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«битва за Культуру» в заКритому місті совєтсьКої уКраїни  
в період пізнього соціалізму, 1959–1984 рр.

У січні 1969 р. Олексій Ватченко, перший секретар обласного комітету КпСС 
Дніпропетровська 1, пояснював комсомольському активу, що сутність соціалістич-
ного культурного споживання полягає у здатності молодих совєтських споживачів 
дати «правильну класову оцінку творам буржуазного мистецтва та музики й уник-
нути некритичного ставлення до схиляння перед капіталістичним способом життя» 2. 
Він наголосив, що марксистський ідеологічний підхід допоможе споживачам Дні-
пропетровська робити правильний вибір у споживанні культури. На противагу до 
загниваючої західної культури, зазначив Ватченко, комсомольці мають пропаґувати 
кращі форми власної соціалістичної національної культури. Вони мають викорис-
товувати найпроґресивніші взірці української культури у боротьбі проти західних 
впливів 3. У квітні 1970 р. Зінаїда Сюміна, представник адміністрації міста Дніпро-
петровська, розвинула цю тему:

«Ми не проти споживання. Але це має бути культурним споживаннням. подивіться, 
наприклад, на наші міські студії звукозапису та на те, що наша молодь купує як музику. Це 
будуть або записи пісень Висоцького (10 %), або музика “Бітлів” (90 %). Яке ж тут культур-
не споживання? Ви не побачите, щоб наша молодь записувала класичну музику чайков-
ського або Глінки. Вони віддають перевагу танцям під свої буги-вуги концертам класичної 
музики. У пошуках записів своїх західних кумирів, молоді люди забувають своє національ-
не коріння, власну народну культуру. А візьміть наші кіно театри! Замість нашого совєтсько-
го кіно, молодь віддає перевагу ідіотським західним комедіям і бойовикам» 4.

Совєтські апаратники, які розумілися на проблемах нового споживацького 
постсталінського суспільства, намагалися розрізняти культурну (хорошу) форму 
споживання та некультурну (погану). Найсерйознішою проблемою для совєтських 
ідеологів було розрізнення цих форм споживання та захист соціалістичної націо-
нальної культури від «ідеологічного засмічення космополітичними буржуазними 
впливами». Совєтські ідеологи чітко розуміли зв’язок між культурним споживанням 
та формуванням ідентичності. До певної міри вони намагалися захистити ідеал со-
вєтської культурної ідентичності від засмічуючих впливів нових форм споживання. 
Захист від ідеологічного засмічення був особливо важливим для міста Дніпропетров-
ська. Це велике індустрійне місто мало молоде, мультинаціональне, переважно ро-
сійськомовне населення, яке зросло від 917 074 мешканців 1970 р. до 1 191 971 меш-
канця 1989 р. 5
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Нові форми культурного споживання серед молоді міста створювали проблеми 
для совєтських ідеологів та КҐБ, оскільки Дніпропетровськ мав особливе страте-
гічне значення для цілого совєтського режиму. КҐБ офіційно закрило місто для 
іноземців 1959 р. через «південмаш» — один з найбільших ракетобудівельних за-
водів Совєтського Союзу, зданий до експлуатації 1951 р. Найпотужніші ракетні 
пристрої совєтського військово-промислового комплексу виготовлялися в Дні-
пропетровську, названому його мешканцями «закритим ракетним містом» 6. Вод-
ночас це місто стало стартовим майданчиком для політичних кар’єр багатьох со-
вєтських політиків у Москві, оскільки Дніпропетровськ завжди асоціювався із 
кланом Брєжнєва. Це місто також відіграло велику роль у політичному житті Укра-
їни. До перебудови понад 53 % усіх політичних лідерів у Києві мали дніпропетров-
ські корені. На 1996 р. 80 % постсовєтських українських політиків починали свої 
кар’єри в ракетному місті 7.

Використовуючи зв’язок між культурним споживанням, ідеологією та форму-
ванням ідентичності, ця розвідка досліджує взаємодію держави та суспільства на 
прикладі Дніпропетровська, окремого міста совєтської України, протягом пост-
сталінського соціалізму до реформ Ґорбачова. через своє закрите та протеговане 
становище Дніпропетровськ став унікальною совєтською соціальною та культур-
ною лабораторією, де різні взірці пізнього соціалізму змішувалися з західними 
культурними впливами. Використовуючи як джерела архівні документи, періоди-
ку, щоденники та особисті інтерв’ю, у цій статті я сфокусуюся на тому, як різні 
приклади культурного споживання серед молоді совєтського «закритого міста» 
сприяли творенню різних форм культурних ідентифікацій, які згодом стали еле-
ментами постсовєтської української національної ідентичності 8. Дослідження 
культурного споживання та боротьба навколо нього дає розуміння того, як держа-
ва й суспільство взаємодіяли протягом періоду пізнього соціалізму. Викладений 
тут матеріял пояснює, що комуністичний режим не міг цілковито контролювати 
культурне споживання — а відтак і формування ідентичності — НАВІТЬ у закри-
тому місті, як-от у Дніпропетровську. Ця розвідка також свідчить, що досить 
часто різні державні (соціальні, культурні) ініціативи мали незаплановані наслід-
ки, які держава намагалася стримувати.

На теоретичних засадах британських культурних студій про культурне споживан-
ня 9 тут досліджено те, як совєтське споживання західної популярної культури, ідео-
логії та практик в період пізнього соціалізму спричинилося до «демонтажу совєтської 
цивілізації» ще до перебудови. Нещодавні дослідження постсталінського соціалізму 
в Совєтському Союзі зосереджено на різних формах культурного виробництва й спо-
живання, а також на їхній взаємодії з ідеологією та політикою. Однак переважна 
більшість цих досліджень, як-от Свєтлани Бойм, Гіларі пілкінґтон (hilary pilkington), 
Томаса Кушмана (Thomas Cushman), Алєксєя Юрчака та Вільяма Ріша (William J. Risch) 
базована на матеріалах із вестернізованих, «відкритих» міст СРСР (Москви, Лєнін-
ґрада та Львова), які були відкриті до західних впливів через іноземних туристів і жур-
налістів 10. Внаслідок цього історія культурного споживання, і поп-музики зокрема, 
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у «закритих» совєтських провінційних містах та селах випадає з аналізу. Робити уза-
гальнення щодо соціальної та культурної історії СРСР доволі складно, коли у фокусі 
дослідження лише Москва й Лєнінґрад 11. Увівши до історичного аналізу такі «забуті» 
міста, як Дніпропетровськ, ця розвідка надає новий матеріал та пропонує нові на-
прямки дослідження совєтського культурного споживання в період пізнього соціаліз-
му. Закрите місто Дніпропетровськ можна використовувати як мікромодель для 
аналізу цілого закритого совєтського суспільства. У цьому розумінні воно було значно 
типовішим, аніж вестернізовані столичні міста Совєтського Союзу.

* * *
Співробітники КҐБ особливо переймалися через нові форми культурного спо-

живання, які могли прорвати систему секретності навколо «південмашу». Щоміся-
ця каґебісти звітували про ідеологічну ситуацію в «закритому» місті обласному ко-
мітету комуністичної партії. Найголовніші ідеологічні злочини, зафіксовані в цих 
звітах, стосувалися нового рівня культурного споживання місцевих мешканців, чиї 
життєві стандарти від початку політики Хрущова щодо десталінізації та лібералізації 
совєтського суспільства значно покращилися. Наголос на технічному прогресі 
й науково-технічній освіті був новою темою компартійної пропаґанди від початків 
совєтської історії. Усі совєтські лідери від Лєніна до Хрущова та Брєжнєва згадували 
про це у своїх промовах, і всі з’їзди КпСС включали цю тему до своїх підсумкових 
документів. Але цей інтерес до нових технологій спричинився до небажаних на-
слідків щодо совєтської молоді. У Дніпропетровську на кінець 1950—початок 
1960-х рр. тисячі студентів вишів і технікумів почали складати саморобні радіоприй-
мачі та радіодеталі. Деякі навіть намагалися вийти на широкий загал із власними 
імпровізованими радіопрограми без жодного дозволу державної влади. КҐБ нама-
гався застерегти таку діяльність, що мала назву «радіохуліганство». Згідно з даними 
дніпропетровського КҐБ, місцеві радіохулігани продовжували записувати та тран-
слювати іноземну музику для місцевої авдиторії протягом 1970–1980-х рр. на по-
стійній основі. Кількість таких радіохуліганів зросла від 475 у 1970 р. до 685 у 1971 р., 
і зростання цієї кількості тривало надалі. КҐБ щорік фіксував близько 300 випадків 
нелеґальних радіотрансляцій із близько 700 місцевих аматорських радістанцій. по-
над 90 % цих «музичних радіозлочинців» були доволі молодими людьми (молодше 
25 років) 12.

У січні 1968 р. службовці КҐБ проаналізували дані щодо того, як мешканці Дні-
пропетровської області отримують інформацію від закордонних радіостанцій. по-
літичні органи безпеки перевірили щонайменше тисячу листів, надісланих мешкан-
цями області на адреси різних радіостанцій світу протягом 1967 р. Згідно з їхнім 
дослідженням, 36 % усіх листів було надіслано радіостанціям Канади, 31 % — раді-
останціям США, 29 % — Англії. Більшість відправників були молодими людьми: 
38,8 % слухачів були молодше 18 років, 28% мали від 18 до 28 років та ще 32,2 % були 
старше 28 років 13. Як зазначали співробітники КҐБ, 1968 р. 37 % слухачів цих раді-
останцій у своїх листах просили надіслати їм музичні записи, альбоми, посібники 
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з модних танців, радіодовідники із програмами передач різноманітних західних 
радіостанцій; 25,5 % просили «виконати музичне замовлення» й передати в етері 
улюблену пісню; 13,7 % просили допомогти налагодити «дружбу із громадянами 
інших країн»; 23,5 % цих листів містили відповіді на різні опитування або запитан-
ня конкурсів, що їх організовували радіостанції 14.

Ці результати аналізу є показовими щодо основного змісту культурного спо-
живання серед слухачів західного радіо в Дніпропетровській області. Більшість осіб, 
що прослуховували західні радіостанції, переважно цікавилися новою музикою та 
популярною культурою й модою, а не політикою. примітно, що цензори КҐБ не 
знаходили в цих листах жодних критичних антисовєтських висловів чи іронічних/
скептичних поглядів на совєтські цінності. Більшості совєтських слухачів ішлося 
про західну музику 15.

поширення популярності західної популярної музики стало головною пробле-
мою і для місцевого КҐБ, і для комуністичних ідеологів. Річні звіти КҐБ обласному 
комітетові КпСС чітко пов’язували антисовєтську поведінку та нездорове захоплен-
ня західною масовою культурою 16. За шість місяців 1972 р. комсомольський актив 
і службовці органів безпеки організували понад 100 рейдів проти гіпі та осіб, що 
торгували іноземними музичними записами в центрі Дніпропетровська. Унаслідок 
цих рейдів було заарештовано понад 200 «фарцовщиків» (торгівців чорного ринку). 
Міліціянти конфіскували сотні іноземних музичних записів, тисячі авдіокасет із 
західною поп-музикою, а також «264 копії нелеґальних друкованих матеріалів сам-
видаву». Але навіть потому керівники Дніпропетровська продовжували скаржитися 
на швидке зростання споживання рок-музики. На початку 1980 р. звіти КҐБ мусили 
визнати неуспіх ідеологічних зусиль із припинення розповсюдження західної поп-
музики як в області, так і місті Дніпропетровську 17.

4 липня 1968 р. Н. Мажара, голова дніпропетровського управління КҐБ, наді-
слав першому секретареві обкому КпСС таємне повідомлення про ідеологічну 
обстановку в області 18. У цьому повідомленні йшлося, що за 6 місяців 1968 р. ор-
гани державної безпеки викрили 183 друкованих документи «антисовєтського 
змісту», які активно поширювалися серед місцевих мешканців: 95 з них походили 
з українських націоналістичних організацій, 14 — з російських антикомуністичних 
організацій, 61 — з різних релігійних організацій та 14 — з «соціалістичних ревізі-
оністських міжнародних організацій» (переважно з Албанії). чимало цих докумен-
тів прибуло до Дніпропетровська зі Львова. КҐБ зафіксував зростання антисовєт-
ської та «політично шкідливої» діяльності в Дніпропетровській області: протягом 
1967 р. було зафіксовано 60 випадків такої діяльності, а лише за 5 місяців 1968 р. 
їх уже було 194 19.

Цей документ є красномовним свідченням зростання нового типу культурного 
споживання мешканцями області протягом 1967–1968 рр. Найпопулярнішою за-
бороненою літературою були памфлети українських націоналістів (95 випадків) та 
релігійні публікації (61 випадок). Зі 194 зафіксованих випадків антисовєтської ді-
яльності протягом 5 місяців 1968 р. було «поширення іноземної антисовєтської 
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літератури» (183 випадки), «розповсюдження ідеологічно та політично шкідливих 
тверджень, наклепів на совєтську реальність» (62), «маніфестації націоналістичного 
штибу» (47), «антисуспільні прояви релігійного спрямування» (20) і «розповсюджен-
ня та зберігання вдома рукописних і друкованих матеріалів антисовєтського й по-
літично шкідливого змісту» (12) 20. 56 %, тобто більшість «антисовєтських злочинців» 
(109 з-поміж 194), належали до інтеліґенції (31 студент, 27 викладачів, 30 представ-
ників «творчої інтеліґенції» та 21 — «технічної інтеліґенції»). Саме найактивніші 
в процесі культурного споживання та виробництва групи виявились найбільшими 
порушниками совєтських правил споживання. Інші звіти КҐБ протягом 1970-х рр. 
неводнораз наголошували подібні ж тенденції щодо ідеологічних злочинів, пов’я-
заних із культурним споживанням серед дніпропетровської молоді. Однією тенден-
цією було «надто запопадливе» слухання рок-музики, а іншою — читання української 
націоналістичної літератури. Усі звіти КҐБ протягом 1960–1970-х рр.  наголошували 
неґативну роль Львова щодо постачання культурних споживачів Дніпропетровська 
ідеологічно небезпечною продукцією. Ураховуючи стратегічну значущість Дніпро-
петровська для совєтського військово-промислового комплексу, зростання анти-
совєтської культурної продукції та її споживання вимагало особливої уваги з боку 
всіх ланок місцевого керівництва — не лише політичних органів безпеки, але також 
ідеологічних та освітніх владних структур.

Небезпечною проблемою, пов’язаною з хрущовською відлигою, було зростання 
інтересу до української національної історії та національних традицій серед лояльних 
совєтських інтелектуалів, членів партії та комсомолу. Слідчі КҐБ розцінювали це як 
український націоналізм. Для них провідним центром українського націоналізму 
в Дніпропетровську був Дніпропетровський державний університет (далі — ДДУ) та 
його історико-філологічний факультет (який пізніше було поділено на факультети: 
історії та філології) 21. перша справа КҐБ, безпосередньо пов’язана з культурним 
споживанням, стосувалася А. Овчаренка, студента історико-філологічного факуль-
тету. 1960 р. він підготував дипломну роботу про контроверсійну поему-містерію 
Т. Шевченка «Великий льох» (1845) 22.

Ця поема пропонувала історичну концепцію, відмінну від традиційних інтер-
претацій совєтської історіографії. На противагу позитивному зображеннюя пере-
яславської Ради як символу дружби двох братніх слов’янських народів, Шевченко 
подає її як трагічний акт зради та приниження України. Видатних реформаторів 
імперської Росії, петра І та Єкатерину ІІ, подано Шевченком як найгірших та най-
брутальніших мучителів і катів українців. Російські правителі «знищили» козацькі 
свободи та надії на незалежність України. Звісно, сам факт того, що Овчаренко об-
рав цю поему для дослідження, викликав певні підозри однокурсників, які донесли 
на нього КҐБ. працівники КҐБ розцінили цілу дипломну роботу як «націоналістич-
не збочення» та повідомили про це Овчаренкових викладачів. Але, незважаючи на 
цей тиск, викладачі намагалися не лише уникнути ідеологічної критики на адресу 
Овчаренка, але й підтримали його роботу всіма можливими способами. Зокрема, 
науковий керівник Овчаренка, доцент Дмуховський, порадив йому усунути з праці 
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лишень кілька речень, «які видавалися надто націоналістичними», і зрештою об-
стояв для цього дослідження оцінку «добре».

працівники КҐБ, обурені індиферентністю університетських викладачів щодо 
таких націоналістичних збочень, організували спеціальне розслідування щодо 
Овчаренка. Вони з’ясували, що 1960 р. Овчаренко з однокурсниками філологіч-
ного факультету Завгороднім і Трушем та студентом Дніпропетровського медич-
ного інституту Лелюхом були членами студентського гуртка «Дніпро», що провадив 
діяльність в університеті. члени цього гуртка читали книжки з української історії 
та культури, декламували українську поезію, вивчали Шевченкові твори. Як вияви-
лося, це об’єднання ініціював Лелюх. Він же уклав його програму й статут. Згідно 
зі звітами КҐБ, серед однокурсників Лелюх помітно вирізнявся антисовєтськими 
висловами та націоналістичними ідеями. 1959 р. на семінарі з політекономії в ін-
ституті Лелюх використав власну інтерпретацію марксистської теорії для доведен-
ня необхідності економічної автономії України в складі СССР. 1960 р. він вико-
ристав подібні ідеї для тексту програми гуртка «Дніпро». Як зафіксував КҐБ, Лелюх 
«включив ідею відокремлення України від Совєтського Союзу». На щастя для інших 
членів гуртка, вони не мали часу для обговорення цього документа, укладеного 
Лелюхом. 1962 р., після закінчення університету, вони виїхали з Дніпропетровська 
за розподілом на призначені місця праці, й це врятувало їх від арешту. Але головно-
го організатора гуртка, Лелюха, було врешті заарештовано й у листопаді 1962 р. 
ув’язнено за «націона лістичну пропаґанду».

примітно, що гурток Лелюха привернув лояльних комсомольців, чий інтерес 
до минулого та традицій України стимулювали два чинника в культурному вироб-
ництві та споживанні в совєтській Україні протягом 1959 та 1961 рр., які були 
пов’язані із офіційним дискурсом постсталінського соціалізму. по-перше, нові 
освітні вимоги до студентів передбачали читання більшої кількості книг україн-
ською, написаних українськими класиками, як-от Шевченком. по-друге, куль-
турна програма комуністичної партії за Хрущова наголошувала на створенні нової 
совєтської гуманістичної культури, «соціалістичної за змістом» і «національної 
формою». Це вело до офіційної підтримки та фінансування державних ідеологічних 
кампаній щодо вшанування національних поетів, як-от Тараса Шевченка, «борців 
із гнітом царського режиму». Річниці Шевченка (1954 й 1961 рр.) були позначені 
публікацією багатотомових збірок його творів українською. В результаті нового 
масового культурного споживання в українських школах мільйонами учнів контра-
версійної поезії Шевченка (водночас антиросійської та проукраїнської патріотич-
ної) інтерес до української історії набув форм, які відрізнялися від ідеології «со-
вєтського інтернаціоналізму». Деякі з цих форм КҐБ розцінював як «націоналіс-
тичні збочення».

На початку 1960 р. інша група молодих і патріотично налаштованих поетів 
привернула увагу КҐБ. Більшість цих поетів були студентами ДДУ, які ходили до 
літературної студії міського палацу студентів. Згідно зі звітами КҐБ, ці молоді 
талановиті поети відкидали «традиції соціалістичного реалізму» й наголошували 
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на «революційних підходах до змінної реальності». Вони називали себе «шістде-
сятниками». працівники органів безпеки виявили, що ці молоді поети також 
експериментували із національними ідеями, читали та розповсюджували тексти, 
написані відомими діячами українського національного руху ХІХ—ХХ ст. 23 Їхні 
ідеї щодо національної історії, виражені в традиційно прийнятних марксистських 
формах (ніхто з «цих експериментальних поетів» не відкидав теорій «класової 
боротьби» чи проґресивного характеру соціалізму), були потрактовані як «націо-
налістична пропаґанда». 1965 р. ще більше людей приєдналося до цього гурту 
молодих поетів. Один із нових членів цієї групи, О. Водолажченко, сказав: «Ми 
маємо боротися не тільки за збереження української мови, тому що це не є дуже 
важливе питання на даний момент, але ми маємо боротися за збереження нації, 
національних кадрів. Треба, щоб українці залишалися працювати в Україні, щоб 
ми мали менше етнічно змішаних шлюбів. Слід наполегливо працювати в цьому 
напрямку» 24. Згідно зі звітами КҐБ, подібні ж ідеї поділяли багато людей не лише 
на філологічному , але також і на фізико-технічному факультеті ДДУ, у ДІБІ (Дні-
пропетровському інженерно-будівельному інституті) й серед молодих художників 
і письменників.

У переддень нового 1966-го року студенти ДДУ, а також Водолажченко й Іван 
Сокульський, організували гурт молодих осіб для зустрічей у Дніпропетровському 
сільськогосподарському інституті та ДДУ, де відбувалися репетиції виконання ко-
лядок та щедрівок. Вони мали офіційний дозвіл на ці зустрічі та репетиції від комі-
тету партії ДДУ та обкому комсомолу 25. Ці студенти позичали національні українські 
строї в Дніпропетровському палаці студентів. пізно ввечері 31 грудня 1965 р. вони 
вдягли національні українські строї та відвідали помешкання їхніх викладачів із ДДУ, 
ДІБІ й ДСГІ, де розігрували національні українські новорічні вистави та колядува-
ли. І викладачі, і студенти отримували задоволення від цих вистав. Але коли молодь 
спробувала відвідати будівлю в центрі Дніпропетровська, спеціально призначену 
для службовців обласного комітету партії, їх зупинила міліція 26.

після цього випадку керівництво ДДУ під тиском КҐБ намагалося звинуватити 
одного з головних організаторів цього гурту, Сокульського, студента 4-го курсу фі-
лологічного факультету, у тому, що називалося «українським націоналізмом». при-
мітно, що справи щодо так званої «антисовєтської поведінки» стосувалися ідеаліс-
тичних спроб молоді очистити соціалістичну дійсність від «викривлень» і «відхилень» 
від комуністичних ідеалів та зробити життя за соціалізму кращим і ближчим до лє-
нінських ідеалів розвиненого соціалізму. Дискурс такого штибу існував у совєтськи-
му суспільстві завжди, але хрущовська кампанія із десталінізації та романтичне ре-
форматорство нової програми КпСС, спрямоване на побудову в майбутньому ко-
мунізму, надавали цьому дискурсові динамізму й виправдовували його, особливо 
в 1961–1968 рр. Усі студенти ДДУ, що їх допитували слідчі КҐБ з приводу антисо-
вєтської пропаґанди, хотіли «зробити совєтську дійсність такою, що відповідала б 
класичній лєнінській моделі соціалізму». Вони намагалися обстояти «лєнінську 
теорію рівності всіх націй та національних мов за соціалізму». Тому вони звинува-
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чували дніпропетровське обласне компартійне керівництво в іґноруванні лєнінізму, 
організації антимарксистської кампанії зросійщення та цькуванні соціалістичної 
української національної культури 27.

Усі справи про так званий український «буржуазний націоналізм» також де-
монстрували той самий дискурс удосконалення «совєтської соціалістичної моделі» 
та досягання програмової мети комуністичної партії — «створення совєтської 
культури, соціалістичної за змістом і національної за формою». Деякі студенти, 
заарештовані КҐБ за «націоналізм», пояснювали під час допитів, що вони вірили, 
що їхня діяльність важлива для пробудження національних почуттів серед місцевих 
українців та вдосконалення соціалістичного суспільства. В українському місті 
Дніпропетровську, зазначали вони, у місцевих універмагах бракувало українсько-
го національного одягу та української національної літератури. На думку багатьох 
місцевих мешканців, це було «викривленням» «лєнінської національної політики» 
та створювало «русифіковану версію» «соціалістичного культурного споживання», 
яке суперечило головним принципам розвиненого соціалізму, проголошеним самим 
Лєонідом Брєжнєвим 28. Усі заарештовані студенти повідомили, що вони взяли 
основні свої арґументи з передач закордонних радіостанцій, як-от Бі-Бі-Сі, «Голос 
Америки» й «Голос Канади» для українців, оскільки приступна офіційна інформа-
ція не була переконливою. Отже, культурне споживання — слухання радіо — спри-
чинилося до діяльності, яку КҐБ трактував як націоналістичну, а тому як небез-
печний антисовєтський злочин 29.

Як зазначено у звітах КҐБ, зростання українського націоналізму в «ракетному 
місті» було результатом нових демографічних та політичних тенденцій, що з’явилися 
від 1956 р. Згідно з ухвалою КҐБ, колишніх політичних в’язнів, засуджених за «укра-
їнський буржуазний націоналізм» і таких, що відбули свої терміни в ҐУЛАҐу, після 
ХХ з’їзду КпСС було звільнено, але їм не було дозволено повертатися на місця ко-
лишнього мешкання в Західній Україні. Ці в’язні, за офіційними документами — 
«бандерівці», були учасниками або прибічниками УпА й ОУН з Галичини та Закар-
паття 30. До середини 1960-х рр. чимало колишніх ув’язнених оселилося в східних, 
більш зросійщених, реґіонах України. працівники КҐБ намагалися контролювати рух 
українських націоналістів та розчинити їх серед більш розмаїтого та менш українсько-
го населення Дніпропетровської та Донецької областей. До 1967 р. 1041 колишній 
політв’язень із Західної України, трактований як «український націоналіст», оселився 
в Дніпропетровській області. Це було дуже небезпечно для ідеологічного та політич-
ного контролю за областю, оскільки ці особи мешкали не лише в сільській місцевос-
ті, але також і в стратегічно важливих містах, як-от у Дніпропетровську 31. Також 
джерелом загрози з точки зору КҐБ Дніпропетровська було місто Львів. Головні ліде-
ри гурту молодих поетів або мали прямі контакти зі львівськими інтелектуалами, або 
були випускниками Львівського державного університету. Іван Сокульський потрапив 
до ДДУ після року навчання у Львівському університеті. Його близький друг і при-
хильник Володимир Заремба, котрий висвітлював кар’єру Сокульського у статтях 
місцевих газет, також приїхав до Дніпропетровська зі Львова 32.
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У квітні 1968 р. Іван Сокульський запропонував організувати «поетичний вечір» 
у придніпровському палаці культури й запросив усіх молодих поетів Дніпропетров-
ська на цей захід. Але КҐБ зруйнув плани Сокульського. 16 травня 1968 р. працівник 
КҐБ відвідав партійний комітет електрозаводу й настійно порекомендував тамтеш-
нім керівникам припинити діяльність нового клубу 33. побоюючись переслідувань 
КҐБ, Сокульський звільнився з роботи в газеті та намагався уникати контактів зі 
своїми друзями. Таким чином шляхетну патріотичну ідею молодих ідеалістичних 
українських поетів було зруйновано втручанням органів безпеки.

протягом весни 1968 р. місцеві ідеологи почали нову ідеологічну кампанію — 
проти роману Олеся Гончара «Собор», який був засуджений за «поширення україн-
ських націоналістичних ідей» 34. поза тим, «Собор» став найпопулярнішим твором 
серед молодих інтелектуалів Дніпропетровщини, особливо серед студентів універ-
ситету. Згідно з даними КҐБ, студенти називали роман Гончара «епохальною книгою», 
і вона була «повсюдно читана всіма навіть протягом занять» 35. Але несподівано 
місцева газета надрукувала «Вікритий лист першокурсників історичного факульте-
ту» з дуже неґативною критикою роману Гончара. Для багатьох студентів цього 
факультету, котрим роман подобався, це було шоком. Вони вирішили обговорити 
роман вкупі з цим неґативним листом та надіслати свою відповідь до того ж видан-
ня із запереченням «листа першокурсників», який вони вважали фальшивкою.

20 травня 1968 р. два студенти-другокурсники історичного факультету Юрій 
Мицик та Віктор Лаврищев, без жодної домовленості з керівництвом факультету, 
повісили оголошення про диспут щодо «Собору», запланований на 22 травня 36. 
прочитавши це оголошення, декан історичного факультету, професор Ф. павлов, 
зайшов до авдиторії, де Мицик та Лаврищев голосно обговорювали ситуацію на-
вколо роману Гончара. Усі студенти були обурені, оскільки місцеві періодичні ви-
дання друкували лише неґативні рецензії на «Собор». Але найбільше студентів-
істориків засмутив той факт, що так званий «відкритий лист» із критикою написали 
саме студенти їхнього факультету. Студенти сказали павлову, що «цілий лист сфаль-
шовано, цю підробку виготовлено після тиску університетського керівництва, 
оскільки деякі першокурсники, чиїми іменами підписали листа, зізналися, що вони 
ніколи не читали роману». Бажаючи заспокоїти авдиторію, павлов пообіцяв студен-
там свій особистий дозвіл на проведення диспуту. Більше того, секретар парткому 
факультету зустрів Мицика та Лаврищева 21 травня і також підтримав їхню ідею. під 
тиском КҐБ керівництво ДДУ та партійний комітет втрутилися та скасували сту-
дентський диспут про роман Гончара. Тим часом КҐБ встановив таємний нагляд за 
Мициком, Лаврищевим й іншими найактивнішими прибічниками роману Гончара. 
Лаврищев і Мицик мали неприємні та тривалі розмови з деканом. 22 травня адміні-
страція ДДУ погрожувала виключити їх із навчального закладу. після цих погроз 
і Мицик, і Лаврищев припинили обговорювати роман Гончара з однокурсниками. 
Ці погрози та подальший тиск КҐБ травмував студентів. Юрій Мицик, який вступив 
до аспірантури того ж факультету в 1970-х рр., а пізніше став там викладачем історії 
слов’ян, ніколи не згадував про цю історію при своїх колеґах і студентах. Більше 



63

того, він став украй обережним й уникав будь-яких розмов про політику та україн-
ський патріотизм на своєму факультеті 37.

КҐБ і партійні ідеологи використали кампанію проти Гончара як привід для 
придушення будь-яких натяків на український націоналістичний рух і для пока-
рання тих, хто виявляв певне захоплення та наполегливість у захисті української 
мови й культури. У червні 1968 р. Іван Сокульський і його друг написали «Листа 
творчої молоді Дніпропетровська», у якому спробували узагальнити всі факти 
репресій КҐБ проти українських патріотів. протягом вересня — грудня 1968 р. його 
розіслали до різних партійних, комсомольських і совєтських установ Києва та 
Дніпропетровська. У червні 1969 р. КҐБ заарештував авторів листа, а в лютому 
1970 р. Дніпропетровський суд засудив їх як політичних злочинців 38.

Сам текст «Листа творчої молоді Дніпропетровська» є показовим виявом лояль-
них і просовєтських намірів його авторів. Вони назвали себе «прогресивною укра-
їнською молоддю, що зросла в совєтських школах і технікумах, вихована творами 
Маркса й Лєніна, Шевченка та Добролюбова». Вони критикували «антиукраїнську» 
кампанію в Дніпропетровську, яку розпочало місцеве керівництво у відповідь на 
вихід «Собору». Автори зображали цю кампанію як «дике та безглузде цькування 
чесних українських громадян, відданих будівників комунізму», цькування, котре 
можна порівняти лише з діями маоїстів у Китаї 39. «Якщо ми є марксистами, — пи-
сали вони, — ми маємо змінити цю (дніпропетровську) дійсність, щоб вона більше 
відповідала лєнінським нормам та совєтським законам, а не цькувати всіх прогре-
сивно мислячих українських громадян, відданих марксизму-лєнінізму» 40. Лист за-
кінчувався закликом до лідерів українського уряду захистити українську культуру 
від зросійщення. Вони також просили покарати тих, хто почав антиукраїнську 
ідео логічну кампанію в Дніпропетровську. «Такі кампанії, — нагадували вони 
україн ським керівникам, — сіють розбрат та ненависть у відносинах між двома 
братніми соціалістичними націями, росіянами та українцями» 41.

Як бачимо, цей лист є красномовним свідченням лояльності совєтській держа-
ві й марксистській ідеології. працівники КҐБ та комуністичні ідеологи мали певні 
труднощі в тому, щоб потрактувати справу Сокульського як «антисовєтський зло-
чин», оскільки і слідчі, і Сокульський та його друзі говорили спільною ідеологічною 
мовою марксизму-лєнінізму, використовували ті самі арґументи про «проґресивний 
розвиток зрілого соціалізму». Тому обидві сторони конфлікту мали подавати пове-
дінку опонентів як «відхилення» від совєтського культурного виробництва та спо-
живання (читання та писання українською). Одна сторона звинувачувала іншу 
в «зраді лєнінської національної політики» або, відповідно, в «антисовєтських про-
вокаціях» 42. Ідеологічна кампанія 1968–1969 рр. у Дніпропетровську створила схему 
придушення будь-яких «ідеологічних ухилів» у області.

протягом 1960–1970-х рр. і комуністичні ідеологи, і каґебісти скаржилися на 
розповсюдження іншого «поганого» стилю культурного споживання. Це було спо-
живання західної маскультурної продукції, як-от рок- і диско-музики, джинсів тощо. 
До середини 1970-х рр. місцеві органи безпеки зіткнулися з доволі незвичними 
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формами слухання рок-музики, які несподіваним чином було знову ж таки пов’язано 
із національною українською історією.

1970 р. дніпропетровські рок-гурти (офіційно знані як вокально-інструментальні 
ансамблі) включили провідні міжнародні рок-гіти до свого репертуару, що викону-
вався на танцювальних вечорах. Ці гіти включали пісню «girl» гурту «Бітлз», «As Tears 
go By» — «Роллінґ Стоунз», «Venus» гурту «Шокінґ Блу» та «Suzie Q» гурту «Кріденз 
Кліервотер Ревайвл» (Creedence Clearwater Revival). Українські музиканти написали 
власні вірші українською на цю музику. І, якщо українські версії пісень «girl», 
«As Tears go By» та «Suzie Q» були традиційними для совєтських гуртів романтич-
ними піснями про кохання, то український переспів пісні «Venus» був чимось до-
волі відмінним 43.

першопочатково голландський гурт «Шокінґ Блу» випустив пісню «Venus» 
1969 р. як синґл. 1970 р. ці голландські рок-музиканти включили цю пісню у свій 
альбом «At home», який став дуже популярним не лише у Великій Британії, але 
і в інших європейських країнах. Шляґер «Venus» звучав у програмах Бі-Бі-Сі про-
тягом усіх 70-х рр. ХХ ст. Навіть Алєксандр Татарський, совєтський радіожурналіст, 
включив цю пісню до своєї радіопрограми на хвилях московської радіостанції 
«Маяк» у грудні 1970 р. Місцеві «музикальні студії» по всій Україні використову-
вали цю популярну пісню як музичне привітання поряд із традиційно популярни-
ми піснями Мусліма Маґомаєва, Едуарда Хіля та Едити п’єхи. пересічний дні-
пропетровський споживач поп-музики частіше замовляв «музичні вітальні листів-
ки» із піснею «Venus», аніж із записами популярних циганських або народних пісень, 
або пісень Висоцького. Напередодні 1970 р. навіть особи, старші за 30 і 40 років, 
замовляли цю пісню 44.

До певної міри надзвичайна популярність цієї пісні була пов’язана із новим 
текстом вірша, написаним українською. Багато місцевих українських рок-гуртів 
переспівували «Venus», використовуючи доволі незвичний поетичний текст. Укра-
їнська «Venus» стала піснею про запорізьких козаків, які боролися проти чужоземних 
загарбників, захищаючи рідну землю та релігію. Український текст був простим, але 
захоплював: «Дніпро впадає в чорне море, то туркам буде горе, коли козаки прийдуть 
і турків всіх уб’ють. Козаки, запорізькі козаки…» 45. Ця пісня про запорожців з ме-
лодією з «Venus» мала п’ять або шість версій у різних місцевостях України. Вона 
стала популярною не лише серед молодих шанувальників рок-музики, але й також 
серед усіх завсідників танцювальних вечорів. Цю пісню виконували українською 
також і для російськомовної авдиторії. Це був початок нової тенденції — «україні-
зації» англомовних рок-пісень. подібна ж «автохтонізація» англомовної рок-музики 
відбувалася також у середовищі російських рок-музикантів 46. Вони зробили переспів 
«Yellow River», популярної пісні гурту «Нью Крісті Міністрелз» (New Christie 
Minstrels), де були російські слова про Карлсона (героя письменниці Астрід Лінд-
ґрен). Московський ВІА «Веселые ребята» зробив кавер-версію пісні Бітлз «Drive 
my Car» з альбому «Rubber Soul», написавши російськомовний текст вірша про 
«старенький автомобіль», та випустили цей твір на студії «Мелодія» 47.
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Це цікавий приклад нового культурного споживання серед молодих українських 
шанувальників рок-музики. Навіть російськомовні відвідувачі танцмайданчиків 
у Дніпропетровську не почувалися скривдженими піснею, що ідеалізувала україн-
ських козаків. під час танців вони віддавали перевагу українській версії перед ан-
глійським ориґіналом. примітно, що ні комуністичні ідеологи, ні слідчі КҐБ не мали 
заперечень щодо цієї пісні на танцмайданчиках. У 1970-х рр. рок-гурт фізико-
технічного факультету ДДУ все ще співав українську пісню «Козаки», використову-
ючи стару мелодію гурту «Шокінґ Блу». Як зазначив один працівник міліції, «краще 
мати совєтську молодь, яка танцює під свою національну пісню “Козаки”, аніж під 
американський рок-н-рол» 48. Як бачимо, ідеологічна пріоритетність завдання об-
межити «небезпечні» західні впливи на совєтську молодь привела до дозволу на 
ідеалізацію українського національного минулого як альтернативи ідеалізації «ка-
піталістичної сучасності». Це доволі показово, адже 1968 р. дніпропетровський КҐБ 
почав кампанію переслідування місцевих молодих поетів, як-от Івана Сокульсько-
го. Головною причиною цього переслідування було те саме, що становило основу 
пісні «Козаки», — ідеалізація української національної історії.

через всесоюзну комсомольську дискотечну кампанію, яка досягла Дніпропе-
тровська 1976 р., комсомольські лідери й активісти долучилися до організації та 
нагляду за різними формами споживання популярної музики. після 1976 р. 
ЦК ВЛКСМ вимагав від комсомольських керівників Дніпропетровська активно 
брати участь у новому дискотечному русі, який започаткували в 1974–1975 рр. ком-
сомольські організації прибалтійських республік 49. Швидке поширення цього руху 
зробило цю область взірцем для багатьох совєтських ідеологів, котрі використали 
успіх центральної дніпропетровської дискотеки як доказ ідеологічної вправності 
у пропаґанді нових форм соціалістичного відпочинку совєтської молоді. Дніпропе-
тровська область отримала похвалу від комсомольських ідеологів республікансько-
го рівня за «вправну організацію диско-клубного руху». Невдовзі Дніпропетровськ 
став місцем проведення «всеукраїнського республіканського конкурсу-огляду дис-
котечних програм» 50.

Міська комсомольська організація Дніпропетровська до початку фестивалю під-
готувала спеціальний звіт про досягнення міського диско-клубу «Мелодія» та уза-
гальнила основні форми й методи «музичних розваг» міста. У жовтні 1979 р. цей 
надрукований звіт поширили серед учасників Всесоюзного фестивального змагання. 
У цьому звіті діяльність місцевих диско-клубів високо оцінили за пропаґанду «укра-
їнських національних музичних форм й української славної історії». Багато гостей 
міста використовували цей звіт як путівник у своїх дискотечних розвагах 51. протягом 
року свого існування «Мелодія» організувала 175 тематичних танцювальних вечорів 
зі спеціальними музичними лекціями. постійними відвідувачами цих заходів стали 
понад 60 000 молодих людей 52. 1979 р. багато апаратників, утягнених у цей рух, про-
сунулися по службі й були відзначені за «зразкову ідеологічну та освітню діяльність 
серед молоді області». До початку 1982 р. в Дніпропетровській області існувало понад 
560 молодіжних клубів і 83 офіційно зареєстровані дискотеки 53.
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Комсомольські ідеологи та їхні каґебістські зверхники зіткнулися з дуже серйозною 
проблемою. Молоді прихильники поп-музики насправді віддавали перевагу західним 
музичним гітам, а не совєтським. Більшість прихильників рок-музики повністю від-
кидали те, що вони називали совєтською «естрадою» (тобто поп-музику). Тому ком-
сомольські ідеологи почали пропаґувати такий тип дискотек, де були би представлені 
переважно совєтські музичні форми, пісні з національних республік зокрема. Апарат-
ники, відповідальні за дискотечний рух, підтримали західноукраїнський гурт «Водо-
грай» і білоруський гурт «пєсняри», оскільки їхня творчість була продовженням со-
вєтських традицій на противагу ворожим формам західної поп-культури. Щоб під-
креслити свою лояльність і місцевий патріотизм, багато диск-жокеїв у Дніпропетров-
ську включали в програму вислови про «славну українську історію» та критикували 
«капіталістичну експлуатацію в західних країнах» 54. Навіть у своїх заувагах про укра-
їнську історію вони завжди наголошували класову боротьбу. проте ці пісні були про 
українських козаків та містили мелодійну українську поезію, що не було дуже попу-
лярною проблемою для місцевих слідчих КҐБ. Зрештою, каґебісти, що наглядали за 
дискотечним рухом, мусили прийняти ці вислови й національну українську музику 
на місцевих танцмайданчиках. Для них це було меншим злом 55.

Іншим поясненням того, що КҐБ визнав національну тему за можливу на танцмай-
данчиках, була зміна державного підходу до масової культури як нової царини іделогіч-
ного контролю. протягом 1960-х рр. було легко відстежити й покарати кількох осіб 
серед студентів інституту, котрі долучалися до виробництва та споживання «націоналіс-
тичної» літератури. протягом 1970-х рр., у «дискотечну еру», було важче контролювати 
маси, а не кількох інтелектуалів і студентів університету, як у 1960-х рр. Внаслідок цьо-
го держава мусила застосовувати різні методи контролю: вибіркові покарання у першо-
му випадку (у 1960-х рр.) та запозичення певних ідей і перетворення їх на придатні до 
вживання в рамках комуністичної ідеології, але так само контрольовані самими комсо-
мольськими лідерами — у другому випадку.

примітно, що і КҐБ, і комсомольські апаратники схвалювали високий рівень 
совєтського патріотизму Дніпропетровської центральної міської дискотеки на про-
тивагу відомим диско-клубам Львова. Один співробітник КҐБ, який відвідав і львів-
ську, і дніпропетровську центральні дискотеки протягом квітня — травня 1979 р., 
викривав «брак патріотичних тем у львівських диско-програмах» і наявність «по-
ганого типу споживання поп-музики на львівських танцмайданчиках»:

Тільки західний рок і диско-музика панує на львівських танцмайданчиках. У Львові 
ви не почуєте жодної диско-програми, яка б висвітлювала проблеми совєтської української 
культури. Це парадокс, що в російськомовному Дніпропетровську місцеві дискоклуби 
представляють українську музику навіть більше, ніж в україномовному Львові, а за один 
тиждень у Дніпрі ви почуєте на наших дискотеках більше інформації про совєтську укра-
їнську культуру, ніж у Львові за цілий місіяць! Нам слід всіляко підтримувати патріотич-
ні почини дніпропетровських дискотек на противагу американізованим формам і космо-
політизму Львова 56.
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протягом 1978–1982 рр., згідно з Міхаілом Суворовим, Дніпропетровський 
міськком комсомолу обговорював репертуар міських диско-клубів майже щомісяця. 
Головною проблемою під час цих дискусій була патріотична тема в музичному ви-
хованні на танцмайданчиках. Як згадував Суворов, у жовтні 1979 р. наглядач-каґебіст, 
який відвідав міськком комсомолу під час дискусії про репертуар диско-клубів, ви-
магав включити до репертуару стару пісню «Козаки» замість «тупого» західного 
диско. Цей працівник КҐБ рекомендував виконувати «патріотичну пісню про укра-
їнських козаків замість західних дурниць, які переважають у місцевих диско-клубах». 
Коли комсомольські ідеологи спробували з’ясувати, що то була за пісня, зі здиву-
ванням вони виявили, що каґебіст мав на увазі український переспів старої пісні 
«Шокінґ Блу» 1969 р. 57

Головні нарікання як комсомольських лідерів, так і працівників органів безпеки 
стосувалися поганих західних впливів львівських дискотек. Місцеві ідеологи на-
магалися стати в обороні патріотичного характеру молодіжних розваг у Дніпропе-
тровську від вестернізуючих тенденцій, які походили зі Львова. Найбільшу стурбо-
ваність комсомольських апаратників викликало «тотальне домінування американ-
ських музичних гітів» у львівських диско-програмах. Головною порадою дніпропе-
тровським диск-жокеям стало уникати «поганого й ідеологічно шкідливого львів-
ського диско-досвіду» 58.

Ми знову бачимо, що теми хорошого та поганого культурного споживання були 
пов’язані з оцінюванням диско-клубного руху в совєтській Україні. Але цього разу 
це оцінювання також включало проблеми національної історії та культури. парадокс 
полягав у тому, що для підкреслення власної ідеологічної надійності дніпропетров-
ські ідеологи залучили елементи української культури на противагу небезпечній 
вестернізації молодіжної культури. Цього разу ця вестернізація асоціювалася не лише 
з «капіталістичним Заходом», але й зі Львовом, найбільш вестернізованим містом 
Західної України. Це залучення українських культурних елементів на противагу 
вестернізації було виразом амбівалентності совєтської ідеології доби пізнього со-
ціалізму, яка мусила звертатися до проблем дозвілля та розваг молоді національних 
республік, як-от України. З одного боку, комуністичні ідеологи мали опиратися за-
хідним культурним впливам на танцмайданчиках, використовуючи всі доступні 
совєтські музичні форми, і українські національні також. З іншого — вони спанте-
личували місцевих молодих споживачів масової культури, офіційно підтримуючи та 
заохочуючи розвиток культурних форм, які в совєтському ідеологічному дискурсі 
зазвичай асоціювалися із так званим буржуазним українським націоналізмом.

Висновки

Комуністичні ідеологи та працівники КҐБ, які контролювали культурне спо-
живання в Дніпропетровську, створили ідеологічну ситуацію, у якій молодь була 
спантеличена та дезорієнтована. Вони пропаґували західні форми розваг, як-от дис-
котеки, але водночас намагалися обмежити вплив капіталістичної культури через 
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популяризацію совєтських національних форм, й української музики та історії зо-
крема. КҐБ побоювався зростання українського буржуазного націоналізму й на-
магався придушити будь-яке надмірне захоплення українською поезією та історією. 
Однак, ціла система совєтської освіти та комуністичної ідеології будувалася на про-
паґуванні проґресивних національних культурних взірців соціалістичних націй на 
противагу «загниваючій капіталістичній культурі» імперіалістичних націй. Унаслідок 
цього поряд із формами західної масової культури частиною культурної ідентифіка-
ції молодих членів суспільства розвиненого соціалізму в закритому місті стали 
контраверсійні ідеї Шевченка та образи запорізьких козаків. Культурне споживання 
залежало також від змінної демографічної ситуації в місті Дніпропетровську. по-
єднання сталої міґрації неукраїнських етнічних груп до області із ідеологічним 
тиском протягом 1960–1980-х рр. спричинилося до зросійщення як основної тен-
денції культурного розвитку області й особливо обласного центру. «південмаш», 
завод з виробництва ракет і найвищий пріоритет для працівників КҐБ, також став 
провідним чинником зростання зросійщення міста 59. Українська мова помалу по-
ступалася російській протягом 1970–1980-х рр. переважна більшість не-україн-
ських етнічних груп віддавали перевагу російській мові перед українською. Усе 
більше українців зазначали, що їхньою рідною мовою є російська. До 1989 р. кількість 
таких осіб зросла до 15,2 %. У містах ця кількість зросла від 16,4% до 18,9 % 60.

читання книг та популярних часописів, слухання та танці під популярну музику 
(західного рок-н-ролу й диско зокрема) стали складниками потужного культурного 
споживання серед совєтської молоді. Молодь у Дніпропетровську не лише спожи-
вала, але й продукувала нові культурні форми, які кидали виклик традиційним під-
ходам та ідеологічним дискурсам місцевих апаратників. Більше того, місцеві ідео-
логи намагалися використовувати різні форми розваг, як-от дискотеки, для кому-
ністичної пропаґанди. Саме використання західних музичних форм для пропаґанди 
робило ці форми леґітимними в повсякденній ідеологічній діяльності й виправдо-
вувало надзвичайну популярність цих західних форм у місцевої молоді. Унаслідок 
цього КҐБ й партійні ідеологи намагалися нейтралізувати ці форми за допомогою 
пропаґанди совєтських національних культурних взірців, й українських національ-
них зокрема. Молодь, що мешкала в Дніпропетровську, була спантеличена та дезо-
рієнтована місцевими ідеологами. Домінантний ідеологічний дискурс та культурна 
ситуація наголошували провідну культурну роль лише однієї мови — російської. 
Водночас українські совєтські ідеологи навіювали молоді певну повагу до деяких 
вибраних постатей національної української історії, як-от до козацьких повстанців, 
до Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, а також до певних форм української 
культури 61. після багатьох років такої індоктринації, у період української незалеж-
ності, це покоління вже було готовим споживати знайомі форми української куль-
тури як леґітимні символи, що пов’язували колишній совєтський ідеологічний 
дискурс із новим, постсовєтським. через ідеологічну амбівалентність доби пізнього 
совєтського соціалізму ці символи були перемішані з різними формами як совєтської, 
так і західної популярної культури. Така ситуація створила доволі особливий реґіо-
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нальний тип формування ідентичності серед місцевої молоді. Дніпропетровська 
версія культурної ідентифікації значно відрізнялася від форм української національ-
ної ідентичності, що асіціювалася з менш зросійщеними реґіонами України. Остан-
нє покоління доби пізнього соціалізму в Дніпропетровську формувало свою націо-
нальну ідентичність через подвійний процес: 1) через сприйняття самих себе як 
культурних спадкоємців совєтської цивілізації з деякими елементами західної ма-
сової культури й українських національних форм, і 2) через протиставлення себе 
«екстремальній» вестернізації та українізації, ототожнюваній із західноукраїнськи-
ми містами, як-от зі Львовом 62.

Гнітюча атмосфера Дніпропетровська як «закритого» міста спричинилася не 
лише до ідеологічної та культурної невизначеності, але також і до морального й ідео-
логічного цинізму. Дніпропетровськ (як і, до певної міри, інші зросійщені області 
Східної України) постійно мав справу із такою ситуацією невизначеності й цинізму 63. 
Унаслідок цього нові постсовєтські українські політики, що зросли в цьому реґіоні, 
привнесли цю ідеологічну/культурну невизначеність і цинізм у нову постсовєтську 
політику в Україні.

Розповсюдження нових технологій, з одного боку, та пропаґування нових (і за-
хідних також) культурних форм і продуктів як складник покращення соціалістич-
ного споживання — з іншого, обмежували дієвість ідеологічного, соціального 
й культурного контролю в закритому місті. Історія «боротьби за культуру» в Дні-
пропетровську за доби пізнього соціалізму є свідченням повного провалу спроб 
совєтських ідеологів та каґебістів захистити молодь стратегічно важливого центру 
совєтського воєнно-промислового комплексу від «ідеологічного засмічення». 
Водночас це є свідченням того, як смаки та діяльність прихильників нової моло-
діжної культури створили нові цінності й запити щодо культурного споживання, 
які поступово трансформували та заступили традиційні совєтські цінності й ко-
муністичні ідеологічні практики, а також змінили характер взаємодії суспільства 
та держави в закритому місті.

Як зауважували деякі сучасники протягом брєжнєвської доби, совєтська укра-
їнська молодь виробила свою власну реґіональну, русифіковану версію української 
совєтської ідентичності «з гіпертрофованим наголосом на споживанні забороненої, 
але бажаної західної культурної продукції» 64. пошук автентичного Заходу був 
важливою частиною процесу формування ідентичності мільйонів молодих совєт-
ських споживачів західних культурних продуктів. У закритому совєтському про-
вінційному місті молоді споживачі намагалися ототожнювати себе лише із Заходом 
чи його леґітимованими замінниками, що призвело до кінця 1970-х рр. до втрати 
зв’язку з совєтською українською культурою. В уявленні цих споживачів офіційна 
совєтська українська культура була найконсервативнішою, відсталою та антиза-
хідною складовою їхнього життя. Тому, приймаючи реальний Захід як частину 
їхньої ідентичності, вони відкидали офіційну совєтську версію своєї етнічної 
ідентичності. Насправді цей процес ототожнювання себе із реальним Заходом згла-
джував і приховував національно-культурні відмінності між активними споживачами 
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західної масової культури та сприяв гомогенізації совєтської культури, що озна-
чало масове зросійщення молодіжної культури в Східній та Центральній Україні 
протягом 1970-х рр.

Культурне споживання в совєтській Україні також привело до розвитку того, що 
КҐБ й компартійні посадовці вважали девіантними формами молодіжної поведінки. 
Такі форми діяльності були чимось більшим, ніж «мистецтвом опору домінантній 
політичній культурі» та «стратегіями слабких» 65. Нова совєтська молодіжна культу-
ра, що зародилася в брєжнєвський період, була радше результатом трансформації та 
споживання внутрішніх совєтських домінантних культурних практик, а також і но-
вих західних культурних впливів. Згідно з Мішелем де Серто, у соціальних системах, 
як-от у совєтських провінційних містах, «нав’язуване [ідеологами] знання та сим-
воли стали предметами маніпулювання з боку виконавців [совєтської молоді], які 
їх не продукували». Застосовуючи ідеї Мішеля де Серто, можемо стверджувати, що 
молодь із Совєтської України руйнувала практики й репрезентації, привнесені зсе-
редини країни — не через відкидання чи трансформацію їх (хоча це теж траплялося), 
але багатьма різними способами. Молоді совєтські споживачі популярної культури 
«метафоризували владний порядок: вони змусили його працювати в іншому реґістрі. 
Вони залишалися іншими всередині системи, яку вони асимілювали та яка асимі-
лювала їх іззовні. Вони змінювали її, не полишаючи її» 66. Вони використовували 
царину дозвілля як головну арену для своєї культурної трансформації. Водночас 
книги, рок- і диско-музика, дискотеки й фільми стали альтернативами та чинника-
ми трансформації панівних культурних практик у добу пізнього соціалізму. Водночас 
смаки й діяльність прихильників нової молодіжної культури мали наслідком появу 
нових цінностей і запитів щодо культурного споживання, які поступово заступили 
та трансформували традиційні совєтські цінності й комуністичні ідеологічні прак-
тики протягом 1970-х рр. навіть у середовищі комсомольської верхівки.

Найзначущішим результатом цієї «вестернізації» масового культурного спожи-
вання в совєтській Україні було втягнення до цього процесу молодих комуністичних 
апаратників. Комсомольські активісти й місцеві ідеологи, які не лише споживали 
західні культурні продукти, як-от популярну музику та фільми, але також брали 
участь у дискотечному русі й туризмі у 1970-х рр., популяризували різні форми за-
хідної масової культури. Дійсно, ці молоді комсомольські активісти, як-от Юлія 
Тимошенко, Віктор пінчук і Сергій Тігіпко, розуміли, що вподобана ними ідея «За-
ходу» може дати користь. через це «Захід» став центральним елементом перших 
бізнес-проєктів у совєтській Україні в період пізнього соціалізму. продаючи західні 
фільми й музику, організовуючи туристичні поїздки за кордон, молоді комуністич-
ні апаратники відкинули ідеологічні обмеження розвиненого соціалізму та інкор-
порували цінності, що асоціювалися із «капіталістичним Заходом». 1970-ті рр. були 
найважливішим періодом поширення цих цінностей серед совєтської молоді. Іс-
торія «західної масової культури» в совєтській Україні протягом 1970-х рр. унаочнює 
повний провал спроб совєтських ідеологів і каґебістів захистити тутешню молодь 
від «ідеологічного засмічення» в ході «холодної війни». Водночас ця історія показує, 
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як смаки й діяльність прихильників нової «вестернізованої» культури створили нові 
цінності та запити культурного споживання, які поступово трансформувалися та 
заступили совєтські цінності й комуністичні ідеологічні практики.

1 Див. про це докладніше в моїй книзі: Zhuk S. Rock and Roll in the Rocket City: 
The West, Identity, and Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985. — Baltimore, MD: 
the Johns Hopkins University Press & Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 
2010, а також у нещодавніх статтях: Zhuk S. Book Consumption and Reading Practices 
in Soviet Dniepropetrovsk during the Brezhnev Era//Ab Imperio. — 2009. — № 3. — 
Pp. 207–243; Жук С. Запад в советском «закрытом» городе: «чужое» кино, идеология 
и проблемы культурной идентичности на Украине в брежневскую эпоху (1964–
1982 годы)//Новое литературное обозрение. — 2009. — № 100.

2 Державний архів Дніпропетровської області (далі — ДАДО). — Ф. 22. — Оп. 15. — 
Спр. 252. — Арк. 62.

3 ДАДО. — Ф. 22. — Оп. 15. — Спр. 252. — Арк. 62.
4 Пер. з рос. ДАДО. — Ф. 416. — Оп. 2. — Спр. 1565. — Арк. 306–307.
5 Население Днепропетровской области по данным всесоюзной переписи населе-

ния 1989 г. — Днепропетровск, 1991. — С. 4.
6 Південний машинобудівний завод. Від середини 1950-х рр. цей завод став місцем 

розташування особливого таємного машинобудівного центру, який створював нові 
військові машини — ракети й спеціальні прилади для совєтської авіаційної та кос-
мічної програм. До 1980-х рр. дніпропетровський ракетний завод випустив 67 різних 
типів космічних кораблів, 12 космічних дослідних комплексів і 4 космічні захисні 
ракетні системи. Ці системи використовувалися не лише з суто військовими цілями 
міністерством оборони, але також для астрономічних досліджень, для глобальної 
теле- й радіомережі і для екологічного моніторинґу. «Південмаш» ініціював і спон-
сорував міжнародну космічну програму соціалістичних країн — «Інтеркосмос». 22 
з 25 автоматичних космічних супутників в рамках цієї програми було сконструйова-
но, виготовлено й запущено інженерами та працівниками Дніпропетровська. Со-
вєтське міністерство оборони включило «Південмаш» у свої стратеґічні плани. Вій-
ськові ракетні системи, виготовлені в Дніпропетровську, створили реальну 
матеріальну базу для новостворених совєтських ракетних сил особливого призна-
чення. Напередодні розвалу Совєтського Союзу «Південмаш» мав 9 членів і членів-
кореспондентів Академії наук, 33 доктори наук і 290 кандидатів наук. Вони мали 
право надавати наукові ступені. Там існувала престижна аспірантура, що приваблю-
вала талановитих фізиків з усього СССР (Днепропетровский ракетно-космический 
центр: Краткий очерк становления и развития. ДАЗ-ЮМЗ-КБЮ: Хроника дат и 
событий. — Днепропетровск, 1994; Дніпропетровськ: Віхи історії/Заг. ред. А. Г. Боле-
брух. — Дніпропетровськ, 2001. — 209–211, 229). Див. також: Луканов Ю. Третій пре-
зидент: Політичний портрет Леоніда Кучми. — К., 1996. — С. 13. Багато фахівців 
уважають унікальний ракетний комплекс «СС-18», виготовлений на «Південмаші», 
важливим матеріальним чинником, що підштовхнув совєтське й американське ке-
рівництво в напрямку détente. (Земні шляхи й зоряні орбіти. Штрихи до портрета 
Леоніда Кучми/Заг. ред. В. П. Горбулін. — К., 1998. — С. 6, 24–31.) щодо концепту 
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совєтських «закритих» міст у період пізнього соціалізму див. Josephson P. R. New 
Atlantis Revisited: Akademgorodok, the Siberian City of Science. — Princeton, NJ, 1997; 
щодо Дніпропетровської області див. Козлов В. Неизвестный СССР. Противостояние 
народа и власти в 1953–1985 гг. — М., 2006. — С. 408–416. Пор.: Brown K. Griddled Lives: 
Why Kazakhstan and Montana Are Nearly the Same Place//The American Historical 
Review. — February 2001. — Vol. 106. — № 1. — P. 17–48.

7 Сам Брєжнєв розпочинав свою кар’єру в Дніпропетровській області, а потім 
також забрав своїх товаришів із собою до Кремля. Навіть після «падіння клану 
Брєжнєва» 1983 р. в Москві, коли Ю. Андропов почав боротьбу «з корупцією та 
непотизмом» у середовищі совєтської номенклатури, члени брєжнєвського клану 
відігравали провідну роль у політичному житті совєтської України. 1990 р. Міхаіл 
Ґорбачов відправив спеціальну комісію для перевірки ситуації в Україні. Ця комісія 
представляла секцію українських партійних організацій в організаційному відділі 
ЦК КПСС. Звіт цієї комісії підтвердив, що 53 % українських відповідальних поса-
довців походили з Дніпропетровська. Див. Dnipropetrovsk vs. Security Service/Ed. 
by V. Pikhovshek et al. — Kyiv, 1996. — P. 8; «Дніпропетровська сім’я»: Інформація 
станом на 25 листопада 1996 р./Український незалежний центр політичних дослі-
джень; під заг. ред. В. Піховшека. — К., 1996. — С. 15. Л. Кучма та Ю. Тимошенко 
походять із Дніпропетровська.

8 Від 1990 до 2007 р. я провів інтерв’ю з понад 200 особами. Переважно це були 
люди з вищою освітою, інженери, держслужбовці та співробітники органів безпеки, 
а також політичні лідери віком від 30 до 60 років. Усі вони мешкали або в Дніпропе-
тровську, або в Києві. Я зробив транскрипти всіх моїх інтерв’ю (лише останні з них 
ще на авдіокасетах). Також я зробив виписки зі щоденників, наданих мені деякими 
з цих осіб, а також ксерокс окремих сторінок. Усі транскрипти та виписки зі щоден-
ників перебувають у моєму особистому архіві.

9 Storey J. Cultural Consumption and Everyday Life. — London, 1998. — P. 135, 136. 
Оскільки ідентичність певної особи формується в процесі повсякденної діяльності 
та взаємодії в різних формах споживання, важливо включати культурне споживання 
до дискусії про ідентичності. Як зауважив Меден Саруп (Madan Sarup), «культурне 
споживання [зараз] є способом буття, шляхом до набуття ідентичності. Наші іден-
тичності частково конструюються з речей, які ми споживаємо: з того, що ми слуха-
ємо, переглядаємо, читаємо, одягаємо тощо. У цей спосіб ринок… пропонує інстру-
менти для творення ідентичності. Наші ідентичності частково є результатом того, що 
ми споживаємо. Іншими словами, те, що і як ми споживаємо, багато свідчить про 
те, ким ми є, ким ми хочемо бути і ким нас вважають інші. Культурне споживання, 
напевно, є одним із найзначущіших способів представлення нашого розуміння себе. 
Це не означає, що ми є тим, що ми споживаємо, що наші культурні практики спо-
живання визначають наше соціальне буття, натомість це означає, що споживане нами 
надає нам сценарій, за допомогою якого ми можемо розігрувати та представляти 
багатьма способами драму про те, ким ми є». Sarup M. Identity, Culture and 
the Postmodern World. — Edinburgh, 1996. — P. 105, 125.

10 Англомовні піонерські дослідження про совєтське культурне споживання пере-
важно зосереджено на Лєнінґраді й Москві. Див. Boym S. Common Places: Mythologies 
of Everyday Life in Russia. — Cambridge, Mass., 1994; Pilkington H. Russia’s Youth and 
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Its Culture: A Nation’s Constructors and Constructed. — London, 1994. Cоціологічний 
підхід до споживання рок-музики в Лєнінґраді подано в: Cushman  Т. Notes 
from Underground: Rock Music Counterculture in Russia. — New York, 1995. Алєксєй 
Юрчак написав взірцеве антропологічне дослідження пізнього соціалізму, яке зо-
середжене переважно на Лєнінґраді: Yurchak А. Everything Was Forever, Until It Was 
No More: The Last Soviet Generation. — Princeton, NJ, 2005. Інше добре дослідження 
про совєтських гіпі фокусовано на Львові: Risch W. J. Soviet ‘Flower Children’: Hippies 
and the Youth Counter-Culture in 1970s Lviv//Journal of Contemporary History. — Vol. 40. 
—№ 3. — July 2005. — Pp. 565–584. Дещо ширший підхід див. у: Wanner С. Burden 
of Dreams: History and Identity in Post-Soviet Ukraine. — University Park, Pa., 1998. Див. 
також важливий збірник статтей про брєжнєвську добу: Brezhnev Reconsidered/Ed. 
by E. Bacon and M. Sandle. — New York, 2002.

11 Див. нещодавні постсовєтські дослідження, які, окрім традиційної уваги до 
Москви, також увели до фокусу дослідження провінційні міста (Самару й Ульяновськ): 
Looking West? Cultural Globalization and Russian Youth Cultures/Ed. by H. Pilkington, 
E. Omel’chenko et al. — University Park, Pa., 2002), і Омельченко Е. Молодежь: Открытый 
вопрос. — Ульяновск, 2004.

12 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 60. — Спр. 92. — Арк. 3, 4, 8–9, 14–15. Протягом 1971 р. 
в Дніпропетровську, другому індустріальному місті реґіону, місцева міліція органі-
зувала понад 150 рейдів, заарештувала понад 120 радіохуліганів і сконфіскувала їхнє 
радіо- та звукозаписувальне обладнання, яке в середньому коштувало понад 3 500 кар-
бованців.

13 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 52. — Спр. 72. — Арк. 25.
14 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 52. — Спр. 72. — Арк. 25.
15 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 52. — Спр. 72. — Арк. 25–26. Євген Чайка, 16-річний учень 

дніпропетровської вищої школи № 42, писав численні листи на радіостанцію Бі-Бі-Сі 
про те, як він любить рок-н-рол. «Неможливо не любити “Бітлз”, — писав він в одно-
му з листів, — я слухаю їхню музику від 1963 р. Я хотів би знову послухати їхню пісню 
“19th Nervous Breakdown”». (Вочевидь, він переплутав «Бітлз» із «Роллінґ Стоунз». — 
С. Ж.)

16 Див., напр., звіт КҐБ у: ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 52. — Спр. 72. — Арк. 21–27. Пор. 
очевидні подібності нарікань КҐБ та реакцій німецьких ідеологів на американський 
рок-н-рол: Uta G. P. Jazz, Rock, and Rebels: Cold War Politics and American Culture 
in a Divided Germany. — Berkeley, 2000, особливо с.184–197.

17 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 60. — Спр. 85. — Арк. 7, 17. Див. скарги партійних ліде-
рів у: ДАДО. — Ф. 22. — Оп. 19. — Спр. 2. — Арк. 142–143. Моє інтерв’ю з Ігором Т., 
працівником КҐБ, Дніпропетровськ, 15 травня 1991 р. Див. також про нелеґальних 
торгівців західними товарами («фарцовщиків») у: Yurchak А. Everything Was Forever, 
Until It Was No More : The Last Soviet Generation. — Princeton, 2005. — Рр. 138, 142, 
201–202.

18 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 52. — Спр. 72. — Арк. 1–18. Мажара зауважив, що значна 
частина релігійної та ревізіоністської літератури прибула через Львів із соціалістич-
них країн, як-от із Польщі й Румунії, а деяка націоналістична література із Чехосло-
ваччини.

19 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 52. — Спр. 72. — Арк. 2.
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воно не знає і не розуміє сучасної молоді».
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30 18 грудня 1967 р. каґебісти з’ясували, що колишні в’язні налагодили доволі 
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ська, що називався Лоцкаменкою. 1944 р., коли совєтські війська звільнили місто, 
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до початку 1968 р. Кузьменко встановив у Києві близькі стосунки з різними «націо-
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що намагалися зберегти собор. Саме тому багато персонажів і місць, поданих у ро-
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35 ДАДО. — Ф. 19. — Оп. 52. — Спр. 72. — Арк. 53.
36 Наступний епізод написано на основі архівних документів з: ДАДО. — Ф. 19. — 
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60–80-х років ХХ століття. Зб. документів і матеріалів/Ред. П. Т. Тронько, О. Г. Бажан, 
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но ориґінали віршів Сокульського «Свобода», «Ностальгія» та «Святослав». Ідейний 
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Мольнара.

39 «Лист творчої молоді», цит. за: Молодь Дніпропетровська в боротьбі проти 
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Sergei i. ZhUk

“Fighting for culture” in the closed city of Soviet Ukraine
during Late Socialism, 1959–1984

This essay explores the connections between cultural consumption, ideology and 
identity formation in one particular city of the Soviet Ukraine during the Brezhnev era 
before perestroika. This industrial city, Dniepropetrovsk, was closed by KGB to visits 
of foreigners in 1959 because it became the location for one of the biggest missile 
factories in the Soviet Union. Given its closed, sheltered existence, Dniepropetrovsk 
became a unique Soviet social and cultural laboratory in which various patterns of late 
socialism collided with the new Western cultural influences. Using archival documents, 
periodicals, personal diaries and interviews as historical sources, Zhuk’s essay focuses 
on how different moments of cultural consumption (reading books, listening and 
dancing to music, watching movies) among the youth of the Soviet “closed city” 
contributed to various forms of cultural identification, which eventually became elements 
of post-Soviet Ukrainian national identity. The main theme of the essay is the evolution 
and transformation of various ideas of the West, both imaginary and real, during cultural 
consumption, and influence of these ideas on identity formation in the “closed” society 
of late socialism.
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