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оступовий відхід діячів покоління шістдесятників від активної політичної 
діяльності стає реальністю. Пригадується відома картина Ван Гога – порожній 
стілець, на якому залишена люлька. Остання цілком обґрунтовано може 

вважатися одним із символів шістдесятих, доби, яка поступово стає історією, а, отже, 
приводом для роздумів. Питання спадщини шістдесятників багатоаспектне. Воно включає в 
себе оцінку їх взаємин із владою, перебування у владі, художньої та суспільної вартості 
творів тощо. Здійснена навіть його перша ревізія з боку наступного покоління, яка, втім, має 
доволі суб’єктивний характер. Також маємо цікаві історичні розвідки авторства 
Г. Касьянова, А. Русначенка, О. Бажана, Ю. Зайцева. Щоправда, вони орієнтовані, 
насамперед, на аналіз суспільно-політичного дискурсу. 

У поданій статті увага зосереджуватиметься на літературній творчості шістдесятників 
під кутом творення ними української національної ідентичності. Цей напрям досліджень 
лише здобуває популярність у вітчизняній історіографії, свідченням чого є поява в перекладі 
робіт З. Когута, О. Гнатюк, С. Єкельчика, М. Шкандрія з україністики в цілому. Водночас, 
запропонована ними методологія може бути цікавою й для осмислення ролі шістдесятників у 
процесі формування національної ідентичності.  

У сучасних модерністських теоріях націй і націоналізму присутня думка про творення 
націй, “батьками” яких переважно оголошуються історики й філологи. Візьмемо для 
прикладу тезу Бенедикта Андерсона про націю як уявлену спільноту, вирішальну роль в 
появі якої відіграють лексикографи, граматики, філологи і літератори [1, с. 95]. Або ж відому 
теорію націоналізму Ернеста Гелнера. Заперечуючи природність націй, він вказує на 
націоналізм, ширше – на націоналістичний рух, в авангарді якого йдуть історики і філологи, 
як чинник, що “іноді перетворює попередні культури на нації, іноді винаходить їх і часто 
знищує старі” [2, с. 83]. Приклад “штучного”, інтелектуального творення наводить 
Х.-Л. Борхес у одному з найвідоміших своїх оповідань “Тлен, Укбар, Орбіс Терціус”. У 
ньому йдеться про уявну планету з “її архітектурою і її конфліктами, з жахіттями її міфології 
та звуками її мови, з її імператорами і морями, з її мінералами, птахами й рибами, з її 
алгеброю та вогнем, з її теологічними та метафізичними дебатами” [3, с. 164], створену 
кількома поколіннями астрономів, біологів, інженерів, метафізиків, поетів, хіміків, 
алгебраїстів, моралістів, художників, геометрів... “що працювали під керівництвом нікому не 
відомого генія” [3, с. 165], яка помалу заступає планету реальну. В кінці оповідання уявна 
історія Тлена займає місце тієї, яку ми знаємо, і навіть закони фізики та математики зазнають 
змін. Оповідання Борхеса доводить, що ми маємо доступ до дійсності лише через тексти, і 
якщо ми змінимо ці тексти, то можемо змінити й дійсність [4, с. 51].  

Зв’язок між текстами, запропонованими істориками та філологами, й тою реально 
відчутною спільнотою людей, котра на їх підставі вважає себе нацією, не прямий. Годі 
уявити, що всі українці читали Шевченка, проте Шевченко як символ виступає об’єднувачем 
спільноти, навіть якщо хтось цілком щиро вважає, що мова йде про гравця київського 
“Динамо”. Мало хто знайомий зі “Звичайною схемою “руської” історії й справою 
раціонального укладу історії східного слов’янства” і здогадується, що саме її автор 
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зображений на відомому номіналі національної валюти. Проте кожен школяр впевнено 
скаже, що Київська Русь була саме українською державою. І не біда, що про це він дізнався 
від учительки, яка в захопленні від Субтельного, або ж самостійно (що менш імовірно) 
вичитав це у підручнику Мисана для 5-го класу. В обох варіантах бачимо опосередковані 
шляхи проникнення ідей еліти в свідомість окремо взятих представників суспільства, 
інтегрованих у доволі обмежений (мовно, технічно) інформаційний простір.  

Письменники й історики своєю роботою, неодноразово вдаючись до повторів окремих 
тем, ідей, інтерпретуючи їх у всіх можливих варіантах, часом збиваючись на компіляцію, а 
то й плагіат, створюють певну систему координат, кодів, символів, сигналів, яка виявляється 
упізнаваною читачами. Тобто, індивідуальні спроби митців у процесі комунікації 
перетворюються в певний колективний досвід, в якому можуть губитися самі творці. В 
українській літературі вірші про Україну писав кожен хто був/є поетом або вважав/вважає 
себе за такого. При цьому образ України окремо взятий читач отримує з різних джерел – 
“Сосюри перед сном”, Рильського, Антонича... Гуманітарії створюють певний духовний 
простір, в межах якого відбувається індивідуальне життя людини, й завдяки якому вона 
отримує можливість шляхом комунікації об’єднатися з іншими, витворюючи при цьому 
певний вид спільноти (націю, клас). 

Поняттям, яке відображає цей процес, є національна ідентичність. У якості робочого 
використаю визначення Ентоні Сміта, за яким національна ідентичність – це “безперервне 
відтворення й нове тлумачення характерних вартостей, символів, пам’яті, мітів і традицій, 
які утворюють особисту спадщину нації, а також ототожнення індивідів з цими ознаками, 
спадщиною й складниками культури” [5, с. 24].  

Отож, аналіз культури є ключовим для розуміння національної ідентичності. Стюарт 
Гол вважає національну культуру дискурсом – способом конструювання значень, котрий 
впливає на націю, а також організовує її дії та ідеї, що до неї стосуються. На його думку, 
“національні культури конструюють ідентичність, творячи сенс поняття нації, з якою її 
члени можуть себе ототожнювати” [6, с. 43]. На думку американської дослідниці Еви 
Томпсон дуже важливим будівельним блоком і водночас засобом вираження національної 
ідентичності є література є [7, с. 31]. Проте, в українському випаду можемо говорити про 
виняткову роль літератури, зокрема поезії, в націєтворчому процесі. Письменник 
Ю. Андрухович переконаний, що Україна – поезієцентрична країна, в якій поезія становила 
один із небагатьох шансів національного чи принаймні мовного виживання. З другої 
половини ХІХ ст. “поет і поезія в українській традиції набувають виняткового суспільного 
значення, писання віршів прирівнюється до визвольної боротьби, слово до зброї, 
індивідуальне й інтимне відтіснено далеко на задній план, як того й вимагає армійська 
дисципліна. Поета уявляють уже не просто речником, а національним месією, поезію ж – 
найвищою громадянською місією” [8, с. 168].  

Погляд на творчість шістдесятників під таким кутом зору має свої резони. М. Горинь 
згадує: “Мені здається, що ніколи в історії України поезія не використовувалася для 
політичної боротьби з існуючим режимом так інтенсивно, як тоді” [9, с. 203]. Тобто, маємо 
виразне продовження традиції, в межах якої Леся Українка войовниче проголошувала: 
“Слово, моя ти єдиная зброє”.  

Переходячи до аналізу літературного дискурсу шістдесятників, варто зробити кілька 
зауваг. По-перше, шістдесятники не були творцями того, що можна назвати проектом 
української національної ідентичності. Його появу варто шукати ще в ХІХ ст. Однак, роль 
шістдесятників полягала у відтворенні даного проекту, після того як методами репресій він 
виявився витісненим з інформаційного поля, й замінений альтернативним проектом 
радянської ідентичності. Мова йде про рецепцію шістдесятниками творчості (а отже, ідей, 
символів, кодів) попередників, діячів “розстріляного відродження”. Р. Корогодський вважає, 
що жодних теоретизувань навколо національного відродження в шістдесяті не було, як не 
було й ідеологів на кшталт Д. Донцова. Було інше – атмосфера національного самопізнання. 
І в ній “палахкотіла думка, душа пробудилася й щоденно пульсувала в потужному ритмі у 
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пошуках новітнього проявлення вчорашньої та позавчорашньої очевидності: ми – спадкоємці 
класики, ми – спадкоємці “розстріляного відродження”. Цю потугу слід навчитися 
сприймати як тяглість традицій і власною творчістю підперти духовну абсиду національного 
відродження бодай на одній нам доступній ділянці – творити якісно нову культуру” [10, 
с. 51]. 

Другий аспект, полягає в обмеженості можливостей, в межах яких 
твориться/відновлюється національна ідентичність. Сергій Єкельчик справедливо зауважує, 
що нації завжди уявляються за допомогою конкретних соціальних і культурних практик 
відповідних суспільств [11, с. 25]. Тобто, гіпотетично українські письменники можуть 
активно впроваджувати в суспільну свідомість культ Мартіна Лютера Кінга чи Махатми 
Ганді, однак, за відсутності в українців відповідного внутрішнього досвіду пов’язаного з 
цими непересічними особистостями, вони не зможуть стати консолідуючими символами 
нації. Іншими словами, письменники й історики лише тому можуть стати “батьками” нації, 
що в силу свого таланту спроможні висловити ті невимовні для пересічної людини 
почування, які ця людина вважає своїми, що існують в її переживаннях, уявленнях, 
асоціаціях тощо. Саме тому, шістдесятники активно використали вже наявні символи, міфи, 
образи, лише осучаснивши їх у відповідності з тим рівнем розвитку суспільства, частиною 
якого вони були. 

Перечитуючи поезію шістдесятників важко одразу зрозуміти настороженість влади, 
адже підняті проблеми – людина як мікрокосмос, любов бо Вітчизни, критика 
тоталітаризму – цілком узгоджувалися з реаліями радянського укладу життя. Але, тільки на 
перший погляд. Цензори чудово помітили, що гуманізм молоді не потребував кодексу 
“будівника комунізму”, Вітчизна простягалася не на одну шосту земної кулі, а критика 
сталінізму виходила за встановлені партією межі.  

Однією з основних прикмет оживлення гуманістичного духу української літератури 
1960-х рр., І. Дзюба називав збудження інтересу до проблем людського життя як самоцінної 
категорії, як найбільшого світового блага [12, с. 137]. Звідси виводилася ідея 
відповідальності колективу перед людським життям, що найяскравіше пролунало в поезії.  

“Ти знаєш, що ти людина?”, – риторично запитував В. Симоненко. Здавалося б, що 
нового в такій очевидності? Банальність, та й годі. Однак, у суспільстві в якому смерть 
мільйонів лише статистика, а не трагедія, у суспільстві, керівництво якого цинічно 
відмахувалося від очевидних фактів: “ліс рубають, тріски летять”, вказівка на 
індивідуальність була викликом. Більше того, ця людина отримувала установку не на 
“революційну зміну світу”, а право на споглядання оточуючої природи, кохання, насолоду 
від життя. В. Симоненко не впадав в гедоністичні крайнощі, бо, підкреслюючи 
самодостатність людського життя, проводив думку про потребу його правильного 
проведення. Ще сильніше індивідуалістичний мотив прозвучав у поезії “Я”: 

У кожного Я є своє ім’я, 
На всіх не нагримаєш грізно. 
Ми – це не безліч безликих “я”, 
А безліч всесвітів різних. 
Об’єднання цих “всесвітів різних” творить націю [13, с. 11], бо, як вважає Л. Костенко, 

“з суми безконечно малих, виникає безконечно велике”. Така дещо механічна формула нації.  
Звернення до такої категорії як народ/нація в творчості шістдесятників було 

закономірним з огляду на процес становлення їх особистості. Переважно вихідці з сіл, 
молоді українці повсякчас зустрічалися в містах із асимілятивними викликами, породженими 
домінуючою російською культурою. Вони переживали свого роду “межову ситуацію” – 
болюче перебування на грані між зденаціоналізованим середовищем і космосом етнічної 
духовності, набутої в сільській місцевості. Така полярність двох світів створювала 
внутрішню екзистенцію, передану словами М. Вінграновського: 

Не маю зла до жодного народу. 
До жодного народу в світі зла не маю. 
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Чому ж тоді все важчає мені 
На світі жити в множині духовній? 
Ці рядки можна вважати характерними для більшості митців, які опинилися в 

екзистенційній кризі. Стан у якому не можливо довго перебувати, а навпаки, потрібно 
вибирати – або зміцнити в собі національне начало, або втратити його. У середовищі, яке 
заохочувало другий вибір, послідовне обрання й утримання національної ідентичності було 
вольовим, мужнім кроком. “Чому вихідці із села через три дні стають перевертнями?.. – Бо 
бракує мужності”, – така думка героя роману Р. Андріяшика “Полтва” [14, с. 66]. 

Неприйняття “інтернаціональної” культури йшло від усвідомлення того, що її 
утвердження здійснювалося за рахунок витіснення української культури і мови: “І тільки 
мова чужа у власному домі. У шовінізму кігті підсвідомі”, – писала Л. Костенко. Відмова від 
радянської “інтернаціональної” ідентичності, таким чином, поставала закономірним 
наслідком внутрішнього конфлікту. Проте, він стосувався лише одного компоненту 
радянської ідентичності – “інтернаціональної” культури, тоді як інший компонент – 
лояльність до радянської держави, тривалий час залишався непорушним. Звідси роздвоєність 
шістдесятництва, яка яскраво виявляється в характері їх суспільної заангажованості. Для 
більшості поетів притаманне свідоме прагнення ухилитися від виконання партійних 
“темників”, однак, лишитися при цьому в руслі “марксизму-ленінізму” [15, с. 36]. Не 
ставлячи під сумнів легітимність радянської влади, державності СРСР, шістдесятники своєю 
творчістю дистанціювалися від цих, з точки зору влади, визначальних проблем. Це 
випливало зі спрямування їх творчості, де замість пафосу держави з’явився пафос людини, а 
заідеологізованість, політичність людини підпорядковулася вищим культурницьким, 
духовним началам. Саме в такому роздвоєнні з точки зору партійної цензури заключався 
“гріх” шістдесятництва. Адже воно виводило людину за межі партійного контролю, а отже, 
ослаблювало згуртованість радянського суспільства.  

Російська культура, яка реально наповнювала змістом “інтернаціоналізм”, не 
задовольняла українську молодь. Надто розмиті й не конкретні кордони радянської 
культурної ідентичності (“Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз”), 
вимагали ближчого образу, певної сакральної сутності, здатної наповнити життя людини 
змістом. Все це було знайдено в ідеї України, повернення до якої, її пошук, став одним із 
рефренів творчості: “Ми на Вкраїні, хворі Україною, // На Україні в пошуках її”, – читаємо в 
М. Вінграновського. А центральний персонаж твору Р. Андріяшика “Люди із страху” Прокіп 
Повсюда виявляє себе шукачем національної істини [16, с. 35]. 

Такі ключові поняття як “Вітчизна”, “Батьківщина”, “Україна” для шістдесятників мали 
принципово вище, аніж просто географічне, політичне, чи, навіть, духовно-культурне 
значення. Художний статус образів із національно-патріотичною наповненістю 
утверджується через їхню співвіднесеність із темою окремої людини. Національне відповідає 
індивідуально-особистісному, а особистісне – національному: “Вітчизна – це не хтось і десь, 
Я – теж Вітчизна” (І. Світличний), або: “Бо ти – це ти, це ти і ти, бо ти і є Вітчизна” (В. Стус) 
[14, с. 64]. Саме тому, в творчості шістдесятників присутній сильний мотив очищення цих 
понять від нашарувань буденності та профанації, бо як помітила Ліна Костенко:  

Все називається Україною – 
універмаг, ресторан, фабрика. 
Хліб український, 
телебачення теж українське. 
На горілчаній етикетці 
експортний гетьман з булавою. 
Здійснюючи “очищення замулених джерел”, молоді митці підкреслювали, що тим 

самим відбувається внутрішнє самоочищення індивіда від скверни, привнесеної в душу 
тоталітаризмом. Поступово вони прийшли до усвідомлення онтологічності національної 
орієнтації, яка набула ознак вродженої, незмінної характеристики людини. Більше того, 
можна сказати, що людина прирікається на національність: “Можна все на світі вибирати, 
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сину, вибрати не можна тільки Батьківщину” (В. Симоненко). Зрозуміло, що за такого 
підходу держава постає категорією другого порядку, що, втім, мало позначилося на 
лояльності до неї. Годі уявити, що шістдесятники могли відкрито висловлюватися за 
можливість зміни держави. Однак, Україна, на відміну від держави (СРСР) як інституту 
потенційно змінного, отримала характеристики надчасові й сакральні. Тому варто 
підкреслити, що поезія шістдесятників про Україну переважно недержавницька. Звідси 
наявність аналогій України з матір’ю, коханою дівчиною. Прикметно, що поезія 
В. Симоненка про Україну написана в тих же самих поетичних формах і ритмах, що й 
інтимна лірика [13, с. 12]. Саме в його творчості пафос України прозвучав найвиразніше. За 
влучним висловом Є. Сверстюка, поет дозволив собі говорити з нею “в тоні недозволеної 
щирості й одвертості” [17, с. 26]. Чого лише вартує сакраментальне: “Нехай мовчать 
Америки й Росії, коли я з тобою говорю”? В. Симоненко першим поставив запитання, які 
ніхто не ставив у голос: хто винний у стражданні українського народу? Сам же й відповів – 
бюрократичний апарат, влада [13, с. 12]. 

Таким чином, людина у творчості шістдесятників постає національно означеною 
істотою. Як писала Л. Костенко: “Коли в людини є народ, тоді вона уже людина”. 
Національна характеристика стала визначальною для духовного зростання людини, а також 
для умов її існування в світі. Така залежність від походження стає в русифікованому світі 
викликом українцю, який може залишитися собою і відбутися як Людина лише за умови 
збереження вірності рідному, своєму. Тоді як зречення повністю руйнує людську 
особистість, її індивідуальність, і перетворює в безлику масу. Не випадково життя людини 
від народження розглядається як потрапляння в систему розставлених пасток уже через сам 
факт належності до українства. Українець для світових імперій – це “гарматне м’ясо” в 
геополітичних конфліктах (романи Р. Андріяшика “Люди із страху”, “Додому нема 
вороття”), жертва для жорстоких соціальних експериментів (збірки “Гранатові сонети” 
І. Світличного, “Веселий цвинтар”, “Палімпсести” В. Стуса), і, водночас, – загроза бунту, 
небезпека власній стабільності [14, с. 64]. Не випадково влада намагається зламати українця 
через його денаціоналізацію.  

Звільняючи людину від стереотипів колективності, шістдесятники оминули дві 
небезпечні пастки. Космополітизму, з його намаганнями розчинити людину в розмаїтті 
світової культури (“Моцарт отечества не выбирает” Б. Окуджава), було протиставлено 
національно свідому людину, але не герметично замкнену, а відкриту для сприйняття інших 
культур. Тим самим подолано (хоча й не повністю) другу пастку – “шароварщину”, диктат 
традиційної низької культури. В цьому контексті виразна творчість Л. Костенко, в якій тісно 
переплетене національне й світове. У поезіях свідомо порушується звичний плин часу й 
логіка історії, минуле постає як елемент сучасності, а фантазія – реальністю. Завдяки цьому 
стає можливим концерт Ліста на Подолі, стираються межі між народами і культурами, 
створюється поетичний образ “київської Венеції” тощо. Залучивши в український дискурс 
визначних геніїв людства, шедеври світового мистецтва, міфічних героїв, Л. Костенко 
провела своєрідну демаркаційну лінію, нижче якого власне українська культура не мала 
права опуститися, аби не випасти зі світового контексту.  

Це було дуже важливо з огляду на те, що основою рідної нації для шістдесятників 
виступав переважно сільський простолюд, і небезпеки вульгаризації були очевидними. Село 
виступало твердинею національного життя, оберегом традицій і моралі. Не випадково 
національна травма осмислювалася Григором Тютюнником в образі пораненого 
українського селянського світу перед лицем чужої і жорстокої міської цивілізації. Схожими 
мотивами пронизана реалістична проза Є. Гуцала та В. Дрозда, поезія В. Симоненка та 
Б. Олійника тощо [16, с. 32]. 

Повернення до України як святині стало характерною рисою духовного відродження. 
Символічним поняттям, що узагальнив цей процес став Собор – єдність матеріального і 
духовного в житті людини, що має не лише національний, але й вселюдський сенс. Образ, 
створений О. Гончаром у одноіменному романі, постав зв’язковим між поколіннями 
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українців, оберегом їх національної пам’яті та гордості. Не маючи наміру аналізувати цей 
твір, хотілося б загострити увагу на одній побічній думці висловленій автором, яка, власне, 
підкреслює місце духовності, національного почуття в матеріалістичному і байдужому світі. 
Жителі Зачіплянки звернули увагу на собор лише тоді, коли з його стіни вкрали меморіальну 
дошку. Та й хто першим звернув на це увагу – сліпий танкіст Костя! У цьому людська 
психологія – на справжні цінності звертаємо увагу лише тоді коли їх втрачаємо, або 
втратили. Живемо не звертаючи на них жодної уваги, хоча вони, ненав’язливі, знаходяться 
зовсім поруч.  

Це ж стосується спраги українців до національного відродження в 1960-х роках. Адже 
саме виклики денаціоналізації оголили в уяві молодих митців незахищеність і 
“життєсмертність” в якій опинилися українці, й спонукали до пошуку порятунку, до 
збереження й відбудови соборів власних душ. Тому, як зазначає критик Віталій Дончик, “до 
джерел”, “коріння й витоки”, “історична пам’ять”, “зв’язок часів”, “спадкоємність поколінь”, 
“взаємовплив традиційного й модерного” – це той реєстр понять і проблем, які поставали в 
літературній практиці найуживанішими в той час [18, с. 7]. 

Ідеєю визначальної ролі духовності у формуванні людини, нації та суспільства, її 
безсумнівному пріоритеті у всій системі суспільного буття, пронизана публіцистика 
Є. Сверстюка. У есе “Собор у риштованні” кризу української духовності розглянуто як 
епізод “світової кризи духовного життя”, спричиненої навалою науково-технічних засобів 
[19, с. 21]. Наслідком цього стала втрата людиною самої себе: “Людина нашого часу 
пройшла цілу революцію відчужень – від землі, природи, праці, релігії, звичаїв, вірувань, 
мови, совісті, і, нарешті, – самовідчуження” [19, с. 73]. Критикуючи споживацтво та 
“духовне браконьєрство”, Є. Сверстюк пов’язав ці суспільні вади з попередньою сталінською 
добою. Претензії сталінізму на місце нової релігії виявилися фікцією та повністю 
деморалізували суспільство. Богом проголосили План, а винагородою – “тонни, мільйони 
тон чавуну, сталі, сала, м’яса – на душу населення” [19, c. 35]. Суспільство скотилося до 
чуттєвого, фізіологічного матеріалізму. Описаному становищу протиставлено духовну велич 
минулого у вигляді будівництва попередниками Собору, вираження в ньому “людини як 
найкращої частки себе, як свого народу і волі до боротьби за рідний край” [19, c. 26].  

Фактично Є. Сверстюк актуалізував у творі архетип “золотої доби” як ідеального 
суспільства втраченого сучасниками. Ідилічні мотиви есе лише підтверджують цю думку: 
“Вони (попередники – Я.С.) вибудовували свій Собор – як естафету духа, як найвищу вежу, 
що має сторожувати безпереривність духа – голос предків і заповіт нащадкам, які не мають 
права зректися і запродатись чужим богам, не сміють опуститися нижче вираженого в Соборі 
ідеалу Людини” [19, c. 26]. Тоталітарна доба, завдавши удару по цілому поколінню людей, 
спричинила руйнування того містичного Собору, який єднає всі покоління, витворює 
своєрідний цілісний національний часовий континуум, вираженого шевченковим “і мертвим, 
і живим, і не народженим”. Така суспільна деструкція й національна вихолощеність 
породили в суспільстві “комплекс хамства”, бо на переконання автора, українці, позбавлені 
національної гідності та відповідальності за народну духовну спадщину, не мають на чому 
виробити почуття людської гідності.  

Таким чином, Є. Сверстюк пристав до виробленої шістдесятниками ідеї визначальності 
національної орієнтації для повноцінного людського життя. Водночас привертає увагу 
модерне ставлення автора до проблеми відродження Собору. Воно постає не як самоціль, не 
як реставрація заради споглядання, не як замінник сучасності, а виключно підгрунтям 
подальшого розвитку суспільства. Не випадково наголошується на неможливості Собору 
бути “філософським каменем” для тогочасної молоді, але – він був і має бути колискою її 
духовного становлення [19, c. 76]. 

Аналогічні проблеми піднято В. Морозом у есе “Хроніка опору”. Коріння української 
трагедії бачилося в тому, що національна спадщина ще не стала для українського інтелігента 
коштовністю, він не навчився її обороняти перед ворожими силами. Боротьба жителів 
Космача за повернення іконостасу з музею розглядається В. Морозом як опір “нівелюючій, 
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дегуманізуючій силі, яка залишає людину без обличчя, яка здирає з людини національну й 
культурну своєрідність і робить її робочою людиною-одиницею, двигуном у півкінської 
сили” [20, c. 408]. І саме в такому опорі, в значно ширшому, всеукраїнському масштабі за 
свої цінності, В. Мороз вбачає порятунок від денаціоналізації, чинник відродження 
української культури. 

Рішучий поворот шістдесятників до національного минулого проявився у 
відродженні/реставрації сковородинівсько-кулішівської традиції та актуалізації барокової 
епохи. В. Шевчук, В. Земляк та інші митці ввели в контекст інтелектуальної рефлексії 
творчість Г. Сковороди, пропагувавши її як символ філософствуючої та практикуючої 
свободи. Образ національного, народного мислителя став центральним у творенні нового 
національного міфу [16, с. 26]. Це ж стосувалося й іншої знакової постаті – Т. Шевченка, 
який уявлявся в образі національного пророка: 

Де сон, де син, де тисячі синів 
Сплять тисячними снами й переснами, 
Не спить один там Сон з усіх тих мертвих снів, 
І Син один не спить між тими не синами. 
Той Сон – вітрило нації. Той Син – 
Безсмертя нації. 
(М. Вінграновський “Шевченко”) 
Своїм обов’язком шістдесятники вважали повернення сучасникам “справжнього” й 

повного Кобзаря, не скованого бронзою офіційної ідеології. Якщо в останній Т. Шевченко 
поставав одним із багатьох предтеч нового суспільного ладу (причому все те, що не 
відповідало в його творчості такому канону ретельно замовчувалося), то для шістдесятників 
він став центральною постаттю національного дискурсу. Звідси прагнення будь-що “забрати” 
ім’я Тараса в партійних ідеологів та монополізувати його авторитет задля легітимізації 
власних поглядів. У властивій для себе манері часових переміщень, Л. Костенко поставила 
питання: що писав би Шевченко в тридцять третьому чи тридцять сьомому роках? І в докір 
партфункціонерам власною відповіддю відтворила традиційну для “розстріляного 
відродження” схему: репресований – реабілітований “хоч посмертно, зате – своєвременно”. 
Звичайно, таке “перетягування каната” з обох боків було спекулятивним, адже творчість 
Т. Шевченка має не лише кілька тлумачень, але й кілька рівнів сприйняття. Для 
шістдесятників принципово важливо було підкреслити саме значущість і визначальність 
національних шевченкових мотивів, як інтелектуального підмурку для наступних 
українських проектів, а також дати суспільству сприйнятний історичний символ. 

 Заглиблення в національну традицію для багатьох літераторів стало визначальним для 
реанімації цілого пласту національної міфології та демонології. Це стосується, зокрема, 
поезій І. Калинця та В. Голобородька, новел Є. Гуцала та В. Шевчука. Таким “химерним” 
способом робилася компромісна спроба створити національну стилістику й національну 
міфологію. Проте, за цими спробами, які не в останню чергу відображали дволикість у 
відношеннях між владою і шістдесятниками, літературознаці простежують загрозу духовної 
спустошеності літератури. Адже запропонована цими авторами умовна образність перемогла 
життєподібність, вела до домінування гротеску та театралізації, яка в тогочасних умовах не 
сприймалася суспільством [16, с. 28]. 

У контексті всіх націотворчих проблем центральне місце віддано українській мові. Вже 
в ранніх статтях І. Дзюба відзначав, що більшість молодих героїв у художніх творах чомусь 
говорять “сухою, вбогою, якоюсь псевдоінтелігентськи вихолощеною мовою” [12, с. 29]. 
Критик звертав увагу на вікову та морально-етичну диспропорцію такого явища, коли 
красивою українською в окремих повістях і романах говорять бабусі й дідусі, а часом і 
негативні персонажі. Не погоджуючись із цим, він накреслив нову програму: “От чому 
хочеться, щоб наша радянська молодь в творах літератури заговорила, нарешті, справжньою 
українською мовою, точною і виразною, вогневою й іскристою, поетичною і чарівною, 
мовою Котляревського, Шевченка, Лесі Українки, Коцюбинського, Квітки-Основ’яненка і 
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Остапа Вишні; щоб, нарешті, з’явився в літературі юний герой, чиї вислови й дотепи стали б 
крилатими і пішли в молодь... Час уже розпочати рішучу й широку боротьбу за мовну 
культуру юнацтва, і в цій боротьбі вирішальну роль має відіграти література, особливо 
література “молодіжна” – для молоді і про молодь” [12, c. 31]. 

Кризовий стан українства найсильніше відчувався через штучний занепад мови, який 
провокувався умовами соціальної дійсності, численними культурними диспропорціями між 
містом і селом. У результаті українська мова попала в полон непрестижності та 
другосортності, витіснялася й ставала периферійно-провінційним явищем. Така корозія 
мовної культури вважалася першою ознакою денаціоналізації, що, слідуючи за логікою 
попереднього викладу, створювало сприятливий грунт для дегуманізації суспільства. Звідси 
гнівний рефрен-докір Д. Павличка сучасникам: “Ти зрікся мови рідної”. Це самозречення, що 
йде від почуття меншовартості, розглядалося як моральна катастрофа в особистісному та 
загальнонаціональному вимірі. Адже з руйнацією окремою людини руйнується й 
національний організм, зменшуються його можливості для опору зовнішнім викликам. Для 
молодих поетів це самозречення українців через мову було аж надто очевидне й випливало з 
власного досвіду: 

Трагічна мово! 
Вже тобі труну 
не тільки вороги,  
а й діти власні тешуть. 
(Л. Костенко) 
Звернення до проблем мови не випадкове, але й не унікальне. Всі націотворчі рухи в 

Центральній Європі відштовхувалися від мовного фактору, який поставав методом пізнання 
власної національної субстанції, основним критерієм її виокремлення, та способом 
існування. Не випадково, окрім власне навколомовних рефлексій, присутніх у творчості 
шістдесятників, головним її підсумком стало осучаснення й збагачення української 
літературної мови, повернення їй бодай частково, на рівні окремих прошарків, престижності. 
В цьому контексті варто відзначити роботу С. Караванського по укладанню словника рим 
української мови, І. Світличного над синонімічним словником. Значний внесок для 
популяризації української мови зробили перекладачі Г. Кочур, М. Лукаш та Є. Попович. Це 
при тому, що перекладом у той час займалося більшість молоді. Взяти хоча б найвідоміші 
переклади поезій француза Беранже І. Світличним чи німця Рільке В. Стусом. Всі успіхи 
шістдесятників в основному лежали в гуманітарній сфері. В той же час забракло часу для 
українізації науково-технічної термінології, вироблення україномовного розмовного 
жаргону, що призводило до розривів і диспропорцій у національному мовному просторі. 

Вищенаведені рефлексії літературної творчості шістдесятників дозволяють лише в 
загальних рисах констатувати їхній вплив на формування української національної 
ідентичності. Відновлюючи зв’язок із традиціями “розстріляного відродження”, 
шістдесятники актуалізували основні символи, традиції, коди наявні в українській 
ментальності. Перетворюючи їх у мистецькі форми, вони стверджували їх у якості 
національних цінностей. Втім, лише наприкінці 1980-х рр. ці ідеї отримали широке 
поширення й стали основопложними у процесі боротьби за державну незалежність. Похід 
шістдесятників у владу став визначальним для актуалізації ідей і, водночас, конкуренції з 
іншими проектами національної ідентичності, які формувалися на противагу радянській. 

За межами статті залишилися важливі проблеми новизни національного проекту 
шістдесятників, зв’язку мистецтва із громадським опором, не співвіднесено цей елітарний 
проект із суспільними настроями та тенденціями світового розвитку тощо. Без розв’язання 
цих багато в чому незручних питань ми приречені попасти в полон шістдесятництва з його 
міфами й ілюзіями щодо себе.  
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