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УДК 32 (477) (092) 490 
Чумак Олена, навчально-виховне об’єднання ім. В.Чорновола, м.Южне 
 
В’ячеслав Чорновіл – великий син українського народу 
 
В’ячеслав Чорновіл – журналіст і публіцист. Народився 1 січня 1938 року 

на Київщині. У 1955 році закінчив середню школу з золотою медаллю, а в 
1960 р. – Київський університет з відзнакою. Був секретарем комсомольської 
організації в школі і в університетській групі, був членом районних і міських 
комітетів комсомолу. Працював на ударній комсомольській будові домни у 
Донбасі і ГЕС під Києвом. Після закінчення студій працював у Львівській 
телевізійній студії і в Київському республіканському радіо. Надрукував 
кілька десятків рецензій та літературознавчих статей. Склав іспити до 
аспірантури Київського педагогічного інституту і кандидатський мінімум. 

 У грудні 1964 року, в першу річницю смерті Василя Симоненка, 
В.Чорновіл провів симоненківський вечір, який було влаштовано в НДІ 
нафти та газу. 

В’ячеслав Чорновіл працював завідувачем ідеологічного відділу газети 
комсомолу України "Молода гвардія", звідки був звільнений у квітні 1965 
року, а в листопаді того ж року був звільнений взагалі з роботи в редакції 
газети. Після цього влаштувався в газеті "Друг читача", звідки був теж 
звільнений у травні 1966 року. Деякий час працював в експедиції АН УРСР в 
селі Торун у Карпатській Україні. Згодом працював у Товаристві охорони 
природи у Львові. Зазнаючи постійного переслідування, В’ячеслав Чорновіл 
був звільнений з роботи, хоч би де він не влаштовувався. В 1969 році він 
працював на метереологічній станції на Закарпатті, влітку 1970 року – 
землекопом в археологічній експедиції на Одещині, а восени того ж року – 
вагарем на залізничній станції у Львові. 

Будучи репортером на суді культурних діячів у Львові у квітні 1966 року, 
він відмовився виступати як свідок у справі братів Горинів, Зваричевського і 
Михайла Осадчого, за що був притягнутий до відповідальності і засуджений 
8 липня 1966 року на три місяці виправних робіт, що було згодом скасовано 
Верховним Судом УРСР. 

В серпні 1967 року В’ячеслав Чорновіл був знов заарештований і 
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засуджений 15 листопада того ж року на три роки таборів "суворого режиму" 
під формулюванням " антирадянської пропаганди і агітації", що згодом було 
замінено на півтора роки. На відкритому суді В’ячеслав Чорновіл, крім інших 
осіб, була також Алля Горська. 

На захист Чорновола зверталися листами до різних установ УРСР Іван 
Дзюба, Ліна Костенко, Надія та Іван Світличні, Є.Сверстюк, М.Коцюбинська, 
В.Некрасов та багато інших. 

У київській пресі не раз згадувалося прізвище В’ячеслав Чорновола, а 
органі СПУ "Літературна Україна" (16 липні 1968 року) з’явилася стаття 
О.Полторацького проти нього й С.Караванського "Ким опікуються всякі 
"гуманісти". У відповідь на це написали відкритого листа до редакції 
"Літературної України" І.Дзюба, Є.Сверстюк, М.Коцюбинська, Л.Костенко і 
В.Некрасов. 

В’ячеслав Чорновіл звертався до різних установ УРСР, протестуючи 
проти беззаконня й репресій в Україні. Разом з групою культурних діячів 
В.Чорновіл звертався до Президії Верховної Ради УРСР і Прокурора УРСР у 
зв’язку з новим слідством над С.Караванським. Разом з І.Дзюбою, 
І.Світличним , З.Франком та Є.Сверстюком писав до голови СПУ Олеся 
Гончарана захист Валентина Мороза. 

В’ячеслав Чорновіл був допитаний у справі В.Мороза, але на суді 
відмовився давати будь-які зізнання, вважаючи суд незаконним. Після суду 
разом з Борисом Антоненко-Давидовичем і Іваном Дзюбою звертався до 
Міністерства юстиції і Прокурора УРСР, протестуючи проти незаконності 
суду. 

В’ячеслав Чорновіл уклав збірник матеріалів "Лихо з розуму", який був 
розповсюджений в українському самвидаві, звідки і потрапив за кордон і був 
виданий в 1968 році Першою українською друкарнею у Франції. Цей самий 
збірник з’явився за кордоном англійською мовою в американському 
видавництві, Мек-Гров-Гілл, в 1969 році. Він написав більшу працю про суди 
в Україні "Рецидив терору чи правосуддя", яку разом із збіркою "Лихо з 
розуму" передав Прокуророві УРСР, Голові Верховного Суду УРСР і Голові 
КДБ УРСР. Після появи книжки Бориса Сечука "Що й як обстоює Іван 
Дзюба" (Київ, 1969 рік) В’ячеслав Чорновіл написав памфлет "Як й що 
обстоює Борис Стенчук (66 запитань і зауваг "інтернаціоналістові"), який 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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поширюється у самвидаві. 
В середині січні 1979 В’ячеслав Чорновіл був заарештований разом з 

культурними діячами. 
В’ячеслав Чорновіл – найвідважніший журналіст і критик. Його велика 

книга "Лихо з розуму" містить багато матеріалів про засуджених. 
Книга, як каже автор у вступі, призначена для інформування 

громадськості. В Україні вона кружляє у відписах. 
Ця книга являє собою вражаючий документ про дійсний стан в Україні. 

Вона приносить документальні дані про двадцятьох ув’язнених, подаючи їхні 
"провини", їхню поставу у слідстві й на суді. Вона приносить їхні твори, що 
були підставою для звинувачень, або були писані вже у засланні. Вона подає 
їхні переживання в листах із в’язниці чи концтабору. Це живий свідок, це 
наче гаряче серце на долоні, крик переслідуваних і гордий погляд з-за грат 
тих, що не здаються і не каються.  

Автор книги "Лихо з розуму" – молодий, 29-літній журналіст. Він один з 
тих, хто підняв голосний протест проти безправства і сваволі КДБ. Один з 
тих, хто зважився протестувати перед найвищими партійними й держаними 
інстанціями окупаційного режиму в Україні. Він був заарештований в 
перших днях серпня цього року у Львові. Він, напевно, усвідомлював 
небезпеку своїх дій, але не міг капітулювати перед страхом, щоб не 
сквернити своєї душі. 

Про що ж свідчить ця книга, написана стражданнями двадцяти патріотів 
й їхніх родин, ризиків їхніх приятелів? Найперше свідчить вона про те, що 
молодше покоління інтелігенції має відвагу боронити свою і національну 
гідність. Показує, що "у високі інстанції пішли запити, підписані 
авторитетними людьми, молодь всіма засобами маніфестувала свою 
солідарність із заарештованими під час судових процесів – у Києві й Львові 
виникли стихійні маніфестації, протести". Це доказ, що люди, які відчувають 
особисте й національне приниження, які домагаються кінця цього стану, – не 
одиниці. Вони не самі. За найвищі ідеали людства, ідеали свободи 
змагаються сьогодні кращі представники українського народу, що 
протестують з ризиком проти безправства, проти русифікації, проти 
поліційного режиму, проти закритих судів, проти нелюдських засудив і 
насильства над ув’язненими. 

Але ця книга не розв’язує проблеми майбутнього України, а ставить її у 
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новому світлі. Вона показує, що молоде покоління виводить Україну на 
першій план історичного змагу у вселюдських масштабах: змагу за душу 
людини й націй. Москва може мати свою ідеологію і свій устрій, але не має 
права заперечувати права поневолених народів на їхнє обличчя. 

У серпневі й вересневі дні 1965 року ніщо, здавалося, не порушувало 
звичного ритму життя в Україні. Тим часом поповзла чутка, що близько 
тридцяти викладачів вузів, художників, науковців ратом перебралися із-за 
кафедр, письмових столів, з лабораторій в помешкання з подвійними гратами 
на вікнах. Пізніше двадцять осіб стало перед судом за звинуваченням в 
антирадянській пропаганді та агітації, а дехто ще й "організаційній 
діяльності". Молодь всіма засобами демонструвала свою солідарність із 
заарештованими. 

4 вересня 1965 року в одному з кінотеатрів Києва перед демонстрацією 
фільму "Тіні забутих предків" виступив В’ячеслав Чорновіл із запитанням до 
влади. Він поставив питання про масові політичні арешти серед української 
інтелігенції. Це був надзвичайно сміливий крок з боку В’ячеслава Чорновола. 
Під час судових процесів у Києві та Львові виникали стихійні маніфестації, 
протести. 

В’ячеслав Чорновіл, як й інші шістдесятники, торкався 
найрізноманітніших питань, які хвилювали молодь. Його обурює оцінка 
творчості Тараса Шевченка в тогочасному радянському літературознавстві. 
Як і в дореволюційні часи, так і тепер про Т.Шевченка можна було або нічого 
не говорити, або давати оцінку йому таку, на яку давала дозвіл влада. Саме 
тому, як пише Чорновіл в статті "Слово Кобзаря (Тарас Шевченко в оцінці 
Бориса Грінченка)" на початку ХХ століття, як і в 60-ті роки, саме ім’я 
письменника Б.Грінченка було заборонене. Він не вписувався в рамки 
офіційного літературознавства. 

В заяві на ім’я Президії Верховної Ради УРСР і українського радянського 
уряду В’ячеслав Чорновіл виступає проти паплюження могил українських 
січових стрільців у Львові. У цій же заяві автор обурюється підпалом, 
вчиненим у Державній бібліотеці Академії Наук УРСР у 1964 році. При тому 
автор твердить, що саме такі дії уряду підривають авторитет радянської 
влади. Але саме така оцінка не давала можливості публікувати праці в 
радянській пресі. Тому такі роботи могли вийти тільки у самвидаві, що 
викликало чергову хвилю репресій. 
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В листопаді 1976 року в Україні була створена Українська Громадська 
Група сприяння виконанню Гельсінських угод УРСР. У травні 1979 року до 
Групи вступає Чорновіл. В заяві про вступ він пише: "З моменту написання 
цієї заяви прошу вважати мене оголошеним членом Української Групи 
"Гельсінкі", що перебуває у журналістському відрядженні з метою освітлення 
становища в місцях позбавлення волі. Одночасно надаю право підписувати 
узгоджені зі мною колективні документи, а також буду виступати 
індивідуально іменем члена Групи в питаннях захисту прав людини і нації. 

Закликаю інших репресованих українських патріотів підтримати 
переслідувану Українську Групу "Гельсінкі" заявами солідарності або 
оголошенням до членства в ній (відкрито чи неоголошено)". З того часу і 
починається активна правозахисна робота В’ячеслава Чорновола в рамках 
Гельсінської Спілки. 

В 1989 році в Україні створюється громадська організація "Народний Рух 
України за сприяння перебудові". В’ячеслав Чорновіл стає активним 
учасником руху, а згодом і очолює його, перетворивши її на наймасовішу 
патріотичну організацію в Україні. Саме завдяки рухові під керівництвом 
В’ячеслава Чорновола 16 липня 1990 року була прийнята "Декларація про 
державний суверенітет України". В січні 1990 року Рух та інші патріотичні 
організації України на відзначення річниці Злукм ЗУНР з УНР організували 
живий ланцюг єднання між Києвом та Львовом, що викликало велике 
національне піднесення в Україні. Деякий час Чорновіл працював головою 
Львівської обласної ради – першої демократичної урядової установи в 
Україні. Велику роль Рух зіграв в прийнятті акту про державну незалежність 
України. В’ячеслав Чорновіл балотувався 1 грудня 1991 року на пост 
Президента України. Він зайняв друге місце після Леоніда Кравчука. Тільки 
роз’єднаність українських патріотичних сил не дала можливості йому бути 
обраним першим Президентом України. Неодноразово Чорновіл обирався 
депутатом Верховної Ради, очолював фракцію Народного Руху України. Під 
його керівництвом НРУ перетворився на могутню політичну партію. Тяжким 
ударом для Чорновола був розкол у Русі, який стався за кілька місяців до 
його трагічної загибелі (25 березня 1999 року). Він докладав багато зусиль 
для ліквідації розколу. І йому вдалося багато що зробити у цьому напрямку. 
Тому загибель Чорновола була непоправною втратою як для Руху, такі для 
всієї України. 


