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о певної міри можна вважати аксіомою твердження, що рівень розвитку 
суспільства, ступінь його консолідації визначається рівнем знань про власне 
минуле. При цьому ключову роль грає не так абсолютизація ролі минулого в 

сучасності, скільки його значення в якості системи координат, що вибудовує стійкі 
мисленнєві структури в межах яких організовується життя, формуються цінності та 
стереотипи поведінки, шукаються партнери, визначаються пріоритети розвитку тощо. Втрата 
суспільної пам’яті, така собі суспільна амнезія – риса доволі часто повторювана в 
українській історії, а радянський період – один із найтиповіших прикладів у ній.  

Євген Сверстюк аналізуючи сучасну йому ситуацію 1960-х рр. з болем відзначав: “... 
багато наших співвітчизників, дипломованих і атестованих, не знає історії України і не 
цікавиться нею... На загальному фоні той, хто цікавиться історією України, і досі викливає 
підозру не тільки у чиновників, а навіть у кандидатів історичних наук” [1, с. 38]. Таке 
падіння суспільного інтересу до національної історії, під впливом нав’язування чужих 
уявлень про минуле, оцінювалося молодим українським поколінням інтелігенції, відомим як 
шістдесятники, одним із основних чинників денаціоналізації.  

Не випадково, проблеми національної пам’яті та історичної спадщини, виражені 
Олесем Гончаром в культовому образі Собору, стали наріжним каменем українського 
шістдесятництва. Достатньо ознайомитися зі змістом тогочасної романістики й поезії, 
формами діяльності клубів творчої молоді, аби переконатися в цьому, й прийти до логічного 
висновку щодо вирішальної ролі цього покоління у відродженні суспільного інтересу до 
вітчизняної історії. Справді, той живий і непідробний інтерес молоді до власної історії 
спонукав відповідні інститути до активнішої роботи. У період “відлиги” започатковується 
ряд знакових проектів, як от підготовка багатотомних праць з історії України, історії її міст і 
сіл, енциклопедія тощо. Однак, заглибившись у дану тематику, стає очевидно, що роль 
шістдесятників не вичерпувалася цими практичними завданнями. Слідом за Я. Калакурою, 
можна говорити про їх “помітний вплив на розвиток національної історичної думки” [2, 
с. 348]. А маючи на увазі взаємозв’язок між історичними знаннями та формуванням 
національної ідентичності, є підстави стверджувати ключову роль ідеологів шістдесятництва 
у впровадженні в суспільну свідомість через нову парадигму української історії якісно 
нового розуміння української нації як самостійного суб’єкта, а не складової частини 
“радянського народу”.  

При цьому, за визначенням українського дослідника Віталія Масненка, вплив 
історичної науки на формування національної ідентичності відбувається опосередковано. На 
початках через дію соціального запиту наукове середовище продукує деяке нове бачення 
історичного минулого (можливо кілька альтернативних версій) певної країни чи народу, що 
так чи інакше заперечує традиційні офіційні історичні погляди. Далі ці знання попадають в 
орбіту певних соціально-політичних сил, які потребуючи легітимізації й обгрунтування 
власної позиції, обирають із запропонованих істориками варіантів один. Саме ця концепція 
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стає національною парадигмою, яка всіляко пропагується й поширюється серед суспільства, 
що мислить себе нацією [3, с. 402]. 

У конкретному випадку очевидно, що шістдесятники були не стільки творцями нової 
концепції української історії, скільки популяризаторами. У той час такі талановиті історики 
як Михайло Брайчевський, Ярослав Дашкевич, Ярослав Дзира, Олена Компан, Петро 
Арсенич, Микола Ковальський, Сергій Білокінь, Валентин Мороз, Іван Гель об’єктивно не 
могли створити нічого концептуально нового. Однак, саме вони стали тою ланкою, яка 
забезпечила єднання з історичною традицією доби визвольних змагань. Взявши за основу 
ключові ідеї “схеми української історії”, напрацьованих істориками народницької і 
державницької школи першої половини ХХ ст., а також знайшовши підтвердження їм у 
роботах окремих українських академічних істориків 1950–60-х рр. (М. Марченко, 
І. Крип’якевич, В. Голобуцький, О. Апанович, К. Гуслистий), шістдесятники озвучили 
альтернативну до концепцію вітчизняної історії, яка в своїх засадничих рисах разюче 
відрізнялася від офіційної радянської. 

У процесі формального спілкування (М. Брайчевський та О. Компан, наприклад, читали 
лекції з історії України на засіданнях київського Клубу творчої молоді), а, головним чином, 
неформального, товариського спілкування нова “стара” концепція української історії була 
прийнята молоддю. Варто зазначити, що зацікавлення історією не було прерогативою 
виключно істориків. Молоді інтелектуали не залежно від своїх фахових занять вважали 
обов’язком її вивчати. Вже з 1964 р., часу появи в самвидаві таких речей як “З приводу 
процесу над Погружальським” чи “Стан і завдання українського національно-визвольного 
руху”, стає очевидною політизація шістдесятників. Вступаючи в полеміку з владою, вони 
потребували позиції, яка б виходила з історичного прецеденту. А тому в публіцистиці 1960–
1970-х рр. спостерігається не просто звернення до історичного минулого України, але й 
спроба на основі цього минулого обгрунтувати сучасні вимоги українства. У процесі дискусії 
з владою шістдесятники схилилися саме до національної версії української історії зразка 
першої третини ХХ ст., тим самим започаткувавши її впровадження в суспільну свідомість.  

Одним із аспектів даної проблеми є “битви за історію” на сторінках публіцистичних 
творів. Концепт нації, що вимагає єдності, вираженої шевченковим “мертвим і живим і 
ненародженим”, передбачає створення на рівні знання власного бачення національної історії, 
яка в своїх вузлових періодах вказуватиме на особливий шлях розвитку. Це, в свою чергу, 
закладає фундамент під твердження про самобутність певної національної одиниці та 
легітимізує її право на повноцінне існування в середовищі схожих суб’єктів. Розуміючи 
визначальну роль історичної пам’яті для конституювання нації, шістдесятники спростувати 
цілий ряд міфів радянської історії.  

У сучасній історіографії аналіз відомих творів самвидаву 1960–1970-х рр. під таким 
кутом зору ще не став предметом вивчення. Відомі праці Г. Касьянова, А. Русначенка, 
О. Бажана, Ю. Зайцева, О. Обертаса орієнтовані переважно на аналіз суспільно-політичного 
дискурсу. Тому, не претендуючи на вичерпність теми, у даній статті окреслено лише загальні 
контури, що включають визначення концептуальних засад та інтерпретації історичного 
поступу українців у працях І. Дзюби, Ю. Бадзя та М. Брайчевського. Така вибірка авторів не 
випадкова, а зумовлюється їх спільною марксистською методологією на націонал-
комуністичною традицією. Ці праці є репрезентативними щодо ідейної спрямованості 
шістдесятників й відображають еволюцію їх поглядів. Спорідненими з ними є програмові 
документи Української робітничо-селянської спілки Л. Лук’яненка та “Програма 
укомуністів”, проте, на мою думку, ці твори не відносяться до традиції українського 
шістдесятництва.  

Інтерес шістдесятників до історії, окрім певних побутово-пізнавальних моментів, мав 
світоглядний характер. Російський дослідник проблем націоналізму Максім Кірсанов, 
підсумовуючи погляди своїх західних колег, доводить, що історія особливо тісно пов’язана з 
націоналізмом у державах, що націоналізуються. Адже, в такому разі, для місцевих 
інтелектуалів історія є не лише уявленням про минуле, але й ідеєю про минуле, “тісно 
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пов’язаною з виробленням ідентичності в даний момент”. Об’єктивно історія пишеться як 
певний концепт самості, що засновується на радикальному відокремленні від якоїсь іншої 
ідентичності [4, с. 12]. Шістдесятники працювали в час активного процесу денаціоналізації 
й, реагуючи на нього, потребували серйозних наукових аргументів. Говорячи про 
самобітність української нації, вони шукали в минулому докази її історичності, а отже, були 
зацікавлені в такій версії історії, що підтверджувала це.  

Історичний дискурс шістдесятників варто розглядати в контексті тогочасних реалій 
історичної науки в УРСР, всі зусилля якої спрямовувалися на конструювання української 
радянської ідентичності як складової “єдиного радянського народу”. Як зазначає Леонід 
Зашкільняк, цей процес засновувався на низці міфів та ідеологем, базовим із яких залишався 
усталений з російсько-імперських часів конструкт “трьох братніх східнослов’янських 
народів” – росіян, українців, білорусів, в якому всі вони протиставлялися “загниваючому” 
Заходу з його “капіталізмом” і католицтвом [5, с. 28].  

Процес творення радянської ідентичності та історичної пам’яті, як її складової, годі 
уявляти як щось нав’язане зверху. Сергій Єкельчик, досліджуючи цей процес в УРСР 
відзначає, що “республіканські бюрократи й інтелектуали, які інтерпретували туманні, зате 
потужні сигнали з Кремля, постають як провідні гравці у формуванні сталінської історичної 
уяви. Саме їхня взаємодія з Москвою, а не просто тоталізаторські задуми центру, творила 
офіційну лінію щодо неросійських ідентичностей та національних спадщин” [6, с. 22]. 
Українська академічна історична наука в особі своїх кращих науковців, була одним із 
основних чинників творення “офіційного” погляду на минуле, який через систему освіти, 
пропаганди, організації свят тиражувався серед населення. 

Свєрідним компедіумом цих академічних поглядів стала публікація “Історії УРСР” 
(1953), перший том якої відомий український історик в еміграції Борис Крупницький звів до 
чотирьох тез: 1) нерозривний зв’язок історії України з історією російського народу; 2) через 
історію України від часу трипільських поселень і до 1917 р. відбувається боротьба 
антагоністичних класів; 3) “Київська Русь – один корінь для українців, білорусів і росіян, і 
від нього головний стовбур – Росія”; 4) трактування Росії як захисниці України від іноземних 
загарбників, тому російська централізована держава від свого створення в ХVІІІ ст. мала 
начебто “велике благотворне значення для України” [7, с. 238]. 

Аналізуючи руйнівні для української нації наслідки русифікаторської політики, 
публіцисти самвидаву все частіше загострювали увагу на відсутності української візії 
власного минулого. Наслідком попадання в історіографічну залежність від російської 
наукової школи стала догматизація ключових проблем української історії та її фальшування. 
Юрій Бадзьо стверджував, що тогочасна радянська фальсифікація історії України “охоплює 
не якийсь окремий період, а всю етнічну історію українського народу” [8, с. 127]. У “Гранях 
культури” Іван Гель змоделював підхід, що використовувався для свідомої деформації 
уявлення про українську історію. За ним, кожна трагічна подія в житті українського народу, 
що приводила до його повнішого поневолення – анексія української території, ліквідація 
автономії, руїни Запорізької Січі, погроми, асиміляція, переселення українців за межі 
України, війна з УНР, окупація, колоніальна економічна політика, геноцид 1930-х і 
наступних років, грабунок національних реліквій тощо, подаються в історіографії як етапи та 
факти “визволення”, “братської допомоги”. У той же час національні стремління до свободи 
та суверенітету називаються “злочинними діями”, “зрадою національних інтересів”, а 
найвидатніших політичних діячів та національних героїв – І. Мазепу, С. Петлюру, 
М. Грушевського, А. Шептицького, Є. Коновальця, С. Бандеру, Я. Стецька, В. Винниченка, 
М. Хвильового, У. Самчука та інших – “зрадниками свого народу” [9, с. 74]. 

Таке нігілістичне ставлення до “офіційної” історії вимагало від шістдесятників 
потужної наукової аргументації в спростуванні “вузлових” міфологем україно-російських 
відносин – існування давньоруської народності, історичного значення Переяславської ради 
1654 р., революції 1917 р., та інших супутних проблем. Характерною рисою методу 
шістдесятників став пошук прихованої правди. Свого часу чільний представник покоління 
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Євген Сверстюк, серед характерних рис шістдесятництва відзначав “шукання правди і чесної 
позиції” [10, с. 26]. Це проявилося у спробах критичного розгляду історичних концепцій. 
При цьому, ревізіонізм шістдесятників на початках не носив у собі заперечення офіційних 
догм, це було осмислення прочитаного на основі здорового глузду. Не випадково, 
центральним місцем при оцінці історичних концепцій було визначення методології 
фальшування історії. Українські публіцисти намагалися показати ідеологічний, 
кон’юнктурний, позанауковий характер офіційної радянської історичної науки. Саме тому 
серед аргументації спростування тієї чи іншої концепції приводяться свідчення впливу 
партійних рішень на висновки істориків. Публіцисти вказували, що цілий ряд історичних 
концепцій є своєрідним соціальним замовленням з боку влади, яка за допомогою історичних 
аргументів намагалася обгрунтувати закономірний хід соціально-політичних процесів у 
СРСР. Заперечення самостійності української субстанції в минулому та абсолютизація її 
потягу до “возз’єднання” з старшим братом, всупереч прагненню до державного 
усамостійненя, в умовах 1960–1970-х років перетворилося на потужний міф, який пояснював 
асиміляційні процеси в СРСР. Іван Дзюба справедливо відзначив, що в таких “історичних 
дискусіях” захована реальність російського великодержавного шовінізму – головної 
небезпеки в національній політиці СРСР [11, с. 68].  

Українські публіцисти, розкриваючи механізм фальшування радянської історії 
вказували на ряд концептуальних засад, які перешкоджали безсторонній оцінці минулого. 
Насамперед, це ототожнення царату з російським народом, що ставало передумовою 
“реабілітації” колоніального спадку Російської імперії як “предка” СРСР” [11, с. 74]. 
Напряму з цим пов’язувалася теорія “месіанської ролі Росії”, що взяла на себе функції 
“старшого брата”. Сюди ж можна віднести виведення російського народу з-під будь-якої 
критики, виключно позитивна його оцінка в історії тощо. Критично оцінювалася й практика 
приписування росіянам того, що створене всіма народами СРСР [11, с. 96]. При цьому не 
варто забувати про методологічні вади праць шістдесятників, залежність від марксизму, про 
що пишуть сучасні дослідники [12, с. 98].  

Спроба українських інтелектуалів відстояти українську самобутність в межах 
радянського формально інтернаціоналістичного, а насправді російського проекту 
національної ідентичності, найперше вимагала обгрунтування з точки зору історичного 
минулого самобутності українства. Ідея окремішності українського народу є наскрізною в 
одному з розділів трактату Юрія Бадзя “Право жити”. Застосована автором аргументація 
грунтується на основі критичного прочитання праць радянських істориків, антропологів, 
археологів. Використовуючи загальнонаукову методологію, автор викривав тенденційність 
радянської історичної науки, особливо в тісно переплетених з компартійною ідеологією 
питаннях. Він звернув увагу на те, що у партійно-державному висвітленні ранньофеодальної 
історії східних слов’ян, для українців і росіян створено дві цілковито протилежні 
національно-історичні атмосфери – атмосферу національного патріотизму та величного 
історичного діяння для росіян і атмосферу етнічного небуття для українців [8, c. 137].  

Юрій Бадзьо відкинув як методологічно некоректну тезу про те, що дожовтнева історія 
народів СРСР є передісторією радянського народу, тим самим відмовившись від 
російськоцентричності в розгляді історичного поступу українського народу. А наступним 
кроком стало заперечення науковості термінів “давньоруська народність”, “возз’єднання” 
східних слов’ян, “прогресивність” приєднання до Росії інших народів, й наголошення на 
існуванні українського етносу як окремого від росіян.  

Критикуючи концепцію “давньоруської народності”, Ю. Бадзьо, насамперед, звертає 
увагу на суперечності, що виникли в ході її використання радянськими істориками. Даючи 
місце припущенню, що “давньоруська народність” таки існувала, публіцист зауважує – 
елементарна логіка і звичайна людська порядність зобов’язує визнати за сучасними 
східнослов’янськими народами однакові права на Київську Русь та попередню історію 
східних слов’ян: або розглядати цей період як передісторію усіх трьох східнослов’янських 
народів, термінологічно й концептуально відмежувавши його від власне етнічної історії 
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росіян, українців і білорусів (тоді недопущенні були б терміни ні “древнерусский”, ні 
“русский”, їх би послідовно замінило означення “східнослов’янський”); або вважати 
східнослов’янську історію VІІІ–ХІІІ чи VІ–ХІІІ ст. спільним початковим періодом усіх трьох 
народів і в такому разі називати територію, мову, культуру, населення і взагалі всі історичні 
реалії паралельно і “російськими”, і “українськими”, і “білоруськими” [8, с. 138]. Втім, 
Ю. Бадзьо наголошує, що термін “давньоруська народність” є лише науковою абстракцією, 
яку не варто використовувати у патріотичній пропаганді окремовзятих слов’янських народів.  

Публіцист пропонує наступну схему етногенезу. В другій половині І тисячоліття східні 
слов’яни переживали процес етнічного відособлення, а не загальної однотипної консолідації. 
Внаслідок розселення на величезній території від Закарпаття до Фінської затоки вони 
потрапляють у різноетнічну атмосферу та в неоднакові природні умови, що в своїй 
сукупності вплинуло на етнічне обличчя людності. Так, слов’яни, що проживали на сучасних 
білоруських та російьких землях потрапило в середовище балтійського та угро-фінського 
населення, тоді як ті, що проживали на сучасних українських землях зазнали сармато-
аланського, гето-дакійського та тюркського впливів [8, с. 149].  

Доводиться, що напередодні появи Київської держави існували різні археологічні 
культури, які “відбиваючи неоднотипність етнічного розвитку східних слов’ян, аж ніяк не 
згасають у міру наближення до часу політичного об’єднання східнослов’янської людності” 
[8, с. 154]. Звідси головне твердження: “літописні “племена” становили не просто 
етнографічні групи одного етносу, а належали до окремих етнічних утворень; вони були 
етнічно не однотипними “русскими”… а закономірно розпадалися на три групи – українську, 
білоруську, російську” [8, с. 155]. 

Юрій Бадзьо прийшов до висновку, що розвиток українського й російського народів 
протягом І тисячоліття відбувався паралельно, а їх співжиття в “епоху Київської імперії”, 
зовсім не порушили етнічної окремішності двох народів. На його думку, Київська держава 
виникла не як завершення чи наслідок етнічної консолідації східних слов’ян, а як явище суто 
політичне, зумовлене відповідним рівнем соціально-економічного розвитку Східної Європи. 
Як і до того, в межах спільної держави всі три східнослов’янські народи розвивалися окремо 
[8, с. 154, 161].  

Інший вузол україно-російських взаємин спробував розірвати М. Брайчевський статею 
“Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції” (1966). Міф 
Переяслава був ключовим з точки зору офіційної радянської історіографії, адже узаконював 
союз українського і російського народів. Однак, форма цього союзу й заздалегідь не рівний 
статус учасників викликав справедливі зауваження. Занурюючись в конкретні обставини 
появи “переяславського міфу”, М. Брайчевський переконливо довів його кон’юнктурний, 
позанауковий характер. Він звернув увагу на те, що за відносно невеликий проміжок часу 
історична оцінка супутніх Переяславу процесів зазнала суттєвих змін. Критика дій 
російського царату, що вели до соціального та національного гноблення, 1947 р. змінилася 
новим поглядом: “приєднання України до Росії стали оцінювати як безумовне благо, як 
найкращу перспективу для українського народу, як умову для дальшого його прогресу. 
“Возз’єднання України з Росією” стало тепер розглядатися як “закономірний результат всієї 
попередньої історії двох великих братніх слов’янських народів – російського і українського” 
[13, с. 2]. 

Причину таких змін М. Брайчевський вбачає в суспільно-політичних процесах, у 
підміні ленінських принципів національної політики російським великодержавництвом. 
Тому й аргументація будувалася на зміщенні методології з національних на класові позиції. З 
точки зору сьогодення такий підхід є не менш спекулятивним, адже доводячи, що 
приєднання України дло Росії призвело до посилення гноблення народних мас, 
М. Брайчевський вимушений був визнати в якості гнобителів козацьку верхівку на чолі з 
Б. Хмельницьким, а звідси упередженість щодо державотворчої ролі козацької еліти, 
абсолютизація соціального чинника в оцінці історичних подій тощо. 
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Втім, слабкість методології не може стати на заваді визначенню сильних місць праці. 
Насамперед, це переконаність у тому, що головною підставою розвитку народу є незалежне 
існування. Український народ не є винятком у світовій історії, а тому не потребує безумовної 
участі “старшого брата”. По-друге, аргументовано доводиться відверта тенденційність 
радянської історичної науки в оцінці наслідків приєднання. Для прикладу, стверджувалося, 
що приєднання до Росії сприяло розвитку споконвічної дружби та сприяло боротьбі проти 
спільних ворогів. Натомість М. Брайчевський доводить: “головна помилка тези, яку ми зараз 
розглядаємо, полягає в тому, що при зваженні кожного конкретного факту “приєднання” 
губиться класовий підхід у оцінках. Робиться вигляд, ніби йдеться про об’єднання народів” 
(в розумінні – трудящих мас). А в дійсності мало місце об’єднання правлячих класів проти 
цих народів. Отже, не маси об’єднувалися проти спільних гнобителів, а навпаки гнобителі 
об’єднувалис, щоб більш успішно тиснути на маси, які вони прагнули роз’єднати, 
нацьковуючи одні на одних” [13, с. 4].  

 Послідовно аналізуючи стан розвитку українського суспільства в середині ХVІІ ст., 
порівнюючи його з аналогічними тенденціями в Європі й Московському князівстві, 
М. Брайчевський повністю спростував тезу про прогресивність для України об’єднання з 
Росією. Посилаючись на праці своїх колег (О. Компан, І. Бойко, Ф. Шевченко, К. Гуслистий), 
він прийшов до висновку про те, що українське суспільство в той час переживало серйозні 
зрушення, зумовлених ломкою феодальних відносин і зародженням буржуазних відносин, а в 
етнічному розвитку – процесом формування української нації. Як прогресивні фактори ним 
тлумачаться відносно невеликий відсоток закріпачених людей, високий рівень грамотності, 
включеність у європейське культурне і господарське життя. За цими показниками Україна в 
середині ХVІІ ст. стояла вище Росії, а отже, як резюмував М. Брайчевський, думати, що 
“возз’єднання з Росією забезпечило “благотворний вплив прогресивної російської культури, 
яка розвивалася, на українську культуру”, можна лише в порядку гіркої іронії” [13, с. 5]. 
Навпаки, на переконання дослідника, саме російська культура розвивалася під впливом 
української. 

Оцінка Переяслава як класового зговору “з російським царизмом української шляхти і 
старшини, яка заради своїх класових інтересів зрадила свою національність, інтереси своєї 
країни, свого народу” [14, с. 9], без сумніву, було затріщиною всій офіційній історичній 
науці. Історик провів чітку демаркаційну лінію в тогочасних україно-російських відносинах, 
бо Переяславська рада ним розглядалася не як “возз’єднання двох братніх народів”, а 
виключно як союз між двома державами, що був дієвим лише впродовж 13 років – до 
Андрусівського перемир’я 1667 р. Відтак гасло “навіки з Москвою, навіки з російським 
народом” за М. Брайчевським втрачало історичну правдивість. Загалом, тлумачення 
Переяславської ради, оцінка історичних осіб у статті надто заангажовані класовими 
підходами. Проте, навіть така скутість дозволила історику показати фальшивість радянської 
версії історії, її залежність від поточної політичної кон’юнктури, та невідповідність 
принципам наукової об’єктивності.  

На схожих позиціях в оцінці подій середини ХVІІ ст. стоїть І. Дзюба в праці 
“Інтернаціоналізм чи русифікація?”. Критик піддав сумніву міф про добровільність 
“приєднань” чи “возз’єднань” багатьох народів до Російської держави, вказавши, зокрема, 
що навіть Україна не “возз’єднувалась”, а вступила в договірний союз, який потім був 
віроломно зламаний царатом. Відзначалося, що жоден із завойованих народів у межах 
імперії не поліпшив свого економічного становища, а навпаки занепадав. В Україні, зокрема, 
було запроваджено кріпацтво, забрано інтелігенцію, пригашено вогнища культурного життя, 
а також посилилося фізичне знищення [11, с. 80]. Проте, в І. Дзюби це були загальні 
міркування, позбавлені поважної наукової аргументації. 

Революція 1917 р. стала ще одним важливим періодом української історії відображеним 
у публіцистичних творах. Так, Ю. Бадзьо високо оцінив українську “буржуазно-
демократичну національну” революцію 1917 р., яка мала загальнонаціональний характер, а 
Центральну Раду назвав повноважним представницьким органом. На його думку, суб’єктом 
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національного самовизначення України 1917 – початку 1918 рр. була “вся українська 
людність, точніше, вся вона, включаючи й українську буржуазію”. Це право українців, попри 
формальне його визнання більшовиками, так і не було реалізовано. У той же час підкреслено, 
що аналогічна за характером лютнева революція в Росії національного звільнення 
українському народові не принесла [8, с. 71].  

Оцінюючи події 1917 і наступних років під кутом зору національного розвитку, 
Ю. Бадзьо прийшов до заперечення прогресивного характеру жовтневої революції, 
ключового легітимізуючого міфу радянської влади. При цьому як марксист, він розумів 
величезне значення соціального звільнення, яке несла ця революція, та не врахування 
більшовиками національних проблем окремих народів привело до того, що революція не 
пішла шляхом накресленим Марксом, а, навпаки”, суттєво деформувала суспільне життя. 
Особлива увага Ю. Бадзя звернена до суперечності, яка виникла між соціалістичною 
революцією в Росії та “буржуазно-демократичними потребами українського суспільства” й 
була розв’язана за допомогою війни: “Формально Ленін та Рада Народних Комісарів заявили 
про таке визнання (незалежності УНР – Я. С.)… але насправді вони не тільки ніколи не 
думали серйозно про державне відокремлення України від Росії, а й завжди серйозно думали 
про втримання України в складі Російської держави. Коли постала реальна небезпека виходу 
буржуазної української Республіки зі складу соціалістичної Росії “революційні” аргументи 
для насильного втручання в процес українського національного самовизначення знайти було 
неважко. Більшовики знайшли їх і пішли війною проти України” [8, с. 72]. 

Сприймаючи радянський лад як законний, українські публіцисти позитивно відзначали 
спроби покращення національного життя в СРСР, як це, зокрема, мало місце в ході 
українізації. Цей процес у тлумаченні І. Дзюби набув ознак широкої політичної концепції. 
Вона включала в себе не лише мовно-освітні й культурно-виховні заходи національного 
характеру, але й українізацію партапарату, виховання серед етнічних росіян духу поваги до 
українського національного життя, а також мінімум економічної, політичної й 
дипломатичної ініціативи республіки [11, с. 128]. Згортання даного процесу, на думку 
українських публіцистів, стало свідченням формальної поразки соціалістичної революції, й 
ознакою кризи радянської влади в національній політиці.  

Взагалі, як зазначає Г. Касьянов, висвітлення І. Дзюбою періоду українізації вносило 
неабияку історичну новизну. Автор “відкрив читачам маловідому сторінку політичної історії 
СРСР”. У 1960-х роках ця тема залишалася закритою, а національна політика 1920-х рр. 
трактувалася в сталінізованому варіанті. Фактично не були реабілітовані О. Шумський, 
М. Хвильовий та інші діячі, залишалося незмінним ідеологічне табу на ідеях українських 
націонал-комуністів. Замовчувалися партійні документи, дискусії, пов’язані з політикою 
українізації. В певному відношенні І. Дзюба заповнив цю лакуну, що мало величезне 
значення для багатьох людей, які шукали можливість вирішити болючі національні 
проблеми, не вступаючи в конфлікт із системою. Вони побачили, що існував історичний 
прецедент, коли українська мова, культура, ментальність могли існувати і розвиватися 
рівноправно з російською і під егідою радянської влади. Знання про існування такого 
прецеденту в недавньому минулому давало силу аргументам при формулюванні вимог щодо 
розвитку української культури, розширювало коло співчуваючих, що мало величезне 
значення для розвитку руху опору [12, с. 98]. До цього варто додати ще один важливий 
наслідок. І. Дзюба фактично заклав підвалини поміркованого погляду на українську 
радянську історію. Він розпочав вписування радянського періоду в історичний поступ нації, 
відзначивши позитивні тенденції, які сприяли формуванню національної ідентичності. Це 
особливо важливо з огляду на те, що в той час, переважно в ідеології підпільних організацій, 
домінувало повне заперечення радянського “окупаційного” досвіду.  

Проаналізовані твори методологічно суперечливі, і не можуть сьогодні вважатися 
авторитетними при веденні полеміки. Однак, абстрагуючись від їхнього змісту, що належить 
своєму часу, варто підкреслити їхню роль у руйнуванні цілісного погляду на радянську 
історію. Шістдесятники спростували засадничі міфи свого часу, показавши їх ідеологічний 
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характер. Це формувало (на елітарному рівні) новий погляд на український народ та його 
поступ, утверджувало його повноцінність, право на самостійний розвиток, і, головне – 
можливість це зробити своїми силами, без оглядки на дії “старшого брата”. Ідеї самобутності 
та історичності українського народу в працях шістдесятників, як вже вказувалося, виявилися 
продовженням цілої інтелектуальної традиції, яка в радянських умовах виявилася 
маргіналізованою. У подальшому їхня візія історії отримала значну підтримку й була широко 
тиражована в активній фазі українського націотворення починаючи з середини 1980-х рр. 
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