдеi ,  якi  pаl lo чи пiз l lo
МаJl{ pеа". l iзyватИcя пa пpактиЦi (щo вpеlIIт i-pеIttт iста.
лoся). Чи вltесли дисидеIlTи щoсЬ IIoBе B poзBиToк yкpaiнсь-
кoi пouriтичнoi дупtки? Пеpш 3a всс, в pусi oпopу l960-80.х
poкiв ( lyли пoлiтичlt i  спpЯi\4}lвaI{Itя, я lк i  ПoBTopIoB3а1и (мo>к-
ливo, l laвiть нс yсвiдoМлloIoчI l  цьoгo) iдсйнy евoлюцi lo свo.
ix попсpeдltикiв. .Зoкpемa,- I(е сToсy €TЬсЯ пpиxи, lь l tикiв ttа.
цio l l : lл iзмy i  сoцia,r iзмy. Чoгoсь якiс l lo }IoBoГo в pозpoбкy
iдеl i l lo.доктpиtIаЛЬнl lх мoмсltт iв пpихиЛЬникtI циx течiй l tе
BIlес.;I l l .  Б i ,цьl l l iсть Дисидсttr ' iв ПpаГIIy" l lа дo IIo €дIIаI lIIЯ деlr ,1o.
кp11Тt lrII lих пpиttципiв з Irайyнiвеpсaльl l i I tIими l tацiottа, . lь l l l t .
] l{II гIoсTy.Патами. B цЬoI!{y Bi l l l IoUIсIIHi tзt l l tи б1,,ти пpедтеЧеlо
сy. laсItt l i  IIaцioI laЛ.дсмoкpатi i .  Cyттсвolo i)исoЮ бiльl l loст i
полiт l tкo- iдeoлoгiч lIих кolIстpyкЦiй пеpевaжаto. lo i  ЧасТиIlи
ПpедстаBIIикiв цьoгo I.IaпрЯr\,Iy бyлo такo>к пpагl lсIr l tя .пегi-
тиr,tнoстi .  It l I l lo lо вa)к. ' IIIBoIo oсoб,rивiстIo pyхy oпopy бyлa
йoго opiе l tтаuiя II2 32Г3,, .IЬ}toлloдськi  цi l tнoстi .  За qвoiми
сyТT €BиМи oзIIакаМи вitt  пoстyпoвo l taбиpав pис l taЦioltaль-
I lo.BизI]oЛЬIIoгo pyХy, oднак це IIе 3aвaдиЛo бiльшoстi  йогo
унасl l l tк iв,  Bi , . lсTololoЧи i l tтеpесlt  BЛaсiIoГo } lаpoдy, l lаIt iТ
спpийtvtати ui  i l rтеpсси сaМе в кol lтeкстi  3ДГД;.IЬHoЛЮдсЬких
цiнlIoстей, yTpимyBаTися вi/ l  нal l ioна. 'I-скстpсмiзмy l . tавiтI,
щoдo паIIyloчoi l tацi i .  Безпepсннo, цьoМy спpия' . lo 3бЛи)кеt lIIя
з.poсiйськt lMи дисидeIjTамl l  в спi ,rьнiй бopoтьбi пpoти. тoта-
лiтapизмy, а Taкo)к тa oбcтaвинa, щo частиIIa poсiйських
деМoкpаТиЧlIИХ CИl.I  наpeштl сTaЛа 3 poзуМlHIlяМ стаBиTисЯ
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Bасиль Cимol leнкo. Пoчатoк 60-х poкiв

3лiвa } lаtIpaso:
€ .вге.н Cвеpстюк, lвaн Cвiт l lи.tний, Iваtr .I[раv.
60.т i  poки

Aлла Гopськa. 60-т i  poкr



С.'F{с< с2,е -,fс,.r' ' l . i

!o .'у?n .<l^tl:t, l/сi riчl,,, !! :, i: ;,:, : :ff::: ir,,: у
*|',,,r"^.. o,1, o o' /;7, o. u,. -'t l ll:с. t ; < (..

.piaa"ю iol., t1tсъJ4€-Ф /
*: ;'foаfuа'- &fuР'tа-

tu2t4

Et*wtttrulztu., ,

Cтopiнкa

Пашас 3аливахa. 60.тi poки



Baлентин lYlopoз. 60.тi poки

lвaн Cвiтличний i Aлла Гopсьltа.60.тl poки

lllшxaйлo oсадчиf,. 60-тl poки

Cвятoслaв Kаpaвансьн иЁr.
60-тi poки



3лiвa нaпpавo: l .  t l .pa.r '  M. Biнгpaнoвськиf, ,  Г.  Cивoкit lь,  Л. Cвiг.
лиrнa, M. Кoцюбинськa, l . Cвiтличний 60.тi poки

€вген Cвepстloк. 60.тi poки



Cидять (злiвa нaпpaвo): l .
B. lвaнисeнко. B. ]t lацyй' Г.
i}l. Кoцюбинська, ,Ц.. Шyмук,
t9?9 p.

Cвiтлинний, Е.,Ц.пopкo' € .  lваl tисeнкo,
.П.вopкo. Cтoять: B. Cтус' Л. Cвiтли.rна,
3. Гeник.Бepе3oвськal l l l .  Гopиrrь. oсiнь

Cтефaнiя Шaбaтypа. Пoчaтoк 60.х poкiв



Hlна Cтpoкaтa.l(apаванська. 70.тi poки

Baсиль Cтус. Ha зaслaнrt i .
.Ц.pyгa пoлoвинa 70.х poкiв

Bячеслaв Чopнoвiл. Ha заслaннi. Cеpпень t979 p.



Юpiй Балзьo 3 дpy).(иtloю Cвiтланoю l(иpиleнкo. Ci lень I972 p.

Cвlтлaпa Киpнueнкo (з пopтpетoм .toлoвiка). Пеpша пoлoBккa
80.х poкlв



€ вген Пpoнюк з дpyхн-
нoю Гaлинoю Jllдxlвськoro.
1979 p.

-3.лiвa 
н:tпpaвo: oксaна- /! l-eшкo, Bipa Лiсoвa, oльгa Гopинь, l l lш.хaBлинa кoцюбинськa, Hatiя_Cвiтлиннa,,[apка Гyсяк, Aтеia пашкo,

Baлентинa Чopнoвiл (сестpa B. Чoplroвoлi j. 
.пouaйк 

7b.х poкiв

JVlикo.n.. п nахoтнюк. Hа
зaслaннi. КiI leць 70.х po.
кiв

*-;;*ia



lpинa Kaлинeць, Cтeфaнiя Гнaтенкo' Людмилa Шеpеметьевa. Пoчa.
тoк 80.х poкlв

trop l(aлннецЬ 3 дoнЬl(oю. l979 P.



Ёtffi :ffiЧlgфа'9trif sf i jtР'1'B

,J .  
ин n1u14o: 

* €  н!r^А /\ lP0ки(пl ,шиi.
yr,41 . i t6t\( /^,t|<уш/,A}rAЬrrМi 

^. l f . i .  
. -

# ! л\ vi yriъtъ s Af "-ji"l'.| 
и'..

..,,is,. Т..i-, : ̂  l r 1ъsч;q}x:.Цiъi:'^ -l.ii и Йeiй в "аr.1\t1{tl.{"q}^'gлll
i , , € € ь",Агi4o к кьtТЦ ' f l t l f  иKtв. l i

^,t ̂  
At1ТЬq:_Е-{д#

;;;'о, r'1r1i ;11; Fifit;ii l'?;,,:.:, #ll''t,,т'

Bишитий лист Haдli Cвlтличнoi дo сннa' пеpепpaвленl|fi з тюpм дpyгa
пoлoв1{llа 70-x poкlв

Hадiя Cвiтлитнa. 70.тi poки



3iнoвlй Aнтoнюк.
Пoчaтoк l l0.х poкiв

I
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oксaна Пoпoвич. Пеptt la пoлoвина 70.х poкiB
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Микoлa PyД.elrкo. 80.тi poки



Hадiя Cвiтличнa та Леoнjд Плющ. CШA, t978 p'

Лсвхo Лук'яненкo в paнзi пoслa укpаT}rи в канaдi 3 дpуж1|}loю tlaдl €P '
бiля бyлинкy пoсoЛЬства в oттавi, пoДapoвaHoгo poд]rltoю l yцyляl{lB
(на фoтo пpавopyн). l993 p.



Jl lикoла Pyленкo, Bipa Лiсoвa 3 сиt|oм'
сoвпfi..Ц.pyгa пoлoвинa 80.x poкiв

€вгеtt Cвеpстюк, Baсиль Лi.

l:

1
I

дo <yI(pаiнсЬкoi пpoбЛемIt), пo3бавляючись iмпеpськoгo сlt l t .
дpo[,ly.

oтх<e, нaвiтЬ пoбi>кний анaлiз iдейнoгo дopoбкy pyхy
oпopy 60_80.x poкiB пoкaзyе' щo в гaл-yзi стpаTeгiЧt lих.зaв.
даHЬ t| iЧoгo ПpиHциIIoBo t loвoгo BиpoблeHo }te бyлo ( i  цe
3po3yмiлo, яI{щo B3яти дo yвaги, щo сTaнoвище yкpaiни в
сссP мaЛo 3I\,t iнилoся в пopiвнянtt i  з i i  станoвищеIrt y скла-
дi Poсiйськoi iмпеpiТ, цe х( стoсyrться й yкpaiнсЬкoi iнтeлi-
геIrцi i) .  3вичaйнo' мo}I(нa зayвa)кити, щo змiниЛася тaктика
(в пopiBняl lнi  з l tайблих<чими пoпepeдникaМи _ oУI-I-
УПA)' oдt laк ПpагHеlIня дo легiти}'нoстi й легaлЬIloстi бyлo
хapактepниM i для yкpаi l{сЬких лiбepал.дeмoкpaтiв пoчат-
кy ХХ ст.

Умoви iснyвання й poзвиткy pyхy oпopy спpичиl{или та-
кo>к бiднiсТЬ кol lсTpyктивtlt{x мoментiв y пoлiтиЧних пpo.
гpaЬ{ах дисидентiв. Бiльшiсть твopiв сaп{видавy пpисвячe-
нi кoнстaтацi i  стаttoвищa Укpаiни в складi сссP (yтис.
кiв кyльтypи' МoBи тoщo) тa iншим мoментaм нeгативнoi
кpитttки. AльтеpнaтиBtIих кoнстpyKTиBних пpoгpaм мaйжe
}lе висyвaЛoся. Boни бyли пor*liтнi хiбa Щo в .Ц'iяльнolтi;Jpy-
пи киiвських iнтeлeктyалiв (B. Лiсoвий, € .  Пpolrюк, Ю. Бад-
зьo), oднак poзвинyTи ix y пoвнiй мipi нe вдaлoсЯ чеpeз
репpесi i .  Pyх oпopy пoстiйнo пеpебyвав y стаl l i  aктl lBнoгo
сaмoзaхистy' в якol\,ty дy)I{e вaжкo бyлo зoсеpeдитися нa
фopмyваннi кoнстpyктив}Iиx пpoгpaм. .Ц.авaлoся взнaки та-
кorк пpoвiнцiйнe станoвищe yкpaТнськoi кyЛЬтypи, яке пpo-
гpагvtyвалo вiдпoвiдl lий piвeнь oсMисЛeHI{я iнтeлiгeнцi €ю свo-
iх зaвдaнь, piвень iнтeнсивнoстi peпpeсiй пpoти iнaкoдyм-
цiв, yкpай нeспpият"1ивi yмoви poзвиTкy pyхy oпopy' кoли
дoBoдиЛoся )кepтByвати якiстю iнтeлектyaльних впpaB на
.ц,oгoдy бiльш pyтиннiй, бyденнiй <<opгaнiзaЦiйнiй> poбoтi.

3авеpшyюни цей yзaгальнююний пopтpеT pyхy oпopy
l960_80-х poкiв, зpoзyмiлo, дaлеKo нe пoвний, фpaгмeнтap-
ний' хoтiлoся б звеprlyTи yвaгy нa мopaЛЬний змiст цЬoгo
яBищa. .[I.исидеttти Пpoтl lстoяли системi в yмoвaх пеpевaх(.
I lo вopo)l(oгo сTаB"lеlIt lя дo t lиx з бoкy бiльшoстi.  Boни дoбpe
зltаЛIr, щo iх oнiкylоть матеpiальнi злиднi, пepeслiдyвaння,
табoplr,  знyщaння, Topтypи i  смеpть. I все >к таки (зa oкpе.
!!{ItМ[I виt lяткaми) зaЛишaлися вipними сoбi i  свoiй пpaвдi.
B сyспiльствi,  дe паl lyвaЛа пoдвiйнa мopaлЬ' тaка пoзицiя
нaбyвaлa нeoцiнeннoi вaги. Hе вapтo iдеалiзyвати yнaсltикiв
p}lхy oпopy як ЛЮдeй, iкoнiзyвaти iх кo>кнoгo oкpeмo. oд.
нaк y цIлol l , ty це явищe - не3гoда, бopoтьбa пpoTи нeспpa-
вeД.пивoстi в ytt{oвaх' кoли бiльшiсть мoвчaлa й пpистoсoвy.
вaЛaся'_ Мaлo велиЧe3не зHаЧeння пеpш за все для мaй-
бyтньoгo. B цьoмy poзyмiннi МoжПа смiливo ствepд)к}lBаT}l '

| т 3I9
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щo дoки iснyе <<людинa незгoдtlа>' дoти взaгалi iснyе лю-
дина' B l98l p. I.  Лисяк.Py,п.ниЦький, oцiнюючн пoдBи)к.
ницЬкУ дiяльнiстъ iнакoлyмшiв,. писав: <<Жepтoвнiсть цих вiд.
Bа}I(}Iих чoлoвlкlв l )кlHoк свlдчитЬ пpo l lезламнlстЬ дyxy
yкpaТнськoТ нaцi i ,  iх бopoтьбa за.людськi i  нaцioнальнi пpa.
вa вlдпoBlдar зaгаЛЬнiй тeнденцi i  пpoгpeсy людствa в лyсi
свoбoди>ll .  Цими слoвaми вiдoмoгo дoслiдникa yкpaiнства
й xoтiлoся б зaвepшити нашy кtlигy.

Kutв _ Львiв _ Kuio. I992-1994
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