
УДК 94(477)96  Ніколаєць К.М. 

Рух за відновлення 
Української держави другої половини 

1980–х років: історіографія

Визначається стан дослідження руху за відновлення 
Української держави у другій половині 1980–х років.

Ключові слова: суспільно–політичні рухи, Україна, Радянський 
Союз, політичні партії, рух опору.

Посилення руху за відновлення Української держави у другій 
половині 1980–х років стало однією з найважливіших подій суспільно–
політичного життя в республіці, яка зробила якісно новий крок у своєму 
історичному розвитку. Різні аспекти руху за відновлення Української 
держави висвітлювалися представлені на сторінках наукових творів, 
які до останнього часу не були предметом спеціальних історіографічних 
студій. Визначення стану дослідження руху за відношення Української 
державності є метою даної публікації.

Як відомо нагальна потреба у переосмисленні вітчизняної історії на 
рубежі 1990–х років поруч із необхідністю коригування викладення історії 
України у школах та вузах у відповідності до нових стандартів ідеології 
здорового націоналізму, призвела до появи значної кількості загальних 
праць з історії України. Їх автори прагнули показати суспільно–полі-
тичну діяльність українців у складі громадських організацій як частину 
національно–демократичного руху, розглядаючи процес занепаду СРСР 
як об’єктивно визначену закономірність [16;17;41]. Варто вказати, що час-
тина науковців показувала розгортання руху за відновлення Української 
держави на фоні вивчення діяльності Народного Руху України, створення 
багатопартійної системи, поширення діяльності громадських організацій 
у республіці.

У дослідженнях В.Литвина висвітлювався процес становлення 
та розвитку української національної еліти, визначалися особливості 
трансформації колишньої партійної управлінської верхівки поруч із 
аналізом діяльності секретаря КПУ, а потім першого Президента України 
Л. Кравчука [29]. Дослідник показав динаміку зміни ставлення державних 
органів до неформальних об’єднань громадян в умовах поширення пере-
будови. Окремо варто виділити роботу В.Литвина «Украина: Политика, 
политики, власть: На фоне политического портрета Л.Кравчука», де 
автор у спеціальному розділі показав процес протистояння Л.М.Кравчука 
із лідерами Народного Руху. Дослідник наголошував, що саме проти-
дія роботі Руху стала поштовхом у політичній кар’єрі Л.М.Кравчука. 
Примітивна антирухівська кампанія пояснювалася істориком як резуль-



тат загальної недооцінки радянськими лідерами національного питання 
в СРСР. Окремо у роботі розглядалася організація критики на адресу 
Руху у засобах масової інформації та участь особисто Л.М.Кравчука у 
організації заходів по «нейтралізації» сучасної державної символіки – 
жовто–блакитного прапора, тризуба та гімну [29,с.122–144]. До речі 
ставлення до посилення національного руху в Україні у період перебудови 
В.В.Щербицького показав Ю.І.Шаповал, вважаючи, що саме нездат-
ність правлячої партії вгамувати альтернативні політичні організації 
стала поштовхом до подання цим політиком заяви про відставку у 1989 
р.[42,с.118–129]

Суспільно–політичні процеси в Україні другої половини 1980–х – 
початку 1990–х років ґрунтовно проаналізовані у роботі В.Литвина 
«Україна на межі тисячоліть»[28], який звернув увагу на діяльність укра-
їнських політичних лідерів та її сприйняття громадськістю із визначенням 
особливостей політичної свідомості українців. Справедливо вважаючи 
критику культу особи Й.В.Сталіна у часи хрущовської «відлиги» засобом 
розхитування радянської системи, автор показав зв’язок між зростанням 
політичної освіченості людей і їх участю у політичній діяльності.

Заслуговує на увагу завдяки введенню в обіг нових архівних доку-
ментів та інших джерел науковий доробок А. Русначенка. Предметом 
його досліджень спочатку стало зародження та становлення незалежного 
робітничого руху в Україні[37], а невдовзі розгортання національно–
визвольного руху в республіці у другій половині ХХ ст.[36]. Особливу 
цінність мають зібрані автором документи (статути, програми, звернення 
тощо), що безпосередньо стосувалися діяльності громадських організацій. 
Головна увага приділялася дослідженню діяльності Української гельсін-
ської Спілки та Народного руху України. У праці висвітлено також роль 
дисидентів в національно–демократичному русі часів перебудови.

Закономірності становлення та розвитку громадських організацій 
в другій половині 80–х рр. ХХ ст. досліджували також Ю. Данилюк, 
О. Бажан[15] та Г. Касьянов[20], у працях яких розкрито етапи станов-
лення українського національного руху і визначено об’єктивні передумови 
поширення політизації громадян в умовах різкого збільшення обсягів 
різносторонньої інформації про політичні події в роки перебудови.

У роботах В. Кулика досліджувався розвиток української національ-
ної ідеї наприкінці 1980–х років та визначалася роль її представників у 
розвитку української державної ідеї [24;25;26].

У цьому ж контексті слід відзначити ґрунтовну роботу О. Бойка 
«Україна в 1985 – 1991 рр.: основні тенденції суспільно–політичного 
розвитку»[6], в якій охарактеризовано основні тенденції суспільного 
розвитку періоду перебудови та діяльність новостворених громадських 
організацій. Багато уваги приділено дослідженню етапів їх становлен-
ня та характеристиці особливостей роботи багатьох з них. Критичне 
відношення дослідника до його успіхів знайшло вияв у висновках про 
несподіваність отримання Україною політичної самостійності внаслідок 
своєрідної «закономірної випадковості», яка пов’язувалася із зовніш-
нім чинником – невдалим серпневим путчем ортодоксальної частини 
номенклатури колишнього СРСР, а не з внутрішніми політичними про-
цесами – національно–визвольними змаганнями української політичної 
контр еліти [6,с.261]. В цілому О.Бойко відстоював подібну думку у інших 
своїх роботах – «Історія України у XX столітті: 20–ті – 90–ті роки», 



«Історія України», «Україна 1991 – 1995: тіні минулого чи контури май-
бутнього» [4;5;7].

У праці В. Кафарського «Комунізм і український національно–
визвольний рух» певною мірою висвітлено участь населення України у 
діяльності громадських об’єднань, визначено причини активізації суспіль-
но–політичного життя в республіці наприкінці 1980–х років. Пов’язуючи 
прискорення політизації громадських об’єднань із необхідністю вирішення 
українського національного питання, автор вказував на важливість про-
ведення досліджень еволюції політичної свідомості населення під впливом 
громадських об’єднань. Надмірно ідеалізуючи рівень національної свідо-
мості громадян В.Кафарський часто переносив висновки щодо діяльності 
відносно невеликих груп людей, спрямованої на досягнення державної 
незалежності, на оцінку прагнень широких верств населення [21]. 

На думку В.Барана та В.Даниленка виникнення національного руху 
було спричинено кризою всередині радянської системи, яка була запо-
чаткована на ХХ з’їзді партії, коли політичні амбіції одного із провідних 
комуністичних вождів стали поштовхом до руйнування всієї комуніс-
тичної системи. Національний український рух розглядався у якості 
вагомого чинника руйнування соціалістичної системи, де вирішення наці-
онального питання було лише видимістю, яка мала ввести в оману широкі 
верстви населення [2;3].. 

Слід відзначити роботу «Нарис історії України: формування модерної 
української нації ХІХ–ХХ ст.»[14] Я. Грицака, де показано роль націо-
нал–комуністів в державотворчих процесах кінця 80–х – початку 90–х рр. 
ХХ ст. Ю. Алексєєв, С. Кульчицький та А. Слюсаренко у роботі «Україна 
на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.)»[1] 
приділили значну увагу виникненню та розвитку національного руху, 
визначили фактори, що сприяли його поширенню. Національний україн-
ський рух постає головною передумовою суспільно–політичних зрушень 
у підручнику «Новітня історія України (1900–2000)», де проаналізовано 
процес переростання його із дій окремих осіб чи невеликих організацій 
в свідому активну політичну боротьбу значної маси населення республі-
ки. Варто також відзначити увагу авторів до внеску окремих політичних 
лідерів у справу посилення політизації діяльності населення України із 
спрямуванням її в національно–державницьке русло [32].

Суспільно–політичні процеси в Україні, пов’язані із формуванням 
національно орієнтованої політичної свідомості серед широких верств сус-
пільства висвітлювали М.Вівчарик та М.Карабанов, які в рамках концепції 
М.Грушевського висвітлювали події, пов’язані з формуванням стійких 
уявлень про доцільність відновлення і розбудови незалежної Української 
держави у середовищі мешканців республіки [9;10;11]. З одного боку, 
дослідження написані на широкому історичному матеріалі і дають змогу 
робити відповідні узагальнення, а з іншого – вони не виходять за рамки 
тверджень, що були запропоновані ще на початку ХХ ст.

У дослідженні Г. Гончарука і О. Шановської [13] діяльність НРУ 
проаналізовано з точки зору участі організації у формуванні національної 
ідеї. Проблеми діяльності НРУ активно обговорювалися на конференціях 
«Народний рух України: місце в історії та політиці», що відбулися у 1994, 
1996, 1998, 2000 рр у м.Одеса. Їх матеріали містять оцінки ефективності 
діяльності організації, думки щодо політичної орієнтації її лідерів, міс-
тять хронологію політичних подій за участі НРУ. У працях Ю. Луканова 



[30] та В. Кулика [23] висвітлено протиріччя між лідерами організації із 
визначенням причин їх загострення та оцінкою загальної спрямованості 
ідеології НРУ. Аналіз теоретичних уявлень про побудову Української 
незалежної держави представлений у праці В.М.Кулика «Формування 
та еволюція української державної ідеї: 1986–1991 рр.» Дисертацію при-
свячено аналізові формування та еволюції в 1986–1991 роках уявлень 
про те, якою має бути українська держава. Досліджено дискурси чотирьох 
елітних середовищ, що визначали «обличчя» української державної ідеї 
на різних етапах її еволюції впродовж указаного періоду [27].

Доцільно виділити дисертаційне дослідження С.Бондаренка, який 
присвятив його вивченню ролі Народного Руху України у національно–
політичному житті наприкінці 80–х – на початку 90–х років XX століття. 
Автор зробив в цілому вірний висновок щодо спрямованості розвитку 
НРУ, вважаючи, що він повторив долю аналогічних масових громадських 
організацій колишнього СРСР періоду перебудови, які переважно, мали 
схожі моделі, гасла, соціальні бази. Їх потужність залежала не стільки від 
внутрішньої згуртованості, скільки від наявності не менш сильного об’єкту 
протидії, на якому фокусувався весь суспільний негатив [8].

Узагальнююче дослідження українського національно–патріотичного 
руху з середини 1950–х до кінця 1980–х років належить І.М.Стасюку, який 
вперше вивчав питання впливу політичного курсу союзно–республікан-
ського керівництва на розвиток українського національно–патріотичного 
руху в УРСР. Йому належить з’ясування місця та ролі українського 
«самвидаву» (непідцензурної літератури) в боротьбі проти тодішнього 
політичного режиму. В результаті проведеної роботи автор прийшов 
до висновку, що український «самвидав» сприяв не лише піднесенню 
національної свідомості частини українців та залученню їх до активного 
суспільно–політичного життя [39]. 

У документально–публіцистичному виданні «Київська весна»[22] 
висвітлено історію діяльності одного з перших паростків національно–
демократичного руху кінця 1980–х рр. – Українського Культурологічного 
Клубу (УКК), змальовано суспільно–політичну атмосферу в УРСР у 
1987–1988 рр. Більшу гнучкість думок у справі характеристики україн-
ських політичних діячів виявляли представники зарубіжної історичної 
науки. Серед дослідників української діаспори варто відзначити роботу 
А. Камінського [18], яка була однією з перших праць з проблеми націо-
нально–демократичного руху в кінці 1980–х рр. Дослідження написане 
на основі відомих на заході офіційних друкованих та радіоматеріалів. 
У ній висвітлено процес зародження національного руху, створення 
неформальних організацій, їх діяльність, а також надруковано Статути 
деяких неформальних об’єднань. Аналогічні проблеми було розглянуто 
М. Прокопом, у праці якого показано вплив національного руху на суспіль-
не життя в Україні протягом 1960 – 1980–х рр.[35] Потрібно вказати на 
певну необ’єктивність оцінок закордонними авторами реалій українського 
національного руху у другій половині 1980–х років. Вони в основному 
дорікали українським лідерам у недостатній рішучості та радикалізмі дій 
і прагнень і не задавалися питанням, яким чином у осіб, політична свідо-
мість яких була сформована в умовах радянської дійсності може взятися 
західний погляд на речі та відповідні переконання. Використання методо-
логії інтегрального націоналізму названими авторами діаспори ставало на 
перепоні толерантному сприйняттю лідерів українського національного 



руху і характеристиці їх дій та поглядів відповідно до реальної обстановки 
в українському суспільстві. Така постановка питання, до речі заважала 
визначенню ставлення більшості населення УРСР до можливості розпаду 
союзної держави, що, фактично, до останнього часу її існування видавалося 
багатьом досить примарним.

У дослідженнях С. Галамая[12], В. Мазура[31] та М. Плав’юка[33] роз-
виток українського національного руху пов’язувався виключно із бажанням 
його учасників проголосити незалежність України. Опозиційність руху 
офіційним радянським владним структурам трактувалася як позитив-
ний факт розвитку національної свідомості українського суспільства, як 
свідчення занепаду радянської ідеологічної машини та посилення впливу 
політичних переконань, властивих західним демократіям. 

Критичний погляд на оцінку спрямованості політичної свідомості 
населення України, на роль неформальних організацій у досягненні 
незалежності України та розвитку українського суспільства характерний 
для О. Субтельного [40]. Вчений відзначав важливість у національно–
демократичних перетвореннях ролі місцевої партійної еліти, частина 
представників якої змогла адаптуватися до нових вимог часу і стала 
активно відстоювати ідею проголошення суверенітету України з метою 
збереження власної політичної влади. Дослідник змалював складний 
процес політичної боротьби за реалізацію українських національних інтер-
есів, скептично ставлячись до ідеї про єдність українського суспільства у 
питанні ліквідації СРСР.

Власний підхід до визначення причин піднесення суспільно–полі-
тичної активності населення України запропонував А.Каппелер, який 
відстоював думку про те, що злочинне применшення серйозності ката-
строфи і безвідповідальне затягування з організацією контрзаходів 
органами влади в Києві та в Москві вперше мобілізували широкі верстви 
населення в Україні із пробудженням екологічної свідомості, що стало 
важливим чинником дії політичної опозиції. На думку автора активізації 
політичної діяльності населення України у другій половині 1980–х років 
сприяло існування соціальної бази для заворушень, свідченням чого стали 
шахтарські страйки, коли майже не охоплені українським національним 
рухом шахтарі Східної України, які вважалися пасивними, русифікова-
ними, ефективно організувалися, розробили елементи самоврядування і 
поряд з економічними та соціальними проголосили політичні вимоги до 
урядів Києва та Москви [19,с.212–214].

Певною мірою заполітизований погляд на історію українського наці-
онального руху другої половини 1980–х років можна побачити, на жаль, у 
окремих новітніх творах російських вчених. На жаль, на початку ХХІ ст. у 
середовищі російських науковців поступово формується течія, представ-
ники якої прагнуть заново «переписати» українську історію в інтересах 
сучасної російської влади. Прагнучи дистанціюватися від комуністичного 
режиму з його русифікацією та прагненням до нівелювання національної 
самобутності, вони засуджують подібні вчинки, але у той же час, не визна-
ючи за українцями права на створення власної держави, прагнуть всіляко 
дискредитувати український національний рух. У роботі О.Смирнова 
піднесення політичної активності населення України із створенням 
Народного Руху України ототожнювалося виключно із прагненням до 
насильницької українізації та утворення національної держави всупереч 



прагненню більшості її населення, яке називалося «російськомовним» 
[38,с.288–294].

Ще більш агресивно засуджував діяльність українських національних 
сил О.Широкорад, неправомірно наголошуючи на штучності результатів 
волевиявлення населення України щодо створення національної держави. 
Він стверджував, що утворення українських громадських об’єднань було 
виключно прагненням невеликої впливової групи людей використати 
горбачовську перебудову для розвалу СРСР та заволодіння загальнона-
родною власністю. Шахтарські страйки на Сході України були оголошені 
результатом діяльності українських національних сил. Тут варто зазна-
чити, що у сучасних російських дослідників відсутня єдність у цьому 
питанні. Частина з них наголошує на відсутності впливу Руху у Східній 
Україні, а інші приписують піднесення політичної активності шахтарів 
сходу виключно діяльності українських національних організацій. У 
роботі О.Широкорада можна також спостерігати не тільки зневагу до 
українських національних сил, а й взагалі до української символіки та 
українства в цілому [43,с.357–361].

Можна стверджувати, що у працях частини сучасних російських 
дослідників спостерігається прагнення відкинути всю історію Української 
РСР у якості спільного утворення, наголошуючи на штучності її 
об’єднання, окремішності східної і західної частин України, неправо-
мірності приєднання Криму та Закарпаття, а також повної дискредитації 
українського національного руху і громадсько–політичних організацій, 
які діяли у його рамках, із нав’язуванням твердження, що учасники 
заворушень в Україні діяли виключно з метою особистого збагачення. 
Як вірно відзначив В.Потульницький українським вченим в дослідженні 
російської перспективи української історії потрібно концентруватися не 
лише на проблемі подвійної лояльності, але і над спорідненими з цим 
явищем проблемами як в діахронному, так і в синхронному вимірі. На 
жаль, в Росії національна свідомість є свідомістю імперською. Російська 
національна свідомість як цілісне явище, як комплекс різнорідних ідей 
і суспільних почувань ще не постала, оскільки росіяни усвідомили себе 
імперією швидше, ніж вони усвідомили себе нацією [34,с.13].

В цілому можна стверджувати, що висвітлення розгортання руху за 
відновлення Української державності у другій половині 1980–х років 
відбувалося під впливом здійснення різними політичними силами полі-
тики пам’яті у власних інтересах. Представники української історіографії 
вивчали цей процес керуючись принципами історизму та об’єктивності. У 
той же час частина російських вчених прагне представити цей український 
рух у якості одного з виявів сепаратизму, залишаючись на імперських 
позиціях, продиктованих вищим керівництвом Росії.
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Определяется состояние исследования движения за восстановление 
Украинского государства во второй половине 1980–х годов.
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