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убліцистика шістдесятників – яскравий приклад розвитку інтелектуальної 
думки в умовах детоталітаризації суспільства, коли можливість висловитися 
постійно наштовхується на накинуті зверху межі, коли об’єктивна 

зацікавленість в новому слові переплітається з недовірою до нього. Ця публіцистика 
охоплює ряд проблем десталінізації, гуманізації й демократизації життя, становища індивіда 
в колективі. Проте, якщо звужувати предмет дослідження до української публіцистики, то 
стане очевидно, що центральне місце в ній займало національне питання. 

У вітчизняній історіографії проблема шістдесятництва неодноразово піднімалася 
Г. Касьяновим, А. Русначенком, О. Обертасом, Ю. Зайцевим та іншими авторами. Втім, 
говорити про остаточні висновки не доводиться. Вище названих вчених об’єднує, 
насамперед, прагнення помістити публіцистичні твори в широку історичну перспективу, 
показати їх взаємозв’язок із попередніми етапами розвитку політичної думки, а також вплив 
на її подальшу еволюцію в напрямку незалежності. В такій телеології є, звичайно, свій резон. 
У даній статті я спробую проаналізувати цю публіцистику під іншим кутом – в контексті 
діалогу другої половини 1960-х рр. між владою й інтелігенцією. При цьому остання 
виступала своєрідним речником суспільства. На мою думку, за конкретною полемікою з 
національного питання стояла значно фундаментальніша проблема – створення принципово 
інших умов взаємовідносин між владою та інтелектуалами, спроба останніх змінити доволі 
неприглядну як для себе тенденцію, за якими інтелект мав обслуговувати забаганки влади. 

Вважаю, методологічно помилково залишати поза увагою власне радянську історію й 
зводити все лише до боротьби за незалежність. Цей підхід, поширений у історіографії, має 
право на життя, однак, не правильно відкидати інші конотації. Це те ж саме, коли дискусію 
над великими трагедіями Шекспіра зводити виключно до глибоких філософських проблем, 
зрозумілих виключно рафінованованому товариству, і забувати, що ці твори сам автор писав 
для звичайної лондонської юрби, завсідників “Глобуса”. Публіцистика шістдесятників була, 
насамперед, відображенням реалій СРСР свого часу, й спрямовувалася не стільки на далеку 
перспективу, як на практичні суспільні зміни в період відлиги. Іншими словами, мова йтиме 
про повернення текстів своєму часу, вони аналізуватимуться в органічних умовах 1960-х рр. 
За такого підходу саме текстам належить вирішальна роль, адже на відміну від своїх авторів 
вони не зазнали змін, і зберегли автентичне звучання. З іншого боку, при інтерпретації даних 
текстів виникають складнощі, викликані так званою постмодерною “смертю автора”, а отже, 
можливостями різночитання й різнорозуміння.  

Перед тим як перейти до безпосереднього аналізу творів варто тезуально окреслити 
проблему відносин між владою і суспільством у СРСР вцілому, і в 1960-х рр. зокрема. За 
визначенням академіка РАН Ю. Пивоварова, для російської політичної культури характерна 
“владоцентричність”, де влада вивищується, домінує над усіма іншими суспільними 
інститутами [1]. Радянський період історії також розпочався, як відомо, з питання “про 
владу”, безапеляційно висловленого В. Леніним. Подальше утвердження “диктатури 
пролетаріату” привело до справжнього конфлікту між владою і суспільством у 1920–1930-х рр. 

П 
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і наступних років терору, мільйонних жертв і скалічених доль. Непопулярність влади була 
настільки сильною, що остання змушена була шукати хоча б якоїсь опори. У 1930-х рр. 
почитається так званий сталінський “великий відступ” від комунізму. Однак, лише в ході 
Великої вітчизняної війни, а точніше перемоги в ній, відбувається примирення між владою і 
суспільством. Останнє визнає за партією законне право на управління, а в категоріях 
М. Вебера – “право на насилля”. Намічається поступова співпраця між владою та 
інтелігенцією, як виразником суспільних інтересів. Активізується процес “ходіння у владу”, 
окремі представники інтелігенції отримують важливі державні посади. З огляду на це, 
логічною є думка Сергія Єкельчика про те, що вироблення суспільної ідеології в 1940-х і 
наступних роках було продуктом взаємодії між владою та інтелігенцією [2, с. 22]. Зверну 
увагу на характер цих відносин. Вони були патерналістськими, соціальне замовлення 
виходило від влади, вона ж встановлювала межі в яких і надавала інтелігенції повну свободи. 

Умови змінилися 1956 р., коли Н. Хрущов із трибуни ХХ з’їзду вдався до самокритики 
влади. За подальшою десталінізацією та боротьбою з “культом особи”, яка ініціювалася саме 
владою, можна вбачати спробу з боку останньої активно інтегрувати кращі сили суспільства 
в себе, і стати, таким чином, реальним виразником народних інтересів. При цьому потрібно 
розуміти, що новий діалог із суспільством на який пішла влада, пояснювався не стільки 
реальним усвідомленням необхідності змінювати правила гри, скільки процесами бродіння 
самої влади, втратою монолітності. З’явилося принаймні дві групи – помірковані та 
консерватори, які майже десятиліття боролися за домінування, апелюючи при цьому до 
суспільства. Не випадково, і в останньому з’являється схожий розподіл на лібералів і 
“почвєнніків”. Партія прагнула “модернізувати відносини з суспільством” через відмову від 
сталінської моделі [3, с. 313], й орієнтувалася при цьому на молоде покоління.  

У новій партійній лінії молодь побачила щире прагнення до змін, а тому, зі свого боку, 
намагалася включитися в суспільну дискусію. Старше покоління ні морально, ні 
психологічного не готове було вести розмову з партією на рівних. Однак, саме воно дало 
молоді сигнал до дій (повість І. Ерєнбурга “Оттепель”) та в міру сил підтримувало її 
починання (діяльність А. Твардовского, Д. Шостаковіча тощо).  

Шістдесятники страху перед владою не мали. Як писав Валентин Мороз, “молоді 
гвинтики” були не знайомі з жахом своїх батьків, а отже, “дивилися на догми з точки зору 
мовчазного скептицизму і непомітно пересувалися на рейки мовчазної опозиції” [4, с. 51]. 
Вийшовши з вузівських “курилок” на “Маяковку”, молоде покоління вже 1957–1958 рр. 
заявляє про себе в мистецьких колах радянської столиці. Проте, до України нова хвиля 
приходить лише в 1960 р., з появою київського Клубу творчої молоді. Наступні роки 
українського шістдесятництва позначені активною культурницькою роботою – вивченням 
спадщини попередників, пошуками власного стилю та теми в поезії, прозі, художньому 
мистецтві, театрі, музиці тощо. Вже в цій роботі помітний молодіжний протест проти 
системи обежень у творчості й житті, проти права партії втручатися в усі сфери діяльності, 
проти “соціалістичного реалізму” в мистецтві, проти свавілля й обмежень, заборон і 
покарань. Шістдесятники стали тими, хто першими вітали зміни в руслі десталінізації – 
демократизацію в партійному та суспільному житті, звернення до законності в 
правоохоронній сфері, дозвіл на свободу в творчості тощо. Однак, вони стали й тими, хто 
першими змогли й посміли, за словами А. Галіча “выйти на площадь в тот назначеный час”*. 

Звичайно, що в даному випадку мова йде про узагальнений образ шістдесятників. При 
особистістному підході така однозначність у оцінці відпаде. Однак, виходячи з поставленого 
в статті завдання, саме узагальнення дозволяє побачити ті нові/старі тенденції, які з’явилися 
в цього покоління й отримали в подальшому продовження. Насамперед, маю на увазі, 
повернення до інтелігентності. За роки сталінізму інтелігенція як така зникла. Існував 
“прошарок” як соціологічна категорія. Однак, можна погодитися з Наталією Коровіциною, 
що саме поняття “інтелігенція” і соціокультурна структура, яка стоїть за ним, має для 

                                                
* Галич А.  “Петербургский романс”. 
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Східної Європи, слов’янської цивілізації унікальний, неповторний зміст. Це не просто 
соціальна група, а швидше феномен культури, суспільного життя. Інтелігенція традиційно 
мала високий елітарний статус і займала важливу соціальну нішу, яка не обмежувалася 
науковою чи художньою діяльністю [5, с. 362]. 

Відносини між владою та інтелігенцією завжди були непростими. Адже 
“владоцентричність” російської/радянської історії апріорі передбачала підпорядкований 
статус інтелігенції. Однак, остання весь час намагалася довести свою вищість щодо влади, 
апелюючи, насамперед, до своїх моральних та індивідуальних переваг. Навіть погоджуючись 
на співпрацю, інтелігенція традиційно тримала в кишені відомий символ мовчазного 
протесту. Амбівалентний характер вітчизняної (але не тільки її) інтелігенції проявлявся, на 
думку Георгія Касьянова, в зразках “подвижницького служіння народу і не менш вражаючих 
зразках конформізму і пристосовництва”, коли вона була одночасно джерелом цікавих і 
конструктивних суспільно-політичних ідей, та середовищем виникнення політичного 
екстремізму і реакції [6, с. 3]. 

Шістдесятники, проголосивши вустами Євгенія Євтушенка “поэт в России больше чем 
поэт”, взяли на себе місію інтелігенції. Вони стали тою “творчою меншістю” (А. Тойнбі), до 
якої “підтягується” суспільна “пасивна більшість” [7, с. 160]. У діалозі з владою вони 
спробували стати “оводом”, який жалячи спонукає до руху. У вже згадуваного В. Мороза є 
цікаві роздуми над функцією молодої людини в сучасному їй радянському суспільстві. 
Останнє мислилося через алегорію “порядку цвинтарного спокою”, досягнутого ціною 
умертвлення всього живого [4, с. 28]. Подолати такий стан, створити щось нове може лише 
індивід, що поєдав у собі розумне і творче начало. Своєю появою він вносить незручність, а 
закликаючи до змін – закликає до руйнації. Але руйнації не суспільства, а тих застарілих сил 
і норм, які є гальмом розвитку [4, с. 30]. Таке розуміння своєї ролі шістдесятниками 
перегукується з відомою думкою Умберто Еко: “Інтелігенція не повинна справлятися з 
кризами, інтелігенція повинна влаштовувати кризи” [8, с. 124]. Крім того, на думку 
італійського вченого, головний обов’язок інтелектуала – критикувати однодумців, навіть під 
загрозою розстрілу на місці. Інтелектуал – це спострерігач і резонер [8, c. 126]. 
Шістдесятники десь підсвідомо, але увійшли в цю традицію критики “своїх”, намагаючись 
стати “дзеркалом” для влади, розуміючи, що лише спільними зусиллями можна надати 
державі й суспільству поштовх для розвитку. 

Дії влади по відношенню до інтелігенції важко описати єдиним терміном. З одного 
боку, вже 1965 р. були проведені перші арешти, посилилися нагінки по партійній лінії, 
роботі, по лінії творчих спілок, що закінчувалися доганами, а подекуди звільненнями. Всі 
ідеологічні інстанції в обов’язковому порядку давали “відсіч” будь-яким проявам 
“українського буржуазного націоналізму”. З іншого боку, вище партійне керівництво в особі 
П. Шелеста намагалася диференціювати підходи до окремих людей. Його син, Віталій 
Шелест вважає, що лише “політичний український націоналізм” був для нього не 
прийнятний, оскільки вступав у протиріччя з пріоритетними для нього інтересами СРСР. 
Ставлення до фігур типу І. Дзюби, В. Чорновола, С. Параджанова хоча й проходило певну 
еволюцію, все ж відрізнялося від того, кого він відносив “до махрових ворогів” [9, с. 748]. Це 
була та частина молодої інтелігенції з якою потрібно працювати. Ось типовий приклад 
позиції П. Шелеста, відображений в його щоденнику за 21 липня 1969 р.: “За моїм завданням 
Дмитерко, Коротич, Подоляк написали гарну статтю проти концепції Дзюби. Прочитав лист 
Павличка і Дмитерка, в якому вони розвінчують Дзюбу, добре написали, просто молодці. 
Але, окрім “розвінчувань”, потрібно багато працювати з творчою інтелігенцією, у неї 
виникає багато питань, правильних питань, і на них треба сміливо і відверто давати 
відповіді, а не заганяти їх у підпілля, а тим, хто задав питання, – приклеювати ярлик” [9, 
с. 310]. 

Таким чином, позиція влади по відношенню до частини шістдесятників мала характер 
діалогу. Влада не просто намагалася будь-що заткнути рота, ліквідувати інакомислення, але 
й дати обґрунтовану ідеологічну відповідь. Не випадково, сама полеміка мала суспільний 
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резонанс. Це можна простежити за публічними кампаніями з приводу “Інтернаціоналізму чи 
русифікації?”, “Собору” О. Гончара, які розгорталися в пресі, полеміками на засіданнях 
творчих спілок тощо. Інша справа, що сам діалог ніколи не відзначався рівністю, влада 
розмовляла з позиції “хазяїна”, тоді як молодь з цим не погоджуалася. Та й суспільство було 
ознайомлене переважно з аргументами однієї сторони, рясно розсипаними по всій мережі 
“агітпропу”, тоді як аргументи іншої можна було знайти в мережі самвидаву. 

Спектр проблем піднятих українськими шістдесятниками був вужчим аніж у їхніх 
московських однолітків. Ключовим із самого початку стало національне питання. Саме 
навколо нього існувала суспільна дискусія. До її проявів можна віднести заходи офіційного 
та неофіційного характеру, де піднімалися питання становища української мови, історії та 
культури, матеріали друкованих видань, числені звернення громадськості до влади з приводу 
окремих поодиноких чи системних випадків національної дискримінації або упередженості 
тощо. Саме там прозвучали всі ті думки й ідеї, які отримали своє оформлення в публіцистиці 
самвидаву. Можна стверджувати, що публіцистика стала, по суті, вторинним жанром, до 
певної міри вимушеним. Є. Сверстюк відзначає, що прочитання Канта чи Бердяєва в той час 
означало більше, “ніж написання якихось власних мудрувань” [10, с. 75]. Другою темою, 
починаючи з 1965 р. став правозахист. Щоправда цей термін, можливо, не дуже вдалий, 
особливо якщо звертати увагу на його сучасні конотації. Можливо, точніше говорити про 
своєрідний самозахист від дій і свавілля влади. Це була відповідь владі на утиски, а згодом, і 
арешти, спробою відновити дискусію в умовах одностороннього розриву діалогу.  

У межах даної статті я розгляну лише один із способів комунікації між владою та 
інтелігенцією – публіцистику самвидаву. Такий аналіз змушує, насамперед, визначитися з 
текстами. Це самвидавні твори “Інтернаціоналізм чи русифікація”, “Лист творчої молоді 
Дніпропетровська”, “Що і як обстоює Богдан Стенчук”, “Правосуддя чи рецидиви терору” та 
“Лихо з розуму (портрети двадцяти “злочинців”)”. Я свідомо обмежую коло текстів з 
наступних міркувань. По-перше, мова йде про тексти написані до 1968 р. Це перші 
публіцистичні твори українських шістдесятників, які відображають стартові позиції й 
написані в час існування своєрідного діалогу між владою і суспільством, що відбувався між 
ХХ з’їздом КПРС та придушенням “празької весни”. Остання подія хоча й не має прямого 
відношення до радянської історії, все ж, для тогочасної молоді стала індикатором 
повернення до консервативного неосталінського курсу. Самвидавні твори після 1968 р. 
(Програма укомуністів, “Право жити”) характеризуються значно радикальнішим тоном по 
відношенню до влади. Відкидання радянського досвіду, що має місце в них, свідчить про 
пошуки альтернативних моделей. Тобто, компромісний характер перших творів, де влада 
розглядається в якості партнера, переходить в площину конфронтації, де влада набуває ознак 
ворожого інституту. 

По-друге, поза увагою залишаються анонімна публіцистика як от “З приводу процесу 
над Погружальським” і “Стан і завдання українського визвольного руху”. Маючи певний 
вплив на окремих представників українського шістдесятництва, вони були маловідомими 
широкому загалу. Ці твори писалися представниками радикального крила шістдесятництва, 
які не мали особливих ілюзій щодо влади, однозначно трактуючи її як ворожий, а подекуди 
окупаційний інститут. У даному випадку також не могло бути місця для діалогу. Влада 
однозначно тлумачила ці твори як “український буржуазний націоналізм”. По-третє, такий 
важливий твір для українського націонал-комунізму 1950–1960-х рр. як “Програма” 
Української робітничо-селянської спілки, на мою думку, не належить до традиції 
шістдесятництва, та й, врешті, не був представлений у самвидаві.  

Звернемо увагу на особливості цієї публіцистики саме в контексті діалогу між владою і 
суспільством. По-перше, звертає на себе увагу постановка проблеми: відмова від відносин 
типу “правитель – підданий” на користь зафіксованого в конституції “держава – 
громадянин”. Відповідно, маємо справу не з “верноподданическими челобитными”, а – 
зверненнями громадян. У цьому контесті показовим є звернення В. Чорновола до П. Шелеста 
в супровідному листі до праці “Правосуддя чи рецидиви терору?”: “Звертаюся до Вас не як 
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рядовий журналіст до першого секретаря ЦК КПУ. Звертаюся до Вас як радянський 
громадянин до радянського громадянина, як українець – до українця” [11, с. 75]. На 
сторінках “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, І. Дзюба резонно зауважує: “Національна 
справа – це справа всього народу і справа кожного громадянина: це корінний інтерес усього 
народу і громадянства, совість кожного з нас; вона не відсуває всіх інших справ, інтересів та 
ідеалів, але нерозривно з ними пов’язана, і ніхто не має права мовчати, коли бачить щось 
неподобне, так само як ніхто не має права затуляти вуха від тривожних голосів” [12, с. 37].  

Ознакою такої громадянської позиції є “прямостояння” (В. Стус), що в конкретному 
випадку виражається відмовою від анонімності й псевдонімів, і підписуванні творів 
власними прізвищами. Шістдесятники повернулися обличчям до такої моральної категорії як 
людська гідність, зробивши її елементом громадянської позиції. У щоденнику Василя 
Симоненка, поширюваному в самвидаві, читаємо: “Втрата мужності – це втрата людської 
гідності, котру я ставлю понад усе. Навіть над самим життям” [13, с. 364].  

По-друге, адресні твори характеризуються спробою повернутися до діалогу. Серпневим 
“покосом” 1965 р. влада порушила комунікативні зв’язки з інтелігенцією. Арешти й 
переслідування змушували останню шукати нові шляхи порозуміння. Як результат, 
спостерігаємо в 1965–1967 рр. числені кампанії так званих “підписантів” – різноманітні 
зверенення до різних інститутів влади з метою перегляду репресивних дій і зміни характеру 
взаємин із інтелігенцією. Проте, саме в публіцистиці найповніше представлено ідейну 
платформу шістдесятництва, надії інтелігенції, а також розчарування. 

Впадає у вічі нова модель не властива попереднім поколінням – намагання відстояти 
свої погляди, відсутність приреченості. Здається, першим теоретично обгрунтував модель 
такої поведінки Сєргєй Єсєнін-Вольпін. Він звернув увагу на те, що основні права людини 
прописані в радянській Конституції, отож, завдання громадськості домогтися від влади 
виконання її ж документів. Схожу думку знаходимо у “Програмі” Української робітничо-
селянської спілки Л. Лук’яненка. Однак, те про що останній проповідував у підвалі, 
С. Єсенін-Вольпін проголошував на площах. Схожа аргументація характерна твору 
В. Чорновола “Правосуддя чи рециливи терору?”.  

Протягом перших місяців 1966 р. він уклав цей збірник і офіційно надіслав до ЦК КПУ, 
прокуратури та КДБ УРСР, а також запустив у самвидав. “Суд не повинен бути знаряддям 
терору” [11, с. 79] – головна сентенція твору, в якому автором детально простежена вся 
процедура радянського судочинства, від юридичного аналізу статті 62 Кримінального 
кодексу УРСР “про антирадянську агітацію та пропаганду” до оголошення вироку.  

На основі зіставлення відповідних статей Конституції СРСР та Кримінального кодексу, 
він прийшов до висновку про наявність невідповідностей, які дуже часто використовується 
як засіб тиску на непокірних громадян: “Однак, дуже популярна нині 62 стаття – 
позаконституційна. Верховна Рада УРСР повинна або анулювати її, або ж конкретизувати. У 
теперішньому варіанті ця стаття повністю перекреслює свободи, що їх гарантує громадянам 
Конституція СРСР. Коли хтось критикує сьогоднішню національну політику за відхід від 
ленінських норм, то навіть помиляючись, має на це повне право за Конституцією СРСР. Але 
за Кримінальним Кодексом УРСР цю людину можуть заслати в табори суворого режиму, 
витлумачивши критику як “пропаганду, проваджену з метою підриву чи ослаблення 
радянської влади” [11, с. 83]. 

Подібні розходження між юридичними положеннями і судовою практикою не 
виключення, а мають місце як під час попереднього слідства, що виливається у фабрикацію 
злочину, так і при порушенні процесуальних норм, особливо під час закритих судів. За 
наявності упередженого звинувачення та неефективної адвокатури, це приводить до появи 
безглуздих звинувачень, що виливаються у жорстокі вироки. Висновки, до яких приходить 
В. Чорновіл, не йдуть далі критики наявного стану речей, вони не революційні, не 
закликають до зміни державного ладу, не заперечують комуністичний поступ суспільства. 
Вони лояльні до ідеї, але не до практики радянського укладу життя. В. Чорновіл апелював до 
прав окремо взятої особи, які нещадно потуралися під гаслами руху суспільства до 
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комунізму, заперечував макіавеллівський принцип виправдання засобів метою, адже 
“засобами терору, придушення в людях громадянських імпульсів найсправедливішого 
суспільства не побудуєш” [11, с. 150]. 

Подібна державна політика, яка маскувалася під боротьбу з буржуазним націоналізмом 
була ні чим іншим, як спробою “замінити чесне мислення й мужнє шукання шляхів до 
справедливості” [11, с. 154] стандартною формулою. Такий новий поворот до сталінських 
методів названо історично безвідповідальним, безперспективним і шкідливим, адже 
передбачає не розв’язок глибинних протиріч радянського суспільства, закладених, зокрема, у 
невирішеності національного питання, а вирішення конкретних локальних завдань. Не 
випадково, що саме таку політику “експериментів із підрубуванням коріння, експериментів 
із заглушуванням і залякуванням” В. Чорновіл інкримінує як антирадянську, повертаючи, 
таким чином, вістря списа в сторону тих, хто його спрямував на українську інтелігенцію [11, 
с. 154].  

“Правосуддя чи рецидиви терору?” не просто критика тоталітарних методів у системі 
радянського правосуддя. Це ще й авторська солідаризація з життєвою позицією ув’язнених, 
спрямованої на нонконформізм, свободу самовираження, врешті, право бути Людиною. 
Якщо дивитися під таким кутом зору на подальшу роботу В. Чорновола, то книга “Лихо з 
розуму (портрети двадцяти “злочинців”)” є продовженням правозахисної лінії. Таємно 
передана на Захід, ця робота звертала увагу світової громадськості на порушення прав 
людини в СРСР. Крім цього, зібрана інформація використовувалася урядами іноземних країн 
із метою політичного тиску на радянське керівництво. Подані біографії, списки публікацій, 
твори заарештованих у 1965 р. шістдесятників, переконливо доводять, що головним 
приводом для їх ув’язнення стало бажання влади поквитатися з людиною за її переконання, а 
не антирадянська діяльність, як це інкримінувалося в офіційному звинуваченні. В. Чорновіл 
виправдовує двадцять “злочинців” не з точки зору їх вірності комуністичним ідеалам, а у 
відповідності з правом особистості на свободу слова, думки, творчості тощо. “Лихо з 
розуму” є класичним зібранням матеріалів адвоката для захисту підсудного. Втім, в 
радянських реаліях це був вирок для автора. 

Особливістю публіцистики шістдесятників є пошук мови посередністю якої вівся 
діалог. Ця мова мала перебувати в системі владних координат. Її рисами були науковий 
підхід, марксистська термінологія й логіка суспільного розвитку. А з іншого боку – 
прихованні конотації, що дозволяли б виводити думку за межі зашорених партійних 
штампів. Власне звернення до “езопової мови” – характерна риса творчості шістдесятників, 
так само як і використання двозначної символіки в поезії, бардівській пісні, театрі, кіно.  

Простежимо це на прикладі “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. За авторським 
задумом цей твір мав три адресати і, відповідно, три рівні аргументації, і три стильові течії. 
Перший адресат – це партія, другий – російська й зрусифікована інтелігенція, третій – 
українська молодь [14, с. 121]. Зупинимося на “посланні до партапарату”. Фальшивість їх 
політики І. Дзюба викривав використовуючи офіційні матеріали: твори Маркса, Енгельса, 
Лєніна, документи партії, зарубіжних комуністів. Звертаючись до такої аргументації, автор 
намагався бути зрозумілим і радянським людям звиклим до такої фразеології. Авторський 
метод доволі цікавий. Критик лише визначає загальний напрямок дискусії, тоді як 
аргументація і висновки подаються у вигляді цитат із К. Маркса, В. Лєніна, М. Скрипника, 
В. Затонського, З. Неєдли, П. Тольяті та інших комуністичних авторитетів. Тобто проти 
партапарату застосовувалася його ж зброя. 

Наявний конфлікт між владою і українською молоддю критик намагався перевести в 
публічну площину, резонно заявляючи, що єдиною гарантією справедливості завжди була і 
залишається гласність і публічність [12, с. 23]. Про те, що сам автор готовий до відкритого 
діалогу свідчила відмова від псевдоніму та анонімності, й надсилання твору керівникам 
республіки – першому секретарю ЦК КПУ П. Шелесту й голові Ради Міністрів 
В. Щербицькому.  
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Піднімаючи національне питання, І. Дзюба намагався перевести його виключно в 
наукову площину. Цим, зокрема, пояснювалася вимога відмовитися від навішування ярлика 
“український націоналіст” на всіх людей, які турбуються долею української культури та 
мови [12, с. 23]. Не менш важливою була думка про закріплення змісту за певними словами, 
якими послуговуються партійні ідеологи в національній політиці. Іншими словами, мова йде 
про вироблення єдиної робочої термінології, адже за часів Н. Хрущова цю сферу наситили 
“своєрідним теоретичним поплутуванням, коли вживається надто умовна фразеологія, 
якийсь “маскувальний” жаргон, коли речі не називаються власними іменами, але описуються 
так загадково, що невідомо, про що, власне, йдеться... коли публічна фразеологія покликана 
заплутати сліди реальної політики” [12, с. 165].  

Очевидно, що І. Дзюба цим намагався нівелювати різницю, яка існувала між високим 
статусом влади та безправністю української молоді. Зрівняти дві сторони у правах, аби вони 
відчули себе співрозмовниками, а не ворогуючими конкурентами – таке було справедливе, 
але доволі утопічне бажання автора. Для створення діалогу між партапаратом і молоддю 
критик вдався до використання “канонічної” офіційної мови. В цьому, як з’ясувалося 
пізніше, була головна суперечність всієї роботи. По-перше, своїм наміром полемізувати 
І. Дзюба порушив усі офіційні правила, адже влада партапарату базувалася на монополії 
тлумачення вчення “марксизму-ленінізму”. Возведене в догму вчення він розглядав 
критично, що позбавляло його змоги бути почутим – він був єретиком апріорі. По-друге, 
І. Дзюба десакралізував владу, яка, виявилося, всупереч всьому, також може помилятися. Він 
звертається до влади, однак, в самому зверненні міститься виклик. Бо влада в нього не 
третейський суддя, а головний звинувачуваний. Жертва звертається до свого ката не для того 
щоб покаятися, а виправдатися. По-третє, використовуючи в якості зразка “ленінську 
політику” І. Дзюба попадав у методологічну пастку, бо використані ним цитати можна було 
заперечити з того ж самого джерела. Шукаючи правду в межах офіційного дискурсу І. Дзюба 
не до кінця усвідомлював його двозначність. Іншими словами, “ленінська національна 
політика” з самого початку була демагогією, а отже шукати в ній вихід з національної кризи 
для українців було заняттям безперспективним.  

Однак, незважаючи на ці зауваження, які, напевно, вже тоді бодай частково 
усвідомлювалися, така форма звернення до влади була єдиноможливою. Це дозволяло 
шістдесятництву залишатися легальною формою опозиції. Звідси суспільний резонанс праці 
й розгубленість влади щодо власних дій. Незважаючи на значний обсяг “Інтернаціоналізм чи 
русифікація?” масово тиражувалася у самвидаві, нелегально передана за кордон книга 
видавалася на різних мовах великими накладами. Крім цього, відомо, що П. Шелест наказав 
розмножити і розповсюдити її серед керівництва республікою для ознайомлення. 

Уже з перших сторінок І. Дзюба стверджує, що українська нація на середину 1960-х рр. 
переживала не “розквіт”, як офіційно пропагувалося, а кризу. Її головною причиною названо 
порушення ленінської національної політики та підміну її сталінським великодержавництвом 
і хрущовським прагматизмом, котрі не сумісні з науковим комунізмом [12, с. 28]. Це, так би 
мовити, основна лінія протиставлення здійснена І. Дзюбою. Дискусію стосовно 
національного питання розгорнуто в контексті десталінізації. Це цілком логічно 
обгрунтовувалося тогочасним суспільно-політичним дискурсом, а також обраною загальною 
лінією протиставлення ленінської та сталінської національної політики.  

Аналізуючи практику розгляду національного питання, критик відзначав, що в 
ленінські часи партія не приховувала помилок, труднощів і поворотів у національній 
політиці, не уникала широкої і принципової дискусії в національній справі, а навпаки, 
вважала її неодмінною для врахування всіх, часом непередбачуваних факторів національної 
ситуації і національного будівництва. Цілком природно, вважав він, було б так само 
дивитися на це і в 1960-х рр., і розкрив наступні хиби: 1) національна політика в СРСР 
змінилася (ленінські принципи національного будівництва в 20-і рр. переглянуті Сталіним; в 
роки Хрущова було розширено права союзних республік, однак, проведено ряд 
шовіністичних заходів у освіті й шкільництві); 2) у національній політиці допускалися 
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прорахунки й помилки, а то й злочини; 3) схожі тенденції спостерігаються і тогочасному 
етапі [12, с. 40]. 

Опираючись на твори “класиків” наукового комунізму, І. Дзюба доводив, що марксизм-
ленінізм пов’язав національне питання з революційною класовою боротьбою пролетаріату за 
нове і справедливе безкласове суспільство – комунізм [12, с. 35]. Стверджувалося, що 
ленінській підхід до національного питання повністю відповідає класичному марксизму в 
творах К. Маркса і Ф. Енгельса. Критик відкинув ідею асиміляції націй та ідею про майбутнє 
безнаціональне суспільство, назвавши їх ідеями не наукового, а “казарменого” соціалізму. 
Імператив про майбутнє “неминуче” злиття націй названо дуже проблематичним, бо й навіть 
Маркс залишав його на розсуд майбутніх поколінь. Що ж до асиміляції на базі однієї 
національної культури – то ця ідея тотожна колоніалізму [12, с. 54].  

В усіх теоретичних питаннях аргументація І. Дзюби з точки зору тогочасного дискурсу 
бездоганна. Окресливши власну ідейну платформу, він підійшов до головного питання – що 
є причиною такого становища? І відповів – російський великодержавницький шовінізм. В 
умовах радянської тогочасної практики до цього підходили по іншому – звинувачували 
“українських буржуазних націоналістів”. Саме в цьому місці розпочалося розходження між 
І. Дзюбою та партійними ідеологами. Деміфологізуючи лякало “українського буржуазного 
націоналізму”, критик показав, що зростання потягу молоді до національної культури було 
наслідком домінування в суспільстві русифікаторських тенденцій.  

Схожу думку знаходимо у “Листі творчої молоді Дніпропетровська” (1968), одним із 
авторів якого був поет Іван Сокульський. У ньому вказано, що перехід до “українського 
буржуазного націоналізму” зумовлювався не буржуазною пропагандою, як це подавалося 
офіційною пропагандою, а політикою русифікації. “Думається, чому це в української 
передової й творчої молоді лише один шлях – “український буржуазний націоналізм”..., – 
читаємо в документі, – бо як ми вже бачили, значна більшість її, рано чи пізно, виходить 
саме на нього. А людина з звичайним, не перекрученим глуздом побачила б тут лише 
слабосиле зародження елементарних понять національної гідності, національної 
повноцінності, а не рідко й почуття образи національної, а відтак і звичайної людської 
гідності. Винна в цьому “буржуазна пропаганда”? Ні, дніпропетровська дійсність! І, якщо ми 
марксисти, її необхідно змінити так, щоб вона відповідала ленінським нормам і радянським 
законам, а не переслідувати всіх передових, вірних марксизму-ленінізму українських 
громадян” [15, с. 234]. 

Висновки, що випливають з цих тверджень очевидні. На думку І. Дзюби, переслідуючи 
українську молодь влада знищує не причину негараздів у національній політиці, а людей, які 
об’єктивно могли б посприяти їх викоріненню. У той же час російський 
великодержавницький шовінізм нікуди не дівся, а продовжував розвиватися під маскою 
інтернаціоналізму. Все це докладно аргументується в історичному, правовому, культурному, 
державотворчому та психологічному контекстах. Аналізуючи радянську дійсність І. Дзюба 
вказував на проживання в містах великого прошарку російського міщанства, яке безнадійно 
далеке від того, щоб бути носієм комуністичного інтернаціоналізму, а є духовним 
спадкоємцем колонізаторів і сучасними носіями російського шовінізму. Це міщанство 
зневажливо ставиться до тих народів, серед яких опинилося. Замість того щоб вивчати їх 
мову, культуру, історію воно не втрачає жодної нагоди, щоб зневажити, поглузувати, 
познущатися з них [12, с. 70].  

Визначивши, що ідеологічною і психологічною силою русифікації є російський 
великодержавний шовінізм, критик з’ясував її рушійну силу – фактична нерівність при 
формальній рівності між націями [12, с. 116]. У СРСР таке становище не лише наявне, але й з 
кожним роком поглиблювалося через існування в країні преференції для російської 
культури. Єдиний вихід – компенсувати цю фактичну нерівноправність такими заходами, які 
формально, для поверхового мислення, могли б здатися “ущемленням” російської нації. 
Думка надто “гаряча” навіть з позиції сьогодення, коли в незалежній Українській державі 
будь-які спроби підтримки національної культури сприймаються певними політичними 
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силами як ущемлення прав російськомовного населення. Годі говорити про той час. Саме 
тому І. Дзюба, аби не бути голослівним, детально продемонстрував ті диспропорції, що 
існували у видавничій та освітній сферах. На сторінках “Інтернаціоналізму чи русифікація?” 
здійснено докладний аналіз механізму русифікації в культурі, мові, освіті, офіційному, 
громадсько-політичному житті, діловодстві, армії тощо. Представлений статистичний 
матеріал засвідчував всеохопність і масштабність процесу. І. Дзюба категоричний по 
відношенню до тих політиків, які заявляли про закономірність звуження функціонування 
української мови: “Немає і тепер добровільного зречення українського народу чи його 
частини від самого себе, своєї мови. Те, що на поверховий погляд здається добровільним, 
насправді таким не є. Маємо вимушену, під тиском обставин і дією серйозних причин 
відмову частини українців від своєї мови і всі пов’язані з цим ненормальні наслідки для 
суспільства” [12, с. 150].  

Констатуючи ці перегини, І. Дзюба шукає вихід. Він не оригінальний. Перебуваючи під 
впливом протиставлень ленінської і сталінської національної політики, І. Дзюба все зводить 
до зміни знаків: стан занепаду національної культури – “наслідок певної політики, і його 
можна поступово змінити, змінивши політику” [12, с. 136]. Такий схематизм дозволяє 
стверджувати, що всі надії І. Дзюба покладав на інститут держави, маючи перед очами 
позитивний досвід політики українізації в 1920-х роках.  

Безумовно, звертаючись до влади критик шукав підтримки, насамперед, серед 
керівництва республіки. Раніше навіть висувалася думка, що “Інтернаціоналізм чи 
русифікація?” писалася на замовлення П. Шелеста. Однак, І. Дзюба це відкидає, 
наголошуючи на самостійному визріванні задуму, хоча поштовхом до написання стали перші 
репресії, а також позиція секретаря ЦК КПУ з ідеології А. Скаби, аби молодь висловилася 
[16, с. 62]. Звичайно, І. Дзюба розумів, що в середині партапарату існували різні думки 
стосовно проведення національної політики. Мабуть відчував і те, що після відсторонення 
від влади Н. Хрущова позиції П. Шелеста на Україні, та й серед членів Політбюро ЦК КПРС, 
на певний час зміцнилися, а отже, можлива підтримка і розуміння. Саме тому в творі 
проводиться думка про зміцнення республіканських структур і їх унезалежнення від 
центральних: “В усьому світі комуністичні партії вважають себе виразниками національних 
інтересів своїх народів. І якщо французькі комуністи пишуть на своїх прапорах знамениті 
слова свого героя Поля Вайяна-Кутюр’є: “Ми продовжуємо Францію”, – то чому б 
українським комуністам не взяти з них приклад і не сказати: “Ми продовжуємо Україну?” 
[12, с. 187]. Опираючись на радянське законодавство, критик навіть підкреслив право 
України ініціювати процес виходу із Союзу. Але, потрібно підкреслити, на цьому він 
зупинився. Говорячи про юридичну можливість такого кроку він намагався, насамперед, 
захистити своїх ув’язнених товаришів. Обговорювати ж питання незалежності І. Дзюба 
перед собою не ставив. 

 Варто зазначити, що в радянській ідеології національні проблеми ніколи не 
розглядалися як першорядні. Тому І. Дзюба змушений був показати неправомірність їх 
протиставлення соціальним. Це виявилося доволі складно, адже знайти цитатних 
підтверджень “у Леніна” не вдалося. Автор пішов шляхом об’єднання заявивши, що 
“національні проблеми завжди є заразом і проблемами соціальними, проблемами класово-
політичної стратегії” [12, с. 184]. Підтвердження своєї думки він вбачав у тій дистанції, що 
склалася між розвинутим російськомовним містом та україномовним містом. Аналогічно 
проводиться думка про те, що “свобода і права людської особистості зв’язані щільно із 
свободою і правами національними” [12, с. 187]. Те, що жодна з цих думок не була 
розвинута, дозволяє стверджувати, що розуміння цих проблем автором було надто 
поверхове.  

“Інтернаціоналізм чи русифікація?” – це твір своєї доби, тому його раціональна критика 
з відстані сьогодення є доволі умовною. Він відображає повільний рух українських 
інтелектуалів у межах авторитарного суспільства до самостійного осмислення теорії і 
практики комунізму. Не випадково ця праця стала для радянської влади такою небезпечною, 
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і саме на неї та особу автора було викинуто шквал критики й звинувачень і, врешті-решт, 
морально зламано. Відповіддю на неї стала брошура підписана псевдонімом Богдан Стенчук 
“Що і як обстоює І. Дзюба” (1969). Вона була підготовлена владою з метою дискредитації 
ідей І. Дзюби. У ній “Інтернаціоналізм чи русифікація?” названа “наклепом на національну 
політику КПРС і практику національного будівництва в СРСР”, а її автора, окрім наукової 
некомпетентності й тенденційності, звинувачено в спробі “оживити збанкрутілі ідеї 
українського буржуазного націоналізму” [17, с. 167].  

Те, що ідеї Івана Дзюби виявилися актуальними у середовищі шістдесятників, 
засвідчили відповіді Вячеслава Чорновола під назвою “Як і що обстоює Богдан Стенчук”. 
Журналіст навів 66 тез, які розкривали справжнє завдання Стенчука – здійснити наклеп на 
І. Дзюбу, в той же час відвівши дискусію з національного питання в безпечне для влади 
русло. В. Чорновіл піддав критиці не лише окремі думки Стенчука, висловлені ним проти 
І. Дзюби, але і його аргументацію. Ним спростовано думку про публічне каяття І. Дзюби, а 
навіть якщо таке й мало місце, то все одно, адже “Дзюбин твір уже живе поза Дзюбою, бо в 
ньому сказано те, що думали й думають тисячі й тисячі українців, яким не байдужа доля 
рідного народу, рідної мови й культури” [18, с. 699]. 

Як і його колега, В. Чорновіл свою полеміку зі Стенчуком веде на протиставленні 
ленінської й сталінської партійних ліній у національному питанні. Послідовно проводиться 
думка, що саме І. Дзюба перебуває в ленінському дискурсі, тоді як Стенчук звинувачується у 
сталінізмі. Водночас у В. Чорновола значно глибше простежується розуміння схоластичності 
подібного протиставлення. Зокрема, в 14-й тезі прямо вказано, що іноді трапляються два 
діаметрально протилежні тлумачення одного й того ж місця в Леніна [18, с. 708]. За 
подібного стану В. Чорновіл за одним із тлумачень визнає істинність, а за іншим – 
фальсифікацію. Але ж може бути третє і четверте тлумачення, можуть бути такі ж 
діаметральні погляди Леніна на схожі проблеми. Як тут бути? Подолати цю методологічну 
пастку В. Чорновіл тоді не зміг.  

Вячеслав Чорновіл солідаризується з думкою свого товариша про наявність 
дискримінаційних тенденцій у національному житті республіки в освіті, науці, культурі, 
мові, книговидавництві, економіці, міграційній політиці тощо. Аргументи Стенчука на 
користь “розквіту української нації за соціалізму”, він відкидає як пропагандистські та такі, 
що вибудувані на ненауковій методології. Так, наприклад, Стенчук навів статистику за якою 
в республіці працювало 63 професійні театри (майже в півтора раза більше, ніж у 1913 р.), 31 
філірмонія, 26 тисяч клубів, будинків і палаців культури, понад 27 тисяч бібліотек (в 9 разів 
більше, ніж у 1913 р.), понад 28 тисяч кіноустановок, 139 музеїв і т.п. Не відкидаючи цих 
цифр, В. Чорновіл риторично запитує: хіба кінотеатр на Україні, де 99,9 % фільмів 
(радянських і закордонних) іде російською мовою – це український кінотеатр? Хіба 
бібліотека на Україні, де незначний відсоток усіх книжок українські, – це українська 
бібліотека? Хіба радіо й телебачення на Україні, які переважну більшість часу відводять для 
передач російскою мовою або для транслювання Москви, – це справді українські радіо й 
телебачення? [18, с. 723]. 

Вячеслав  Чорновіл також не форсує питання незалежності України, лише зазначаючи, 
що Ленін допускав таку можливість. Натомність висловлено думку про потребу 
децентралізації економіки, яка передбачає найширше самоврядування окремих промислових 
комплексів і підприємств, при зведенні ролі центру лише до консультативно-корегуючої, 
посиленні українського національного аспекту в усіх сферах життя республіки, повернення 
українській культурі творів її діячів тощо. 

І сама постановка проблем, так само як і шлях їх вирішення дозволяють говорити про 
те, що суспільна думка шістдесятників була зразком ревізіонізму 1960-х рр. Дозволю 
процитувати одного з ідеологів “празької весни” Зденека Млинаржа: “Після 1956 року 
мислячі комуністи, що на початках дотримувалися сталінської орієнтації, здійснили прорив, 
що відривав їм шлях до так званого реформаторського комунізму. Звернувшись до 
марксистської літератури, вони помітили: те, що видавалося офіційними партійними 
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пропагандистами за марксизм-ленінізм, знаходиться в прямому протиріччі з цілим рядом 
ідей Маркса і Леніна. Комуністи реформатори робили акцент на гуманістичних аспектах 
марксистської теорії, на прихильності свободи особистості й стали розглядати класову 
обротьбу лише як засіб досягнення цих цілей. Логічним підсумком їх роздумів було 
протиставлення ідей Маркса, а іноді Леніна, офіційній ідеології. Головна проблема, на думку 
комуністів-реформаторів, полягала в тому, що панівна ідеологія відійшла від справжніх ідей 
Маркса, а тому перестала виконувати функції наукового об’єктивного пізнання, 
трансформувалася в брехливу свідомість” [19, с. 50]. 

Про це ж писав Адам Міхнік: “Ревізіонізм не був фракцією в комуністичній партії чи 
партійному апараті. Він був стилем, культурною формацією, модою. Він був критикою 
сталінської системи, яку вели її нащадки. Він був розпачливою реакцією людей, які 
піддалися були спокусі комуністичної утопії. Він був виявом сорому людей, які, засліплені, 
брали участь у тоталітарному руйнуванні... Адже ревізіонізм вікидав тоталітарну доктрину й 
практику, апелюючи до марксистської мови та комуністичної системи вартостей” [20, с. 208]. 

Ревізіонізм був спробою реформування соціалістичної системи з середини, або, як 
писав французький історик Франсуа Фюре, спробою “врятувати соціалістичну ідею від 
краху, пов’язаного з історією СРСР, поновити дух Жовтня, звільнивши його від тиранії, 
породженої тим же Жовтнем” [21, с. 724]. Будь-яка система, на відміну від утопії, не є 
ідеальною. Система, вписуючись у життя деформується, зазнає відхилень від первісного 
ідеалу. Саме тому, на перший план виходить її внутрішня здатність до оновлення й 
пристосування. 1956-й і наступні роки стали часом випробування для системи європейського 
комунізму на здатність до оновлення. Цей тест, який проводили ідейні комуністи, система не 
пройшла, а отже відторгла від себе творчі сили, які згодом почали працювати проти неї. 
Український випадок не складає виключення, за боротьбою між владою і частиною молодої 
інелігенції приховувалася саме ця спроба системи до оновлення. Намагання усунути 
деформації суспільного розвитку – ось, що штовхало молодь до полеміки. Відторгнувши цих 
людей, влада зробила вагомий крок в напрямку консервування системи, її бюрократизації, 
падіння ініціативності тощо. 

Загострення національного питання в межах ревізіонізму також не було новим. У 
реформаторськи налаштованих лідерів соціалістичних країн як от І. Надя, В. Гомулки чи 
А. Дубчека він займав провідне місце. Так, В. Гомулка був переконаний, що за існуючих 
умов тільки комуністи ефективно служать національним інтересам Польщі, вони мають 
право на керівництво, бо тільки вони могли забезпечити незалежність і розвиток країни [22, 
с. 460]. Специфіка української ситуації полягала в тому, що її партійне керівництво дуже 
обережно ставило це питання перед Москвою, а тому, молодь мусила їх підштовхувати до 
цього.  

Прояви українського ревізіонізму варто розглянути ще крізь призму твердження про 
наявність в 1960-х рр. українського націонал-комунізму. На початку 1919 р. В. Шахрай та 
С. Мазлах чи не вперше в політичній думці спробували поєднати націоналізм і комунізм в 
єдине ціле, тим самим започаткувавши практику українського націонал-комунізму. 
Трагічність нашої історії полягала в тому, що за умови відсутності державності соціальний 
та національний компоненти виступали як антагоністичні елементи в розроблюваних 
інтелігенцією та діячами національного руху ідеологічних доктринах. Це приводило до 
розпорошення сил і ставило під загрозу майбутнє національної ідеї. Власне націонал-
комунізм як явище далеко не однозначне, оскільки впродовж всього часу свого існування 
неодноразово змінював власне ідеологічне тло. У 1920-х – на початку 1930-х рр. це, по суті, 
фракційне відгалуження російського комунізму, максимальні завдання якого не виходять за 
межі політики українізації. У 1960-х роках для української партійної верхівки на чолі з 
П. Шелестом – це зручна можливість фрондувати в межах системи, а для частини 
інтелігенції – платформа для критики існуючого ладу, матриця зародження інакодумства як 
суспільного явища. Тому націонал-комунізм найімовірніше був ненадійним союзником у 
боротьбі з імпер-комунізмом, аніж підступним перебіжчиком. 
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На думку І. Дзюби націонал-комунізм “це не просто комунізм з національним 
забарвленням, це якісно інша форма комунізму – як форма виживання нації в пролетарсько-
інтернаціоналістській моделі світу. На ньому бодай почасти відбилися українська 
національна традиція і український національний характер, що обіцяло більшу міру 
людяності і свободи” [23, с. 42]. Саме застосування терміну “націонал-комунізм” до частини 
шістдесятників веде початок від Івана Лисяка-Рудницького [24, с. 478]. У той же час самі 
“націонал-комуністи” про це говорять дуже обережно [16, с. 68]. 

Як на мене, навряд чи доводиться говорити про якийсь спільний канон для творів 
українських “націонал-комуністів”. Тут потрібно зважати на час, умови їх виникнення та 
світоглядну завершеність. Націонал-комуністичні твори і погляди С. Мазлаха, В. Шахрая, 
О. Скрипника, І. Шумського, меншою мірою П. Шелеста, писалися і висловлювалися в час 
необтяжений зовнішньою цензурою, в час коли національне питання вільно дискутувалося й 
ще не набуло догматичного змісту. Для їх авторів комунізм став логічним завершенням 
власної світоглядної еволюції, вищим здобутком людського інтелекту. Національне питання 
мало узгоджуватися із соціальним звільненням, яке лише за такої умови ставало б повним й 
сприяло б досягненню свободи як першоцілі. Інша справа – твори Івана Дзюби чи Юрія 
Бадзя. Для них націонал-комунізм виявився лише початком тривалої світоглядної еволюції. 
Перебуваючи в середині тоталітарної системи вони не могли дивитися на національне 
питання інакше як крізь призму марксизму-ленінізму. Не знаючи альтернативних підходів, 
вони вимушено теоретизували в марксистських межах, шукаючи розв’язок українського 
національного питання через ліквідацію перегинів сталінізму і поверненні до ленінізму 
(І. Дзюба), або ж взагалі повністю поверталися до Маркса, відкидаючи ленінську практику 
міжнаціональних відносин (Ю. Бадзьо). Однак, поступово прийшло розуміння відносності й 
марксового вчення, а отже, з’явилися підстави для серйозної ревізії комунізму як пануючої 
ідеології. Концептуальна критика комуністичної практики з позицій ліберальної ідеї, захисту 
прав людини стала наступним кроком розвитку їх поглядів. Відповідно, націонал-комунізм, 
особливо у ІІ половині ХХ ст. варто розглядати як виключно інтелектуальне явище, а не як 
масовий політичний рух. В авторитарних умовах СРСР, коли комуністичний рух 
пов’язувався виключно з КПРС, його існування було неможливим.  

Підсумовуючи написане, варто ще раз підкреслити: публіцистика шістдесятників є 
відображенням тієї дискусії на яку погодилася влада в середині 1950-х рр., намагаючись 
встановити нові відносини між собою і суспільством. Спроба долучити найактивніших 
членів суспільства до вироблення рішень державного значення, без сумніву, надала б 
радянському суспільству нових імпульсів. Однак, вже вкотре в історії саме влада першою 
відмовилася від діалогу, і тим самим створила передумови для власної консервації. Цей 
упущений радянською владою шанс інтегрувати в себе молоді інтелектуальні сили сприяв 
поступовому виснаженню не тільки влади, але й системи в цілому. Не знайшовши себе в 
межах системи, частина інтелігенції почала працювати проти неї, здобувши славу 
дисидентів. Водночас, ці люди почали створювати нові, а точніше відтворювати вже відомі 
альтернативні системи. В українському випадку можна говорити про початок свідомого 
повернення до національного проекту. 

Ревізіоністський за своєю суттю рух у межах офіційної ідеології окрім іншого ніс у собі 
зародки принципово іншої моделі суспільних відносин. Це була спроба зруйнувати 
традиційну “владоцентричну” модель відносин між владою, суспільними інститутами та 
народом, замінивши її іншою – громадянським суспільством.  
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС УКРАИНСКИХ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ 
В статье анализируются публицистические роботы украинского самиздательства как 

фрагмент дискуссии между властью и частью интеллигенции. 
Ключевые слова: власть, шестидесятники, публицистика, национальный вопрос. 
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SOCIAL-AND-POLITICAL DISCOURSE OF UKRAINIAN SHISTDESYATNYKS  
(THE UKRAINIAN REPRESENTATIVES OF 1960S) 

In the article publicism works of the Ukrainian samizdat as fragment of discussion are ana-
lysed between power and part of intelligentsia. 
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