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✍ 

ВІД АВТОРА 

 Ця книжка — стовідсотковий продукт соціальних мереж. Наве-

сні 2011 року Генеральна прокуратура України відновила розсліду-

вання справи про загибель В’ячеслава Чорновола, яке завдяки 

своєму контроверсійному характерові спричинило нову хвилю гро-

мадського обговорення. Ця подія стала приводом для активного 

обговорення не тільки обставин загибелі одного із найвідоміших 

політиків сучасності, але і його життя та діяльності в цілому. 

 З тією подією було пов’язане і створення мережевої групи 

“В’ячеслав Чорновіл як явище української історії й політики”, зав-

данням якої було осмислення життя й діяльності В. Чорновола в 

контексті національно-визвольних змагань, проголошення Незале-

жності України, процесів українського націєтворення й державо-

творення. Група досить швидко набрала понад тисячу учасників і 

стала однією з націкавіших тематичних груп в українському сег-

менті соцмереж.   

 Звичайно, не все пішло так, як мені (модераторові групи) хоті-

лося б. Не проявилися сподіваною активністю члени групи, які бу-
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ли учасниками Народного руху, працювали з В. Чорноволом і доб-

ре знали його. Прикметно, що деякі члени групи, які добре знали 

Чорновола, вирішили відмовчатися або навіть покинути групу, по-

славшись на… зайнятість. Не вдалося розщирити й конкретних 

осіб, на яких я покладав особливу надію, часом провокуючи їх або 

й формулюючи прямі запитання до них, на які хотілося б одержати 

відповіді.  
 Тому мені довелося виступити не тільки модератором групи, 

але й автором докладніших текстів, у яких своїм баченням тих чи 

інших аспектів життя й діяльності В. Чорновола або Народного Ру-

ху України (НРУ), часом вдаючись до провокативних підходів, що, 

бувало, приносило й бажані плоди. Так несподівано для мене са-

мого написалися сім статей за певними темами, які викликали 

жваві обговорення. Найцікавіше з цих обговорень я вирішив за 

доцільне включити до цієї збірки як суттєві додатки до статей, при 

цьому свідомо залишивши коментарі нередагованими. 
 Був у мене намір написати ще низку статей за іншими темами, 

але інші справи перемкнули мою увагу на себе, та й запал членів 

чорноволівської групи, на жаль, почав згасати. Група не активізу-

валася ні з нагоди вісімдесятирічного ювілею відомого політика, ні 

з нагоди двадцятої річниці його загибелі. До 80-річчя від дня наро-

дження В. Чорновола пробував я ініціювати підготовку спеціальної 

збірки статей (план-проспект її можна знайти наприкінці цього ви-

дання), але ініціатива залишилася невтіленою в життя, ба навіть і 

непочутою.   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 З того, що згадані ювілеї не стали приводом для масових по-

шанувань пам’яті В. Чорновола в Україні ні на державному, ні на 

громадському рівнях, можна зробити висновок, що інтерес до по-

статі В. Чорновола, на жаль, згасає, і це печально.    

 Печаль — печаллю, але це є свідченням кризи так званої “на-

ціонал-демократичної ідеї”, навколо якої наприкінці 80-х — почат-

ку 90-х років минулого століття об’єдналася більшість колишніх ук-

раїнських дисидентів (борців з компартійно-радянським режимом) 

та вчорашніх компартійно-радяських номенклатурників, які унаслі-

док Горбачовської “перебудови” й розпаду СРСР розчарувалися в 

“комуністичній ідеї” й перефарбувалися на “націонал-демократів”.  

 Привертає увагу факт, що умовах надзвичайного піднесення 

українського духу й українського національного відродження, яке 

спостерігалося на переломі 80-х — 90-х років, дискредитована 

жорстокою боротьбою компартійно-радянського режиму з “україн-

ським буржуазним націоналізмом” націоналістична ідеологія не 

змогла повною мірою відродитися на теренах України. Незважа-

ючи на те, що в Україну повернулися з екзилу українські громадсь-

ко-політичні організації й розгорнули свою діяльність, лише не-

значна частина дисидентів активізувалася у цій царині. Не дивно, 

що з часом націоналістичну ідею приватизували радикальні сили, 

які взяли на озброєння націоналістичну риторику, але насправді 

були ліворадикалами більшовицького типу — такі собі “більшови-

ки у вишиванках”. 
  Симптоматично, що за таких умов ні в середовищі націонал-
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демократів, ні в середовищі націоналістів не знайшла підтримки 

ідея змін системного характеру — повного виходу України з ком-

партійно-радянської системи координат. Як і всі інші великі патріо-

ти України, В. Чорновіл не сприйняв цю ідею, очевидно, зваживши 

за можливе й доцільне зробити щось таке, щоб радянський устрій 

українізувався й запрацював на благо України й українського су-

спільства. За такого підходу, мабуть, не було й потреби морочи-

тися на випрацюванням української національної ідеї, стратегії 

розвитку України, не кажучи вже про піднесення національної сві-

домості й громадянської зрілості українського суспільства. 

 Зрештою, компартійно-радянська номенклатура успішно тран-

сформувалася в номенклатуру кримінально-олігнархічну, авто-

ритарно-тоталітарна радянська система вистояла, зламавши або 

знищивши тих, хто боровся проти неї. Іронією долі В. Чорновіл 

став закономірною жертвою цього процесу.   

 Сподіваюся, що ця збірка статей і нотаток посилить увагу до 

постаті В. Чорновола та його місця в українській історії й політиці, 

а відтак і до осмислення невивчених уроків українського націєтво-

рення й державотворення. 

 1 жовтня 2019 р. 
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Про мережеву групу 
“В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЯК ЯВИЩЕ  
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ Й ПОЛІТИКИ” 

 Досі я висловлювався про В"ячеслава Чорновола лише прина-

гідно: 

 З інтерв’ю Миколі Француженку від вересня 1999 року:  
   М. Ф.: Як ви задивляєтеся на ту (коли говорити про кіль-

кість людей, які опинились за кордоном) меншу розмірами 
своїми хвильку, коли за кордоном опинився генерал Григо-
ренко з родиною, Караванські — Святослав з дружиною Ні-
ною (царство їй небесне), родина Морозів, Надія Світлична 
та інші?   
   В. І.:  Здається, я вже певною мірою відповів на це запитання. 

Як на мене, вони належать до категорії справжніх політичних 

еміґрантів, бо саме для них сам процес виїзду був вигнанням. 

Для кожного справжнього інтеректуала-патріота це було рівно-

значно засланню. 
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   Разом з тим, осмислюючи їхній досвід і їхню долю у контексті 

досвіду й долі тих, хто потрапляв у табори, на заслання до Си-

біру, кому навіть "світила" смертна кара (Левко Лук’яненко), я 

ловлю себе на думці про те, наскільки часом спонтанними, неви-

важеними були їхні поступки, їхні методи боротьби з радянським 

тоталітаризмом. Я не впевнений у тому, що їхні старання при-

скорили розпад системи. Але скільки було змарновано зусиль, ба 

навіть життів, які, ох, як були б потрібні нам на переломі 80 — 

90-х років. Шкода мені їх! 

 Мені доводилося спілкуватися з Левком Лук’яненком, В’ячес-

лавом Чорноволом, Василем Овсієнком та іншими колишніми ди-

сидентами, що включилися в активне життя як депутати Вер-

ховної Ради України, як організатори нових партій і рухів, і я ду-

маю, що їхня робота була б набагато продуктивнішою, якби їм 

вдалося уникнути таборів та заслань. Надто вже надовго були 

вони виключені з реального життя. 

   Щось подібне сталося й з людьми, яких ви назвали. Мабуть, не 

треба нагадувати про те, що з Валентина Мороза не вийшов 

діяч незалежної України. Я слухав доповідь Святослава Караван-

ського з питань мовної політики в Україні, в якій не було ніякого 
аналізу ситуації, але забагато — політичної демагогії. 

   Перевага генерала Григоренка була в тому, що він виїхав до 

США в досить солідному віці. До того ж, ця постать, як на ме-

не,  взагалі стоїть осторонь, як на узвишші. 
 Разом з тим, серед тих, що належать до цієї "хвильки" й 
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такі, що починаєш сумніватися в тому, за кого вони себе вида-

ють /маю на увазі пару осіб, але не хочу називати їхніх імен/ 

(див., напр., мої коментарі тут: http://www.facebook.com/

note.php?note_id=231579393522076&comments). 

 Але я багато думаю про цю неординарну й неоднозначну пос-

тать. Отож ближчим часом тут буде розміщено докладний мате-

ріал, що висвітлюватиме моє бачення постаті В'ячеслава Чорно-

вола в українській історії та політиці. 

 5 червня 2011 р. 

 

 На фото: В. Чорновіл (на першому плані) та І. Плющ. 
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ОБГОВОРЕННЯ 

ідеї мережевої групи “В’ячеслав Чорновіл як явище 

української історії і політики” 

Іван Белебеха: 
 В. Чоловік був великим патріотом України, але слабким дер-

жавником. 

Лесь Герасимчук: 

 При осмисленні української історії ми увесь час занадто поспі-

шаємо когось ганити чи звеличувати, не маючи перед очима ні 

загального подієвого ландшафту, ні належних документальних 

фактів. Для оцінки знакових фігур потрібно мінімум кілька 

десятиліть, котрі мають бути присвячені збиранню фактичної 

бази документів, яка підлягатиме обговоренню. В Україні вже 20 

років ми говоримо лише про тих, кого бачимо на екранах чи на 

масових засходах, але досі засекречена вся інформація про те, 

як що було і сталося у нашій державі насправді. Вся решта 

розмов на цю тему — чисті-сінька риторика і політичні забавки. 

Володимир Іваненко: 

 На користь дискусії у мене є такі аргументи: 
 По-перше, ця дискусія може підштовхнути декого залишити 

бодай якісь нотатки хоча б у своєму архіві, а це може бути без-

цінне свідчення. 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 По-друге, від часу загибелі Чорновола минуло 10 років, а це 

вдвічі більше, ніж церква визначає для канонізації, а ту п”яти-

річку — не із стелі взято... 
 По-третє, наша дискусія може спонукати кожного з нас 

бодай дещо з"ясувати для себе, якщо не для наступних поколінь. 
 Отже, це — питання спірне. 
 Зрештою, одно іншому не заважає… 

Мирослав Маринович:  
 Вельмишановне товариство! Я високо шаную Вячеслава Мак-

симовича й довіку цінуватиму особисте знайомство з ним. Я го-

товий, за можливості, брати участь в якихось акціях з його 

вшанування. Але вибачте: я покидаю групу, бо не даю ради з 

потоком інформації з різних соціальних джерел. Шаную вас усіх і 

прошу мене зрозуміти. Дякую. 

Володимир Іваненко: 
 Пане Мариновичу! Інформація "з різних соціальних джерел" 

тут зовсім не зайва — я свідомо роблю це, оскільки ці джерела 

мо-жуть бути приводом для обговорення того чи іншого 

аспекту діяль-ності В. Чорновола.  
 Це Ваше право — покинути групу будь-коли. Щкода, звичайно. 

Разом з тим, очевидно, що Вам особисто немає чого сказати 

про постать В. Чорновола, окрім висловлення “висо-кої пошани" 

та довічного поцінування особистого знайомства з ним. 
 А тут справді є про що поговорити… 
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Лесь Герасимчук: 
 Не сподівався, що ми тут почнемо публікувати довідки з різ-

них джерел. У кожному разі, там бракує слів "відомий державний 

діяч". 

Володимир Іваненко: 
 Лесю, я роблю це свідомо, оскільки в цих джерелах є чимало 

фактів і нюансів, які наштовхують на цікаві роздуми, і я це 

покажу ближчим часом.  
 Мені здавалося, що ми з Вами багато в чому порозумілися. 

Якщо я помилився, то перепрошую. 
 Наразі, якщо Вас ця група не надихає на жодні роздуми, Ви 

можете залишити її, коли захочете. 
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✍ 

РАННІЙ ЧОРНОВІЛ:  
ДО ДИСИДЕНТСТВА 

 З автобіографії В. Чорновола: 

 «У 1955 році я закінчив із золотою медаллю середню шко-
лу в селі Вільхівцях і поступив на факультет журналістики 
Київського університету ім.Тараса Шевченка, який закінчив з 

відзнакою 1960 року. Ще під час навчання в університеті в 
мене сформувалися антиімперські, антикомуністичні переко-
нання. Коли приїжджав на канікули додому, то пробував гово-
рити з батьками на вільнодумні теми. Це їх трішки лякало. Не 
можу сказати, що за це мене дуже сварили, але завжди була 

батьківська турбота: до чого ж це приведе? Особливо тоді, 
коли 1957 року я був змушений на рік перервати навчання в 
університеті після публікації у факультетській газеті про моє 
"нестандартне мислення". Щоб не вилетіти з університету, я  
поїхав на ударну будову до Маріуполя (на "перевиховання"), 
де працював у багатотиражці будівельників» (див.: http://

rukhpress.com.ua/002005/print.phtml) 
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 Фото років юності В. Чорновола 

 З Вікіпедії: 

 «1955 року закінчив Вільхівецьку середню школу із золо-
тою медаллю і того ж року вступив до Київського державного 

університету ім. Тараса Шевченка на філологічний факультет, 
а з 2-го курсу перевівся на факультет журналістики. Уже в уні-
верситеті мав неприємності за свої погляди, з чим пов'язана 
майже річна перерва в навчанні 1958 року (узявши річну 
відпустку, їздив на будівництво домни в Жданові (Маріуполь), 

де працював спочатку теслярем, потім — у виїзній редакції 
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газети «Київський комсомолець»). У студентські роки вже 
багато писав до газет. Протягом місяця склав усі пропущені 

сесії і 1960 року закінчив університет з відзнакою. Захистив 
дипломну роботу на тему «Публіцистика Бориса Грінченка», 
ще донедавна забороненого письменника» (див.: http://

uk.wikipedia.org/wiki/Чорновіл_В'ячеслав_Максимович) 

 Із цих цитат випливає, що В. Чорновіл був відмінним учнем у 

середній школі, а потім успішно навчався в Київському університе-

ті, але мав «неприємності за свої погляди», за «нестандартне мис-

лення».  

 Навчання в університеті припадає на ті роки, коли і на філо-

логічному, і на факультеті журналістики навчалися багато з тих, 

хто стали відомими поетами, прозаїками, публіцистами, журналі-

стами, вченими. 

 Від середини 60-х років і до кінця своєї кар'єри в Україні мені 

довелося дружити, товаришувати, приятелювати чи працювати з 

багатьма із них. Отож, коли ми «водили козу», ходили на каву, зби-

ралися за обіднім столом, обговорювали якісь справи в служ-

бових кабінетах чи коридорах, мені не раз доводилося чути різні 

кумедні історії із студентського життя в КДУ кінця 50-х – початку 

60-х, згадки про якісь неординарні звички, уподобання чи прик-

метні риси того чи іншого їхнього однокурсника, згадувалися де-

сятки імен, прізвищ і прізвиськ, якими вони нагороджували один 

одного.  
 Проте я не пригадую, щоб у тих балачках, у тих дотепах зри-
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нало ім’я В. Чорновола – наче його й не було серед них. Прига-

дую, що досить багато у моєму оточенні говорилося про неприєм-

ності, що їх мали під час навчання в університеті Василь Симо-

ненко, Іван Драч та інші згодом відомі, а от про В. Чорновола – 

мовчанка. Не пригадується мені жодна із розмов, у якій бодай був 

натяк на те, що й Чорновіл мав проблеми через свої погляди. 

 Складається враження, що Чорновіл мало чим вирізнявся або 

й зовсім не вирізнявся з-поміж студентського загалу, можливо, на-

віть більше за інших був захоплений навчанням, і саме тому він 

так і не став тим персонажем, про якого однокурсники розказували 

б байки, згадували б кумедні ситуації і т. ін. 

 У 50-ті роки, після смерті Й. Сталіна і особливо – після ХХ з’їз-

ду КПРС та доповіддю на ньому М. Хрущова відносне вільнодум-

ство ставало звичайною справою, коли масово поверталися додо-

му в'язні сталінських таборів, переважна більшість мислячих лю-

дей була настроєна оптимістично відносно подальшої демократи-

зації суспільства. Столичний студент під час канікул міг привозити 

батькам на село ідеї й думки, які могли лякати сільських вчи-телів. 

 Можу підтвердити це власним досвідом уже 60-х років, коли 

мої рідні також побоювалися за мої висловлювання, хоч я міг їм 

просто переказувати почуте в університетській аудиторії (наприк-

лад, 1967 року, напередодні 50-річчя Жовтневої революції мої 

професори в Московському університеті відверто говорили про те, 

що радянська система переживає серйозну соціально-економічну 

кризу, і ці заяви не мали жодних критичних наслідків). 
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 Отже, твердження самого В. Чорновола в автобіографії, що 

саме під час навчання в університеті у нього сформувалися «анти-

імперські, антикомуністичні переконання» чи навіть м'якше фор-

мулювання автора біографічної статті в Вікіпедії («неприємності за 

свої погляди») є риторикою значно пізнішого часу, а в студентські 

роки він напевно був, як і більшість студентів сільського походжен-

ня, які чесно гризли граніт науки. 

 Вивчаючи біографію В. Чорновола, годилося б поспілкуватися 

із його ще живими однокурсниками, із тими, хто оточував його в ті 

роки поза межами університету, щоб зібрати достатньо цікавих 

спогадів і заповнити прогалини цінним і переконливим фактажем. 

Очевидно, це стосується й періоду роботи В. Чорновола на будів-

ництві домни в Маріуполі (Жданові). 
 У цитованих уривках є факт, який викликає сумніви. З автобіо-

графії випливає, що В. Чорновіл працював у Маріуполі в багатоти-

ражній газеті для будівельників, тобто за фахом, який він здобував 

в університеті і який належав до ідеологічної, агітаційно-пропаган-

дистської сфери. Біограф же пише у Вікіпедії про роботу В. Чорно-

вола «у виїзній редакції газети «Київський комсомолець». Контекст 

цієї фрази дає підстави думати, що виїзна редакція «Київського 

комсомольця» знаходилася в тому ж таки Маріуполі, проте навряд 

чи це справді було саме так. Справа в тому, що газета «Київський 

комсомолець» (пізніше – «Молода гвардія») була органом Київсь-

кого обласного й міського комітетів ЛКСМ України і навряд чи мог-
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ла формувати виїзні редакції за межами свого регіону, тобто Києва 

та Київській області. 

 Оскільки сам В. Чорновіл писав в автобіографії, що він «1963 

року повернувся до Києва, працював у пресі, на будівництві Київ-

ської ГЕС, заввідділом газети "Молода гвардія", у редакції газети 

"Друг читача"», можливо, йдеться про виїзну редакцію газети «Ки-

ївський комсомолець» — «Молода гвардія» на будівництві Київ-

ської ГЕС. 

 Цікаво, що і В.Чорновіл в автобіграфії, і його біографи не уточ-

нюють, яку саме роботу він виконував на будівництві Київської 

ГЕС, а це якраз і є дуже цікавим фактом у кар’єрі нашого героя. 

 Цілком можливо (варто перевірити), що В. Чорновіл якраз і 

працював у виїзній редакції «Київського комсомольця» — «Моло-

дої гвардії» на будівництві Київської ГЕС, яка, власне, й випускала 

багатотиражку для будівельників, і переважна більшість цих буді-

вельників були молодими (й навіть дуже молодими) людьми, бо, 

власне, й повна офіційна назва електростанції звучить так – 

Київська Комсомольська ГЕС. 

 Наголошую на цьому тому, що улітку 1964 року за комсомо-

льською путівкою й мені довелося попрацювати на сезонних робо-

тах на будівництві Київської ГЕС. Завданням наших юнацьких бри-

гад було прибирання сміття після будівельників перед наповнен-

ням водою Київського водосховища й запуском ГЕС. Під час робо-

ти ми чистили шлюзи та камери для турбін, відповідні місця на 

ГАЕС (гідро-акумуляторній станції), в інших куточках будівництва, 
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що наближалося до завершення, а у вільний від роботи час роз-

важалися такою популярною тоді інтелектуальною грою, як КВН, 

дивилися кіно, їздили до Києва на футбольні матчі або ж просто 

лазили в сади Міжгір’я по яблука (там росли яблуні дуже смачних 

сортів)... 

 Однієї неділі до нашого наметового табору завітала група солі-

дних гостей на чолі з секретарем ЦК Компартії України Андрієм Д. 

Скабою, який привіз до нас другого радянського космонавта Гер-

мана Титова та олімпійську чемпіонку Ларису Латиніну. У почті А. 

Д. Скаби був тоді й комсорг ЦК ЛКСМУ на будівництві Київської 
Комсомольської ГЕС В’ячеслав Чорновіл. 

 Мені й тепер стоїть перед очима, як Скаба й Чорновіл підстав-

ляли свої спини для виконання автографів, які щедро роздавали 

нам Г. Титов та Л. Латиніна. Автографи в моєму архіві не зберег-

лися. Але збереглася фотографія, на якій можна побачити, як ми 

(зокрема, і я) нависли над Г. Титовим. Оскільки, я не фотографу-

вався в інших групах, то фотографії, в центрі яких були Л. Латині-

на, А. Скаба та В. Чорновіл мені не дісталися, але в когось із тих, 

що були в тому ж таборі, вони напевно збереглися... 

 Тут треба пояснити, що комсорг ЦК ЛКСМУ на будівництві Киї-

вської Комсомольської ГЕС мав статус (ранг) секретаря ЦК Комсо-

молу України й був номенклатурою ідеологічного відділу ЦК Ком-

партії України. Його повноваження закінчилися із введенням Київ-

ської ГЕС в експлуатацію восени 1964 року. 
 Очевидно, що В. Чорноволові було, м'яко кажучи, не зовсім 
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зручно деталізувати свою роль на будівництві Київської ГЕС, на 

час написання автобіграфії, коли він уже був відомим політиком, 

заснував і очолив газету «Час/Time». Це, зрештою, пояснює, чому 

його автобіографія від першого до останнього рядка просякнута 

антикомуністичною риторикою. 

 Але факт є факт, і ігнорувати його не можна. 

 Більше того, цей факт належності В. Чорновола до компарті-

йної номенклатури має спонукати нас до роздумів про те, ЩО ж, 

власне, стало причиною того, що через якихось два – три роки 

В’ячеслав Чорновіл опиниться в середовищі дисидентів і розпочне 

активну боротьбу з компартійно-радянською системою. Що стало 

тим поворотним моментом у його житті? 
 ...І останнє. Кінець 50-х – початок 60-х років у Київському 

університеті був цікавий тим, що студенти-журналісти активно 

бралися за раніше заборонені або небажані теми. Відтак і 

дипломна робота, а пізніше й намір захистити дисертацію на тему 

«Публіцистика Бориса Грінченка» не були чимось надзвичайним. 

Наприклад, Микола Шудря працював тоді ж над дисертацією про 

Сергія Подолинського – постаті ще більше забороненої, ніж Б. 

Грінченко. І тут треба завдячувати сподвижницькій діяльності про-

фесора Матвія Шестопала, який пізніше поплатився за це своєю 

посадою, але аж ніяк не сміливості 23-річного В. Чорновола. 

 Ну, а що стосується постаті Бориса Грінченка, то наприкінці 

60-х – на початку 70-х років дисертацію за його спадщиною підго-

тував і успішно захистив Анатолій Погрібний. У ті ж роки без особ-
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ливих обмежень я сам активно займався дослідженням життя й 

діяльності Климента Квітки – чоловіка Лесі Українки й – більше 

того! — в.о. міністра юстиції в Центральній Раді, а також писав і 

друкував статті про Дмитра Ревуцького, Олександра Кошиця та 

інших діячів. 

 Запрошую до уточнення фактів, пошуку документів та спогадів 

людей, які могли знати й спостерігати В. Чорновола на ранньому 

етапі його життя й діяльності. 

12 червня 2011 р. 

ОБГОВОРЕННЯ 
 
Сергій Грицишин: 
 Украïна у свойему розвитку пiшла б геть iншим шляхом (вва-

жаю набагато кращим), якщо б ця людина залишилась живою й 

приймала участь у президентських виборах. 

Володимир Іваненко: 
 Сергію... Розумію Ваші сподівання, але то Вам та іншим мо-

лодим людям такі тільки здається. Я вже висловився з анало-

гічного приводу в іншому місці. Отож дозволю собі просто по-

вторити сказане: 
 ...Звичайно, при Чорноволі урядом керували б люди з іншими 

прізвищами. Але чи наша держава пішла б навіть дещо іншим 
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шляхом... Це ми можемо тільки припускати. Адже суть хоч тих, 

хоч тих "державників" була й залишається (на жаль!) однаковою. 
 У нашій групі є один чоловік, який мав цікаві розмови із 

Чорноволом, коли Чорновіл був головою Львівської обласної ради. 

Сподіваюся, він висловиться тут з цього приводу. 
 Зрештою, нам треба обговорювати те, що сталося (є доко-

наним фактом), а не те, що могло б статися (росіяни полюб-

ляють вираз "история не имеет сослагательного наклонения"). 
 Огляньтеся довкола: колись найактивніші й найвідоміші рух-

івці з оточення В. Чорновола сьогодні не є з Ю. Костенком, не є 

навіть із Б. Тарасюком, не є навіть із В. Ющенком — вони або з 

Ю. Тимошенко (В. Яворівський, Г. Омельченко та ін.), або з В. 

Януковичем (О. Лавринович, С. Головатий та ін.). 
 Як сказав би герой книжки Григорія Климова "Князь мира се-

го” (Харків, 2005), усе відбувається відповідно до одного з основ-

них законів діалектики — єдності й боротьби протилежностей. 

Валерій Пилипенко:  
 9 липня — день народження Януковича – день трауру на ФБ! 

 Долучайтесь та велике прохання долучайте, повідомляйте 

френдів! 

Володимир Іваненко:  
 Валерій Пилипенко уперто спамує ФБуківців, поширюючи 

явно безглузді ініціативи. 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 Я свідомо не витираю цей заклик і не викреслюю пана Пили-

пенка з групи (але той час гряде), і ось які мої мотиви: 
 Акції, які ініціюють О. Аронець та іже з ними, дуже нагаду-

ють акції, які свого часу проводилися Народним рухом України за 

перебудову, опозиційною "Народною радою" на рівні парламенту. 
 Отже, це значною мірою стосується проблематики нашої 

групи: і сам В. Чорновіл, і його соратники чомусь надавали пере-

вагу якраз такого роду заходам. 
 Хотіли вони того чи не хотіли, але у такий спосіб вони били 

(і б"ють) не по конях, а по оглоблях, боролися (й борються) з на-

слідками, але не викорінювали причин. 
 Отож повторю уже сказане мною (хтось прочитає це 

вперше, а комусь це буде нагадуванням): 

* * * 
 Не знати, що це: „безумство хоробрих” чи провокації? 
 Сьогодні день народження президента України Віктора Яну-

ковича оголошують траурним днем! 
 Олександр Аронець закликає: 
 „Пропоную всім свідомим громадянам показати єднання 

щодо справжнього ставлення до такої події. 
 День трауру і жалоби. 
 І день ганьби для всіх тих запроданців-українців, які почали 

йому допомагати і робити для нього образ "державника". 
 В цей день ставте чорні стрічки собі на аватари. 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 Інші ідеї вітаються! 
 Велике прохання долучати до події своїх друзів, щоб 9 липня 

про наше ставлення до нього дізнався сам Янукович!” 
 Мета ініціативи: „щоб 9 липня про наше ставлення до нього 

дізнався сам Янукович”. Не більше і не менше! 
 Хто знає, чи дізнаєтеся Янукович про цей захід, якщо Ганна 

та Дарка зважать за необхідне не повідомляти його про це? 
 Якщо вже на те пішло, то чому б не закликати до ширших 

заходів – як-от: вивішування прапорів із чорними стрічками, про-

ведення жалобних заходів у вигляді мітингів та панахид по 

церквах? 
 Приспущені прапори з траурними стрічками на Банковій, па-

нахида у Києво-Печерській лаврі напевно привернула б увагу са-

мого винуватця події... 
 ...Жарти жартами, але що у висліді? 
 На що розрахувують ініціатори акції та ті, хто активно під-

тримали й заповзялися поширювати ідею, не гребуючи спаму-

ванням?  
 Що це — „безумство хоробрих” (Максим Горький) чи прово-

кація? 
 Не хотілося б думати, що сили, зацікавлені в провокуванні 

українських „свідомих громадян” на безглузді акції, вдалися б до 

такої, з дозволу сказати, ініціативи. Надто вже примітивно. 
 Для Януковича така акція – як батогом по воді. Не певен, що 
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йому це навіть настрій зіпсує. Скорше, буде привід узайве покеп-

кувати над недоумкуватими „козлами” за святковим столом та 

й продовжувати робити своє. 
 Скидається на те, що це – „безумство хоробрих”. У першу 

чергу – тих, що люблять хорохоритися за певних обставин і 

ситуацій: ось, мовляв, які ми сміливі й анаціативні! 
 Але така сміливість та ініціативність є нічим іншим, як те, 

що один класик назвав „дитячою хворобою”, тобто бодай хоч 

щось ви-гадати, аби лише не сидіти без діла. 
 Хоч оголошуйте, хоч не оголошуйте траур на день 

народження Януковича, це нічого не змінює. 
 Не в Януковичеві проблема. До Януковича були Кравчук, Куч-

ма та Ющенко, і їхні дії та вчинки у багатьох відношеннях не ви-

кликали захоплення у „свідомих громадян”. Ба навіть – більшість 

тих „свідомих громадян” якраз і спричинилися до того, що ми 

мали Кравчука, Кучму, Ющенка, а тепер маємо Януковича. 

Приберіть сьогодні Януковича, і ми дістанемо когось іншого, чиї 

дії та вчинки не викликатимуть захоплення у тих же „свідомих 

громадян”. 
 Отже, проблема у нас самих. Ми і тільки ми „маємо те, що 

маємо” (Л. Кравчук). Ми і тільки ми будуємо Україну, яку нам 

скажуть будувати („скажіть мені, яку Україну будувати, і я буду 

це робити”, - Л. Кучма)... Схоже, що ми самі не знаємо, чого ми 

хочемо і куди ми йдемо. Отож цілком логічно й закономірно ми 
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обираємо собі таких керманичів, яких заслуговуємо. 
 Чехи на самому початку вибрали собі на першого посткому-

ністичного президента Вацлава Гавела, а не колишнього секре-

таря ЦК КПЧ, й негайно провели люстрацію, а не панькалися з 

партноменклатурою, як панькалися й продовжуємо панькатися 

з кадебістами й комуністами ми. Де тепер чехи і де тепер ми? 
 Поляки були й залишаються у першу чергу поляками, а вже 

потім – демократами, соціалістами, комуністами і пр. Ми ж – у 

першу чергу регіонали, комуністи, соціалісти, інтернаціоналіс-

ти, націоналісти, малороси, а вже потім – з того, що залиши-

ться, — українці. Де тепер поляки і де тепер ми? 
 Ми не можемо не слідувати за Росією, за нашим „старшим 

братом”, але навіть з Росії не спромоглися узяти приклад, хоча 

є чого повчитися і в Росії: послідовності у відстоюванні націона-

льних інтересів, амбітності на світовій арені, агресивності в 

поширенні свого „русского мира” та ін. 
 Замість того, щоб обстоювати власні національні інтереси, 

амбітно заявити про себе світові, агресивно поширювати ідею 

„українського світу” (нам є що запропонувати!), нам затишніше 

у чиємусь фарватері. 

„У голові твоїй макуха, 
Російсько-польська потаскухо, 
Малоросійськая тюрма” 
(Володимир Сосюра). 
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 Отже, відправивши поминки по Януковичеві, ми навряд чи 

змінимося. 
 Партія регіонів та ті, хто стоять за нею, зуміли вивищити 

Януковича, і його постать вивищується над політичним олім-

пом України. І всі ми (всі!) посприяли цьому вивищенню. 
 Чи змінить нас Тимошенко? Чи змінить нас Луценко? Чи змі-

нить нас Яценюк? Чи змінить нас Тарасюк? Чи змінить нас 

Грице-нко? Чи змінить нас Костенко? Чи змінить нас Тягнибок? 
 Яку реальну роль ці постаті відіграють в українській 

політиці сьогодні? Усім очевидно, що хтось із них надуває щоки, 

силкуючись продемонструвати свою амбітність, хтось відвер-

то й щиро грає роль блазня, а хтось... Чи хоч один із названих 

лідерів політичних партій здатен стати на прю з Януковичем і 

виграти двобій так, як виграє двобої на боксерському рингу 

Кличко? 
 Жоден із більш-менш помітних гравців на українському полі-

тичному полі, схоже, не так уже й щиро переймається пробле-

мами, які переживає Батьківщина і що він чи вона справді вболі-

вають за те, щоб розбудовувати Україну як справді незалежну 

державу і в політичному, і в економічному, і в культурному сенсі. 
 Бо якби вони переймалися цим, вони зараз найсерйознішим 

чином осмислювали б та обговорювати промахи й невдачі (до 

найдрібніших нюансів!) українського демократичного руху остан-

ніх двох десятиліть і зосереджували б увесь інтелектуальний 
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потенціал на випрацюванні лаконічної, чіткої, дохідливої, переко-

нливої програми виходу з політичної, економічної та культурної 

кризи, програми перемоги на наступних виборах як до Верховної 

Ради України, так і президента України, й програми подальшої 

розбудови України як справді незалежної, внутрішньо монолітної 

й сильної держави. 
 Тим часом, подивіться, ЧИМ займаються „національно свідо-

мі” й „свідомі громадяни”, судячи з їхньої активності в інтер-

нетних співтовариствах. 
 Справді, чим би дитина не тішилася... 
 Займаючись виграшками, вони навіть не усвідомлюють, що 

ллють воду на млин того, проти кого борються, помножуючи 

силу Януковича та зміцнюючи його режим. 

Сергій Бобелюк:  
 Трудно переоценить вклад Вячеслава Черновила в строите-

льство новой независимой Украины. Яркий лидер национальной 

идеи украинской независимости незаслуженно подвергается 

сом-нительным выводам и пересудам его гибели. Безусловано 

оправдана необходимость в повторном расследовании генпро-

куратурой дела о гибели политика. Правда нужна не только 

род-ным погибшего, но и обществу в целом. 

Володимир Іваненко:  
 "Не сотвори собі кумира", — це єдине, що можна було б ска-
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зати у відповідь кожному, хто намагається вивищувати, ідеалі-

зувати будь-якого політика, і в першу чергу того, який не реалі-

зувався так, як він сам хотів би реалізуватися. 
 Тут уже висловлювалися такого штибу думки, і, як правило, 

це роблять представники молодших (як С. Бобелюк) та зовсім 

юних поколінь. 

 У нашій групі є чимало людей, які добре знали В. Чорновола 

особисто упродовж років і років. Ану подумайте, чому вони зани-

шкли й не втручаються в дискусію ні солідними виступами, ні 

репліками/коментарями. Напевно, є про що промовчати. Чи не 

так? 

 На жаль, серед учасників нашої групи немає Геннадія Удо-

венка, який нещодавно відзначив своє 80-річчя (отже, мабуть 

почувається застарим, щоб стати ФБуківцем). Цікаво, чи пише 

він спогади? 

 Якщо Г. Удовенко пише спогади, то цікаво буде довідатися 

про такі речі, як-от: 

 1. Що стало причиною його метаморфози, коли він, вірний 

кучмівець, залишивши пост міністра закордонних справ, раптом 

опинився у стані політичних опонентів Кучми й одразу ж став 

другою особою в партії, очолюваній Чорноволом, і ще цікавіше — 

чому Чорновіл прийняв його, а члени НРУ навіть не запротесту-

вали?  

 2. В. Чорновіл був кандидатом на президентських виборах 

1991 р., а 1994 р. фактично зіграв на перемогу Кучми. Цілком 
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логічним для нього було кандидувати на президента й 1999 р. 

Але Чорновіл чомусь вирішив не випробовувати свою долю втре-

тє й поступився місцем у бюлетені... Г. Удовенкові. Чи це був 

план самого Чорновола, чи хтось переконав його поступитися 

місцем Удовенкові? Зрештою, на виборах 1999 р. останній віді-

грав роль технічного кандидата. Вам це не здається дивним? 

 3. У мене багато запитань до Г. Удовенка і у зв"язку із 

загибеллю Чорновола. Як відомо, Чорновіл та Удовенко поверта-

лися з Кіровограда до Києва в різних машинах з інтервалом, здає-

ться, в одну годину. 

 Перше запитання: чому Удовенко не сів в одну машину з Чор-

новолом? Невже їм не було про що поговорити в дорозі, як ми 

зазвичай робимо, коли маємо недостатньо часу для обговорення 

нагальних питань? 

 Друге запитання: що відомо Удовенкові про загибель Чорно-

вола й про що він мовчить? Я більш ніж певен, що Генпрокура-

турі треба було б прискіпливо допитати Г. Удовенка. Хоча б яко 

свідка. 

 Низка запитань виникає і у зв’язку з лідерством Г. Удовенка в 

НРУ ПІСЛЯ смерті Чорновола. У мене особисто склалося вра-

ження, що Удовенко продовжував лінію не на відродження кращих 

традицій Руху, а фактично на подальшу дискредитацію його 

кращих напрацювань, і цю традицію зараз "успішно" розвиває 

нинішній голова НРУ Борис Тарасюк, роблячи усе для того, щоб 

НРУ як маргінальна політична сила спокійно дожила свого віку. 
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 До речі, пан Тарасюк — член нашої групи, і я від самого почат-

ку сподіваюся, що він укине й свою копійку до нашої розмови. 

 На жаль, Борис Тарасюк принишк, як мишка. Про що мовчить 

пан Тарасюк? 

 Може, спробуємо його таки роздражнити й спонукати до 

участі в дискусії? 

Сергій Бобелюк:  
 "Не сотвори собі кумира”, — але віддати людині шану за ії 

громадську діяльність а не за особисті стосунки, є правом дові-

ри до ідеї яку сповідував фігурант. "Говори гарно про людину яка 

пішла в кращий світ, або нічого”. 

Володимир Іваненко:  
 Об’єктивне обговорення фактів, подій і явищ є найкращим 

способом "віддавання шани". 
 Віддаючи шану громадському чи політичному діячеві, не мож-

на не обговорювати й "болючі" або "незручні" питання, особливо 

— якщо ми прагнемо до прогресу, до поступу, до розвитку. 
 Гарна, звичайно, приказка, про яку Ви тут нагадали. Але, 

коли йдеться про людей публічних, навряд чи вона є виправдан-

ням для замовчування отих "болючих" і "незручних" питань, які 

можуть виявитися наріжними каменями суспільно-політичних 

та всяких інших проблем, над розв"язанням яких безуспішно 

б"ються нащадки "тієї людини, яка пішла у кращий світ". 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 Певно ж, не з простої цікавості патологоанатом/прозектор 

здійснює розтин трупа, а щоб докопатися до справжньої причи-

ни смерті й зробити внесок у боротьбу з певною хворобою або 

ж допомогти розслідувати убивство. 
 Позиція "не говорити нічого" у такому випадку може бути 

зручною для того, хто злочинно замовчує факти, знання про які 

можуть кардинально змінити картину не тільки в історичній 

ретроспекції, але й ув історичній перспективі. 
 Вивчення та обговорення життєвого досвіду й смерті В. 

Чорновола, як на мене, є доброю нагодою розібратися в тому, 

хто ми є, чому у нас не виходить із розбудовою незалежної Укра-

їни, куди ми йдемо і чи взагалі ми дійдемо туди, куди ми хочемо 

дійти, і т. ін.  
 Ой, як багато ми можемо навчитися не тільки на успіхах, 

але й на помилках В. Чорновола. 

Сергій Бобелюк:  
 Згоден, навчатися треба и необхідно враховуючи досвід відо-

мих людей. Процес творіння незалежності в Україні лежить в 

площині свідомості українця, донести свідоме розуміння до кож-

ного як до творця нової особистості світового рівня є головним 

орієнтиром напрямку розбудови национальної ідеї. Оце і є та 

родзинка яку не можуть знайти сучасні діячі як в політиці так і в 

суспільстві. Українцям потрібен світ, його можливості а не те-

риторіальні чи админістративні межі, цей етап уже пройшли і 

досить успішно. 
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Галина Жубіль: 
Панове! Погодьтеся, що п. Володимир озвучив те, про що ми 

“тихенько” думаємо... Цілком годжуся, що Удовенко — це 

людина, з якої слід починати розслідування. 

Володимир Іваненко:  
 Дякую, пані Галино! Я дуже хотів би помилитися, але у мене 

від самого початку було відчуття, ніби Удовенко — співучасник 

операції з ліквідації Чорновола... 
 Запитання до членів групи: що вам відомо про долю 
Євгенії Кузнєцової? 
 З-поміж дисидентів, з якими ще в 60-ті роки мав справу В. 

Чорновіл, була Євгенія Федорівна Кузнєцова (про неї див.: Лихо з 

розуму: (Портрети двадцяти „злочинців”) / Збірник матеріалів. 

Уклав Вячеслав Чорновіл. – Париж. — 1967. — С. 171 – 176). 
 Я особисто познайомився з Євгенією Федорівною ще 1964 

року, і вона нам, школярам-старшокласникам, розказувала бага-

то цікавих речей, водила нас на могилу Володимира Самійленка і 

т. ін. 
 В. Чорновіл опублікував у згаданій книжці коротку біографіч-

ну довідку про Є. Кузнєцову, з якої випливає, що вона 1935 року 

„закінчила хімічний технікум у Шостці”, потім „одержала призна-

чення в Тамбов” і відтоді „жила й працювала за межами України”, 

1962 року „повернулася на Батьківщину”, „жила в Києві”, а 1965 

року була заслана до „таборів суворого режиму за звинуваченням 
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в антирадянській пропаганді та агітації”. 
 Очевидно, ту довідку було зроблено за вторинними джере-

лами, і в ній немає навіть згадки про деякі факти із життя Є. 

Кузнєцової, відомі мені з її розповідей. Зокрема, я пригадую, що 

вона говорила нам про те, що повернулася до Києва із заслання. 

На жаль, у моїй пам’яті не затрималися деталі: скільки років і де 

саме була на засланні Євгенія Федорівна.  
 А що вона мала досвід „антирадянської пропаганди та 

агітації” задовго до того, як включилася в рух шістдесятників, 

то про це мо-же свідчити й те, що Євгенія Федорівна народила-

ся 1913 року й була найстаршою з тих двадцяти „злочинців”, 

яким присвячено „Лихо з розуму”, тобто за віком вона належала 

до покоління наших батьків (зокрема, й батьків Чорновола).  
 На жаль, я не мав тривких контактів з Є. Кузнєцовою і тому 

її доля залишилася мені не відомою. 
 Якщо хтось бодай щось знає про подальшу долю Євгенії 

Федорівни Кузнєцової, дуже прошу поділитися відомостями тут 

або написати мені листа. 
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ЧОРНОВІЛ:  
ШЛЯХ У ДИСИДЕНТСТВО 
  

 Василь Стус, Іван Дзюба, Іван Світличний та інші, які органічно 

заявили про себе як літератори у 60-ті роки й цілком природно 

влилися в дисидентський рух, у мене не викликають жодних запи-

тань. Середовище, в якому вони починали, сформувало їх такими. 

 Інша справа – В’ячеслав Чорновіл, який виокремлюється з цієї 

групи й наштовхує на запитання:  

1. Як сталося, що комсомольський діяч досить високого рангу 

(статус секретаря ЦК ЛКСМУ!) опинився в лавах дисидентів? 

2. Що стало поворотним пунктом у його номенклатурній кар’єрі, 

яка так успішно розпочиналася? 

 З автобіографії: 

 «Був активним учасником руху шістдесятників. Займався 
літературознавчою працею, готував до захисту кандидатську 
дисертацію, присвячену творчості майже забороненого тоді 
Бориса Грінченка. За публічний протест проти політичних 

арештів, виголошений у кінотеатрі "Україна" 4 вересня 1965 
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року, мене викинули з роботи, виключили з аспірантури, по-
збавили можливості публікувати свої праці. Почав друкувати-

ся у "Самвидаві". Став автором і співавтором статей, які роз-
повсюджувалися нелегально. Підготував два збірники мате-
ріалів про політичні репресії в Україні: "Правосуддя чи 
рецидиви терору" (1966), "Лихо з розуму" (1967)» (http://

rukhpress.com.ua/002005/print.phtml). 
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 З Вікіпедії: 

 «1964 року склав кандидатський мінімум, пройшов за 

конкурсом до аспірантури Київського педінституту, але не 
був допущений до навчання через політичні переконання. Це 
стало перешкодою до захисту вже майже готової дисертації 
про публіцистичну творчість та громадську діяльність Б. 
Грінченка. Започаткував в Україні національно-визвольний 
рух шістдесятників разом з І. Світличним, І. Дзюбою, Є. Свер-

стюком, А. Горською, М. Плахотнюком, Л. Танюком, В. Стусом, 
Г. Севру ком т а і н . » ( h t t p : / / u k . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Чорновіл_В'ячеслав_Максимович). 

 Звернімо увагу на зв’язок фактів: комсомольський діяч у стату-

сі секретаря ЦК ЛКСМУ склав кандмінімум (чи вступні іспити до 

аспірантури?), не був допущений до навчання в аспірантурі “через 

політичні переконання”, а його дисертація на той час була “вже 

майже готова”. Схоже, що 1964 року В. Чорновіл уже був 

неблагонадійним, бо до публічного протесту в кінотеатрі “Україна” 

залишався ще цілий рік часу. 

 Цікава деталь: в автобіографії В. Чорновіл згадує свою участь 

у публічному протесті «проти політичних арештів, виголошений 
у кінотеатрі "Україна" 4 вересня 1965 року», але його біографи 

цей факт чомусь оминають. Це – зовсім не випадково.  
 Не всі майбутні учасники дисидентського руху були присутні 

на прем’єрі фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» в кіно-

театрі «Україна», і тим більше – не всі з тих, що були там присутні, 
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вигукували протестні гасла. Наскільки мені відомо, протест факти-

чно ініціював Василь Стус, і його підтримав Іван Дзюба. Можливо, 

я помиляюся: я там не був і знаю про це з розповідей колег, які 

були на прем’єрі фільму. Очевидно, треба уважно простудіювати 

спогади учасників того заходу, а заодно й спробувати розшукати 

очевидців з-поміж тих, хто не став дисидентом. 

 Так чи інакше, питання участі й – головне – ролі В. Чорновола 

в тому заході залишається відкритим. 

 Симптоматичною є й така сентенція в біографії нашого героя: 

 «Започаткував в Україні національно-визвольний рух 
шістдесятників разом з І. Світличним, І. Дзюбою, Є. Сверстю-
ком, А. Горською, М. Плахотнюком, Л. Танюком, В. Стусом, Г. 
Севруком та ін.» 

 По-перше, рух шістдесятників не був національно-визвольним. 

Це був рух національно-культурного відродження, спричиненого 

хрущовською відлигою. Отже, це був рух не політичний, а культур-

ницький, і позначений він більшою мірою іменами, крім названих 

вище І. Світличного, Є. Сверстюка та А. Горської, іменами В. Коро-

тича, І. Драча, Б. Олійника (до речі, здається, навіть однокурсника 

Чорновола), Д. Павличка та багатьох інших цілком «легальних» ді-

ячів 60-х. Імені В. Чорновола просто не було серед тих імен, і воно 

з'явилося у переліку шістдесятників значно пізніше, і напевно – 

після імені Івана Дзюби. 
 По-друге, наскільки мені відомо, Євген Сверстюк не ставив і 

не ставить себе в один ряд із В. Чорноволом, Л. Танюком та бага-
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тьма іншими шістдесятниками. Чому? Не знаю. Але про це ще не 

пізно поцікавитися у самого Сверстюка. Правда, він досить скупий 

на слова, на спогади в деталях – очевидно, є речі, про які він з 

різних причин не хоче говорити. 

 По-третє, участь Леся Танюка навіть у національно-культур-

ному русі шістдесятників заслуговує окремого дослідження й окре-

мого обговорення. Л. Танюк дуже швидко знайшов себе «в екзилі» 

— у Москві, де він досить активно і без перешкод займався своєю 

улюбленою справою. 

 Якраз у ті роки я й навчався в Московському університеті і був 

дуже активним в українській громаді, зокрема, дуже близько був 

знайомий з Іваном Шишовим. Я не пригадую участі Л. Танюка в 

заходах української громади або хоча б біля пам'ятника Т. Шев-

ченкові, де ми, українці, регулярно збиралися. 

 Але ім'я Леся Танюка мені було відоме, і мені настійно реко-

мендували познайомитися і заприязнитися з ним. Людиною, яка 

найактивніше радила мені знайти Л. Танюка в Москві й нав'язати з 

ним контакти, був Володимир П'янов – у середині 60-х років відпо-

відальний секретар комісії Спілки письменників України для робо-

ти з молодими авторами й колишній співробітник радянських спец-

служб. Володимир Якович дуже ревно опікувався молодими тала-

нтами і в принципі був дуже доброю людиною. Але, як відомо, 

чекісти ніколи не бувають колишніми. 

 Оскільки до мене діходили чутки про зв'язки Л. Танюка з КДБ, 

я не поспішав з ним знайомитися, і вже пізніше в Києві зустрів йо-
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го особисто, і наше знайомство так і залишилося на шапочному рі-

вні – віталися, могли обмінятися парою фраз, але не більше.  

 Від кінця 60-х років ім'я В. Чорновола пам'ятається мені за ли-

стами, які він писав на адресу керівників ЦК КПУ, Верховної Ради 

УРСР та Ради Міністрів УРСР, розсилаючи копії на цигарковому 

папері в редакції газет і журналів. Працюючи у 1967 – 1970 роках в 

редакції газети «Літературна Україна» я мав змогу бачити ті листи, 

а часом підчитати з них одну чи дві сторінки, поки завідувачка від-

ділу листів Ганна Заєць кудись відходила. Її помічниця Ганна Чу-

бач, забираючи машинопис у мене з рук, зауважувала, що мені 

«не можна це читати». Тут доречно буде сказати, що Г. Заєць була 

дружиною відповідального працівника ЦК КПУ Продана, який на 

початку 70-х увійшов до групи помічників В. Щербицького. Цікава, 

між іншим, була група за самими прізвищами: Москаленко, Про-

дан, Потурнак. У приватних розмовах ми з друзями любили пос-

макувати цим переліком імен. Справді-бо: яка символіка! 
 Повернімось, однак, до В. Чорновола, який пише в автобіо-

графії: 

 «Підготував два збірники матеріалів про політичні реп-

ресії в Україні: "Правосуддя чи рецидиви терору" (1966), “Ли-
хо з розуму" (1967), за які в 1975 році мені було присуджено 
міжнародну журналістську премію. У нас на Батьківщині за 
них же мене було вперше засуджено 1967 р. за звинуваченням 
у "наклепі на радянський суспільний і державний лад"» (http://

rukhpress.com.ua/002005/print.phtml). 
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 У ті роки комуністична пропаганда й радянська влада безпере-

станку стверджували, буцімто в Радянському Союзі немає політи-

чних в'язнів, а є лише кримінальні злочинці. Такий публічний імідж 

творили й В. Чорноволові, якого пізніше також підводили під 

кримінальну статтю за… згвалтування. 

 Сюжет тієї історії, як вона передавалася із уст в уста, такий: 

їхав наш герой у поїзді із міста А до міста Б. В одному купе з ним 

їхала жіночка, до якої він буцімто й почав приставати із сексуаль-

ними домаганнями. Було там щось чи не було, ніхто не знає, бо із 

свічкою в тому купе ніхто не стояв, а сам Чорновіл, безумовно, це 

все заперечував. Логічно міркуючи, таку «історію» можна витлума-

чити принаймні у два способи: 

 Перший: КДБ, безумовно, був неабияким майстром викорис-

тання жінок з провокаційною метою. Та жіночка справді могла їха-

ти в одному купе з Х із чітким завданням спровокувати його на 

флірт, а там – відмазуйся чи не відмазуйся, а факт залишається 

фактом: «потерпіла» виступає свідком на суді. От і Чорновіл міг 

стати «жертвою» такої цілком спланованої провокації. До речі, 

саме жінка через кілька років відіграла вирішальну роль в тому, як 

загребли цілком невинного, простодушного, часом наївного моло-

дика на ім'я Валерій Марченко (я знав його досить близько). 

 Другий: ніякого плану не було, а Х, перебуваючи під недрем-

ним оком КДБ, міг справді невинно залицятися до випадкової сим-

патичної супутниці, а оскільки, і от уже ту жіночка й сама потрап-

ляє у “проработку”, у висліді якої може під примусом або й знічев’я 
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«написати заяву про згвалтування». І нічого дивного в тому також 

немає – слабка стать, що не кажіть. Історія дисидентського руху в 

Україні знає приклади, коли інформаторами КДБ добровільно-при-

мусово ставали дружини (sic!) діячів, якими цікавилися спецслуж-

би. Не вірите? Запитайте у Володимира Данилейка, перша дружи-

на якого строчила на нього доноси тільки так. 

 Можливо, що в процесі обговорення спливе ще багато чого ці-

кавого, що осіло в секретних архівах, а можливо — не осіло ніде, 

окрім пам'яті людей, які були причетні як не до справи, то до на-

званих осіб. 
 Свого роду лакмусовим папірцем для розуміння дисидентсько-

го руху в Україні для мене є постать такого учасника цього руху, як 

Петро Рубан, який нічим і ніде не проявив себе у 60-ті роки, але в 

70-ті раптом став помітною фігурою, сидів по тюрмах довше від 

усіх інших радянських (не тільки українських) дисидентів і був ви-

пущений на волю – і прямо в США – улітку 1988 року на особисте 

клопотання президента США Рональда Рейгана. Ні американський 

президент, ні його віце-президент Джордж Буш (колишній директор 

ЦРУ!) навіть не підозрювали, кого віддає їм хитрий лис Михайло 

Горбачов. Але це вже – інша історія. 

 Цікаво, що доля П. Рубана пересікається з долями Левка Лу-

к’яненка, братів Горенів, багатьох інших дисидентів, а от із Чорно-

воловою долею – чомусь ні. Чому?  

 13 червня 2011 р. 
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 На фото: В. Чорновіл під час переслідувань 

ОБГОВОРЕННЯ 

Володимир Пономаренко:  
 Пане Володимире! Хто це написав? Я у національному русі з 

1989 року (ще в Росії). З 1992 року член УРП. Не просто знаю, а 

завжди мав добрі стосунки із Левком Лук'яненком, Богданом і Ми-

хайлом Горинями. Окрім сказаного — земляк Петра Рубана. Я 

знаю у сто крат більше про всіх, хто отутечки Хвігурує. Пане 

Володимире! Не розповсюджуйте галіматью у еХВірі! 
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Володимир Іваненко: 
 Пане Володимире! Ми тут не для того, щоб висловлювати 

захоплення або обурення чимось. Ми тут для обговорення фак-

тів, подій і явищ з метою пошуку причин наших успіхів та невдач 

нашого національного руху, з метою пошуку істини.  

 Отож, якщо Ви в національному русі від 1989 року і "у сто 

крат більше" за інших поінформовані про все, що там творило-

ся, то Вам і карти в руки — подайте тут докладні, деталізова-

ні спогади й роздуми про все, що Вам довелося бачити й чути з 

того, що стосується постаті В. Чорновола? 

 Я більше, ніж певен, що Ваші спостереження, роздуми й вис-

новки будуть цікавими й корисними — і для інших, і особисто для 

Вас. Що стосується особистості Петра Рубана, то вона не є 

предметом обговорення тут, але я радий поговорити з Вами 

про це за межами дискусії про В. Чорновола. 

 
Володимир Пономаренко:  
 Кожен повинен займатися своїми справами. У мене просто 

немає вільного часу писати. А проговорити — пишіть мені прос-

то на поштову скриньку. Я буду радий відповісти. 

Лесь Герасимчук:    
 У ті роки Грінченком серйозно й протягом довшого часу зай-

мався Анатолій Погрібний, а праці Чорновола на цьому полі не 

видко. "Жіноче" питання й справді цікаве в стосунку до Чорново-

ла й шістдесятників. В оточенні Чорновола було кілька красунь 
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ще з "Молодої гвардії" і "Соціалістичної культури", котрі мали 

“виходи" і на ЦК, і на КДБ. А в середовищі згаданих шістдесятни-

ків була одна достеменна красуня О. В., котра тепер мешкає в 

Німеччині, — це саме через неї, а не через когось іншого, збира-

лися документи на дуже багатьох, наприклад, Шумука і Кука. 

Мені цілком випадково випало познайомитися з цією довгокосою 

кралею на якомусь святкуванні у Лідії Орел за тих часів. 
 Водночас багатьох працівників ЦК й КДБ я з беззастережним 

осудом не згадував би, бо серед них траплялися люди, які бага-

то зробили для України, хоча позицію Чорновола вони з різних 

міркувань не схвалювали. Я маю на оці передусім коло Володими-

ра Кисельова, Нєкрасова та Овчаренка. 
 
Володимир Іваненко:  
 Борис Грінченко не був постаттю в історії української куль-

тури, яка була цілковито заборонена радянською владою. Особ-

ливо в 60-ті роки. Було навіть перевидано його "Словарь україн-

ської мови", який став дуже популярним.  
 У ті ж роки О. Дей присвятив чимало уваги Б. Грінченкові як 

журналістові й публіцистові у своїй докторській дисертації з іс-

торії української журналістики.   
 А. Погрібний справді опублікував велику кількість матеріалів 

про творчість Б. Грінченка, а потім навіть видав окремою книж-

кою свою кандидатську. 
 Займаючись у ті роки спадщиною К.Квітки, я старався вико-

ристати будь-яку нагоду для публікації бодай невеличкої замітки 
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про життя чи діяльність свого героя... 
 Що стосується уваги В.Чорновола до постаті Б.Грінченка, 

то я не пригадую будь-якої його публікації за темою дисертації, і 

це справді насторожує. 
 Я не був близький до Лідії Орел, але знав багатьох, хто на-

лежав до її кола. Отже, був більш-менш обізнаний із інтересами 

цієї групи. Пригадую, як були шоковані деякі з моїх знайомих, коли 

вони довідалися (а я довідався від них), що Лідія Орел пішла на 

співпрацю з КДБ. 
 Згоден з Вашим застереженням, пане Лесю, що в ЦК й КДБ 

"траплялися люди, які багато зробили для України". До Вашого 

переліку я додав би П. М. Федченка. У нашій групі є колишній пра-

цівник ЦК Б. Тарасюк, який чомусь мовчки спостерігає (сподіва-

юся, що таки спостерігає) за перебігом нашої дискусії…  
 Мені, однак, думається, що тим із "цековців" та "кадебістів", 

які "багато зробили для України", час уже розщирюватися й по-

чати ділитися інформацією, про яку вони воліють мовчати. Я 

особисто визнаю їхній внесок у те "багато" тоді, коли ознайом-

люся із їхніми спогадами. Їхні підписки про нерозголошення, які 

вони давали за радянської влади, втратили чинність із розпадом 

СРСР, і якщо вони справді почуваються патріотами України, 

Вони повинні нарешті заговорити.  

Лесь Герасимчук: 
 Ви чудово розумієте, що тамта "співпраця" мала різний ха-

рактер і зумовлювалася різними життєвими обставинами. Як у 
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випадку Орел. Дуже часто (а я знаю кілька таких випадків, що 

один з них погоджувався з паном Іваном Світличним) співпрацю-

вальники йшли на контакт, упольовуючи двох зайців: дістаючи 

собі святий спокій та інформуючи дисидентські кола про різні 

акції кадебістів. 
 Мені чомусь здається, що Федченка ви ідеалізуєте, але то 

окрема розмова. 
 З тими кадебістами треба буде ще історикам розбиратися, 

бо деякі прізвища й досі в літературі не зустрічаються, як от 

такого собі красеня-кар'єриста Бориса Б., який на киянах зробив 

собі одразу кілька зірочок. 
 У них часто-густо справа не в підписах про нерозголошення, 

а в тому, що люди це були зі специфічним психологічним моти-

вуванням, і те, що вони знали про низку діячів, чого ми й досі не 

знаємо, чи не хочемо про це говорити (алкоголізм, проституція, 

наркоманія тощо), їм у голові й досі не вкладаються до пари з 

житіями святих і угодників, котрі у нас пропагуються серед “сві-

домих” кіл. А тому вони інколи просто утримуються від "драки-

собаки". 
 
Володимир Іваненко:  
 Лише згадка імені П. Федченка Вам видається ідеалізацією?!

Ви уважно читаєте мої викладки тут, і напевно помітили, що я 

не ідеалізую нікого. Не ідеалізую я й Павла Максимовича, якого я 

знав лише як старшого колегу, з яким провів чимало годин у 

розмовах на різні теми. 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 Оскільки я не навчався в КДУ, я не знав його, коли він був де-

каном філологічного факультету і коли було переслідувано ба-

гато студентів-філологів, і потерпілі могли щиро підозрювати 

декана у, скажемо так, несправедливих діях і вчинках. Очевидно, 

що у них були якісь підстави для цього... 
 Однак, пропрацювавши 20 років у КДУ упродовж 70 — 80-х 

років (як на викладацькій, так і на адміністративній роботі у 

ректораті та на факультеті, на якому півтора-два десятиліт-

тя перед тим навчався В.Чорновіл), я можу стверджувати: де-

кан — остання особа, яку в принципі можна звинувачувати у пе-

реслідуванні студентів, особливо — за політичними мотивами. 
 Відстежуванням настроїв серед студентів займалася спеці-

альна оперативна група "кураторів" від КДБ, яку в часи моєї ро-

боти в університеті очолював Віталій Федорович Петруня. Ця 

група із трьох офіцерів КДБ працювала у безпосередньому щоде-

нному контакті з ректором університету, долю конкретних 

студентів вирішували проректори з навчальної роботи, а 

аспірантів — проректори з наукової роботи. 
 Якщо діходило до відрахування когось із студентів або аспі-

рантів за "політичну неблагонадійність", обов"язки декана зво-

дилися до оформлення відповідних документів, і декан мусив це 

робити, часто із щирим співчуттям до студента. Про окремі 

епізоди, пов"язані із долями декого із моїх колишніх студентів, я 

напишу докладніше у своїх спогадах про проф. Дмитра Прилюка. 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Лесь Герасимчук: 
 У 60-ті роки, коли я почав вчитися на філфаці, декани віді-

гравали величезну ролю в політичному житті. Наприклад Дми-

тро Затонський особисто вигнав Майю Каганську. 

Володимир Іваненко: 
 З погляду студента декан бачиться зовсім по-іншому, ніж з 

погляду, скажімо, помічника ректора чи заступника декана. Сту-

денти, як правило, бачать вершину айсберга... 
 Повірте мені, декан був вправі відрахувати студента за не-

успішність, але не за "політичну неблагонадійність". Політизо-

вані відрахування в першу чергу обговорювалися кураторами від 

КДБ з ректором або з першим проректором, ректор довав дору-

чення проректорові з навчальної роботи, який і починав тисну-

ти на декана. Отже, декан виконував по суті технічну роль, але 

був саме тією особою, яка й здавалася студентові найбільшим 

ворогом. 
 Пишу про це не заради того, щоб вигородити будь-якого де-

кана, а щоб розкрити технологію. Звичайно, бувають і винятки 

із правила... 
 
Марина Козловська:  
 декан мав величезний вплив на підбір викладачів, розподіл на-

грузки між ними і таким чином — на загальний клімат на фа-

культеті. Бували розумні люди, які вміли так замаскувати пат-

ріотичну діяльність між різними офіційними зхаходами, що там 
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молодь поєднувалась на багато років між собою і світлими по-

чуттями, і знаннями, і діями. І потім несли це світло по всій 

країні — але це вже було набагато важче, бо створювати такі 

"шатри прикриття” їх ніхто не вчив. 

Володимир Іваненко:  
 Пані Марино, Ви праві щодо впливу декана на загальний клі-

мат на факультеті, до певної міри — щодо розподілу "нагрузки" 

й частково — на "підбір викладачів" (кажу "частково", бо виріша-

льну роль у доборі викладачів відігравали завідувачі кафедр).  
 Та ж мова не про це! Йшлося тут про роль декана у долях 

студентів, і передусім — у відрахуванні студентів за політични-

ми мотивами.  
 За двадцять років моєї роботи в Київському університеті 

мені довелося знати понад два десятки деканів, я мав доступ до 

інформації, якою володіло дуже обмежене коло людей, і я можу 

категорично стверджувати, що жоден (sic!) із тих деканів на-

віть не порушував питання про відрахування бодай одного сту-

дента за політичними мотивами, але чимало з них діставали 

наказ згори (я вже описував формальну процедуру відрахування) і 

мусив той наказ виконувати. 

 Дозволю собі докладніше розповісти про випадок з відра-

хуванням з КДУ саме за політичними мотивами Сергія Набоки, 

який був і моїм студентом (що пам"ятається: зірок з неба не 

знімав, був таким собі пересічним студентом і досить замкну-

тою в собі людиною). Коли декан факультету журналістики Д. 
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М. Прилюк оформляв документи на його відрахування, він із жа-

лем говорив у вузькому колі викладачів, як йому "шкода цього 

хлопця". Наскільки мені відомо, проф. Прилюк зробив усе можли-

ве, щоб відстояти Набоку, але до нього, як це водилося в таких 

випадках, ніхто не прислухався, тим більше що сам ректор М. У. 

Білий був переконаний, що й сам Прилюк не був достатньо бла-

гонадійний.  
 На відміну від проф. Прилюка, декан філологічного факуль-

тету проф. Грицай був із тих людей, які й самі не гребували пи-

сати доноси (на самісінькому початку 70-х, тоді ще доцент Гри-

цай "зарізав" рукопис моєї книжки про Климента Квітки, моти-

вуючи свій негативний висновок тим, що я показав свого героя 

"аполітичною людиною"), але й щодо нього я не можу стверджу-

вати, що він як декан ініціював відрахування бодай одного сту-

дента за неблагонадійність. Очима й вухами спецслужб на філ-

фаці був тоді доц. М. Дубина, і про це знав увесь університет. 

Олена Мельникова-Курганова: 
 …цікава дискусія. Хотілося б повернутися до Чорновола. 

Здає-ться, минулого місяця вийшов 7й том Чорноволівського 10-

томника, упорядником якого є рідна сестра Валентина Макси-

мівна. І взагалі, в редакції багато поважних дисидентів. У першо-

му томі можна знайти інформацію про біографію, уривки з ди-

сертації, ранніх журналістських творів. 
 Стосовно виступу на прем'єрі "Тіні забутих предків"... Бага-

то спогадів можна знайти і в інтернеті, і в публікаціях в пресі. 
✍ 353 ✍



Після промови І. Дзюби Чорновіл вигукнув: "Хто проти репресій 

— устаньте!". 
 Зі спогадів рідної сестри про роботу над дисертацією, Чор-

новіл працював в закритих архівах і його цікавила власне публі-

цистика Грінченка. А вступив він в аспірантуру Київського педін-

ституту. 
 У Чорновола були гарні стосунки зі своїм керівником Павлом 

Максимовичем Федченком. Пам'ятаю, що під час знайомства з 

пані Валентиною (2006 р.), вона мені розповіла про свою зустріч 

з Федченком, який віддав в архів його чернетку дисертації. А ко-

ли В’ячеслав Максимович був студентом 2 курсу, щоб його не 

відраховувати з університету за "інакомисліє", йому дали комсо-

мольську путівку на будівництво домни в Маріуполі. 

Володимир Іваненко:  
 Не все тут тримається купи... 
 Архів Б. Грінченка (за окремими винятками) не був закритим 

у спецфондах — він був доступним для будь-якого дослідника. 

Стверджую це, бо й сам туди заглядав наприкінці 60-х — на по-

чатку 70-х років. 
 Не складається і з П. М. Федченком як керівником дисертації 

В. Чорновола. Чорновіл був аспірантом педінституту, а П. Фед-

ченко працював в університеті... Скоріше всього, Павло Макси-

мович міг бути керівником його курсової або дипломної роботи. 
 Ну, а про те, як В. Чорновіл опинився в Маріуполі, він сам до-

сить чітко прописав у своїх опублікованих матеріалах. Отже, не 
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треба вигадувати про те, що "щоб його не відраховувати з 

університету за "інакомисліє", йому дали комсомольську путівку 

на будівництво"... 
 І останнє — стосовно свідчень сестри Валентини про про-

фесійну й політичну діяльність В. Чорновола. Завжди треба па-

м’ятати високу суб’єктивність такого роду свідчень. По-перше, 

Валентина — близька родичка, і будь-які її свідчення є емоційно-

суб’єктивними. По-друге, вона — звичайна сільська жінка, і її осві-

тньої підготовки й знань явно недостатньо для серйозної оцінки 

чи коментування зробленого братом у публіцистиці й політиці. 
 (Уявляю собі, скільки й чого може наговорити про мою жур-

налістську, літературну, наукову й громадську діяльність в Киє-

ві моя сестра Олена, в минулому — сільська вчителька.) 
 Цінними для нас є ті свідчення сестри Валентини, які стосу-

ються виховання В. Чорновола в родині, його стосунків з бать-

ками, іншими родичами й т. ін. Ну, а все інше — постільки, поскі-

льки воно стосується тих епізодів із життя Чорновола, свідком 

і очевидцем яких була його сестра. 
 
Сергій Когут:    
 Хочу для себе уточнити. Що пан Володимир хоче знайти в 

постаті Чорновола? Як на мене, неможливо змінити систему, 

перебуваючи всередині системи. Треба вийти на більше бачення 

і створити нову систему. Хто захоче, перейде в Нове. Хто не 

захоче, залишиться і буде утілізован разом із старою систе-

мою. Так існує світ. Про це каже Христос. Так воно і відбуває-
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ться. Чорновіл зробив свою частину справи. Пішов. Далі буде.. 

хтось будує.. хтось копається в тому що відійшло.. кожний 

вибирає сам.. свою долю.. 
 
Володимир Іваненко: 
 Сергію, якби Ви уважно прочитали матеріали нашої дискусії 

(бодай виклади, розміщені в розділі документів), у Вас не виникло 

б запитання, яке ви поставили. 
 Йдеться тут не про те, щоб "копатися в тому що відій-

шло”. Йдеться про те, щоб зрозуміти, що ж сталося, що ми 

проголосили незалежність, яка впала нам на голови, й не змогли 

по-розумному розпорядитися своєю долею. 
 Особистість В. Чорновола, досвід його життя й діяльності, 

його смерть дають благодатний матеріал для осмислення ос-

танніх десятиліть у розвитку України, для роботи над помил-

ками та для висвітлення нашиї перспектив. 
 
Віктор Киркевич:   
 Про подію на прим’єрі мені розповіли на другий день. Я пра-

цював тоді в УКРНДІ ПНД. Через день співробітниця Інга дала 

мені прочитати твір І. Дзюби. Це було в Новобеличах. Я пішов у 

садочок, ліг під деревом та почав вперше знайомитись з справ-

жнею історією України. 

Володимир Іваненко:  
 Чому б Вам не написати про це докладніше? 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Марина Козловська:  
 …після 3го перечитування самого посту дійшло як до жира-

фи — це все могла бути добре налаштована провокація. 

Сергій Когут: 
 Владимир Иваненко, Суть того,что происходит в мире ле-

жит в плоскости самоосознания Человеком Себя как Творца.. С 

соответствующим поведением.. Некое критическое количест-

во таких людей способно скачкообразно поменять (преобра-

зить) самоосознание бОльшей массы людей.. Суть преображе-

ний лежит не в анализе прошлого и не в борьбе против чего 

либо а в САМОРАЗВИТИИ.. в устранение осуждения во вне и в 

попытку практики излучения Света по отношению ко всем 

(ЛЮБВИ Христовой).. многие активисты уходят в то, что не 

имеет будущего (читай выше).. по самой методике подхода к 

организации мышления и действий.. 
 
Іван Притик:  
 Чорновіл — відома особистість. Отож про неї існує і буде 

створено багато нових вигадок. Крім того, є люди, які володіючи 

не повною чи помилковою інформацією про нього,подають її як 

достовірну. 
 Таким кричущим викривленням є "обізнаність" про засуджен-

ня В. Чорновола у 1967 р. Взагаліто, це було його друге засуд-

ження. Перше — 1966 р. за те, що він відмовився свідчити на 

суді, де розправлялися з його побратимів за абсурдними звину-
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ваченнями.  
 У 1967 р. його засудили саме за написання праці "Лихо з розу-

му (Портрети 20 злочинців)", у якій він подав інформацію про 

шістдесятників арештованих і засуджених у 1965-1966 рр. Про 

це вже в інеті є наявна інфа, вийшли відповідні статті, місти-

ться в 2 т. творів Чорновола. По кримінальній справі, в якій 

йшлося про спробу зґвалтування, Чорновола засудили у 1980 р. у 

м. Мирному Якутія. Отам дійсно була підставна особа, яку в да-

леку "теплу" Якутію привезли аж з України. В 1980 р. його відбу-

вати термін послали в кримінальний табір. Це було зроблено не 

випадково, а з умислом щоб не збирати засуджених опозиціоне-

рів в спільних політичних таборах. Тоді ж багатьох засуджували 

за кримінальними статтями як "ґвалтівників", “наркоманів” то-

що. Слід зауважити, що у 1967 р. Чорновіл також відбував пока-

рання у таборі для кримінальних злочинців. Але туди його було 

відправлено з чисто "виховною" метою, так би мовити, щоб він 

"одумався". 
 На презентації фільму "Тіні забутих предків" були троє голо-

вних дійових осіб: Дзюба, Чорновіл та Стус. За свідченням Дзю-

би ніхто не домовлявся так себе вести, за свідченням Чорново-

ла вони перед цим все спланували у двох, а Стус сам приєднав-

ся. Кому вірити? Головне — це був гідний вчинок в "царстві 

страху". Вони були МОЛОДЦІ!!! тоді коли більшість “благоден-

ствувала". 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Сергій Когут:    
 …всё логично.. методом энергетического воздействия яв-

ляется ложь страх и подавление воли. к сожалению ныне эти 

же методы превалируют у власть придержащих..Оглянитесь в 

мир.. всё происходит достаточно стремительно.. задумайтесь 

каждый о себе.. о себе на едине с собою в Свете Творца.. как 

думать что говорить как поступать.. думаю ЭТО важно ныне.. 

Пусть Вам в помощь опыт и не сломленная воля Чорновола.. но 

нет смысла копаться во внешнем.. лишь использовать как 

отражение себя..сравнивая свои поступки.. 
 
Лесь Герасимчук: 
 Справа ж не в тому, що хтось благоденствував, а в надмір-

ній закритості шістдесятництва, що посприяло тому, що насе-

лення настановили проти основних найблагородніших предста-

вників народу. 
 
Олена Мельникова-Курганова: 
 …цілком згодна. роль видатних людей в історії України тлу-

мачуть кожен по-своєму. зокрема, коли приходиш на презента-

цію книги про шістсдесятників чи про період перебудови, можеш 

побачити, як деякі особистості приписують собі чуже надбання. 

І з часом починаєш сумніватися в ролі тієї або іншої особисто-

сті. Се ля ві) 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Володимир Іваненко:  
 Завданням дискусії в нашій групі якраз і є відкрити ту завісу, 

яка відгороджує нас, і особливо — молодші покоління, від шіст-

десятництва (Л.Герасимчук). 
 І. Притик — людина явно молода й поповнює свої знання че-

рез некритичне сприйняття різних джерел. Особливо — стосов-

но 60 — 70-х років. До речі, сам Чорновіл не дуже послідовний в 

описі часів своєї молодості (впадають в око явні протиріччя, за-

мовчування подробиць своїх судових справ другої половини 60-х 

та ін.). Мені особисто це дає підстави більше вірити чуткам, 

що діходили до мене особисто через друзів і знайомих у ті роки, 

ніж публіцистичним джерелам (тому ж "Українському віснику"). 
 До речі, за фаховим рівнем (достовірністю фактів, майстер-

ності викладу матеріалу, гостроті та ін.) "Український вісник" 

дуже й дуже програє аналогічним дисидентським виданням інших 

народів ("Культура", "Посев", "Континент" та ін.). 
 О. Мельникова справедливо зауважує, що кожен із нас по-сво-

єму витлумачує факти, події та явища. Це цілком природно, бо у 

кожного з нас свій запас знань і свій досвід, які й обумовлюють 

наші інтерпретації. Ми з Л. Герасимчуком говоримо про те, що 

ми пережили, бачили на власні очі, до чого долучалися особисто. 

І. Притик і його ровесники дивляться на все з іншої дзвіниці...  
 Дехто ж (як С. Когут) взагалі вдається до абстрактих сен-

тенцій, які в якомусь випадку можуть щось і пояснювати, а в ін-

шому — лише заважати обговоренню по суті. Звичайно, багато 
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що залежить від нашої самосвідомості. Тут, у цій групі, ми й на-

магаємося заглянути в глибини самосвідомості В. Чорновола, 

щоб зрозуміти його особистість, а отже — й осмислити мож-

ливості його особистості в тих умовах, в яких йому доводилося 

жити й працювати. 
 
Марина Козловська:  
 …чи не планує створюваний за Вашою ініціативою сайт 

розмістити більш повноцінну бібліотеку дисидентської 

літератури, ніж те що доступно зараз, навіть по згаданих Вами 

джерелах?  
 
Олена Мельникова-Курганова: 
 …стосовно об'єктивності/суб'єктивності. Спогади шістде-

сятників, видані книги, орзмови з ними дещо суб'єктивні. На пре-

великий жаль, дисиденти йдуть від нас. Залишаються їх надру-

ковані спогади, публіцистика, дехто продовжує писати. Зали-

шаються архіви, документи, де можна перевірити факти, які ці-

кавлять. В. Чорновіл сам збирав свій архів. Потім цим займалася 

та продовжує займатися його сестра Валентина. Є науковці-

історики, які теж досліджують його творчий та політичний 

шлях. Наприклад, я більше довіряю документам, архівним публі-

цистичним виступам, щоб більш відчути ту епоху. 

Іван Притик:  
 Щоб осмислити особистість, зрозуміти умови епохи у якій 
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жила певна люди опираючись на чутки є якось м'яко кажучи не 

доречно. Документи — це є достовірним джерелом. На основі їх 

вивчення створюється образ минулого. Спогади, власні пере-

живання очевидців — це добре, вони доповнюють картину дій-

сності, але вони не переважать інформацію основану на ґрун-

товному аналізі документальних матеріалів. 
 Про діяльності Чорновола в 1960-ті роки можна почитати в 

цій статті: Деревінський, В. Політичні репресії радянської влади 

щодо В.Чорновола у другій половині 60-х років ХХ ст. [Текст] / В. 

Деревінський // Історичний журнал . – 2008 . – N5 . – С.73-82 
 Рекомендую також погортати наступні: 
 Деревінський В. Журнал «Український вісник» (1987–1989 

роки) // Українознаство - 2009г. N 3 ; Деревінський, Василь. 

Моральне самопочуття В'ячеслава Чорновола в ув'язненні //

Мандрівець - 2008г. N 3; А також можна подивитися і інші праці 

цього дослідника, які є в інеті. 

Василь Петраш: 
 …так, це була людина характеру, але якщо б його не убили, 

ми б жили у справжній Україні, а так усі ті запроданці, які були і є, 

тільки підтасовують факти, яких не було. Це усе видно по роз-

слідуванні справ його смерті і других (причетності Л.Кучми і 

решти, але справу закрили за фактом давності), де по гарячих 

слідах, свідки бачили убивць і як добивали Вячеслава Чорновола 

уже майже мертвого, а вам далі треба доказів і перебирання 

білизни, а конкретних дій не видно і не чути. Ви ще будете ці 
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байки внукам розповідати, як це було і який він був, з метою 

приниження цієї людини.. Навіть "працівники" МВС не покарані за 

брехливу інформацію і спотворення фактів аварії. Усе зроблено 

на державному рівні, знищили, подали брехливу інформацію, по-

ховали, свідків прибрали, а через десяток років викопали, щоб за-

мести сліди, ось уся правда. Ні одного покараного, ні один не 

злочинець. Злочинець накрав грошей у народу і зараз отримує 

підвищену пенсію за брехню і зраду (за шкідливість) Конкретних 

слів і дій не чути ні від кого. А це, що ви пишете, що довіряти 

треба архівним документам, виступам, то більшість їх писали 

під диктовку КГБ, як зараз очорнюють опозицію, зокрема Олега 

Тягнибока і решту українських політиків (не путати з народним 

рухом і УНП і іншими "українськими партіями), ці товариші, мабу-

ть уже неукраїнці, бо від них не почуєш нічого, крім писанини.) 

Істинний народний рух В. Чорновола знищили (сценарій КГБ), а 

решту, то зрадники, на кшталт тих, які зрадили Україну у 1918 

році. 

Іван Притик: 

 Завданням об'єктивного дослідника встановити істину. Для 

цього вивчаються джерела. Вірно, вони мають різну цінність, в 

залежності від походження. Це скаже Вам любий науковець. До-

мисли, вигадки, емоції лише викривляють, а не дають можливо-

сті показати В'ячеслава Чорновола яким він був. Щодо загибелі 

Великої Людини — то її дійсно не вистачає Україні! 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Василь Петраш: 
 …ці псевдовчені ще будуть довго подавати брехливу інфор-

мацію про Чорновола і других, воно видно, як вони хочуть замес-

ти сліди своїх злочинів. Чому ні один із вас не подають жодних 

ознак правильно розслідувати справу його загибелі і притяг-

нення до відповідальності винних, жодної інформації про роз-

слідування. Найлегше писати про його постать у минулому. На-

пишіть, що конкретно ви зробили для розслідування, бо скла-

дається враження, що вам це нецікаво. Ця людина була розумні-

ша усіх цих президентів разом узятих, а ви по старій радянській 

технології "вішаєте" на розумного цілий "інститут". 

Олена Мельникова-Курганова: 
 …що вже писати, адже розслідування закінчилося. нарешті 

перепоховали… про вбивство доказів чомусь (!) через 12 років не 

отримали. Сенс ексгумації? Риторичне запитання. 
 
Іван Притик:  
 Щоб розкрити цю справи необхідна політична воля керівника 

країни, на жаль її як не було, так і немає. Різноманітних фактів 

більше ніж потрібно. Зокрема, їх зібрано в книзі М. Степаненка 

— того, хто розслідував цю справу на громадських засадах від 

Руху. Взагалі то, такого роду справою мають займатися не 

історики, а слідчі зі специфічними навичками. Як не як кожен має 

робити свою справу. Професійний кравець не може бути про-

фесійним кібернетиком тощо. По-друге не ввічливо розкидатися 
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звинуваченнями. Колись уже писалось про скалку в оці. Менше 

емоцій, звинувачень, пошуку когось крайнього. Краще робити 

якусь справу. Не важливий її обсяг. Коли кожен на своєму місці 

буде вносити певну дещицю, то це вже буде колосальна річ. На 

остаток!!! Зайшов сюди, щоб довідатися щось нове, цікаве про 

В. Чорновола, висловити свої міркування. Тож більше давайте 

спілкуватися по суті. 

Володимир Іваненко:  
 Пане Притик, я розумію і поділяю ваш юнацький запал і ен-

тузіазм. Що мене насторожує у ваших записах, так це потяг до 

менторства й повчань, а також захоплення теоретизування-

ми. Ви так захоплюєтеся цими речами, що вам і невтямки, що 

серед учасників дискусії є люди, які зробили серйозний практич-

ний внесок у розвиток української культури, та й у випрацюван-

ня методології наукових досліджень. 
 У вашому віці увесь свій вільний від навчання в університеті 

та від роботи час я проводив у науковій бібліотеці та по архівах 

і — писав та публікував статті й розвідки за своїми знахідками. 
 Незважаючи на те, що двадцять років свого життя я провів 

у студентській аудиторії й, безумовно, набув немало суто про-

фесорських звичок, я роблю усе можливе для того, щоб не по-

вчати тут інших, не нав"язувати свою думку, а лише підкидати 

на обговорення загалу питання й проблеми, які мені видаються 

важливими й актуальними 
 Пане Петраш, якщо у ви маєте на руках матеріали, які 
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засвідчують "брехливість" тієї чи іншої інформації про Чорново-

ла у роботах "цих псевдовчених", будьте ласкаві:  

 по-перше, називати імена "цих псевдовчених" та їхні праці, 

які стосуються Чорновола; 

 по-друге, аргументовано й переконливо піддавати критиці ці 

публікації; 

 по-третє, подавати достовірні свідчення; 

 по-четверте, уникати суджень абстрактного характеру, 

особливо — таких, що містять огульну критику. 
 Тут дехто любить посилатися на різні публікації в засобах 

масової інформації, але піддають сумнівам свідчення (спогади) 

очевидців або сучасників подій. Це ознака явно несерйозного під-

ходу до джерел. 
 У зв"язку з цим я хотів би нагадати, що публікації в ЗМІ, як 

правило, є вторинними джерелами, і ставлення до них завжди 

має бути дуже критичним, а докопування до першоджерел — 

обов’язковим. 
 Спогади учасників, свідчення очевидців, як правило, є первин-

ними джерелами інформації, і вони мають таку ж історичну та 

наукову цінність, як і документи. Ясна річ, і їх (спогади, свідчен-

ня, документи) треба сприймати критично. 

Іван Притик: 
 Пане Іваненко, наведені мною праці Деревінського опубліко-

вані не в ЗМІ, а в історичних наукових виданнях, затверджених 

Вищою атестаційною комісією України. Тож це зовсім інший 
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рівень подання інформації!! Додатково дає право мати до них до-

віру те, що їх автор опублікував вже численні праці про В. Чорно-

вола, а недавно з'явилася, інформація, що він опублікував уже 

другу книжку про В. Чорновола. Теж матеріал Степаненка — ке-

рівника групи, що займалася розслідуванням загибелі В. Чорно-

вола від Руху, також є достатньо вартим уваги. Щодо спогадів. 

Дивують закиди про те, що В. Чорновіл був агентом КДБ. Пане 

Іваненко, наведіть, будь ласка, факти (опосередковані і т. д.), 

документи, спогади очевидців тощо. Адже інакше це є наклепом 

на людину, яка не один рік за свої переконання відсиділа в табо-

рах, зазнала переслідувань і на волі. Підтвердіть, будь ласка, 

своє висловлювання конкретними фактами, що М. Бойчишин 

втік (саме ВТІК, а не ЗНИК) разом з великою сумою грошей. 

Якось дивно читати Ваші записи про те, що В. Чорновіл двічі 

програв президентські вибори Л. Кравчуку (у 1991 та 1994 рр.), 

адже він балотувався лише у 1991 р. Наплутали Ви, пане 

Іваненко, і щодо виїзної редакції газети "Київський комсомолець". 

В Маріуполі (тоді Жданові) було багато посланців на будівництві 

домни з Києва, тому й відкрилася там виїна редакції, де й став 

працювати В. Чорновіл. Хотів би дізнатися в яких роках Ви 

навчалися в київському університету? Буду вдячний за вичерпну 

відповідь. Наперед перепрошує, якщо мої питання чи роздуми 

Вас образили. Шукаю правди. 
 
Володимир Іваненко:  
 Пане Притик!  Якщо ви справді шукаєте правди, то я під-
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тримую вас у цьому пошукові. Однак ви шукаєте правди у вель-

ми дивний спосіб: ви цілковито довіряєте одним джерелам (пере-

важно вторинним) і категорично не довіряєте іншим. Скидаєть-

ся на те, що ви шукаєте „позитивної правди”, яка вписалася б у 

ваші особисті уявлення. На жаль, правда не буває ні позитив-

ною, ні негативною, і її треба приймати такою, як вона є. 
 Я розумію, що для вас дуже авторитетним є друковане сло-

во, та ще й затверджене Вищою атестаційною комісією Украї-

ни. Тут не місце дискутувати з вами про авторитетність як 

друкованого слова взагалі (на цю тему при нагоді розшукайте в 

журналі «Журналіст України» мою давню статтю із серії «Осно-

ви редакторської майтерності»), так і ВАКу.  
 Тут же поясню вам, що названі вами праці Деревінського та 

матеріал Степаненка однозначно є вторинними джерелами, і до 

них належить ставитися так само критично, як ви ставитеся 

до моїх поглядів на проблему. Звичайно, автор, який присвятив 

багато своїх публікацій одній темі, часто (але не завжди) заслу-

говує більшої довіри, ніж автори, які не є в темі професійно. 
 Хай вас не дивують мої закиди «про те, що В. Чорновіл був 

агентом КДБ». По-перше, я цього не стрерджую, а лише припу-

скаю, що він міг бути під впливом, і відтак спонукаю до подаль-

шого розслідування й роздумів. По-друге, мої припущення доста-

тньою мірою аргументовані (перечитайте лишень уважно напи-

сане мною з цього приводу). По-третє, якщо Ви вважаєте, що я 

зводжу «наклеп(ом) на людину, яка не один рік за свої переко-
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нання відсиділа в таборах, зазнала переслідувань і на волі», то 

доведіть, що я справді помиляюся, і я радо визнаю свої помилки. 
 Стосовно виїзної редакції газети «Київський комсомолець» я 

абсолютно нічого не наплутав. Київська обласна/міська молодіж-

на газета навряд чи могла мати виїзну редакцію в Донецькій об-

ласті, а от на будівництві Київської Комсомольської ГЕС вона її 

мала. Цей факт підлягає уточненню. Підіть у газетний відділ 

ЦНБ ім. В. Вернадського й подивіться. Зрештою, почитайте 

про це й у самого В. Чорновола.  
 Що стосується участі В. Чорновола у президентських вибо-

рах, раджу вам заглянути у статистику ЦВК, і подивитися ци-

фри, які доступні кожному. Відтак на тому тлі ще раз перечи-

тайте написане мною. (До Вашого відома, я працюю над стат-

тею про взаємини В. Чорновола з Л. Кравчуком, де маю намір до-

кладніше обговорити й зачеплене вами питання.) 
 Нарешті, стосовно історії з М. Бойчишиним. Перечитайте 

уважно написане мною з цього приводу. Я жодного разу не вжив 

слово «втік», а пишу лише про зникнення. Зверніть увагу на моє 

посилання на генерала Вілена Мартиросяна. Загляньте у сте-

нограми сесій Верховної Ради України у дво-тримісячний період 

після зникнення Бойчишина і зверніть увагу на виступи В. Чо-

рновола (я їх слухав із ложі преси ВРУ в живому режимі).  
 І останнє. Я не навчався в Київському університеті. Я викла-

дав там упродовж 20 років, виконуючи також і адміністративну 

роботу в ректораті та як заступник декана факультету жур-
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налістики. До речі, у цій групі є декілька моїх колишніх студен-

тів, і дехто з них були знайомі з В. Чорноволом краще, ніж я. 

Отож зверніть увагу на їхні коментарі до мої викладів. 

Іван Притик: 
 Дякую, пане Володимире, за відповідь. Я все намагаюся кри-

тично сприймати. Як кажуть: коли я сумніваюсь — значить я іс-

ную! Розумію Ваш скепсис щодо ВАКу. Я шукаю тієї правди, яка 

не жалує ні вік, ні регалії, оскільки вона їм не підвладна. Не ціка-

вить мені і приємна обгортка. Обов'язково прочитаю Вашу 

статтю. 
 Щодо наведених фактів — то мушу знову ж сказати, що Ви 

помиляєтеся. Насамперед щодо праці В. Чорновола в Маріуполі. 

На будові він там почав працювати на початку 1958 р., а через 

деякий час його знайшов працівник газети „Київський комсомо-

лець” С. Дубанін, який був уповноважений створити виїзну ре-

дакцію на зведені третьої домни у Маріуполі. За його пропозиці-

єю Чорновіл почав видавати з ним у двох багатотиражну газету 

будови”. 
 По-друге. В. Чорновіл не балотувався на виборах Президен-

та України у 1994 р. І це теж неспростовний факт. Подивіться 

хто тоді був кандидатом. В. Чорновіл лише кандитував на пре-

зидентських виборах у 1991 р., і дійсно поступився Кравчуку, зай-

нявши друге місце. 
 Щодо праці Чорновола на КДБ і зникнення М. Бойчишина. 

(тут перепрошую, Ви дійсно не вжили слово "втік") Ваші докази 
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опосередковані. Вони аж ніяк не можуть свідчити про припущене 

Вами. Попросив би Вас навести ґрунтовніші. Спростовувати да-

ні Ваші приватні міркування немає сенсу. Чого лише про Чорно-

вола не вигадували. Тож я розглядаю їх як чергову вигадку (коли 

б не сказати наклеп, оскільки Ви аж надто критично відкидаєте 

всі позитивні вислови щодо Чорновола). Це Ваше право. Але ще 

є совість, або пристойність і порядність науковця, яким Ви є. Я 

схиляюсь перед Вашими заслугами в сфері перекладу, та ми 

зараз перебуваємо у володіннях Кліо. 
 Скажіть, будь ласка, наскільки добре і близько Ви знали Чор-

новола? 

Володимир Іваненко:  
 Шановний пане Притик! Я висловив те, що я висловив, і ви-

словив так, як вважав (і вважаю) за потрібне. 
 Хочете дискутувати, обговорювати порушувані тут про-

блеми, будьте ласкаві, дискутуйте, доводьте свою правоту й 

помилковість позицій інших учасників, але не перетворюйте по-

шук істини на примітивний прокурорський допит. 
 Обговорювані тут проблеми болять кожному з нас — не 

менше, ніж Вам, а мені та моїм ровесникам — так ще й набага-

то довше, ніж Вам. 
 Прошу бути розважливим. Дякую за розуміння. 
 
Олена Мельникова-Курганова: 
 …пане Володимире, щодо праці Чорновола в Маріуполі в га-
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зеті виїзної редакції "Київський комсомомолець", то це правда. Я 

за фахом журналіст, і розглядаю творчість Чорновола з погляду 

журналістикознавця. Свої дипломні роботи присвятила журна-

лістській діяльності В. М. Чорновола. Знайшла в архівах (прива-

тному Чорновола, бібліотеки Вернадського та в нашій маріупо-

льській бібілотеці) його публікації і газети виїзної редакції (фор-

мату А4, що видавалися як додаток до Київського комсомольця) 

1958 р. зберігся й документ, що підтверджує і рік роботи в Марі-

уполі. Чорновіл вважав, що тут, у моєму рідному місті, він стве-

рдився як журналіст, бо газета була щоденною. 
 Щодо науковця Василя Деревінського. Він історик за фахом. 

Дуже прискіпливо готує свої роботи. Багато використовує архі-

вного матеріалу, бесіди з тими, хто добре знав Чорновола. Так 

пишу, тому що особисто знаю цього науковця і його праці. На 

форумі видавців у Львові він презентує 2 книги про Чорновола. 
 
Володимир Іваненко:  
 Пані Олено! Ну, хто ж заперечує, що В. Чорновіл працював у 

Маріуполі?! Єдине, що у мене викликає запитання, так це належ-

ність "виїзної редакції" "Київському комсомольцеві", а не “Комсо-

мольцеві Донбасу" (що було б логічно). Якщо така належність є 

факт, тоді "Київський комсомолець" мав якийсь особливий ста-

тус. Але це вже не стосується теми нашої дискусії. 
 Яким форматом виходили "виїзні" публікації, я, звичайно, 

знаю — зокрема, читав їх регулярно, коли улітку 1964 р. працю-

вав на будівництві Київської комсомольської ГЕС, де В. Чорновіл 
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якраз і був комсоргом ЦК ЛКСМУ. 
 Стосовно науковця Василя Деревінського. Здається, я не 

ставив під сумнів ні його фахової підготовки, ні його досліджен-

ня як такі (бо вони мені, зрештою, не відомі. Цікаво було б про-

читати написане ним). Усе, що я сказав у своїх коментарях, де 

згадувалося ім’я й цього науковця, так це про відмінність вто-

ринних джерел від першоджерел (а наукові роботи, зокрема й 

Деревінського, за визначенням є вторинними джерелами) і про 

необхідність критичного прочитання будь-якої публікації, будь-

якого джерела. 
 P.S. Дякую Вам за використання терміну “журналістико-

знавство”, до введення якого у науковий обіг мені довелося спри-

чинитися (див. мої публікації у зб. "Журналістика: Преса, теле-

бачення, радіо" початку 80-х, а також мою, на жаль, так і не ви-

дану монографію "Журналістикознавство: Теорія, методологія, 

ефективність науки про журналістику", рукопис якої можна зна-

йти у моєму архіві — ЦДАМЛМ України, ф. 1111). 
 
Юрій Луканов:  
 Про спогади, погугліть: Lukanov: My days as a useless KGB 

informer. 
 Мені чи то пощастило, чи то не пощастило, що я в Рух на 

посаду керівника прес-служби прийшов ну не те, щоб зовсім юна-

ком. Але, думаю, відзначався в багатьох питанням певною до-

лею інфантилізму. Тому до кінця не усвідомлював з ким працю-
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вав, маю на увазі їхнє значення для історії країни. А, можливо, 

одна річ, коли ти про когось в книжках читаєш, й інші річ, коли 

ти легендарних людей бачиш у реальному житті, то не сприй-

маєш їх як легенди. Та й я був більше заглиблений в роботу, 

тому особливо не звертав увагу на інших, навіть на чільників. 

Тому детальними спогадами ділитися не можу. Бо вони просто 

не відкладалися в мене у голові 
 Про Чорновола можу говорити наступне. Багато хто пози-

ціонує його як засновника Руху. Але він не був засновником. Він 

був в УРП і УГС. Пригадую, що Сергій Одарич, який в той час був 

керівником відділу якось так він називався організаційним чи 

щось таке. Так ось він згадував, що Чорновіл посміювався з Руху, 

бо, мовляв, його комуністи створили. Але точніше про це може 

сказати сам Одарич. А коли його висунули в президенти 1991 

року і він поїздив по України за підтримки рухівців, побачив силу 

організації, то і вирішив його очолити. 
 Після його програшу на виборах 1991 року. Відбулися, здає-

ться 3-і Всеукраїнські збори Руху. Номер уточніть, я можу поми-

лятися. Там сталася дуже гостра дискусія. Кравчук заявив, що 

він хоче опиратися на Рух, що він сповідує рухівську націонал-де-

мократичну ідеологію і хоче, щоб Рух погодився стати його опо-

рою. Більшість рухівського керівництва погоджувалося з цим. 

Лише Чорновіл і голови крайових організацій були проти. Чор-

новіл твердив, що Кравчук збирається будувати партноменкла-

турну Україну і тому Рух не може бути його опорою. Рух має за-
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лишитися в опозиції, тоді вперше прозвучало в конструктивній 

опозиції, тобто конструктивні кроки президента підтримува-

тиме, а деструктивні критикувати. Він наполягав на тому, що 

Рух повинен бути в опозиції і готувати власні кадри для взяття 

влади. 
 Тоді досягли компромісу — обрали трьох співголів — Драча, 

Гориня і Чорновола. Але, як я тепер розумію, заправляв всім пе-

реважно Чорновіл, бо мав підтримку від крайових організацій. 
 Відносно ж підготовки кадрів, то ця слушна теоретична те-

за лишилася лише в теорії, на практиці вона не втілювалася. 
 Чорновіл був блискучим декларатором ідей, можна було б 

сказати, що блискучим полемістом, але тут проблема. Полемі-

ка передбачає вміння чути опонента. Чорновіл на засіданнях ке-

рівних органів Руху, коли чув щось таке, з чим не погоджувався, 

міг легко перебити опонента і розповідати йому, що він не пра-

вий, не дослухавши його аргументів. Хоча аргументи самого 

Чорновола, певна річ, були дуже вагомі. Відносно практики, то 

думаю, що Чорновіл був не вельми вмілим організатором. Навіть 

у ВР, він міг зібрати фракцію Руху перед засіданнями і балакати 

про що завгодно, тільки не про позицію. Дуже часто фракція іш-

ла на засідання ВР непідготовленою. Правда, по останній тезі я 

не можу робити загальних висновків, бо сам у ВР з’являвся не 

так часто і кажу про це зі слів людей, яким довіряю. Не зі слів 

політиків, а зі слів активних рухівців, які тоді працювали у ВР. 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Лесь Герасимчук: 
 Дозволю собі кілька уваг до сеї дискусії:  

 1. Федченко, звичайно, був офіціозною особою, а його праця 

про пресу — це фальсифікація українських змагань у цій галузі.  

 2. Декани, може, й не завжди безпосередньо брали участь у 

політичних репресіях, але от інакше як репресією не назвеш ви-

гнання М. Кагаської з університету Затонським наприкінці його 

деканування.  

 3. Для кожного руху важливі не лише полемічні й пропаган-

дистські твори, але й дільність наріжного філософського харак-

теру та організаторська, а в центрі тоді має бути не фігура 

Чорновола, а Світличного, про котрого, на жаль, говорять зама-

ло. Мені також не трапляла на очі бодай одна політико-компара-

тивна студія "Світличний і Чорновіл". Пригадую, коли відбували-

ся запільні зібрання в майстерні Горської чи якісь диспути у Кочу-

ра з наріжних питань культури, то перед вів Світличний, ніколи 

не виставляючись на авансцені. 

Юрій Луканов:  
 Але треба сказати, що, попри перебивання співрозмовника, 

Чорновіл був коректним, ніколи не опускався до ососбистісних 

образ, не хамив. Коли його графік організовував хтось досвідче-

ний і акуратний, то він дотримувався цього графіка із задово-

ленням. 
 Михайло Бойчишин прийшов до Руху зі Львова разом з Чорно-

волом, після того, як він був обраний співголовою організації. 
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Бурлаков тоді пішов з посади, бо він категорично підтримував 

рухівську верхівку, як мені здається, налаштував проти себе го-

лів крайових організацій, пішов звідти. Потім я дізнався, що він 

працює в СБУ. Я був вельми здивований, він не був схожим на ка-

дебіста, навіть на військового не був схожий. Мало того, ви бу-

дете здивовані, але він був м"якою людиною, не дуже знався на 

принципах менеджменту, але я ніколи не помічав, щоб він хотів 

завдати шкоди Руху у своїх діях. Мені здавалося, що він щиро пе-

реживає за справу. У справах інформування журналістів він ціл-

ком покладався на мене. Мало того, я дуже не люблю непро-

фесійного втручання і коли він декларував щось таке в справі 

прес-служби, чого він не розумів, то я йому так і говорив. Він не 

ображався. Був ввічливим, не хамив співробітникам. Не був лю-

диною собі на умі. Тому я дуже здивувався, коли дізнався, що він 

пішов до СБУ. 
 Про вбивство Чорновола. Наводиться чимало фактів, які 

свідчать, що це таки було вбивство. Наприклад, Понамарчук, 

який був у машині з Чорноволом і вижив, наводить такий факт, 

що буквально напередодні перекопали дорожній знак, перенесли 

його на кілька сот метрів. Забув, що це за знак. Але якби він 

стояв на своєму місці, то аварії не сталося б. Крім того, дивна 

смерть одного з тих, хто сидів у машині. Він помер у лікарні на 

Волині від якогось наче отруєння. Крім того, міністр ВС Юрій 

Кравченко наступного дня заявив, що це ДТП. Але при тому на 

той час Чорновіл мав низький рейтинг. Він не був небезпечний 
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Кучмі. Єдиний варіант: за чутками Чорновіл обговорював з 

Ющенком підтримку Ющенка на виборах президента 1999 року. 

За фінансової підтримки Вадима Гетьана це могла б бути по-

тужна суміш. Але на момент вбивства Чорновола Гетьман вже 

рік як був мертвий. Але і справді Ющенко за підтримки Руху міг 

бути небезпечний. Але чому вбили не Ющенка, а Чорновола? 
 Дуже дивною була неучасть Руху в президентських виборах 

1994 року. Я 1993 року працював у Канаді на радіо, тому не знаю 

достеменних мотивів. Правду сказати навіть не цікавився. А 

варто було б. 

Олена Мельникова-Курганова: 
 Пане Володимире, може ви й знаєте, що зараз на “Журналі-

стиці" на 5 курсі читають курс "Історія і теорія українського 

журналістикознавства”. В. В. Різуном і Т. Трачук була написана 

монографія з такою ж назвою (десь 6 — 7 років тому). Але вашу 

роботу було б цікаво подивитися. Щодо первинних/вторинних 

джерел… Не всі мають доступ до первинних джерел і не у всіх на 

те є час. Можете не сумніватися, що Чорновіл працював в “Київ-

ському комсомольці" (у мене десь є ксерокопії газети, можу від-

сканувати). 

Юрій Луканов: 
 Додам іще версія, що розкол Руху це боротьба поганих сил 

проти гарних. Я не був свідком цих подій, але з кулуарних дже-

рел, яким довіряю, знаю, що напряг почався після того, як Чорно-
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віл заявив якійсь московській газеті, можливо, в той час ще фун-

кціонували "Московские новости", що наступні вибори в 1999 

році — це не "наше весілля". Тобто він ніби не збирався когось 

висувати. До речі, погуглив зараз на слова "Чорновіл — вибори 

1999 року не наше весілля". Там якийсь анонімний реферат про 

цю історію розповідає. Але два рази підряд неучасть у президен-

тських виборах — це смерть організації. Тому виникло невдово-

лення в лавах Руху. Чорновіл, розуміючи, що вибори він програє, 

не став висуватися сам, а виснунув ніби Удовенка, який теж був 

приречений. Програш на цих виболрах Чорновола поставив би 

питання про його перебування на посаді. Тим часом, проти та-

ких рішень була велика частина партійців. Тому організація роз-

кололася. Повторю: це версія, яка виглядає правдоподібною. 
 Всіх можливих критиків дуже прошу не шукати підтекстів у 

моїх словах. Я виклав те, що знав і бачив сам. Бо з Чорновола 

намагаються зробити ікону. Тим часом, він, попри всю свою ва-

гомість, був все ж таки людиною зі своїми вадами і достоїн-

ствами. Він не був бездоганним. Важливо розібратися у його 

плюсах і мінусах, щоб хтось у майбутньому не робив його по-

милки. Там, де я викладав факти від себе, то це те, що я знаю 

сам. І за це готовий відповідати. В інших випадках я наводив 

лише версії, які здаються мені вірогідними. Але я не наполягаю 

на них. Якщо ви надумаєте критикувати, то говоріть по суті 

сказаного, а не накидайтеся на ососбистість автора чи не шу-

кайте за мною лихого умислу. 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 А взагалі, пане Іваненко. якби ви написали якусь книжку про 

Чорновола легенду і Чорновола реального, то це був би цінний 

твір. Але мали б бути готові, що вас замордують критикою, що 

ви зводите наклеп на легендарну особистість 
 
Володимир Іваненко:  
 Цікава ідея, але... До критики мені не звикати: комуністи 

безперестанку нагадували мені, що я займаюся очорнительст-

вом. Переживу такі ж закиди і з боку “некомуністів". На жаль, ме-

ні бракує часу на написання навіть запланованих і початих уже 

речей. Зрештою, хто видасть мою книжку? Хіба що додати до 

тих 10 чи 12 томів, що уже чекають на видання у моєму архіві... 

Я ж завжди був дуже й дуже незручним автором і для лівих, і для 

правих, і для тих, що "і вашим, і нашим"... 
 Пані Мельникова! Дякую за наводку (маю на увазі "Історію і 

теорію українського журналістикознавства"). Я трохи погуглив і 

вжахнувся від справжньої лавини викорис-тання (до речі, не дуже 

й зовсім недоречі) введеного мною ще на початку 80-х років у 

науковий обіг терміну “журналістикознавство”/“журналистико-

ведение” (авторство самого ж неологізму, до речі, належить 

проф. Д. М. Прилюкові). Що мене особливо зворушило, так це 

приписування мого визначення (при цьому називають його 

"класичним"!) поняття “журналістикознавство” моєму колиш-

ньому асистентові... В. В. Різунові. 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Олена Мельникова-Курганова: 
 се ля ві) Буде можливість, можете переглянути цю працю, 

там є розділ, присвячений Дмитру Прилюку. 

Іван Притик:  
 Що ж, пане Іваненко, критика річ чудова, більше того, вона ні 

для кого не є зайвою!... Все ж було б цікаво дізнатися наскільки 

добре і близько Ви знали Чорновола? Також, заінтригувала Ваша 

згадка про те, що Ви проходили по його кримінальній справі 1972 

—73 рр. Якщо маєте можливість, то поділіться спогадами. 
 Пане Юрію, а які конкретні приклади свідчать про те, що 

Чорновіл був не досить вмілим організатором? Що йому в орга-

нізаційному плані не вдалося здійснити в Русі. 

Дмитро Коник:  
 Я думаю, що було цікаво почути спогади Луканова бо він 

справді в ті часи працював в прес-службі Руха і постійно контак-

тував с Чорноволом. Я не був настільки близьким з паном Вяче-

славом. Але за запрошенням друзів постійно допомогав у прес-

центрах на рухівських з"їздах і як діючий (тоді) журналіст як за-

раз би сказали "висвітлював" діяльність Руху а відтак досить 

часто брав інтерв'ю і у Чорновола і у Гориня і у інших рухівських 

лідерів. Що я можу сказати? Мені здається, що ми (українці) ду-

же сильно чекали на лідера і дуже сподівалися що з'явиться саме 

такий чоловік надійний, сильний, потужний. І чомусь ми подума-

ли, що Чорновіл зможе стати такою людиною. А він не став і 
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мабуть і не зміг би їм стати. Я абсолютно нічого не маю проти 

пана Вячеслава, він був і дуже розумною людиною і певною мірою 

харизматичною, але він все рівно трохи не “дотягував". 
 Я, наприклад, в зв"язку з цим згадую дії пана Чорновола під 

час ГКЧП. Думаю зі мною погодиться більшість, що він практич-

но віддав ініціативу Кравчукові і можливо тим унеможливив при-

хід до керма країни некомуністів. Адже Кравчук (так виходить) 

відстояв Україну під час ГКЧП, не дав ввести танки і т. і. А що 

робили тим часом рухівські генерали? Проводили цілодобові 

прес-конференції в Спілці письменників. 
 
Володимир Іваненко:  
 На превеликий жаль, Дмитро Коник стовідсотково правий. 

Юрій Луканов:  
 Іване, я назвав один ключовий факт: Чорновіл декларував, 

що Рух іде в опозицію і стане готувати кадри для державотво-

рення, бо Кравчук будує партноменклатурну Україну. Декларація 

нібито правильна. Але ніякої підготовки кадрів не сталося. Жод-

ної системної роботи. Оце головне. А решта — це похідні речі. 

Іван Лотоцький:  
 Чому тоді не сталося підготовки кадрів? Чому не було жод-

ної системної роботи? Що було тому причиною? 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Юрій Луканов:  
 Це треба було б зробити системний аналіз. Мабуть, сьо-

годні вже пізно. 
  
Дмитро Коник:  
 Чому не сталося ? Кравчук був сильним гравцем, а в Русі ба-

гато різних лідерів і лідерочків — згадайте лишень скільки були 

демократичних кандидатів в Президенти на перших виборах — 

7 чи 8? Там же всі були. 

Георгій Бурсов:  
 Прочитав цю довжелезну простиню з десятком авторів. 

2018 рік, панове літописці! Скільки ж ще можна удавати з себе 

недоторкану цнотливість? У моєму сосново дубовому лісі цього 

літа великий приплод їжаків. Навіть найменший з них чув, а де-

хто впевнений, що Рух, УНСО, Партію зелених... створено за 

ініціативою КГБ. Звідти й кандидатури потрібні проштовхува-

лися. І навпаки відштовхували, кого треба. Гюльчатай, відкрий 

личико! Краще сама це зроби, і буде героїчним вчинком "в гроб 

сходя". Щодо Чорновола, гадаю з ним пересолили, не варто було 

вбивати, наломав би таких дров, й не придумаєш ніяким про-

вокатором… Хіба що, як тренування московського спецзагону 

"чістільщіков". Потренувалися в Україні у попередні і ті роки, як 

на полігоні. 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Ніколай Муратов:  
 Так що,Чорновiл був двiчi засуджений за згвалтування? Из 

Хроники текущих событий № 56 (апрель 1980) : "7 апреля ЧЕР-

НОВОЛ поехал со своим начальником в командировку в Мирный. 

В этот день вечером он звонил из Мирного в Москву. 8 апреля 

ЧЕРНОВОЛ был арестован в Мирном по обвинению в покушении 

на изнасилование. 16 апреля А. ПАШКО получила из Нюрбы те-

леграмму, подписанную мужем, в которой говорилось, что все в 

порядке. На следующий день начальник ЧЕРНОВОЛА сказал по 

телефону, что его в Нюрбе нет: "Ну, выпил, похулиганил немно-

го, пустяки”. ЧЕРНОВОЛ содержится в пос. Марха (под Якут-

ском)” (http://hts.memo.ru/). 

Дмитро Понамарчук:  
 Пане «досліднику» життєдіяльности Вячеслава Чорновола!  
 Хочу навести для вас дослідження, що підписали три юрис-

ти – Роман ТИТИКАЛО, керуючий адвокатського бюра “Титика-

ло та партнери”; Ілля КОСТІН, Олексій БЕЖЕВЕЦЬ, партнери 

юридичної фірми "Правовий альянс”.  
 Про 1966 рік  
 Вячеслав Чорновіл відмовився свідчити у справі проти своїх 

друзів, чудово розуміючи, що цим самим наражає себе на велику 

небезпеку. 
 Кримінальна справа відносно братів Горинів, Мирослави Зва-

ричевської та Михайла Осадчого була однією з багатьох справ, 

які активно відпрацьовувались у той період у Львівській області 
✍ 384 ✍

http://hts.memo.ru/?fbclid=IwAR37Aog2wy6LXzSk2UHAVOg8wnwFPsncChksgRgWJxh8P_uhWb8jx11x8Xc


за статтею про антирадянську агітацію і пропаганду (ст. 62 

КК УРСР).  
 Як пригадує свідок тих подій Ярослав Кендзьор, "він заявив 

судді і прокурору, що жодних показів давати не буде, тому що во-

ни є злочинцями, порушують закон, проводячи засідання в за-

критому режимі…"  
 Як результат, колегія суддів Львівського обласного суду про-

сто на судовому слідстві відкриває кримінальну справу відносно 

свідка Чорновола.  
 Безпосередньо в судовому засіданні вже відносно Чорновола 

8 липня 1966 р. за відмову давати покази він знову підтвердив 

свої слова. Вироком народного суду Лєнінського району міста 

Львова від 8 липня 1966 року Чорновіл засуджений на три місяці 

виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням 20% заробіт-

ку на користь держави.  
 Про 1967 рік   

 5 травня 1967 року заступник прокурора Львівської области 

Е. Старіков викликав Чорновола та попередив його про кримі-

нальну відповідальність за ст. 187-1 КК УРСР.  Це стаття про 

“Поширювання завідомо неправдивих вигадок, що порочать ра-

дянський державний і суспільний лад" була введена в Криміна-

льний кодекс УРСР 9.11.1966 (зміни – від 12.01.1983; скасована 

14.04.1989) і її санкція – позбавлення волі до трьох років, або ви-

правні роботи до двох років, або до триста карбованців 

штрафу.  

✍ 385 ✍



 Нову статтю ввели для "розвантаження" більш суворої ст. 

62 "антирадянська агітація і пропаганда". Нове формулювання 

звинувачення полегшувало слідству і судові доведення провини 

(за звинуваченням за ст. 62 КК УРСР у "антирадянській агітації і 

пропаганді" було потрібно довести наявність мети "підриву або 

ослаблення" радянської влади, що, як правило, було досить 

важко).  
 Пізніше Чорновіл на допиті скаже, що про те, що не можна 

було надсилати збірку в офіційні інстанції, він якраз і дізнався від 

Старікова: «Від Старікова я вперше дізнався про цю нову стат-

тю, яка не друкувалась і за якою, як зараз виявляється, людину 

можна притягнути до відповідальности за написання заяви в 

офіційні інстанції».    
 Листи в офіційні органи не залишилися непоміченими. 20 

липня 1967 року прокурор УРСР Федір Глух своїм листом дає 

чітку вказівку прокурору Львівської области порушити кримі-

нальну справу проти Чорновола.  
 "Предлагаю немедленно возбудить уголовное дело и 

привлечь Черновола к уголовной ответственности по ст. 187-1 

УК УССР". 
 Сумлінний виконавець, прокурор Львівської области Борис 

Антоненко, 24 липня 1967 року порушує проти Чорновола кримі-

нальну справу за ознаками злочину ст. 187-1 КК УРСР, а фак-

тично – у зв’язку з укладанням збірника під назвою «Лихо з розу-

му (Портрети двадцяти "злочинців")». 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Володимир Іваненко:  
 Пане «коментаторе»! До вашого відома, копії листів до ЦК, 

про які ви тут нагадуєте, Чорновіл надсилав до редакції «Літе-

ратурної України», в якій я працював. Не всі, але деякі з них я 

читав ще тоді: мій стіл стояв упритик до столу відділу листів. 
 Крім того, серед моїх найближчих друзів були однокурсники 

Чорновола та ті, хто працював з ним. 
 КДБ, до речі, притягало й мене яко свідка у його справі, але з 

того нічого у них не вийшло. 
 Отже, я пишу про ці речі не як дослідник, а скорше як люди-

на, яка відстежувала ті події зблизька.  
 Так що ваш сарказм і скептицизм тут недоречний. 

Ніколай Муратов:  
 Пане Володимире, а звiдки iнформацiя про справу у потязi з 

жiнкою? Знаю, що таке було ще з Миколою Горбаль. 

Володимир Іваненко:  
 У випублікуваних матеріалах про це є. КДБ шило такі справи 

багатьом. Їх легко було спровокувати, підіславши фурію. Дми-

тро Понамарчук знає про це набагато краще, ніж я чи будь-хто 

інший. 

Броніслав Фастівець: 

 Вячеслава Чорновола я міг спостерігати лише здалека. Ли-

ше один раз трохи зблизька подивився. Це було під час приїзду 
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його "з командою" до Харкова під час чергової "президентської 

кампанії" (здається останньої в його житті). Чесно скажу , що 

ця зустріч не викликала у мене тоді бажання агітувати чи голо-

сувати за ту команду. Вячеслав Максимович поводився підкрес-

лено бадьоро представляючи себе і свою команду, але за тим 

куражом зовсім не проглядалося те, що тепер ми назвали б про-

грамою системних змін, навіть на словах. А я тоді по своїй наїв-

ності чомусь дуже хотів таке чути і бачити у всіх, хто брав на 

себе таку сміливість — балотуватися... Ще й тепер думаю, що 

сьогоднішні претенденти, жоден з яких, не маючи за душею ні-

чого системного, беруться балотуватись, просто елементар-

но розминулися з тим, що люди називають совістю. Знайомст-

во з сьгоднішньою дискусією не добавило нічого істотного до 

того, що я думав про В. М. Чорновола як про громадського і полі-

тичного діяча раніше, а думки тих, хто вважає, що якби він був 

живий, то Україна була б тепер такою як треба, є перебільшен-

ням .  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✍ 

ПРО "БОЯГУЗТВО" НРУ—УРП—ДПУ 

 В „Українській правді” виступив із колонкою Петро Камінь: 

„Вимагаємо честі господаря своєї землі, а не подачок 

ж е б р а к о в і ” ( h t t p : / / w w w . p r a v d a . c o m . u a / c o l u m n s /

2011/06/18/6277263). 

  Що викликає неприйняття, так це заклик автора, винесений у 

заголовок. Таке враження, що автор ніколи не відкривав тлумач-

ний словник на сторінці з гаслом „Честь”, де пояснено, що це – 

„сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується 

у своїй громадській і особистій поведінці” (СУМ. Т. 11. С. 316). Там 

же можна прочитати, що честь можна берегти й боронити Честь 

або є („Маю честь!”, слово честі, дівоча честь/незайманість тощо), 

або її немає („немає ні честі, ні совісті” і т.д.). Честь можна знайти і 

честь можна втратити або віддати... Але там немає й натяку на те, 

що честь можна вимагати... 

 Ну, а чого варта друга частина заклику! Ну, невже авторові не-

втямки, що жебрання воно і є жебрання (прохання, благання ми-

лості). Отож вимагати подачок – цілковитий нонсенс. 
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 Однак, я хочу повести мову не про стилістичні нюанси колонки 

Петра Каменя. Мене більшою мірою зацікавила в його колонці ін-

ша сентенція. Автор пише про те,”що ми втратили за 20 років 

незалежності величезний науковий, людський, технічний, 

гуманітарний, сільськогосподарський, національний, генетичний і 

інші потенціали через нерозуміння історичних законів розвитку 

держави і боягузтво Народного Руху, Української Республіканської 

партії, Конгресу Українських націоналістів та інших патріотичних 

організацій в питаннях взяття повної відповідальності за долю 

народу.” 
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 Не буду заперечувати того, що та скільки ми справді втратили 

за роки незалежності. Не буду сперечатися і з авторським закидом 

щодо „нерозуміння історичних законів розвитку держави”, тим 

більше що для мене залишилося незрозумілим, кому, власне, той 

закид адресовано. 

 Звинувачення НРУ, УРП, КУН та інших „патріотичних організа-

цій” у „боягузтві” – ось що мене зацікавило! Про яке боягузтво 

йдеться? Боягузтво перед ким? Чи проблема тут у боягузтві на-

званих і неназваних („інших”) організацій? – одні запитання „наїжд-

жають” на інші запитання, але відповіді годі знайти. 

 Я також немало думав про роль, яку відіграли названі й неназ-

вані „патріотичні організації” на шляху до незалежності України, у 

проголошенні незалежності України та у розбудові незалежної Ук-

раїни. Більше того, упродовж декількох років я спостерігав ці орга-

нізації зблизька, спілкувався з їхніми лідерами, відстежував їхні 

метаморфози від часу їх заснування. Ні тоді, ні навіть сьогодні (з 

відстані часу) у мене не було й гадки про їхнє боягузтво. І взагалі – 

навряд чи проблема тут у боягузтві як такому... 

 Прикметно, що за всі ці роки (два десятиліття!) навіть найсвіт-

лішим умам у в голову не прийшло, що не тільки увесь українсь-

кий народ чи народ України (кому як подобається), а навіть найсві-

доміша частина українського суспільства чи спільноти України 

(кому як подобається) була й залишається ошуканими, і що найці-

кавіше – вони навіть не підозрюють про це. 
 Почнімо з Народного Руху. Старші покоління громадян Украї-
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ни пам”ятають про те, що на початках навіть назва цього руху бу-

ла зовсім іншою – Народний рух України за перебудову. 

 Перше. Уже тоді багатьом було зрозуміло, що НРУ є проектом 

КДБ з метою „випускання пари”, тобто контролю над можливим 

стихійним повстанням мас трудящих. На користь цієї тези існує ці-

ла низка доказів: невимушені свідчення офіцерів КДБ (можу на-

звати імена), наявність у керівництві НРУ людей, так чи інакше за-

ангажованих тим же КДБ (можу назвати імена), наявність у керів-

ництві НРУ офіцерів КДБ (можу назвати імена), наявність архівних 

документів КДБ, відкритих для вільного доступу в інших респуб-

ліках колишнього СРСР, які свідчать, що організатори аналогічних 

НРУ рухів та фронтів в цих республіках таємно співпрацювали з 

КДБ за роки й роки до того, як їм було доручено зайнятися цим 

проектом (можу назвати імена й назви). Звичайно, я свідомий то-

го, що документального підтвердження участі КДБ України в орга-

нізації НРУ може й не виявитися, коли архіви КДБ будуть відкриті 

для вільного доступу. 

 Друге. Ідея НРУ (уже без тієї частини, що „за перебудову”) за-

хопила настільки широкі народні маси, що Рух був на межі виходу 

з-під контролю тих, хто його організував як інструмент для „випус-

кання пари”, а в керівні органи НРУ швидко виходили люди, не за-

ангажовані КДБ, і Рух почав перетворюватися на таку силу, яка 

могла багато чого зробити з того, що не входило в перелік постав-

лених перед ним завдань. 
 Третє. Щоб угамувати цю могутню стихію, яка рано чи пізно 
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могла б насправді оновити Україну, було вирішено перетворити 

НРУ на політичну партію, і поясненням до такого кроку було те, що 

НРУ не може брати участь у виборах, хоча у складі Руху й були 

масово представлені такі молоді партії, як УРП, ДПУ та інші, які 

могли брати участь у виборах. Перетворення НРУ на політичну 

партію уможливлювало запровадження партійної дисципліни й су-

бординації, а отже – керованість. 

 Четверте. Завдання перетворення НРУ з громадського руху/

фронту взяв на себе В’ячеслав Чорновіл, якому була потрібна па-

ртія для участі у виборах, оскільки він не міг розраховувати на лі-

дерське місце ні в УРП, ні в ДПУ. Виконавши функцію перетворен-

ня НРУ на партії і фактично ліквідувавши НРУ як широкий громад-

ський і громадянський Рух, Чорновіл виконав свою місію й раніше 

чи пізніше мусив зійти зі сцени. 
 П”яте. Хто очолив і очолює НРУ після смерті Чорновола? Ком-

партійні номенклатурники. Буквально із рук Чорновола керівницт-

во Рухом як партією прийняв Геннадій Удовенко – кадровий радя-

нський дипломат, колишній міністр в уряді Леоніда Кучми. Тепер 

НРУ також очолює колишній кадровий співробітник ЦК Компартії 

України і також колишній дипломат ще радянського вишколу Бо-

рис Тарасюк. Чи треба нагадувати, що радянські дипломати так чи 

інакше повинні були співпрацювати з КДБ? 

 Куди йде під їхнім мудрим керівництвом НРУ? А нікуди – топ-

четься на місці, обмежуючись деклараціями, не маючи в своєму 

активі ніякої концепції побудови незалежної України. Ну, й, звісно, 
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гризуться з іншими Рухами за місце під сонцем. Згадайте, скільки 

„Рухів” появилося на світ відтоді, як почалося оте заганяння віль-

ної громадської/громадянської ініціативи в рамки політичної партії. 

 Схоже, що не звертаємо ми уваги й на інше. Скільки відомих 

політичних діячів, народних депутатів усіх рівнів вийшло з НРУ? 

Пригадуєте бодай найвідоміші імена? Де ці люди зараз? Непо-

мірно багато їх опинилося в партіях, які ніколи не мали відношен-

ня до Руху. Ціла когорта колишній рухівців зараз „прикрашають” 

виборчі списки Партії регіонів й міністерські посади в уряді Януко-

вича – Азарова і що особливо цікаво – енергійно тягнуть Україну 

туди, звідки намагалися витягувати її два чи півтора десятка років 

тому. Найвідоміші імена – Сергій Головатий, Олександр Лаврино-

вич та ін. 

 Звичайно, важко стверджувати, що Українська республікан-
ська партія (УРП) також була проектом КДБ. Але що КДБ пильну-

вав і контролював цю партію, немає сумніву. Пригляньтеся уважні-

ше, хто саме оточував Левка Лук’яненка як лідера УРП у перші ро-

ки існування партії, хто спричинився і що спричинило до розколу 

партії на дві, а потім ще раз на дві. 

 Один мій знайомець на ім’я Іван Кислюк, який двадцять п’ять 

років пробув у таборах та на засланні, якось розповідав мені після 

відвідин офісу УРП й розмови із Лук’яненком. Гострий зір довголіт-

нього засланця примітив в оточенні лідера УРП людину, яка ніяк 

не вписувалася в контекст партійців-республіканців і яка виклика-

ла у нього підозру. 
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 Кислюк запитав Лук’яненка, що то за чоловік. Лук’яненко на це 

відповів, що то дуже гарна людина. Чим же гарна? – не відставав 

Кислюк. Виявилося, гарна тим, що має машину й охоче возить 

партійного боса куди йому треба. Через кілька місяців той „гарний 

чоловік” зумів розсварити лідерів УРП, і „процес пішов” – ми стали 

свідками множення партій республіканського закрою. 

 Приблизно така ж доля спіткала й Демократичну партію Ук-
раїни (ДПУ), засновану моїм давнім знайомцем Юрієм Бадзьом. 

Де тепер засновник партії? Не чути ні як політичного діяча, ні як 

філософа. Де тепер сама ДПУ? Після того, як вона пройшла по 

руках Дмитра Павличка й Володимира Яворівського, ДПУ опини-

лася під орудою якоїсь спритної провінційної жіночки, а потім на-

казала довго жити. Природно, з неї започковувалися інші демокра-

тичні партійки. Принцип „поділяй і володарюй” зробив своє діло, 

викинувши партію разом з її ідеалістами-засновниками на смітник 

історії. 

 До слова скажу тут таке: мене активно агітували в члени УРП 

(особливо наполегливо – Василь Овсієнко), але ще активніше ме-

не хотів зробити демократом Юрій Бадзьо. З цього приводу у мене 

відбулося дві тривалих і серйозних розмов із засновником ДПУ. 

 Запросивши мене на розмову перший раз, Юрій Бадзьо пові-

домив, що ДПУ планує видавати газету „Демократ” і що він дуже 

хотів би бачити мене на посаді головного редактора цієї газети. Я 

тоді йому відповів, що я ж не є членом ДПУ. Мій давній приятель 

сказав, що вони приймуть мене в партію, аби тільки на те було 
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моє бажання. У відповідь я пояснив, що як журналіст я волів би 

залишатися поза партіями. Пригадую, наслідок розмови дуже роз-

чарував Юрія і скидалося на те, що він на мене навіть образився. 

 Пройшло пару місяців, і Бадзьо знову зателефонував мені й 

попросив зустрітися з ним. Я думав, що будемо обговорювати 

якусь іншу тему. Як виявилося, ту ж саму. Я ще раз наголосив на 

тому, що не маю наміру вступати в жодну політичну партію. Тоді 

лідер ДПУ раптом каже мені, що в принципі це й не обов”язково – 

хай я буду безпартійним, але аби таки згодився редагувати „Демо-

крат”. Я оторопів, а потім сказав Юрієві: „Ну, й уяви собі, що ваше 

політбюро ухвалює якесь рішення щодо роботи центрального ор-

гану вашої партії, а головному редакторові начхати на нього – він 

же безпартійний і залишає за собою право займати свою, неза-

лежну позицію. Куди і як далеко зайде ваша партія?” На тому роз-

мову було закінчено, і Бадзьо більше не повертався до цієї теми. 

Справді, куди і як далеко зайшла ДПУ?   

 Схожа ситуація була і з Конгресом українських націоналіс-
тів (КУН). Поки цю партію очолювала Слава Стецько, „патріотична 

організація” якось трималася купи. У пані Слави був і авторитет, і 

досвід, і знання. Була вона жінкою вольовою й мудрою. На остан-

ньому наголошую особливо, бо мав із нею кілька тривалих серйоз-

них розмов, вона на мене справила дуже велике враження, і що 

особливо для мене приємно – ми сходилися в поглядах на багато 

яких явищ. До речі, пані Стецько скаржилася мені на те, як їй за-

важають працювати. 
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 Що являє собою КУН тепер? Хто його очолює? Чим вирізня-

ється активність цієї партії з-поміж інших? Шукайте відповіді самі. 

 Ви не бачите керованості в усіх цих процесах? Ви не бачите, 

наскільки активну роль і у створенні, і в руйнуванні національних 

політичних сил відігравали й відіграють одні й ті ж люди? Якщо ви 

цього не бачите, тоді немає про що й говорити. 

 Насамкінець ще одно, що, здавалося б, не має прямого відно-

шення до обговорюваного питання, але організації, які я зараз на-

зву, дуже гарно вписуються в означення „патріотичні” – Всеукра-
їнське товариство „Просвіта” та Товариство української мови 
імені Т. Г. Шевченка. І перше, і друге заснували й очолили мої 

давні колеги й друзі. Я вже висловився з приводу діяльності цих 

організацій у статті „Чи потребує захисту українська мова?” 

так: 

 „Відкрийте шкільні підручники з історії України, навіть табачни-

ківського пошибу. Я певен, що ви там знайдете бодай згадки про 

„Просвіту”. Поцікавтеся докладнішими матеріалами з історії „Про-

світи” – їх неважко знайти в інтернеті. Зверніть увагу на те, що від 

часу заснування перших своїх осередків ця організація влашто-

вувала курси української мови, поширювала україномовні кни-
жки, добуваючись ледве не до кожної родини у містах і селах як 

Західної, так і Східної України. 

 У багатьох на пам”яті, як наприкінці 80-х років ХХ століття, тоб-

то якихось двадцять років тому, було відроджено уже згадану 

„Просвіту” й засновано Товариство української мови імені Т. Г. 
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Шевченка. Очолили ці організації досить відомі українські пи-

сьменники, поети, літературознавці, серед яких багато справді 

знаних серед широкого, масового читача. 

 Спробуйте тепер з”ясувати, скільки конкретних курсів україн-
ської мови, інших культурних заходів для пропаганди української 

мови влаштували ці організації за двадцять років свого існування 

– на Галичині, в Закарпатті, у Подніпров”ї, в Донбасі, в Криму? Чи 

багато україномовних книжок хоча б своїх лідерів донесли вони до 

осель родин шахтарів і мореплавців, лісорубів і сталеварів, хлібо-

робів і виноградарів? 

 Боюся, що відповіді на обидва запитання будуть вельми невті-

шні. Усе, на що ці організації спромоглися, так це допомогти своїм 

лідерам випхатися в народні депутати та на верхи виконавчої вла-

ди. Усі заходи, спрямовані на реальний захист і реальну пропа-

ганду української мови, звелися до одного – лементу про необхід-

ність захисту української мови з боку держави. Інакше кажучи, усі 

двадцятирічні зусилля пішли на свисток.” 

 Чи можна звинувачувати „Просвіту” та Товариство української 

мови яко „патріотичні організації” у боягузтві? У бездіяльності – 

можна, а от у боягузтві – навряд. Не виключено, що не тільки в по-

літичній, але й у культурній сфері ми були й залишаємося ошука-

ними. І навіть не підозрюємо цього. А наші ідеологічні опоненти й 

противники знай своє роблять. 

 Тільки чи треба винуватити їх, коли ми винні самі? 

  19 червня 2011 р. 
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ОБГОВОРЕННЯ 
 
Володимир Пономаренко:  
 Ото ж бо й воно, що винуваті ми самі. ВСІ!!! Дякую! Гарний і 

вірний аналіз.  

Микола Дмитренко:  
 Правильний і влучний аналіз. 
 Активно і з надією сприйняв ідею руху за перебудову з перших 

років його формування. Але вже після 3-х років стало зрозуміло, 

хто являється ініціатором цього проекту... Ідея створення партій 

розвалила цей рух. І тому всі хто працював на створення партій - 

працювали проти прекрасної ідеї масового руху народу за пере-

будову. Проти майбутнього України, як держави. По іншому не мо-

гло і бути. Народ як спав так і продовжує спати. Совковий віками 

набутий менталітет. А якось воно буде... В той же час кукловоди 

не дрімають.... 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ЧОРНОВІЛ, БУРЛАКОВ,  
ЗНИКНЕННЯ БОЙЧИШИНА... 

 Першим головою Секретаріату НРУ був Віктор Бурлаков. Я не 

був знайомий із ним особисто, хоч бачив його не раз, коли навіду-

вався у справах до офісу Руху. Хто він і звідки він прийшов у Рух, 

мене, зрештою, й не цікавило, оскільки доводилося спілкуватися із 

вищим керівництвом НРУ – переважна більшість співголів Руху 

були моїми давніми знайомцями. 

 Бурлаков мені запам”ятався з того моменту, як він покинув 

Рух. Про те, що він покинув Рух, я довідався, переглядаючи на 

початку 1992 року черговий номер газети „Вечірній Київ”, у якій на-

трапив на маленьку замітку, яка повідомляла про те, що „Віктор 

Бурлаков повернувся на роботу в Службу безпеки України”. Саме 

так і було сказано: „повернувся”. 
 Перше, що мені тоді подумалося, що хтось у „Вечірці” або 
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свідомо ризикував наразитися на неприємності, або ж мимоволі 

спричинився до зливу інформації. 

 Була в тому „повернувся” й очевидна безглуздість: формально 

Службу безпеки України було щойно створено. Ну, як можна було 

повернутися туди, чого ще вчора-позавчора просто не було? Оче-

видно, що йдеться про звичайну зміну вивіски.  

 Словом, це „повернувся” було для мене ще одним підтверд-

женням того, що Народний рух України за перебудову був проек-

том КДБ і що в керівних органах його кишіло офіцерами радян-

ської спецслужби. 

 З інформації випливало, що В. Бурлаков обійняв в СБУ посаду 

начальника одного із управлінь, тобто генеральську посаду. Чи 

був він на той час бодай полковником, хай підкажуть люди обізна-

ні, а от що на Рух він ішов у званні принаймні майора КДБ – це у 
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мене сумніву не викликає... Словом, керуючи Рухом, чоловік за-

служив і чергові зірки, і посадове підвищення. 

 Нещодавно я поцікавився у колишнього штатного співробіт-

ника Руху (який, до речі, є членом нашої групи) долею Бурлакова, 

і ось яку інформацію я одержав: 

 «Бурлаков після звільнення з Руху, коли в нього стався конф-

лікт з Чорноволом, пішов на роботу в СБУ. А тепер на пенсії. Я 

його бачив, коли рухівці старі хотіли зробити відзначення річниці 

Руху. Там навіть оргкомітет створили. Мені пропонували 

піаром займатися. Але з усього того вийшов майже пшик. Вони 

почали сваритися на тему: чи залучати тих рухівців, які з зараз 

у лавах ПР».  

 Очевидно, було б цікаво довідатися докладніше про конфлікт 

Бурлакова з Чорноволом. Сам Бурлаков навряд чи буде розщирю-

ватися з приводу цього конфлікту й напевно відбудеться загальни-

ками. Сподіваюся, що колишній співробітник Руху проллє світло 

на цей конфлікт, як він (конфлікт) бачився збоку. Можливо, ще 

хтось володіє інформацією про це. 
 
*     *     *  

 Віктора Бурлакова заступив на посаді голови Секретаріату 

Руху чоловік на ім”я Михайло Бойчишин. Хто він і звідки він при-

йшов у Рух, мене так само не цікавило, хоча тепер хотілося б дові-

датися про цю особу якомога більше, і ця цікавість у мене особис-

то появилася після таємничого зникнення Бойчишина. 
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 Як напевно багатьом відомо, пропрацювавши головою Секре-

таріату Руху якихось пару років, Михайло Бойчишин несподівано 

зник, прихопивши, якщо я не помиляюся, чверть мільйона доларів 

готівкою. То були гроші, жертвенно даровані Рухові українською 

еміґрацією. Чому така величезна сума грошей зберігалася в офісі 

Руху, то вже інше питання: хай уява кожного домалює собі, які 

грошики там крутилися... 

 Повернімося, проте, до зникнення Бойчишина, про яке тоді ду-

же багато писалося в пресі, говорилося по телебаченню й радіо. 

Годі й говорити про розмови на кухнях та курилках. 

 Пригадую поведінку В. Чорновола, який кожного разу, виходя-

чи до трибуни Верховної Ради 

або даючи інтерв”ю, буквально 

волав про те, що ніхто не зай-

мається зникненням Бойчиши-

на. 

 Звичайно, було порушено 

кримінальну справу, але здава-

лося, що ні СБУ, ні МВС, ні про-

куратура пальцем об палець 

не вдарили, щоб розслідувати 

ту справу й вийти бодай на 

якісь сліди Бойчишина. Здава-

лося, що ніхто й не збирається, 

ніхто й не зацікавлений у 
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розслідуванні тієї справи... Наскільки пам”ятаю, не було бодай 

чогось подібного на „розслідування” (свідомо беру слово в лапки) 

убивства Г. Гонгадзе або отруєння В. Ющенка. 

 І це справді було дивним: був чоловік – і раптом безслідно 

зник, були гроші – і раптом безслідно зникли... 

 Через пару місяців після зникнення Бойчишина мені довелося 

бути в офісі генерал-майора Вілена Мартиросяна, який на той час 

очолював якийсь напіввійськовий-напівцивільний комітет, створе-

ний Л. Кравчуком, а на початках Руху очолював Раду національно-

стей НРУ, тобто був одним із чільних засновників і лідерів Руху. 

 Після того, як ми поточили ляси та обмінялися анекдотами, 

хтось із присутніх (нас було четверо чи п”ятеро) раптом запитав: 

 „Вілен, а що ви думаєте про зникнення Бойчишина?” 

 Генерал Мартиросян обігрів кожного з нас своїм теплим вір-

менським поглядом і після паузи сказав дослівно таке: 

 „Ребята, о каком исчезновении идет речь? Он в командиров-

ке!” 

 Заглиблюватися в тему він просто відмовився, повторивши: 

 „Я же сказал, что он в командировке!” 

 По тому ми фактично й розійшлися. 

 Із сказаного Мартиросяном випливало, що кому треба знати, 

куди подівся Бойчишин, той знає. Очевидно, про це знали (й зна-

ють) ті, кому належало б розслідувати зникнення і Бойчишина, і 

грошей. Тому й не розслідували... 
 Не виключено, що знав про місію Михайла Бойчишина й Чор-
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новіл, а його волання з парламентської трибуни та у спілкуванні з 

колегами-журналістами було спланованим маневром. 

  

*     *     * 

 Що випливає із цих двох епізодів? 

 По-перше, в обох ситуаціях Чорновіл мав діло із представни-

ками спецслужб, які займали відповідальну посаду в очолюваній 

ним громадсько-політичній організації і які виконували не тільки 

завдання, які ставив перед ними Чорновіл як лідер цієї організації, 

але й завдання, які ставили перед ними інші їхні начальники. 

 По-друге, очевидно, що Чорновіл і сам був... 

 Я розумію, як зараз мені почнуть дорікати, що я наговорюю на 

Чорновола, що я очорнюю Чорновола й т. ін. 

 Так, прямих доказів заангажованості В. Чорновола у мене 

немає. І вони навряд чи й появляться коли-небудь: якщо їх ще не 

знищили, то знищать. 

 Існує, однак, ряд опосередкованих доказів, і наявність офіцера 

КДБ Віктора Бурлакова на відповідальній посаді в НРУ – не най-

більш переконливий аргумент на користь того, що Рух був проек-

том КДБ. 

 Вище керівництво Народного руху України за перебудову так 

чи інакше було заангажоване радянськими спецслужбами. Ми всі, 

хто крутилися в літературних і навкололітературних, мистецьких і 

журналістських колах 60-х – 70-х років, чули не раз і не два про те, 

що той чи інший поет, прозаїк, літературний критик, журналіст, 

режисер „вимушений був піти на співпрацю”... Про когось говори-
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лося пошепки, про когось навіть уголос, а хтось і сам не прихову-

вав своєї заангажованості... Серед співголів Народного руху Украї-

ни за перебудову таких було більшість. 

 Не поспішаймо їх звинувачувати – спробуймо зрозуміти, став-

ши на їхнє місце. Такий був час. Не кожен міг повторити долю Ва-

силя Стуса або Валерія Марченка. 

 Одного разу у мене була нагода поговорити із В. Чорноволом 

про КДБ. Це вже було після проголошення незалежності України. 

На офіційному відкритті початку навчального року в Києво-Моги-

лянській академії. Почесний президент Могилянки Леонід Кравчук 

запізнювався на цілу годину, і ми мали удосталь часу на спілку-

вання. Так сталося, що Чорновіл і я опинилися наодинці у читаль-

ному залі бібліотеки. Зав'язалася така собі розмова ні про що. Ну, 

а потім я вирішив скористатися нагодою й розповісти В’ячеславові 

Максимовичу, як КДБ притягало мене як свідка у його справі 1973 

року (то була цікава історія, і я її виповім у деталях з іншої нагоди). 

 Я був шокований тим, як повівся Чорновіл, коли я тільки ска-

зав йому, про що давно хотів йому розповісти. Розмова, однак, не 

вийшла: Чорновіл просто не захотів про те й слухати, і явно не то-

му, що то було для нього боляче чи не хотілося ворушити минуле. 

Жест був аж надто виразний. 

 Тут я дозволю собі зробити відступ і розповісти дещо цікаве, 

пов’язане із... литовським „Саюдісом”, який, до речі, активно допо-

магав українському Рухові – у Литві друкувалися більшість рухів-

ських видань. 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 У травні 1990 року мене було запрошено у Вільнюс на дводен-

ний захід, який проводила Спілка журналістів Литви для своїх ко-

лег із інших республік. Це було по суті камерне зібрання: десятка 

півтора гостей, і я був єдиним представником України. 

 У перший день нашого „семінару” нам було влаштовано зуст-

річ із Вітаутасом Ландсбергісом, який був засновником і лідером 

литовського руху „Саюдіс” і який на той час уже обіймав посаду го-

лови Верховної Ради Литви. Ландсбергіс довго й нудно виступав 

перед нами, й запам”ятався мені тим, що вийняв із внутрішної ки-

шені піджака блакитний ООНівський паспорт „громадянина світу” 

й почав хизуватися тим, що може з цим паспортом перейти кордон 

будь-якої країни світу. Уже тоді мені подумалося: якщо ти такий 

патріот Литви, чому б тобі не похизуватися тим, що ось ВР Литви 

ухвалила закон про литовський паспорт, і ось ти вже маєш його у 

своїй кишені за номером один... 

 Другого дня нам влаштували аналогічну зустріч із Альгірдасом 

Бразаускасом, який на той час ще був першим секретарем ЦК Ко-

мпартії Литви й головою литовського уряду. Він також виступив пе-

ред нами із нудною офіційною промовою, а потім відповів на запи-

тання. Хтось із учасників нашого збіговиська попросив його висло-

витися про Ландсбергіса. Бразаускас зробив затяжну паузу і потім 

сказав таке: „Сегодня я ничего не буду говорить вам об этом 
человеке – ни хорошего, ни плохого. Придет время, и вы все узна-

ете”. 
 Час „узнавания” настав для мене тоді, коли президентом Лит-
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ви став Валдас Адамкус, який більшу частину свого життя (здає-

ться, 45 років) прожив в Америці й був вихований на американсь-

ких традиціях. Отож, ставши президентом Литви, він відкрив архі-

ви спецслужб і зробив їх надбанням суспільства. На матеріалах 

тих архівів і було написано розлогу статтю про Ландсбергіса, яку я 

прочитав на шпальтах газети „Новое русское слово”, яка виходить 

у Нью-Йорку. З посиланнями на архівні матеріали (номер справи, 

аркуша, сторінки – як належить), у тій статті говорилося про те, що 

Ландсбергіс за двадцять років до створення „Саюдіса” активно 

співпрацював з КДБ. І тоді я згадав сказане Бразаускасом. 

 Розголос колись таємної інформації не дуже й зашкодив ка-

р’єрі Ландсбергіса – зараз він представляє Литву в Європарла-

менті. 

 У цьому світлі, згадуючи гарячі теледебати кінця 80-х між се-

кретарем ЦК КР України Леонідом Кравчуком та співголовою На-

родного руху України за перебудову Іваном Драчем, думаю собі 

про те все як про добре відрежисовані спектаклі. 

 Пройшло зовсім небагато часу, й Іван Драч, Іван Дзюба та інші 

рухівці й демократи почали обіймати високі посади в уряді прези-

дента Леоніда Кравчука. 

 От тільки у Чорновола щось не склаладося із Кравчуком. Але 

це вже – тема іншої розмови. 
 
 9 липня 2011 р. 
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ОБГОВОРЕННЯ 

Юрій Луканов:  
 Може, я помиляюся, але першим головою секретаріату Руху 

був Михайло Горинь  
 Бурлаков не був головною ланкою того конфлікту. Конфлікт 

полягав у тому, що переважна більшість керівництва Руху під-

тримало пропозицію щойно обраного Президента Кравчука про 

те, що Рух має стати його кадровою опорою, оскільки він сприй-

має ідеї Руху. Переважна більшість керівництва це Драч, Лариса 

Скорик, Павличко, ну ледь не всі. Бурлаков був на стороні біль-
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шості керівництва. Але Чорновіл був чи не єдиний, хто висту-

пав проти, заявляюючи, що Кравчук хоче побудувати партно-

менклатурну Україну. Він тоді оголосив, що Рух буде — такий 

термін прозвучав уперше — в конструктивній опозиції до влади. 

Тобто позитивні ідеї він буде підтримувати. А негативні крити-

кувати. Але головне: Рух сам буде готувати кадри і готувати-

меться взяти владу в державі. Очевидно, ідеї Чорновола були 

правильними, але на практиці він їх не здійснив. Зокрема, тому, 

що він був класним публіцистом і теоретиком, але ніяким ор-

ганізатором.  
 Михайло Бойчишин був людиною із Західної України. Здаєть-

ся, зі Львова. Він був соратником Чорновола, останній дуже йому 

довіряв. А чому він зник — можна лише здогадуватися. 
 До речі, хочете вірте, а хочете не вірте. Але Бурлаков щиро 

хотів працювати ефективно. Інша річ, що він не вмів робити ба-

гато речей. адже не мав навичок керівника і багатьох речей не 

розумів саме через брак досвіду. 

Володимир Кулеба: 
 Бурлаков — генерал КаГеБе, досить у довідник тих часів по-

дивитися, як і багато хто — наприклад, Лавринович, котрий 

тоді називав себе Олесем, досить згадати, як розвалив справу 

Гонгадзе, коли очолював комісію. Як і, зрештою, Марина Остапе-

нко, яка була в апараті Руху, а потім повернулася на звичну ро-

боту. Таких перевертнів навколо В. М. було немало... 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Володимир Іваненко: 
 Можливо, що формально першим головою секретаріату й 

був М. Горинь. Це можна перевірити. Те, що Ви зараз пишете 

про роль Бурлакова, тільки підсилює мої висновки. 
 Володимирові Кулебі (можна читати всім):  
 Я не називав би їх перевертнями. Бо відтак і Вас почнуть на-

зивати перевертнем: от, був чоловік інструктором ЦК КПУ, вхо-

див у номенклатуру ЦК КПУ як редактор республіканської газе-

ти — був вірним ленінцем і навіть крутішим за свого боса Л. 

Кравчука (і не заперечуйте: що було, то було), а потім раптом 

одного ранку прокинувся демократом... 
 Не ображайтеся! "У кожного своя доля і свій шлях 

широкий" (Т. Шевченко). 
 Ми говоримо про людей із спецслужб. Про чекістів. Один ду-

же відомий чоловік любить повторювати, що колишніх чекістів 

не буває. Отже, про метаморфози не йдеться. Йдеться про ви-

конання конкретної роботи. Вони її добротно й виконували, і 

виконують. У які шати не рядилися б. 
 Не можу говорити про Лавриновича, хоч мене й дивують кру-

ті віражі його біографії: фізик — кандидат технічних (не фізико-

математичних!) наук — викладач хімічного (sic!) машинобудуван-

ня — професійна політична робота (комісар, значить) — канди-

дат юри(н)дичних наук (та ще й за якою темою — вибори!) — і 

от двічі мініст(е)р самої її величності юстиції... Круто, чи не 

так?  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 Якщо з людини не вийшов ні фізик, ні машинобудівник, ні комі-

сар, то який з нього може бути лідер галузі, яка є основою основ 

державності, прав і свобод, верховенства права і прочая, і про-

чая? Чи не нагадує це вам постать відомого з історії КПРС та 

радянських кінофільмів балтійського матроса?  
 Конкретніше й предметніше я можу говорити про таку відо-

му особу, як Сергій Головатий, якого знаю ще з його студентсь-

ких років на факультеті міжнародних відносин та міжнародного 

права. То був факультет, на якому готували фахівців для країн, 

що розвиваються. Радянських студентів на той факультет на-

бирали лише півтора десятка, і їхнім завданням була "робота" із 

своїми однокурсниками-іноземцями. Що ці хлопці були заангажо-

вані КДБ, було відомо усім, про це багато говорено й писано. Чи-

мало з них потім пішли на оперативну (штатну) роботу в КДБ. 
 Отже, С. Головатий — один із тих. Відтак, його діяльність і 

в Русі, і в Асоціації українських правників, і в Українській правничій 

фундації, і деінде так чи інакше пов"язана з його заангажова-

ністю. 
 Чи можна називати його перевертнем? Очевидно, що ні. Він 

є тим, ким він є, і його сприймати й приймати треба як даність. 

Віддаймо йому належне: людина він обдарована, талановита й 

розумна. Треба сказати, що дуже йому бракує того, що конче по-

трібне політикові, — мудрості. 
 Брак мудрості зрештою й спричинився до його деградації як 

політика, який починав дуже успішно як молодий політик, який 
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був дуже перспективний як демократ, але який зрештою опи-

нився на задвірках Партії регіонів як статист — не більше. 
 
Володимир Кулеба: 
 Категорично і 100 процентно не згоден з Вашою жодною 

тезою. Через це ми всі в лайні, що "входимо в положення". Від 

усіх названих Вами людей треба було вчасно очиститися. Про 

це до хрипу сперечався з В. М., який, може, єдиний з дисидентів 

не продався КаГеБе, але терпів їхню присутність коло себе. Не 

раз і не два доводив йому практично, конкретно, що наші з ним 

підозри стосовно того чи іншого апаратчика з Руху чи депу-

тата з Народної Ради підтверджуються, але В. М. не йшов на 

розрив. Тоді це можна було виправдати — Рух всотував усіх де-

мократів — був там і Кінах, наприклад, і Шишкін, і Лук"яненко, і 

Ємець — широкий спектр. Це одне. А інше — коли свідомо за-

слані козачки працювали на КДБ і компартію, руйнували з сере-

дини, оперативними методами, вербували, провокували і т. п. 

До речі, Кравчук виграв кампанію багато в чому завдяки КДБ, ін-

синуаціям типу: В. М. всі пенсії відбере та ін. Закони спецслужб 

відомі — якщо не ти, то тебе. "С ним я бы не только в разведку, 

но и в контрразведку пошел!" І що в результаті? 20 років мину-

ло, Україна за крок від прірви, від втрати суверенітету, відддана 

на поталу бандитам. Дійшло до того, що ВВП український каб-

мін призначав. Кабмін, де немає жодного українця, крім Табач-

✍ 3113 ✍



ника) Перевертням, зрадникам прощення немає і ніколи не буде. 

Слово честі, неприємно схвилював Ваш коментар. 

Марина Козловська:  
 …повністю розділяю думки Володимира Іваненка! Людина 

має право на принциповий поворот у житті, якщо її виховували в 

одному дусі, а свідомістю вона дійшла до іншого. Багато дослід-

ників вважають, що таку внутрішню ментальну революцію го-

тував Андропов. 
 я писала про 1, і автор посту аналогічно. Не треба доводи-

ти до абсурду. 

Володимир Іваненко:  
 На те й дискусія, пане Кулеба, щоб висловлювати різні думки 

й спостереження, погоджуватися чи не погоджуватися з інши-

ми… 
 На жаль, ми не змогли вчасно очиститися, хоч у нас був та-

кий шанс одразу після проголошення незалежності України. 
 В силу своєї слабості (чимало людей свідчать, що Чорновіл 

був нікудишнім організатором – і на посаді голови обласної ради, 

і на посаді лідера Руху), В. Чорновіл не став нашим Вацлавом 

Гавелом, і ми обрали на президента людину краще організовану, 

але так само слабку в усіх відношеннях, — Л. Кравчука. 
 Я вже не раз говорив і писав про чотири головних помилки Л. 

Кравчука як першого президента України:  
 (1) не ризикнув спиляти сучок, на якому сидів (ми пожинали б 
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тепер плоди так потрібної Україні люстрації);  
 (2) не націоналізував Чорноморський флот (зараз ми не мали 

б того клопоту, який ми маємо з цим флотом, зате чимало б за-

робили на металобрухті);  
 (3) здав ядерний арсенал України (по-перше, до нас як до 

третьої за потужністю ядерної держави світу ставилися б зо-

всім інакше; по-друге, можна було б той арсенал продати з вели-

чезною вигодою для України); 
 (4) не дозволив повернутися в Україну із збройних сил колиш-

нього СРСР 300 тисячам генералів, офіцерів та прапорщиків ук-

раїнського походження (по-перше, це спрацювало б на ослаблен-

ня російських збройних сил; по-друге, ми дуже швидко перейшли 

б не просто до професійної армії, а армії, в якій на першому, дуже 

важливому етапі становлення переважали б військовослужбовці 

з вищою військовою освітою – тобто ми мали б найкваліфікова-

ніші збройні сили в світі).  
 Не беруся сперечатися з Вами з приводу того, якою мірою 

КДБ допоміг Кравчукові виграти вибори президента, бо не воло-

дію достатньою інформацією, та це й не є предметом нашої 

дискусії – ми говоримо про Чорновола. 
 Але я достеменно знаю, хто зробив президентом Л. Кучму 

(напишу про це докладніше з іншого приводу, бо й це не стосує-

ться теми нашої розмови). Серед тих, хто допоміг виграти Ку-

чмі, на жаль, був і Чорновіл: перший раз – мимоволі, підсвідомо, а 

вдруге – цілком свідомо. 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 Ви впевнені, що Чорновіл, «може, єдиний з дисидентів не 

продався КаГеБе, але терпів їхню присутність коло себе».  
 А я в цьому не впевнений.  
 Якби він вистояв, я думаю, він повторив би долю Стуса, Ма-

рченка та Тихого (із цих трьох я особисто знав Валерія Марчен-

ка, був у майже приятельських стосунках з ним, відвідував ті ж 

тусовки і здогадуюся, яка «стюардеса» його «здала»; серед моїх 

друзів є однокурсник Василя Стуса по педінституту). 
 У Чорновола ж явно була місія. Зверніть увагу на те, що: 
 (1) саме він одноосібно перебрав на себе керівництво Рухом 

від цілої плеяди співголів;  
 (2) саме він узявся за перетворення Руху із суто громадсько-

го об'єднання некерованих стихійних сил на добре контрольова-

ну політичну партію; 
 (3) саме він передав «бразди правленія» людині, яка до того 

не мала жодного відношення до Руху і яка була з оточення Кучми 

(Удовенкові); 
 (4) саме він виконав свою місію з фактичної ліквідації Руху, 

володів інформацією про цю місію (зокрема, й про зникнення Бой-

чишина та величезної суми грошей), і відтак підлягав ліквідації. 
 У мене таке відчуття, що оті «свідомо заслані козачки» з 

КДБ, які оточували Чорновола, чию присутність він, як Ви пише-

те, «терпів… коло себе», — ті „козачки” могли навіть не підоз-

рювати про ту місію, яку виконував Чорновіл. Більше того, я не 

впевнений, що навіть Євген Марчук – людина, безумовно, найобі-
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знаніша у справі Чорновола – володіє усім огромом інформації 

про це.  
 ...З-поміж інших, кого Ви назвали, я хотів би виокремити 

Шишкіна й Лук"яненка, яких я досить близько пізнав особисто. 
 Як на мене, Віктор Шишкін – досить кваліфікований і помір-

кований юрист, особливо – на тлі того юри(н)дичного загалу, 

який мені довелося знати (можу називати десятки дуже відомих 

правників – академіків, професорів, юрисконсультів, адвокатів, 

прокурорів, суддів, нотаріусів, міліціонерів, кадебістів та інших з 

дипломами юристів).  
 Що стосується Левка Лук'яненка, то наймудрішим рішенням 

для нього після повернення з таборів було б залишатися скром-

ним громадським діячем і пожинати славу героя України, але в 

жодному разі не лізти в політику, а потім ще й на дипломатичну 

службу, де він тільки дескридитував себе і як лідер партії, і як 

народний депутат, і як дипломат.  
 На жаль, таких, як він, серед колишніх дисидентів, чимало. 

Їхньою слабістю, їхньою відсталістю якраз і користувалися оті 

«свідомо заслані козачки», про яких Ви пишете, які «працювали 

на КДБ і компартію, руйнували з середини, оперативними мето-

дами, вербували, провокували і т.п.». 
 Я також писав і про це, і сподіваюся: Ви погодитеся зі мною, 

що багато чого пояснює, але це жодною мірою не можна розгля-

дати як виправдання, оправдання. 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Марина Козловська:  
 …але рух до цього очищення має не вмерти, а стати більш 

змістовним. 
 
Юрій Луканов:  
 Андропов вельми своєрідно готував такий поворот. “Андро-

повські орли" ходили по магазинах і кінотеатрах і відловлювали 

тих, хто в робочий час не на роботі. Крім того, що вони боро-

лися з наслідками системи, а не з нею самою, вони ще й порушу-

вали права громадян, які прийшли дивитися кіно, а тут перери-

вається сеанс. 

Марина Козловська:  
 …там було багато дивних течій, невдомо ким народжених. 

Але була і інша, треба пошукати джерело 

Микола Дмитренко: 
 У свій час мені приходилось бачити В. Бурлакова на посаді 

голови секретаріату Руху. Інуітивно від його вигляду мені ста-

вало моторошно. Його зовнішність уже породжувала підозру. 

Але я себе переконував тим, що це ж Рух. Тут усі люди надійні. 

Перевірені. З плином часу все підтвердилось. Надійні не для лю-

дей. І тому немає нічого дивного в тому, що в подальшому після 

В. Бойчишина цю надзвичайно важливу посаду в організації обій-

мав на протязі майже 5 років "надійний" чоловік — О. Лаврино-
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вич. Завалити прекрасну ідею Масового руху руками партій теж 

треба неабиякий хист. І те, що цей "практик" продовжує “буду-

вати” нову Україну говорить дуже багато. До наведеного хочу 

сказати єдине — Громадський масовий Рух за побудову справж-

ньої народної Держави Республіки України залишається актуаль-

ним і на сьогодняшній день. ІНШОГО НЕ ДАНО. 

Ілля Шутов: 
 ПАНЬСТВО! Почитав я статтю і гілку дискусії і охопив мене 

розпач. Тому, що дискусія відбувається між людьми, які якоюсь 

мірою були знайомі і з РУХом (як явищем) і з людьми, які брали 

участь у керівництві Рухом. А уявіть, що говорять люди, які не 

мали ніякого відношення до РУХу. 
 1. В Русі було достатньо "засланих козачків". Вячеслав Мак-

симович про них знав, говорив так: "хай будуть при мені, для них 

я дозую інформацію, та й працюють добре, бо вислужитись 

треба не перед мною, відлучу — зашлють нових, а я не знатиму 

кого. Так краще”. Та на жаль мабуть помилився ...Однак це ніяк 

не свідчить про те, що Чорновіл сам був "козачком", а РУХ — 

проект КДБ! ЦЕ ПОВНА НІСЕНІТНИЦЯ! На жаль не маю часу, 

щоб докладно зупинитись на інших моментах, але коротко му-

шу сказати: ПЕРШИМ головою Секретаріату був Михайло 

Горинь (голова РУХУ Іван ДРАЧ), другим став Віктор Бурлаков 

(Співголови І. Драч, М. Горинь, В. Чорновіл), третім Михайло Бо-

йчишин (Голова В. Чорновіл). І Бурлаков і Бойчишин мали великий 

✍ 3119 ✍



досвід організа-ційної роботи і ефективно його використовува-

ли. (Були депутатами і Головами районних рад на Дрогобижчині і 

у Львові).. 
 ПРОШУ ШАНОВНЕ ПАНЬСТВО НЕ ПОШИРЮВАТИ НІСЕНІТ-

НИЦЬ ЗАПУЩЕНИХ КГБ СТОСОВНО ВБИВСТВА (зникнення) Ми-

хайла Бойчишина. Михайла запхали у машину недалеко від Сек-

ретаріату (були свідки). КДБ викрало з Секретаріату всі запис-

ники Михайла (постраждали охоронці і працівники секретаріату) 

і таким чином, перерізали фінансування виборчої компанії РУХу 

(нагадаю 1993 рік — РУХ домігся дострокового розпуску парла-

менту і відставки Кравчука, який обіців взяти кадри Руху для ке-

рівництва державою, а насправді надурив. З 10000 пропозицій 

призначив аж 10 рухівців). В Русі ніякої готівки не було, просто 

тому що на той час діаспора нічого і не давала. Давали Драчу, 

Павличкові, Поровському, Гориню (а в той час вони вишли з руху і 

утворили паралельну структуру ВРУ). 
 
Володимир Іваненко:  
 Пане Шутов, якщо Вам є щось сказати по суті і "засланих 

козачків”, і “вбивства/зникнення" Михайла Бойчишина, будь лас-

ка, розповідайте про це, викладаючи деталі, факти, логічні вис-

новки, але не вдавайтеся до емоцій. 
 Якщо Ви знаєте, що було запущено КДБ і що спровоковано 

іншими силами, розповідайте про це, подавайте докази, назива-

йте імена (в тому числі й офіцерів КДБ), і в такий спосіб переко-

нуйте, що стверджуване іншими є нісенітницею. 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 Збоку глянути, так аж надто багато речей здаються нісені-

тницею, а потім раптом виявляються доконаними фактами. 
 Розмова, яку ми тут ведемо, — дуже серйозна. Кожен із нас 

знає щось таке, що не відоме іншому. Із цих шматочків інформа-

ції зрештою ми зможемо скласти широку картину. 

Марина Козловська:  
 …не завжди... але намагатись треба. Я наприклад знаю, що 

ще чимало людей знайшли кінець своїм шляхам на криворізькій 

трасі, особливо що якимсь чином перетинались зі справами Ла-

заренка. І хоча це питання набагато ширше тематики цієї гру-

пи, інші імена мабуть кануть в безодню мороку, а світла па-

м’ять Чорновола — сподіваюсь — допоможе виплутати хоч де-

котрим душам до істини та її усвідомлення в цьому світі. 

Володимир Іваненко:  
 Якщо Ви аж так уже ратуєте за "світлу пам’ять Чорново-

ла”, тоді докладіть максимум зусиль до того, щоб встановити 

істину, розібратися у сильних і слабких сторонах цієї справді не-

пересічної людини й громадянина. 
 Загальники ніколи не давали позитивних результатів, а от 

негатив накопичували. 

Марина Козловська:  
 пане Володимире, якби Ви разом зі мною опинились в той 
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ранок в конторі звичайнісінького розграбованого колгоспу, кото-

рий був одним з кращих на Дніпропетровщині (не останній обла-

сті в Союзі) і побачили мовчазне горе тих людей, які вже начеб-

то ні в шо не вірили — то не вважали б це узагальненням і коли 

я почала працювати в Києві, і мені поодинокі люди розповідали, 

що вони знали КОГОСЬ із оточення Чорновола, зі спілки письмен-

ників, з його родини — це просто як святиня. Київ сьогодні над-

звичайно бідний на позитив. Але фактаж цувесь замашщений 

професійно. Як щось трапиться — поділюся. Але поки що я в цій 

групі дійсно заради світлої пам’яті, яка дуже важлива для бага-

тьох добрих людей в цій країні. 

Володимир Іваненко:  
 Ну, ми ж не про колгоспи тут! Започаткуйте тематичну 

групу, присвячені колгоспам, і я поділюся з Вами своїми думками з 

приводу колгоспів… 
 Ми тут — про Чорновола як явище української історії й 
політики. Це ж такий огром інформації! Ну, невже Ви цього не 

розумієте?! 

Лесь Герасимчук: 
 Чудова і вистраждана стаття. Окремою сторінкою могла б 

бути історія змарнованого проекту газети "Час", де теж було 

повно співпрацювальників колишнього КДБ. Але постає й додат-

кове питання про те, що в світовій історії як правило все повер-

шують і вирішують не ті, кого нам подають на таці історії. От 
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повчальна історія з героїзацією декабристів, от вся історію при-

годія Райлі тощо. Це я до того, що РУХ, як і помаранчеві події, 

як і нинішні герої бандюковичів, — це лише віддалені проекції зов-

сім інших історичних ігор з іншими гравцями. Зовсім інша річ — 

роль "мас" і почування мас, котрі втягуються в історичні виста-

ви. Але пан Іваненко слушно би зауважив мені, що безпосередньої 

теми це не стосується. 

Володимир Іваненко:  
 Згоден, історія з "Часом" заслуговує окремої розмови.    

 На жаль, моя поінформованість стосовно цього проекту ду-

же й дуже обмежена. Однак, те, що припливало до мене, дуже 

часто наштовхувало мене на думку: "А до чого тут Чорновіл?". 

Тобто, у мене складалося таке враження, що участь Чорновола 

в проекті "Час/Time" була про людське око. 
 З коментаря пана Леся випливає, що my guts feelings (“відчу-

ття моїх кишок", як сказали б американці) не були такими вже й 

далекими від істини. (До речі, про guts feelings: один американсь-

кий учений-фізіолог написав монографію про кишкову систему 

людини, в якій він доводить, що ця система діє до певної міри ав-

тономно і що, зокрема, вона справді має певні "автономні відчу-

ття”.)  
 Добре було б, якби хтось поінформований докладніше розпо-

вів про це тут.  
 Цікаво, що думає з цього приводу Юрій Луканов? 
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Лесь Герасимчук: 
 До речі, з Куком я познайомився саме в Орел. Вона тоді пра-

цювала в університетській кіностудії разом з моїм однокурсни-

ком Олегом Кузьменком, який нас і познайомив. Там було місце 

розповсюдження різної літератури. До речі, її чоловік зробив нео-

ціненний тоді внесок в українську культуру. 
 Про Чорновола при всіх зустрічах я там не чув ні слові. 
 До речі, єдиною людиною, котра тямила на філософії в диси-

дентському русі, був не Чорновіл, а Світличний. У нього була ве-

лика добірка літератури з цього приводу, наприклад той же Кро-

че сербо-хорватьською, котрий був темою наших тривалих із 

ним бесід. 
 Ваші згадки про Танюка видаються мені цілком підставними. 

Я знав про низку його починань від його, нині вже покійних, одно-

курсниць. Ідея відродження Курбаса також належить не йому, а 

Миколі Шейку, котрого швидко з'їли в Україні. А Шейко цю ідею 

позичив у Ірини Стешенко, котру потім продав Микола 

Холодний. 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В. ЧОРНОВІЛ ЯК  
ЖУРНАЛІСТ І ПУБЛІЦИСТ 

 Юрій Луканов в одному із своїх коментарів назвав В. Чорно-

вола «класним публіцистом». Відтак мені видається доречним 

почати тут обговорення й теми «В. Чорновіл як журналіст і пуб-
ліцист». 

 Було б добре, якби хтось із учасників нашої групи зголосився 

підготувати більш-менш грунтовний огляд журналістської й публі-

цистичної творчості нашого героя й подати свої спостереження та 

висновки щодо майстерності й новаторства В. Чорновола як жур-

наліста й публіциста. 

 Мені й самому цікаво було б підготувати таке дослідження, 

але, на жаль, я не маю у своєму розпорядженні зібрання творів В. 

Чорновола (із запланованого десятитомника, наскільки мені відо-

мо, вже вийшло сім томів), а ті окремі видання (переважно зарубі-

жні), які є на моїх книжкових полицях, не дають повного уявлення 

про його журналістську та публіцистичну спадщину. 
 Враження від опублікованого й висловленого Чорноволом, які 
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збереглися в моїй пам’яті, навіть після повторного перегляду пуб-

лікацій, які виявилися в мене під рукою, підштовхують мене до ви-

сновку, який значно розходиться з оцінкою мого колишнього сту-

дента. 

 Як на мене, назагал В. Чорновіл був пересічним журналі-
стом та публіцистом. В усякому разі він поступається непомірно 

сильнішому талантові Євгена Сверстюка. Особливо це помітно за 

публікаціями в тих періодичних виданнях (і в першу чергу – в ре-

дагованому Чорноволом „Українському віснику”), де твори обох 

цих авторів сусідують. (Було б цікаво розглянути журналістську й 

публіцистичну творчість Чорновола в контексті творчості журна-

лістів та публіцистів його покоління, і в першу чергу – його сорат-

ників з дисидентського руху.) 

 Чим, безумовно, вирізняється В. Чорновіл з-поміж своїх ко-

лег – журналістів та публіцистів — та соратників, так це темати-
кою, проблематикою своїх творів. І тематика ця стосується по-

точного життя українського дисидентського руху, гострої критики 

радянського тоталітарного режиму та комуністичної ідеології. 

 Від часу проголошення незалежності України з названої вище 

проблематики цілком логічно випадає (хоч і не зникає зовсім) ди-

сидентський рух (що цілком логічно), але критика тоталітаризму й 

комуністичної ідеології тільки посилюється (незважаючи на те, що 

Радянський Союз уже розпався) — хай ця критика й стосується 

уже тільки того, що незалежна Україна успадкувала від СРСР. 
 Наголошуючи на цьому, я хочу сказати, що критична журна-
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лістика й публіцистика продовжувала переважати у творчості В. 

Чорновола, і саме це й примушує мене стримано оцінювати жур-

налістський та публіцистичний талант нашого героя. Я нічого пога-

ного в цьому не бачу, тим більше що я й сам завжди надавав і на-

даю перевагу критицизмові над позитивізмом. Але те, що дозво-

лено мені як людині, яка свідомо відмовилася від політичних ам-

біцій й часом вдається до „ефекту півня” (прокукурікав, а там хоч і 

не розвидняйся), не дозволено таким, як Чорновіл, який вторував 

собі дорогу у велику політику і амбіції якого сягнули висот націона-

льного лідерства. 

 Лідерові демократичного Руху, двічі претендентові на прези-

дентську булаву в публіцистичних статтях і ораторських виступах 

(власне журналістика на в цей  період життя і діяльності В. Чорно-

вола відійшла на задній план) дуже бракувало ПОЗИТИВНОГО 
НАЧАЛА, БУДІВНИЧОСТІ (у тому значенні, яке в російські мові 

означене гарним словом – „созидательность”). 

 Чому я звертаю вашу увагу якраз на цей нюанс? А тому, що 

людина, яка взялася очолити будівництво нової, незалежної Украї-

нської Держави, за визначенням повинна згуртовувати будівничих, 

наснажувати їх на позитивні, творчі („созидательные”) дії й у такий 

спосіб згуртовувати їх навколо себе й вести за собою у майбуття. 

 Мені здається навіть, що саме це є „ахіллесовою п”ятою”, 

вразливим місцем в особистості В. Чорновола й значною мірою 

навіть переважає брак організаторських здібностей, про які вже го-

ворилося в нашій дискусії. 
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 Справді-бо, здатність сильно концептуально мислити могла б 

замістити брак організаторського таланту, бо потужна концептуа-

льно сформульована ідея привернула б до себе людей, обдаро-

ваних організаторськими здібностями, які й виконали місію втілен-

ня плану в життя. 

 Схоже, що талант В. Чорновола не спромігся витворити 
такий концептуально потужний ідеологічний продукт, і це 

спричинилося до програшу Кравчукові, потім до фактичної підтри-

мки Кучми, а потім вже не було сенсу навіть випробовувати свою 

долю – можливий програш був очевидним, і тому простіше було 

навіть не виходити на дистанцію, виставивши замість себе „техні-

чного кандидата”.   

 Якщо ви вважаєте, що я помиляюся в своїй оцінці (як я сказав, 

це – скорше враження, ніж результат грунтовного критичного ана-

лізу), будь ласка, назвіть мені бодай одну солідну статтю В. 
Чорновола, в якій він виклав чітку, просто сформульовану 

(адресовану масовому читачеві – пересічному громадянинові Ук-

раїни), добре продуману, життєдайну, реалістичну й запальну 
КОНЦЕПЦІЮ розбудови незалежної України, яку можна було б 

втілювати в життя через роки й роки після відходу автора у кра-

щий світ. 

 Тарас Шевченко залишив нам „Заповіт”, який залишається для 

нас дороговказом і через 160 років після його написання. 

 Якщо „класний публіцист” В. Чорновіл залишив після себе 

статтю такої сили, що ми беззастережно можемо назвати його За-
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повітом і концепцією його баченням майбутнього України, було б 

дуже добре викласти її тут, у розділі документів, для ознайом-

лення й детального обговорення.  

  

 11 липня 2011 р. 

ОБГОВОРЕННЯ 

Марина Козловська:  
 …треба погодитись, що він своїм життям запалив так сві-

домість украінців, навіть тих, що нічого публіцистичного не чи-

тають, і впевнені — щось було надзвичайне, написане чи на па-

пері — чи в небі — чи в серцях... згадка про це їх примушує інколи 

перетрушувати мотлох своїх знань. Але пошукати такі статті 

треба! 

Лесь Герасимчук: 
 А в повоєнній Україні ніколи так і не витворилося ні члено-

роздільної, оригінальної філософії чи концепції національного від-

родження. На відміну, скажімо, від Польщі або Чехословаччини. 

Все було на рівні документальних фактів, принагідних рефлексій 

або повторень чиїхось думок. Рівень освіти багатьох осіб також 

залишав бажати кращого... Але то вже радше соціологія і психо-

логія українських рухів. 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Володимир Іваненко:  
 ...Більше того, коли нам, як сніг на голову, впала Незалеж-

ність, в Україні так і не знайшлося жодного тямущого політич-

ного діяча, який спроможний був би запропонувати більш-менш 

осмислену програму розбудови незалежної України. 
 У журналі "Критика" полюбляють посилатися на роль журна-

лу "Культура", але цей журнал справді відіграв колосальну роль 

щодо Польщі та Чехословаччини, але не щодо України. 
 Перечитуючи зараз випуски "Українського вісника" та інших 

видань, звертаю увагу на те, що українське дисидентство доку-

ментувало. Воно було буквально зациклене на своєму побуті та 

своїх “взаєминах" із компартійною владою та спецслужбами, але 

зовсім (sic!) не дивилося в майбутнє — навіть не обговорювало 

ні національної ідеї, ні державного розвитку України після здо-

буття незалежності. Якщо не на рівні концептуальних програм, 

то бодай на рівні маніфестів. 
 Ключовим питанням переважної більшості дисидентських 

публікацій упродовж десятиліть були права людини. Інакше ка-

жучи, у них навіть і думки не було про можливу незалежність Ук-

раїни й про потребу мислити відповідними категоріями. 
 Очевидно, що і вони, і зарубіжні рухи та організації, що їх під-

тримували, були упевнені в довічному існуванні СРСР, і тому роз-

пад останнього та повстання незалежних держав на його тере-

нах навіть не стояло. 
 Отже, наші дисиденти, і В. Чорновіл в їх числі, просто не 
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спроможні були мислити категоріями відповідного рівня. Щоб 

критикувати й розхитувати тоталітарний режим, таланту й 

сміливості їм вистачало, а от творити натомість щось нове... 
 Брак знань, досвіду, ідеї, концепції, зрештою, й спричинився 

до того, що "Народна рада" не змогла протистояти “Групі 339" 

у Верховній Раді України на час проголошення незалежності, не-

зважаючи на те, що вона мала 25% голосів у парламенті й під-

тримку більшості населення України, яке на референдумі прого-

лосувало за незалежність. 
 Небажання вчитися й набувати необхідного досвіду по ходу 

подій цілком логічно призвело до того, що з часом 25% голосів 

було не примножено, а розтрачено до рівня маргінесу. 
 Ще на початках незалежності, відвідуючи зібрання "Народної 

ради”, я звернув увагу на мітингово-базарний характер обгово-

рень тих чи інших питань. Пробував поговорити на цю тему з І. 

Юхновським (лідером НР), В. Чорноволом, І. Драчем, Д. Павлич-

ком та іншими. Усі вони ухилися навіть від обговорення, відмаху-

ючись, мовляв, що від них (членів НР) візьмеш. Лише П. Мовчан, 

пригадую, почав морозити мені на виправдання щось на кшталт 

того, що їх "так мало"... 
 Нардепам було невтямки, що, за даними наукових дослід-

жень, опозиції досить мати лише 3% голосів у парламенті, щоб 

працювати досить ефективно. Невтямки їм і тепер. Перемага-

ють, однак, не кількістю, а умінням, помноженим на знання. 

✍ 3131 ✍



Олена Мельникова-Курганова: 
 якщо перечитуєте "Український вісник", особливо другий пе-

ріод видання у 80 рр. минулого сторіччя, то важко не помітити 

матеріали на тему про незалежність України, зокрема, націона-

льну культуру, мову, літературу, політику 
 
Володимир Іваненко:  
 Так-то воно так, але рівень тих матеріалів залишає бажати 

кращого. Навіть В. Стус та Є. Сверстюк представлені там не 

кращими своїми творами. А Олесь Гончар там взагалі недореч-

ний — знайшли "дисидента"... 
 
Іван Притик:  
 На рівень матеріалів "Українського вісника" вплинули умови 

виходу журналу. Перш за все, переслідування з боку радянської 

влади, відсутність належного технічного забезпечення, брак 

кваліфікованих, та взагалі готових до праці над виданням жур-

налу людей, брак коштів. Досить багато часу доводилося Чор-

новолу витрачати на поборення дискримінаційної кампанії влади, 

що велася у провладних ЗМІ. Крім того, Чорновіл був активним 

учасником і організатором різних суспільно-політичних, культур-

них та інших заходів. Виходячи з того, потерпав рівень “Україн-

ського вісника". Тим не менше, значення і вплив журналу був до-

сить серйозний. Це був перший український позацензурний жур-

нал другої половини 1980-х рр. Під його впливом почали вини-

кати інші позацензурні видання в різних містах України. Тож кри-
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тикуючи його, необхідно враховувати всі складові. 

Володимир Іваненко: 
 От любить цей молодик теоретизувати, не маючи, однак, 

достатньої історико-теоретичної підготовки! 
 Будь-які переслідування, відсутність чи брак чогось ніколи 

(sic!) не були засадничими причинами категорії якості. Скорше 

навпаки: найвищі досягнення людства, як правило, були резуль-

татами спротиву, браку чогось та й узагалі незвичайних ситу-

ацій. 
 Звичайно, "Український вісник" справив "серйозний вплив" на 

певну частину українського суспільства. Говорити ж про його 

загальноукраїнське значення — явне перебільшення. Якби цей 

журнал фахово рівнявся до польської "Культури" чи бодай до ро-

сійського "Континента", а вплив його був таким, як уявляє собі 

мій пристрасний опонент, ми напевно жили б на сьогодні в іншо-

му суспільно-політичному й культурному вимірі (як живуть сьо-

годні та ж Польща, Чехія та Словаччина) й дискутували б тут 

про зовсім інші речі. 
 У цій дискусії вже наголошувалося, що у В. Чорновола були всі 

шанси для того, щоб стати українським Л. Валенсою або В. Га-

велом, але він не став ні тим, ні другим.  
 Чи був "Вісник" поштовхом до виникнення інших позацензур-

них видань в Україні? Навряд. Станом на середину 1990 р. в Ук-

раїні виходило близько 200 позацензурних видань (підбірку зразків 
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яких наприкінці 1990 р. я особисто передав у Бібліотеку Конгре-

су США), і я певен, що більшість їхніх засновників та видавців 

навряд чи були обізнані з "Українським вісником”. 

Лесь Герасимчук: 
 Пан Іваненко має рацію, і однією з причин була виняткова за-

критість угруповань, а з іншого боку — учасники цих угруповань 

надто розслабляися в декотрих ситуаціях у присутності відвер-

тих стукачів чи радше стукачок. Хоч і напрочуд гарних. Вся ін-

формація через пару хвилин ішла у кабінети на Володимирській 

або у явочні номери в готелях Україна, Москва, Дніпро — залеж-

но від куратора. 

Іван Притик:  
 Не буду тут опускатися до рівня манери спілкування пана 

Іваненка. Варто зауважити, що обізнаність останнього про жи-

ття і діяльність Чорновола є аж надто поверховими і тенден-

ційними. Про це свідчить хоча б абсолютно не достовірне при-

писування Чорноволу засудження у 1960-х рр. за зґвалтування, 

ствердження того, що він був безпосереднім учасником прези-

дентських виборів у 1994 р. тощо. Назвіть пане Іваненко скільки 

існувало на середину 1987 р. в Україні аналогічних до “Українсь-

кого вісника" позацензурних видань. Посилатись на кількість ви-

дань 1990 р. для такого фахового дослідники є неприпустимим, 

оскільки у той політично швидкоплинний час, за три роки, з 
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моменту початку перебудови в Україні, багато що змінилося, як 

і з’явилося. Порівнювати “Український вісник" з польськими і росі-

йськими виданнями доцільно, але з певними зауваженнями. Рі-

вень репресій з боку комуністичної влади, стан національної спі-

льноти, там були кардинально іншими ніж в Україні. Колись з 

приводу репресивних кампаній властей казали, що коли в Москві 

рубають палці, то в Україні рубають по лікті. В цьому і полягало 

проблематичність поширення журналу, однак він мав досить 

значне поширення як у друкованому вигляді (його передруковува-

ли не пов'язані з редакцією люди, навіть продавали на "чорному 

ринку" за пристойні суми, як актуальне видання), так і окремі 

матеріали озвучували на радіо, зокрема радіо "Свобода" тощо. 

За спогадами одного російськомовного слухача таких передач, 

журнал не тільки змусив його думати українською, але стати 

свідомим українцем. Як то кажуть кожному своє. Кожне питання 

необхідно розглядати комплексно і цілісно пане Іваненко, а не ви-

ривати окремі фрагменти і робити саме на них наголос. Будьте 

все ж дослідником професоре!! 

Марина Козловська:  
 …але біда наша дійсно — слабкість стратегічних планів. Від 

викривань до системних змін... Дуже хотілося б отримати до-

ступ до того переліку видань, що п. Іваненко передав до Бібліо-

теки Конгресу! 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Лесь Герасимчук: 
 А я б також іще років десять почекав із висновками, доки ар-

хіви помалу не вилізуть на світ Божий і банда припинить бло-

кувати цей напрям досліджень. Надто багато ще людей на клю-

чових постах, які не зацікавлені у викритті правди. А вже після 

документального з'ясовування всіх механізмів можна буде пере-

ходити до механізмів часткових, як от обговорювані засоби 

аґітації. 

Юрій Луканов:  
 Мені важко оцінити рівень вісника з точки зору створення 

філософії незалежної України. Коли знайомився з цими матеріа-

лами, то не мислив такими категоріями. Але серед наших диси-

дентів були творці концепцій. Я пригадую. Левка Лук’яненка. Він 

писав якісь маніфести. До речі, ви такі маєте рацію: треба по-

цікавитися їхнім рівнем взявши за критерій підготовку концепції. 

Але можу зауважити, що навіть створення концепції не давало б 

гарантії, що вона буде втілена в життя. Бо концепція концеп-

цією, а життя життям. Ми спостерігаємо наших політиків, ко-

трі не тільки не здатні висунути програму, вони просто не 

цікавляться цим. 

Лесь Герасимчук: 
 Пане Луканов, пан Левко — видатна людина і героїчний бо-

рець за Україну. Ніхто з цим не сперечається. Погодьмося, що 

без філософії держав не буває — чи спочатку, чи потім, а має 
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з’явитися. У нас так і не виробилося. І чим відрізняється концеп-

ція від філософії, ми теж уявляємо собі. Це теорема, котру тре-

ба довести. На жаль, більшість тогочасних концепцій лишилися 

романтичним спадком шістдесятих. Одним не дали це зробити, 

а інші, посадові генерали, і досі триндять невідь про що, нічого 

практично не зробивши. До речі, це розумів Світличний у довгих 

наших з ним розмовах про Кроче. 

Юрій Луканов:  
 Може, спадок і романтичний, але як ви собі у 60-х уявляли б 

реалістичну концепцію? Для реалістичних документів, котрі б 

мали практичне застосування, треба було б мати знання реалій 

майбутніх. А хто їх тоді міг знати? А із здобуттям незалежно-

сті програми розроблялися. Але НІХТО з керівників ними не 

цікавився. НІХТО. Всі глави держави, либонь, вважали, що вони 

все краще за інших знають і розуміють. 

Володимир Іваненко:  
 Панове! Я не дорікав би шістдесятникам за те, чого вони не 

робили чи не зробили в 60-ті роки.  
 Пам"ятаймо, що українське шістдесятництво було виклю-

чно культурницьким, і воно за визначенням не могло піднятися 

до філософських узагальнень та випрацювання концепцій будь-

якого гатунку. Найкраща (чи радше — найвідоміша) праця шіст-

десятництва — "Інтернаціоналізм чи русифікація" І. Дзюби яв-

ляє собою прекрасний взірець критичного аналізу, але не подає 
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ніякого бачення розв"язання проблеми. Найпотужнішою фігурою 

серед шістдесятників був не І. Дзюба (він скорше був найслаб-

шою фігурою, і це засвідчує його подальша доля), а Іван Світлич-

ний, який, за словами І. Драча, "засвітився сам від себе". 
 Шістдесятникам треба дорікати за їхню діяльність чи без-

плідність кінця 80-х — початку 90-х років. 
 Біда в тому, що незважаючи на перейдені ними життєві до-

роги (судові процеси, тюрми, табори та інші форми пересліду-

вання) шістдесятники так і не "подорослішали", і — як наслідок 

— у 80-ті — 90-ті роки, коли доля покликала їх до повної саморе-

алізації, за інерцією продовжували критикувати дійсність, загру-

зли в юнацькому романтизмі (якщо не сказати — у хлоп"яцтві) й 

не спромоглися дійти до так необхідного філософського рівня, 

до випрацювання бачення перспектив розвитку України як неза-

лежної держави, а отже — й концепцій реалізації української не-

залежності. 
 Ні Л. Лук"яненко, ні В. Чорновіл, ні М. Горинь, ні будь-хто 

інший (про І. Дзюбу годі навіть згадувати у зв’язку з цим) так і 

не запропонували свій варіант Української Національної Ідеї, ви-

раженої на одній-двох сторінках тексту, доступного й зрозумі-

лого кожному пересічному громадянинові України. 
 Через брак ідеології зазнали краху й будь-які спроби запропо-

нувати економічні програми розвитку України (В. Черняк, В. 

Сікора, О. Савченко та ін. Де ці люди тепер?). А це спричинило-

ся до того, що в наших умовах виявився безсилим навіть батько 
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“японського дива" Богдан Гаврилишин, який так щиро прагнув (і 

ще, здається, прагне) допомогти рідній країні вибитися в люди...  
 Відтак незалежна Україна взяла собі за ідеологію такий собі 

симбіоз тоталітарно-авторитарної гримучої суміші комуністів 

та бандерівців, з одного боку, й дикого капіталізму кінця ХІХ — 

початку ХХ ст. — з другого. 

Лесь Герасимчук: 
 Далеко не всі шістдесятники пройшли табори і т. д. Про 

тих, що пройшли, і тих, що не пройшли, треба б іще уточню-

вати інформацію. 
 Коли ми стаємо на мову про ідеологію шістдесятництва, то 

я ще не бачив докладного аналізу діяпорної літератури, зокрема 

польської. Передусім маю на оці календарі та "Наше слово" й 

“Культура", які, крім історичного, подавали й чимало ідеологіч-

ного матеріалу. З ідеологічної сфери я б не викидав церковну. У 

цій галузі якраз робилося дуже багато. Запільні видання покріп-

лювали й настановляли українців у боротьбі за духовну самос-

тійність. Передусім це стосується протестантських пряму-

вань. Хотілося б окремо звернути увагу на праці такого моралі-

ста, як Сверстюк. Це такий же авторитет, як Мень у Росії, хо-

ча з авторством останнього там не все просто. 

Володимир Іваненко:  
 Польську й словацьку діаспорну літературу проаналізувати 

не так і складно, якщо знайдеться охочий, — вона охоплювана. 
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Що ж стосується діаспорної літератури німецької, британської, 

а тим більше — американської та канадської, — тут уже склад-

ніше: і авторів набагато більше, і обсяги... Це було б під силу ці-

лому колективові. 
 Згоден із думкою не забувати церковну складову ідеологічної 

сфери. Останнім часом мені довелося долучитися до опрацюва-

ння архіву та бібліотеки проф. Ігоря Губаржевського (архів пере-

їжджає у Вінницю, а бібліотека — у Могилянку), який був не тіль-

ки знаним філологом, але й церковним діячем, і я звернув увагу 

на огром матеріалів, які справді потребують серйозних студій. 
 Окремої уваги заслуговує сприйняття діаспорою українсь-

кого дисидентства. Діаспора підтримувала дисидентів не тіль-

ки політично, морально, інформаційно, але й матеріально. Той 

же “Український вісник" тут було перевидано, либонь, більшими 

накладами, ніж він мав в Україні. Був час, коли імена Чорновола, 

братів Горинів, Стуса, Дзюби, Марченка були більше знані серед 

загалу в діаспорі, ніж серед загалу ж в Україні. 
 Щоправда, саме з діаспори розпочалися наші розчарування в 

В. Морозові, П. Рубанові, Й. Терелі... (Де вони тепер?) На щастя, 

діаспора не ідеалізує учасників українського дисидентського 

руху. 
 
Наталія Лордкіпанідзе: 
 …шановні, головне те, що він був Патріотом мав свою гро-

мадянську позицію і діяв... 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Лесь Герасимчук: 
 Пані Наталю, ідеться ж не про патріотизм людини, а про 

історичні й ідеологічні аспекту всього руху. 

Марина Козловська:  
 …але кристал може мати більш яскраві чи освітлені грані, 

які дають світло іншим. Чимало трибунів взагалі нічого не напи-

сали — але надихали маси... 

Лесь Герасимчук: 
 Пане Іваненко, згоден з вами майже в усьому, але хотів би 

зробити одне уточнення, а саме: треба якось продивитися архі-

ви таких кадебістських філій, як товариство "Україна", товари-

ства дружби і т. д. Їх очолювали знакові особи, як от Смолич, 

Драч і т. д. Ці організації мали потужну видавничу базу. Існувала 

така вказівка, що на захід ідуть матеріали набагато ліберальні-

ші, котрі на внутрішньому ринку були в суворому спецфонді. 

Там, до речі, й статистика йшла фальсифікована, що вводило 

діяспору в оману. Вони не всі розуміли, як може таке й таке 

публікуватися в УРСР. Якщо ті архіви не знищені товаришами… 

 
Наталія Лордкіпанідзе: 
 …ясно. дякую пане Лесь Герасимчук! тоді це справа істори-

ків і любителів …творіть, дізнавайтесь — з задоволенням почи-

таю. Хай вам щастить! 
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Лесь Герасимчук: 
 Ідеться, пані Наталю, не про "любителів творить", а про 

те, про що вже і в підручниках написано: нібито зафіксоване в іс-

торії може насправді мати зовсім інші механізми. Це важливо, 

аби зрозуміти, що і чому з нами відбувається. Якщо ми хочемо 

цього...  

Володимир Іваненко:  
 Пане Герасимчук, Ви маєте рацію відносно названих Вами 

товариств (до переліку треба б ще додати Комітет захисту 

миру). 
 "Я вам не скажу за всю Одесу", але про товариство “Украї-

на" (у вузькому колі ми його називали "Товариством для бороть-

би з українським буржуазним націоналізмом за кордоном") можу 

посвідчити, оскільки три з половиною роки (1972 — 1975) завіду-

вав відділом культури в газеті "News from Ukraine". Приймав ме-

не на роботу Ю. Смолич, а потім керував нами О. Підсуха (з 

яким у мене були добрі стосунки від кінця 60-х). 
 Одразу мушу сказати, що названі особи були номінальними 

керівниками й грали ролі короля на шахівниці. Фактично ж робо-

тою товариства керували перший заступник голови та відпові-

дальний секретар. Як правило, ці посади займали кадрові офіце-

ри КДБ. Крім того, провідні відділи товариства також очо-

лювалися кадровими або відставними офіцерами КДБ. 

Редакторами газет "Вісті з України" та "News from Ukraine" 

були журналісти, які співпрацювали з КДБ в силу різних причин. 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 Що пов"язувало з КДБ редактора "Вістей" Павла Єрмака, 

сказати важко. Очевидно, за ним щось водилося, і він мусив їм 

“відпрацьовувати”, а свої внутрішні болі глушив горілкою (він, 

здається, був алкоголіком). Були у нього просвітління, і він був 

здатен на порядні вчинки. Навесні 1974 р. на нього добре нати-

снули, щоб мене негайно звільнили з роботи за зв"язок з “непра-

вильними” еміґрантами. Спасибі йому, він не виконав той наказ 

негайно, і все обійшлося для мене переляком. 
 Що стосується редактора "News" і мого безпосереднього 

шефа Василя Білого, то він був репатріантом із Канади, переко-

наним більшовиком (правда, з капіталістичними замашками), і 

вірою та правдою служив КДБ. До речі, В. Білий навчався на фа-

культеті журналістики КДУ приблизно в ті ж роки, коли там 

навчався й В. Чорновіл. 
 Я опинився в "News" якраз після того, як мене витисли з ре-

дакції журналу "Народна творчість та етнографія" (витисли не 

без участі однокурсника Білого Михайла Медуниці, який активно 

співпрацював з КДБ і мав навіть прізвисько "товариш майор"). А 

протекцію мені склав інший однокурсник Білого — письменнник 

Іван Білик (з ним ми працювали в редакції “Літературної Укра-

їни”), і мене взяли як журналіста, який володіє англійською і знає-

ться на культурі. 
 Пан Герасимчук правий, що інформаційно-пропагандистська 

політика видань товариства "Україна" була значно ліберальні-

ша, ніж у виданнях внутрішніх. З одного боку, це "спускали" зго-
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ри. Мені довелося готувати ряд матеріалів про діячів літерату-

ри й мистецтва, які в принципі не могли бути опубліковані у 

внутрішній пресі.  
 Зокрема, підготував я досить стриманий, але позитивний 

матеріал про О. Гончара, якого в той час люто критикували у 

внутрішній пресі, і я знаю від родини, що Олесь Терентійович ду-

же порадувався тій підтримці. З другого боку, та політика умож-

ливлювала публікацію моїх власних матеріалів, а також матері-

алів моїх переслідуваних тоді колег (я замовляв матеріали С. Ко-

лесникові, а особливо — В. Данилейкові /він тоді був у вигнанні й 

бував у Києві нелегально/, які не вірили в можливість публікації, і 

мені доводилося тиснути на них, умовляти виконати мої про-

хання).  
 Звичайно, головним завданням видань товариства "Україна" 

було навішування локшини на вуха діаспори, і не тільки діаспори. 

Діаспора (переважно "прогресивна") читала "Вісті з України". 

"News from Ukraine" поширювалася у 52 країнах світу, і її читали 

не тільки люди українського походження. Пригадую, на мої публі-

кації приходили відгуки з Індії та інших країн від людей із зовсім 

неукраїнськими прізвищами. Інакше кажучи, ці видання були інст-

рументом спецпропаганди. Звичайно, менш потужним, ніж АПН 

та інші московські інформаційно-пропагандистські центри, але 

все ж... 
 На жаль, архіви товариства "Україна", якщо і збереглися, то 

в дуже куцому вигляді: ділова документація, фінансові звіти 
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тощо (можу припустити це за аналогією з архівними фондами 

видавництв 20-х років, якими я свого часу цікавився). Найціка-

віша частина архіву просто періодично знищувалася буквально 

по закінченню певного часового відтинку (скажімо, року). Ми чис-

тили шафи, ті папери забирали у нас і відвозили в макулатуру 

(В. Білий, зокрема, за рахунок тих кілограмів купував собі “маку-

латурні" книжкові видання). Отож усе найцікавіше, що я хотів 

зберегти, я забирав додому, і відтак частину архіву "News from 

Ukraine" можна знайти у моєму особистому архівному фонді в 

ЦДАМЛМ України (фонд №1111). 
 
Тетяна Матвєєва: 
 Він залишив нам себе. Неповторного. Він став жертвою, бо 

був особистістю, яка стала поперек дороги цілій системі. Його 

життя, поведінка — подвиг. А те, що він був публіцистом, жур-

налістом — це прояв його сильного внутрішнього "я", яке не 

мовчало. Не має вже таких лідерів, щоб зуміли за собою повести 

на переконаннях, і не шукали "теплого місця" в політиці. Рух піс-

ля смерті В. Чорновола так і не вийшов із кризи. Однією з причин 

називають відсутність в організації лідера, який би харизмою 

дорівнював покійному В. Чорноволові. 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На фото (зліва направо): М. Горинь, Л. Лук’яненко, В. Чорновіл. 
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РУХ І ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ 
ПАРТІЙ. ПОСТАТЬ ЛУК"ЯНЕНКА 

 Олег Мартинюк почав гілку, яка обіцяє стати окремою сек-

цією в нашій дискусії. Я виклав там свою відповідь, яка виявилася 

досить розлогою і, гадаю, має право на існування як окремий 

документ нашої групи. Порушені в моєму діалозі з паном Марти-

нюком питання, безумовно, спонукають і інших висловитися з 

приводу обговорюваного тут. 

 Рух «вичерпав себе» тоді, коли вийшов із-під контролю його 

ініціаторів та засновників і перетворився у потужну силу, яка про-

будила національну свідомість українців. Уже давно не секрет,  що 

«Народний рух України за перебудову» (така оригінальна назва 

Руху) створювався радянськими спецслужбами (КДБ), щоб «випу-

стити пар». Окрім керованої інтелігенції до Руху потяглися масові 

патріотичні сили й він по суті став всенародним Національним 

фронтом. Таким фронтом він і повинен був би залишитися, і тоді 

він відіграв би вирішальну роль у реалізації української націона-

✍ 3147 ✍



льної ідеї й напевно прийшов би до влади, як прийшли до влади 

аналогічні рухи в Чехословаччині, Польщі, країнах Балтії та ін.  

 Отже, Рух був явищем значно ширшого плану, ніж політичні 

партії. Тому Рух і став благодатним грунтом для створення альтер-

нативних КПРС партій, і в першу чергу Демократичної (Ю. Бад-

зьо), Республіканської (Л. Лук'яненко), Селянської (С. Плачинда) 

та інших (в дужках називаю засновників, лідерів або ідеологів). 

Рух був для цих партій свого роду «парасолькою», тобто він ці 

партії об'єднував, але аж ніяк не керував ними. Ці партії спра-

вляли ідеологічні впливи на Рух, але не керували ним. Завдяки 

цьому Рух був свого роду «непорушним блоком» партійних і без-

партійних патріотів України, і в цьому була його могуть. 

 Ініціатори створення, засновники й лідери політичних партій, 

до речі, не входили навіть до складу колективного голови Руху. Як 

відомо, Рух мав п’ять співголів (ними були відомі українські пись-

менники). Уже пізніше Демократичну партію очолювали співголови 

Руху – спочатку Д. Павличко, а потім В. Яворівський, але це не 

змінювало статусу Руху як фронту, як об'єднання різних політи-

чних сил, партій і позапартійних активістів. 

 Як потужне об'єднання різних національних сил, Рух ставав 

мало керованим, і тоді ініціатори його створення у дійшли думки, 

що найкращим способом приборкання Руху є перетворення його 

на політичну партію. А політична партія й відрізняється від загаль-

нонаціональних рухів (фронтів) тим, що вона будується на партій-
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ній дисципліні, тобто на послідовному втіленні в життя статутних 

вимог, рішень з'їздів та керівних органів і т.д. 

 Не знаю причин, але цікаво, що жоден (sic!) із співголів і спів-

засновників Руху не взявся очолити перетворення всенародного 

руху (фронту) на політичну партію. На цю роль погодився саме 

наш герой, В. Чорновіл, який не належав ні до голів (не був співго-

ловою), ні до коша секретарів Руху. Чому він? Я ламав собі голову 

над цим питанням не раз, але так і не знайшов відповіді. Але при-

пущення (гіпотези) маю, і я їх уже висловлював у цій дискусії.    

 Отже, як би там не було, сам Рух себе не вичерпував – його 

цілком свідомо вичерпали, і з «усталенням багатопартійності» на-

вряд чи це й пов'язано. 

 Звичайно, можна погодитися із тезою, що Рух «зруйнували са-

ме хворобливі амбіції окремих "гетьманчиків", що потім утворили 

на руїнах з добрий десяток партійок-товариств з дуже обмеженою 

відповідальністю».  

 Міжусобиці — невід'ємна складова нашої мен-тальності: ми 

«успішно» чубилися за часів Київської Русі (міжусобиці, як відомо, 

й спричинилися до її занепаду), ми завжди мали два, а то й три 

гетьмани (Козацька держава не встояла все з тих же причин), че-

рез міжусобиці не став успішним проект УНР, наш націоналістич-

ний рух вирізнився з-поміж інших своїми «бе» (бандерівці), 

«ме» (мельниківці) й «кукуріку» («двійкарі»). 

 Можна, звичайно, говорити про «хворобливі амбіції» лідерів. 

Історія, правда, свідчить, що люди явно хворі на голову, але з ха-
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рактером, були небезуспішними. За прикладами далеко ходити й 

не треба: Ленін, Мусоліні, Сталін, Гітлер, Франко... Пригадуєте у В. 

Висоцького: «Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков»? 

 Як «згромадження секцій за інтересами», «банальний диску-

сійний клуб», Рух робив немало й корисних справ. Саме з Руху 

виростали такі професійні й культурні організації, як та ж «Про-

світа», як Товариство української мови, як Асоціація українських 

правників, як Українська наукова асоціація і багато-багато інших. 

Біда тільки в тому, що деякі з них благополучно повмирали, так і 

не народившись (як Українська наукова асоціація), а деякі зійшли 

на пси через нездарне керівництво («Просвіта», Товариство украї-

нської мови). А якби ці асоціації й товариства набрали сили й ви-

конували свої функції, ми напевно зараз не плакалися б про нову 

хвилю русифікації, яка в незалежній Україні виявилася набагато 

руйнівнішою, ніж русифікація за всі роки радянської влади. 

 І тепер про Л. Лук'яненка. Не ідеалізуймо його. Ставлячи його 

поряд із Чорноволом, ми, безумовно, бачимо, що Лук'яненко про-

грає Чорноволові буквально в усьому: в освіченості, в інтелігент-

ності, в ораторській майстерності і т. ін. Найслабкішим місцем ха-

рактеру Лук'яненка є не його нерішучість, як тут було сказано, а 

брак мудрості. 

 Засуджений у молодому віці на страту, замінену пожиттєвим 

(за іншими джерелами, 15-річним) ув'язненням (він, здається мені, 

тоді й під суд потрапив через елементарну необережність, неспро-

можність діяти розсудливо), Левко Григорович більшу частину сво-
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го життя провів у неволі. Тобто упродовж майже трьох десятиліть 

він був вирваний із реального життя, коли перебував у в'язниці 

(хто провів бодай одну ніч у тюремній камері, той знає, яке то пси-

хічне навантаження) та на засланні. Коли він повернувся в Украї-

ну, то вже була зовсім інша країна і зовсім інші люди зустрічали 

його на вулицях і в аудиторіях, де він почав виступати. 

 Треба було мати велику відвагу, щоб очолити організацію чи 

партію, членами якої є люди, які увесь час, поки він був відсутній, 

жили своїм повсякденним життям, навчалися та навчали в школах 

і вишах, служили в армії, їздили хай і не в часті туристичні поїздки 

у близьке зарубіжжя, зустрічалися й спілкувалися із заїзджими іно-

земцями, — люди, включені в активний соціальний процес. 

 Окрім відірваності від повсякденного життя, Лук'яненкові (як і 

більшості колишніх дисидентів, політичних в'язнів та в'язнів сум-

ління) бракувало ще й елементарних навичок, досвіду організато-

рської роботи, не кажучи вже про «партійне будівництво», тобто 

рис, без яких практично неможливо засновувати ні організацію, ні 

розпочинати діло. 

 Звичайно, мені скажуть: Лук'яненко був не один, у нього були 

соратники, у нього було оточення, у нього були помічники. Так, бу-

ли, і було їх немало. Талант організатора й лідера якраз і полягає 

в тому, щоб із свого оточення вибрати людей довірених, достой-

них, на яких можна опертися («багато покликаних, та мало вибра-

них»). Лук'яненкові ж якраз цього таланту й забракло. Відтак, у 

керівництві Республіканської партії його оточували не просто чи не 
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тільки випадкові люди, але й вороги, приставлені до нашого героя 

із завданням не тільки не дати йому розбудувати партію в потужну 

політичну силу, а й розвалити її. 

 Можна, звичайно, все списати на Степана Ільковича, який, як 

на мене, був однією із найсвітліших голів не тільки в Республікан-

ській партії, але й на всьому національно-демократичному олімпі 

останніх двох десятиліть. Але причину розпаду Республіканської 

партії  в першу чергу треба шукати в самому її засновникові й лі-

дерові – у Лук'яненкові. Хоча я вже цей приклад наводив, пошлю-

ся на нього ще раз. 

 Був у мене в Києві один знайомець на ім'я Іван Гнатович Кис-

люк (багато хто його може пам'ятати як одного із продавців книжок 

на книжкових розвалах, коли їх ще дозволяли на майдані). Воли-

няк Іван Гнатович відбув свої сибірсько-казахстанські університети 

сповна за участь в УПА (ще підлітком!) і на схилі віку опинився в 

Києві, де втратив усі свої заощадження, які інвестував у бізнеси 

Бродського чи комусь подібному до нього, — отож йому не зали-

шалося нічого іншого, як займатися книжковою торгівлею. А заод-

но – активно спілкуватися з людьми, брати участь у дискусіях і мі-

тингах і т. д. Кислюк мав друзів, приятелів і знайомих у нових 

політичних партіях, зокрема був частим гостем і в офісі Республі-

канської партії, якій чи то найбільше симпатизував, чи навіть нале-

жав до її членів. Заходив часто він і до мене... 

 Одного разу Іван Кислюк поділився зі мною найсвіжішими вра-

женнями від візиту до «республіканців» та від спілкування із са-
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мим Лук'яненком. Того дня Іван Гнатович звернув увагу на те, що 

біля лідера «республіканців» почав ошиватися новий, незнайомий 

йому, судячи з акценту, російськомовний чоловік. Кислюк допитав-

ся у нього й прізвище, яке виявилося російським, що й здивувало 

мого співрозмовника. Улучивши нагоду, Кислюк присікався до Лу-

к’яненка: «А що це у вас, Левку Григоровичу, новий помічник? Що 

він тут робить?». – «О, це мій новий заступник, — відповідає йому 

Лук’яненко. – Дуже хороша людина. У нього своя машина, і він ме-

не возить скрізь, куди мені треба...» Нюхом багаторічного зека Іван 

Гнатович з першого заходу відчув, що до Лук'яненка приставлено 

не тільки спостерігача, а й виконавця диверсійної роботи, і Кислюк 

виявився правий у своїх підозрах. «Хороша людина» напевно ж 

зробила все для того, щоб убити клин між Лук'яненком і Хмарою 

та іншими партійцями, яких їхній лідер проміняв на “випадкову” 

людину, яка на своїй машині охоче «возила його скрізь, куди 

треба». 

 Другий епізод легковажності Лук'яненка – з мого особистого 

досвіду спілкування з головою Республіканської партії. Сталося це 

на початку осені 1990 року. Тоді я започаткував видання газети 

«Четверта влада» (на жаль, вийшов лише один номер, матеріали 

готового до друку другого номера було знищено, поки я перебував 

у відрядженні в США), і третій номер газети київських журналістів 

ми вирішили присвятити народженню багатопартійності на тере-

нах України, тобто новим політичним партіям (на той час було за-

реєстровано вісім партій). Презентація партій на сторінках газети 
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планувалася у формі інтерв'ю з лідерами. В редакції ми продума-

ли перелік запитать (приблизно з десяток), відповіді на які ми хоті-

ли одержати від голів партій у писемній формі – щоб люди мали 

змогу добре продумати свої відповіді й зважено відповісти газеті. 

Як головний редактор газети, я особисто зустрівся з кожним голо-

вою і після короткої розмови передав їм перелік запитань та пояс-

нив, чого ми від них хочемо. Найсерйозніше поставився до нашого 

«завдання» тільки перший секретар ЦК КПУ С. Гуренко (свідком 

моєї розмови з ним був редактор «Вечірнього Києва» В. Карпен-

ко), наслідком чого був початок виживання мене з університету. 

Уважно подумати над відповідями на запитання обіцяв мені Д. Па-

вличко як голова Демократичної партії... 

 Левка Лук'яненка я виловив на виході із залу засідань Верхов-

ної Ради й підійшов до нього, щоб домовитися про зустріч для ро-

змови. «У вас диктофон є?» — запитав мене лідер «республікан-

ців», чимчикуючи в напрямку депутатського туалету. – «Навіщо?» 

— здивувався я. – «А я можу відповісти на всі ваші запитання за-

раз – у нашому розпорядження ціла перерва». Я відповів Лук’яне-

нкові, що такі поспішливі відповіді мене зовсім не влаштовують, і 

тільки після того він пообіцяв мені, що відповість на запитання ре-

дакції відповідно до мого прохання.    

 Ну, а щодо перебування Лук'яненка послом у Канаді, то про це 

чимало написано людьми, які спілкувалися з ним яко послом, які 

відвідували влаштовувані ним прийняття і т. ін. Я певен, що не бу-

де проблемою вигуглити цю інформацію. (Я ж можу висловлювати 
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свої враження про українських послів до США. Кажуть, що пре-

красне враження як посол справив на українську громаду Олег 

Білорус. Дуже добрим послом був Юрій Щербак /хоч він був за 

мною у приятельських відносинах, скажу: його біда була в тому, 

що він хотів “узяти владу” над українською діаспорою, і я не раз 

відмовляв його від такого кроку, а Аскольд Лозинський навіть опу-

блікував з цього приводу відкритого листа до Щербака/. Після 

Щербака рівень представництва України у Вашингтоні неухильно 

падає, і на сьогодні, як на мене, планка опустилася до самого 

низу. Я не здивуюся, коли наступник теперішнього посла буде на 

рівні плінтуса.) 

3 вересня 2011 р. 

[Ця стаття залишилася необговореною.] 
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ОБГОВОРЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ  
ІНШИХ АВТОРІВ 

 Активний учасник нашої дискусії Іван Притик виставив для 

обговорення на сторінці групи “В’ячеслав Чорновіл як явище ук-

раїнської історії й політики” два тексти авторства інших осіб (І. 

Притик, наскільки мені відомо, не запитував у авторів дозволу 

на поширення їхніх текстів). Оскільки ці тексти стали части-

ною наших дискусій за означеною темою, я вирішив включити 

тексти до цієї збірки як у тому вигляді, як їх було запощено. 

Журнал «Український вісник»  
(1987–1989 роки) 
  
 «Український вісник» був першим позацензурним журналом, який ле-
гально почали видавати в Україні у період горбачовської перебудови. Йо-
го заснував В. Чорновіл наприкінці 1960-х років і випускав до свого ув’яз-
нення у 1972 р., а в 2-й половині 1980-х ро-ків відновив видання. За час 
свого існування журнал серйозно вплинув на становлення незалежної 
преси та громадської думки. 
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 Значення журналу і журналістської діяльності В. Чорновола не спів-
мірні з сучасним станом вивчення цих питань. В окремих працях про В. 
Чорновола висвітлено його перебування в ув’язненні, громадсько-полі-
тичну діяльність, обставини загибелі [2]. Опубліковано нечисленні спо-
гади та короткі  нариси  про його життя  і діяльність [5]. Як особистість, 
журналіст і громадсько-політичний діяч він постає в десятитомному ви-
данні своїх праць, започаткованому Міжнародним благодійним фондом 
імені В. Чорновола та видавництвом «Смолоскип» [15]. Проте діяльність з 
випуску «Ук-раїнського вісника» в 2-й половині 1980-х років залишається 
малодослідженою. Переважно її розглядають як одну з-поміж інших тем у 
перебігу суспільно-політичних процесів 2-ї половини 1980-х років. Деталь-
ніше інформація про «Вісник» розкрита в працях львівського історика Т. 
Батенка [1]. Про деякі обставини створення і виходу «Українського 
вісника» можна дізнатися із статей В. Чорновола, опублікованих у ЗМІ 
[10]. 
 Зважаючи на відсутність ґрунтовного вивчення цієї важливої теми, її 
потрібно повноцінно і об’єктивно дослідити. Саме тому ця стаття присвя-
чена розгляду особливостей відновлення В. Чорноволом «Українського 
вісника» у 1987 р., а також створення редакційної колегії, підготовки й 
випуску журналу та його впливу на становлення незалежних українських 
ЗМІ й активізацію громадськості. 
 В. Чорновіл згадував, що коли в 1987 р. «почали випускати політв’я-
знів і створюватися якісь можливості», він одразу відновив видання 
«Українського вісника» [4]. Певний час В. Чорновіл чекав на прецедент з 
виданням подібного журналу в більш вільній для гласності Росії. Тож 
після виходу в Москві кількох номерів редагованого С. Григор’янцом жур-
налу «Гласность» він почав видавати «Український вісник». Поклада-
ючись на конституційні права громадян, В. Чорновіл не просив офіційного 
дозволу на вихід журналу в радянської влади. На повідомлення про 
відновлення випуску «Вісника», надіслане до ЦК КПРС, відповіді не 
надійшло. До керівництва УРСР В. Чорновіл взагалі не звертався, «нічого 
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доброго від нього не чекаючи, поки в республіці не зміниться партійне 
керівництво». 
 Тривалість і успішність діяльності журналу залежали, на його думку, 
передусім від розвитку подій у СРСР. Та, окрім того, і від міжнародної 
громадської думки, особливо щодо редакції «Українського вісника», яка 
була далеко від центру, «в заповідниках дрімучого драматизму й 
свавілля», таких, як тодішня Україна, де з людьми, які мають свою думку, 
не звикли рахуватися [11, 69]. 
 У   той   же  час   подібні   видання   почали   виникати   в інших рес-
публіках СРСР або продовжували існувати з початку 1980-х років, як у 
Латвії. З-поміж видань, які друкувалися, можна назвати: в Латвії – журнал 
«Аусекліс», у Вірменії – журнал «Повідом-лення вірменського Комітету 
захисту політв’язнів» та вірменський варіант журналу «Гласность» тощо. 
 Задум відновити «Вісник» не полишав В. Чорновола, мабуть, ще з 
часу арешту в 1972 р. У період перебування в ув’язненні було кілька 
спроб відновити видання «Українського вісника», що свідчило про 
популярність, яку здобув журнал за два з половиною роки. В. Чорновіл 
особисто видав п’ять номерів, а підготовлений ним шостий видали після 
його арешту в січні 1972 р. М. Косів, А. Пашко та Я. Кендзьор. Надалі, 
через загрозу арештів видавців, В. Чорновіл попросив їх припинити друк 
журналу. 
 Після повернення з ув’язнення і заслання В. Чорновіл розпочав 
підготовку журналу наприкінці 1986 – на початку 1987 р., свідченням чого 
є його лист до В. Яременка, в якому він просить над-силати йому ніде не 
опубліковані цікаві матеріали, зокрема пов’язані з В. Стусом. Адже в 
журналі існувала літературна, мистецька, наукова та інші рубрики, а 
перший відновлений його номер було присвячено В. Стусові [6, 371]. 
 На той момент не всі колишні однодумці були готові долучити-ся до 
активної опозиційної діяльності, тому частина з них відмовилася від 
пропозиції В. Чорновола розпочати видавати «Вісник». Відразу 
погодилися підтримати його у цій справі М. Горинь та І. Гель (Львів), П. 
Скочко (Київська обл.), які разом з ним утворили редакційну колегію 
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«Українського вісника», що узгоджувала на-прям і головні матеріали 
кожного номера журналу. В. Чорновіл став відповідальним редактором, 
М. Горинь – його заступником, І. Гель – відповідальним секретарем, а П. 
Скочко – членом редколегії. Отже, у відновленому номері вперше з часу 
його видання, ще з 1970 р., було названо прізвище його редактора та 
членів редколегії. 
 На прес-конференції у Москві 8 вересня 1987 р. з приводу від-
новлення «Вісника» В. Чорновіл заявив: «Видання журналу здійснює 
редколегія, частина членів якої поставили в кінці журналу свої імена». У 
сьомому номері «Українського вісника» було зазначено, що кількість 
членів редколегії далі збільшиться, але називати тих, хто здійснює безпо-
середню підготовку кожного номера, редакція не має наміру. Пояснювали 
це потребою убезпечити людей від можливих репресій з боку влади. Не 
випадково в цьому ж номері було вказано: якщо редактор журналу з 
якихось причин не зможе виконувати свої обов’язки (наприклад, через 
арешт у разі збою політики гласності й демократизації), його має замінити 
за спільною згодою один із оголошених членів редакційної колегії [13, 99]. 
 У восьмому номері журналу оприлюднено прізвище нового члена 
редколегії – В. Барладяну з Одеси. Починаючи з цього числа, в журналі 
вказували домашню адресу всіх членів редколегії з метою налагодити 
додаткові контакти для отримання від читачів кореспонденції і пожертв на 
друк видання. Такий спосіб був доцільним, оскільки подекуди надіслані 
«Віснику» листи не завжди одразу потрапляли до редакції. Зокрема, з 
цього приводу В. Чорноволу надійшов лист із львівського цеху сортування 
письмової кореспонденції, в якому було сказано, що до них надіслали 
адресовані «Українському віснику» рекомендовані листи, але через те, 
що «не відоме точно місцезнаходження «Українського вісника», листи 
ходять по Львову, так як ніяке відділення зв’язку їх не приймає» [7]. 
 Для неофіційного видання було звичним те, що на пошті не мали 
адреси редакції, а її члени подавали в журналі свої домашні адреси. За 
весь час існування «Вісника», починаючи з 70-х років, редакція не мала 
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власного приміщення, номери готувалися по різних приватних помеш-
каннях. 
 У зв’язку з тим, що І. Гель був заангажований у справі відновлення 
Української греко-католицької церкви й очолив Комітет захисту УГКЦ, у 
лютому 1988 р. він вийшов із редколегії «Українського вісника». Перед 
цим у грудні 1987 р. відбулося її поповнення, що значно посилило 
інтелектуальний потенціал редколегії, члена-ми якої стали Б. Горинь зі 
Львова та В. Шевченко із Києва. З осені 1987 р. почали створювати 
кореспондентські пункти журналу в Україні й поза її межами. У Москві 
такий пункт очолив М. Муратов, у Харкові – С. Сапеляк, у 
Дніпропетровську – М. Береславський та в м. Долина Івано-Франківської 
обл. – В. Січко. Кореспондентське представництво за межами України 
очолила А.-Г. Горбач із Німеччини. Функції кореспондентів виконували А. 
Пашко, С. Кириченко, Т. Чорновіл та ін. Отже, відновлений у Львові 
журнал досить швидко став актуальним загальноукраїнським виданням, 
яке мало вплив і в діаспорі. 
 Упродовж усього періоду видання журналу В. Чорноволові, як 
відповідальному редактору, доводилося особисто здійснювати весь 
ланцюг роботи з підготовки «Вісника» – від збирання інформації до 
розповсюдження видання, працювати з листами читачів, спілкуватися із 
відвідувачами, виконувати функції редактора, літредактора, журналіста, 
коректора і навіть друкаря, працювати без поліграфічної бази та 
необхідного технічного штату. Звичайно, це відбивалося на якості 
видання, якою доводилося жертвувати задля оперативності та 
актуальності матеріалів. З часом з’явилася можливість користуватися 
послугами друкарок та фотографів. У дев’ятому–десятому та 
одинадцятому–дванадцятому номерах «Українського вісника» вміщено 
оголошення про те, що редакція скористається послугами відповідних 
спеціалістів будь-де в Україні, передусім у Києві, Львові, Харкові, Одесі, 
Донецьку. 
 В. Чорновіл розпочав видавати «Український вісник» за кошти 
присудженої йому в 1975 р. Міжнародної журналістської премії ім. Н. 
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Томаліна. Від початку 1988 р. основним джерелом фінансу-вання 
журналу стали грошові пожертви, які надходили з України та з-за кордону. 
Розповсюдження «Вісника» на території України та в республіках СРСР 
прибутків не приносило, адже платними були лише номери журналу, 
перевидані за кордоном, що в основному поширювалися серед 
української діаспори. Більшу частину виручених таким чином коштів 
витрачали на перевидання «Вісника», його розповсюдження за кордоном 
та в Україні. На її території, враховуючи попит на журнал, «Український 
вісник» продавали навіть не пов’язані з його редколегією особи на 
«чорному» ринку за досить велику ціну – 100–150 рублів за номер, що 
відповідало тоді розміру місячної заробітної плати. 
 Щоб уникнути різних наклепів і спекуляцій з боку владних ЗМІ (так 
званої «охоронної журналістики»), як це було, коли дисидентам 
надходила певна допомога з-за кордону в 1970-х роках, редколегія 
«Українського вісника» вирішила вміщувати у журналі інформацію про 
передані для видання кошти. У восьмому номері «Українського вісника» 
В. Чорновіл писав, що, попри пожертви, для видавців журналу найвищою 
підтримкою було «небайдуже читання нашого спільного (а отже, і Вашого) 
журналу, розповсюдження його та, при можливості, співробітництво в 
ньому». У зв’язку з цим було дозволено вільно передруковувати матері-
али журналу, або навіть і весь журнал, та поширювати його. 
 На початку 1988 р. вирішено створити невелику фінансово-ревізійну 
групу із включенням представників від читачів, яка мала стежити за 
надходженнями й видатками журналу. Її очолила Г. Садовська. Значної 
потреби в такій групі не було: зроблені В. Чорноволом записи, що зберіга-
ються у його архіві, свідчать про скрупульозне ведення ним підрахунків 
надходжень і витрат редакції «Українського вісника». 
 Отримані кошти витрачали на купівлю паперу, копірки, фото-
матеріалів, придбання друкарських машинок, їхнє обслуговування і 
ремонт, на поїздки членів редколегії та кореспондентів журналу в різні 
області та республіки СРСР. Оплачували телефонні розмови, надсилання 
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кореспонденції, роботу друкарок і фотографів, хоча дехто погоджувався 
працювати на громадських засадах. 
 З часом вдалося збільшити наклад та географію збирання та 
поширення нових матеріалів. Було встановлено заробітну плату (значно 
нижчу за платню працівників офіційних республіканських журналів) тим 
членам редколегії «Українського вісника», які повністю зосередилися на 
виданні журналу й не мали інших джерел існування. Розмір зарплати 
протягом першого року становив 100 рублів, згодом – 150. До речі, 
заробітна плата В.Чорновола під час його праці до лютого 1988 р. на 
посаді кочегара Львівської школи-інтернату № 103 становила 75 рублів. 
 Кошти витрачали не тільки на журнал, а й на нерозривно пов’язану з 
ним діяльність відновленої Української гельсінської групи та Українського 
підкомітету Міжнаціонального комітету захисту політв’язнів. Надавали 
матеріальну допомогу політв’язням, що на той час ще були за ґратами чи 
щойно повернулися в Україну. Кошти використовували також для підтри-
мки контактів із неформальними об’єднаннями інших республік СРСР [12, 
35]. 
 Наприкінці 1980-х років редколегії В. Чорновола вдалося видати 
шість випусків журналу: сьомий, восьмий, спарені дев’ятий–десятий і оди-
надцятий–дванадцятий, тринадцятий і чотирнадцятий. Виходили вони з 
серпня 1987 р. до квітня 1989 р. 
 Відновивши «Український вісник», організатори планували ви-давати 
його як місячник, однак за умов протидії влади довелося потрібний для 
видання журналу час витрачати на захист від наклепів, писати й масово 
розсилати відкриті листи, заяви тощо. Затримався вихід дев’ятого номера 
журналу, що згодом вийшов спареним із десятим номером. Спареним був 
і наступний одинадцятий–дванадцятий номер, який, по суті, перетворився 
на квартальний. Майже готовий до випуску в кінці другого кварталу 1988 
р. тринадцятий номер затримався із виходом через активне розгортання 
політичних подій на Львівщині влітку–восени 1988 р. То-му квартальник 
потрапив до читача із запізненням на півроку. На початку 1989 р. 
редколегія планувала регулярний випуск «Вісника» щоквартала. Однак з 
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огляду на напружений ритм розвитку політичного життя й активну участь 
у ньому В. Чорновола та інших членів редколегії не вдалося видавати 
«Український вісник» як товстий журнал з численними розділами й 
рубриками. Чотирнадцятий номер, виданий редколегією під керівництвом 
В. Чорновола, став останнім. 
 Уже в перші місяці існування журналу, з огляду на потребу 
оперативного реагування на масові атаки застійної преси, вийшли 
об’єднані однією темою «експрес-випуски» журналу меншого розміру. 
Називався цей збірник оперативних матеріалів спочатку «Ук-раїнський 
вісник. Експрес-випуск», а згодом «УВ-експрес». Планували, що він 
виходитиме раз на два місяці, однак випускали збірник частіше. Перший 
«УВ-експрес» побачив світ на початку грудня 1987 р., а до липня 1989 р. 
було виготовлено 13 номерів. Потреба видавати такі експрес-випуски 
була також актуальною для національних рухів інших республік СРСР [3, 
19]. 
 Крім видань, що висвітлювали потреби дня, редколегія журналу 
планувала реалізувати ідею видання «Бібліотечки «Українського вісника», 
де б друкувалися літературні та історичні праці без скорочень, однак для 
задуманого проекту не було ні належної поліграфічної бази, ні 
кваліфікованих редакторів, тому це залишилося лише в планах. 
 «Український вісник» було засновано як літературно-художній та 
суспільно-політичний журнал. У програмній статті, вміщеній у сьомому 
номері, редколегія зазначала, що журнал успадкував традиції «Вісника» 
1970-х років, який у роки застою втілював у життя політику гласності (тоді 
вона називалася свободою слова) задовго до її офіційного проголошення. 
Залишилася незмінною з моменту написання у грудні 1969 р. програма 
відновленого жур-налу. 
 До цієї програми, на думку редколегії, потрібно було внести незначні 
корективи, а саме: у відновленому журналі, у зв’язку з початим процесом 
демократизації в СРСР (припиненням політичних репресій, частковим 
звільненням політв’язнів, допущенням легальних форм опозиції), 
домінуватимуть відтак не матеріали про суди, тюрми, табори, позасудові 
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репресії і тому подібні прояви періоду застою та утисків, а проблемні 
статті з актуальних питань сьогоднішнього українського життя, художні 
твори, документи минулого. Ставши відкритим виданням, назвавши ім’я 
свого редактора, «Український вісник» друкуватиме не тільки стихійно по-
ширювані, а й спеціально для нього написані матеріали, намага-тиметься 
уникати анонімності. Видання надаватиме місце для публікації авторам і 
творам, яких не допускають до підцензурного друку з політичних мотивів. 
Журнал мав намір стати органом легальної опозиції в Україні й сприяти 
поглибленню розпочатого процесу демократизації. 
 У програмі «Вісника» також було наголошено, що Україна, за 
відсутності незалежної преси, конче потребує такого видання. Адже 
будучи однією з найбільших республік Радянського Союзу, яка кількістю 
населення, територією, економічним і духовним потенціалом не 
поступається основним європейським державам, формально маючи 
статус самостійної в рівноправному Союзі суверенних держав, вона 
насправді позбавлена всіх основних ознак суверенності, навіть власної 
державної мови. Крім того, багато проблем, які турбують широке коло 
української громадськості, зовсім не висвітлюються або фальшуються 
офіційною пресою. 
 В. Чорновіл, відновивши в 1987 р. «Український вісник», з часом 
розширив його зміст, доповнюючи новими рубриками й розділами. 
Постійними стали розділи «Література і мистецтво», «Публі-
цистика» (згодом «Наука і публіцистика»), «Хроніка тиску і опору», 
«Документи історії», з часом рубрика «Релігія в Україні» перетворилася 
на окремий розділ, доповнилися розділи «Україна у світі» та «Розмова з 
читачами. Редакційний відділ». Постійно існувала окрема рубрика, 
присвячена В. Стусові. 
 Журнал висвітлював широке коло актуальних питань, завжди 
покликаючись «на інтерес до злободенності, гостроти постановки 
найбільш  наболілих  проблем»  [14,  104]. Так,  публікували  історичні 
документи, які приховувалися від народу, висвітлювали боротьбу з 
режимом в’язнів сумління, проблеми релігійного життя, друкували твори 
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письменників, які не могли пробитися до читача через цензуру. Зокрема, 
статті й твори таких відомих людей, як О. Гончар, В. Сосюра, Є. 
Сверстюк, Я. Дашкевич, П. Айрикян, І. Калинець та ін. 
 В. Чорновіл, як відповідальний редактор, контролював випуск 
кожного номеру «Вісника», писав статті та вступи до них, брав інтерв’ю, 
вів колонку редактора, здійснював огляд надісланої до редакції 
кореспонденції, спілкувався на сторінках журналу з читачами, 
висвітлював двобій журналу з офіційною пропагандою, динаміку розвитку 
журналу, його фінансове становище, подавав редакційні оголошення і 
повідомлення тощо. 
 Відновлений В. Чорноволом «Український вісник» став єдиним 
легальним пресовим органом і рупором незалежної громадської думки в 
Україні. Він дав потрібне суспільству правдиве непідцензурне слово, 
першим повертав імена й творчість заборонених авторів. З дописів до 
журналу починали свою політичну діяльність багато хто з відомих 
сьогодні людей. 
 Навколо редакції журналу почали гуртуватися активні особистості, 
що згодом витворили своєрідну групу «Українського вісника», яка 
впливала на суспільно-політичне життя не лише Львова, а й цілої 
України. Завдяки чорноволівському журналу Львів разом з Києвом, де 
діяв УКК, став місцем згуртування активної громадськості. Більше того, 
він перетворився на центр, який визначав динаміку розвитку політичного 
процесу по всій Україні. 
 «Український вісник», який досить швидко перетворився на 
всеукраїнське видання, створив передумови для відкриття нових 
позацензурних незалежних видань в Україні. Через рік після відновлення 
виходу журналу в Україні стався своєрідний сам-видавчий бум. Перші 
повісниківські позацензурні видання виникли також у Львові. У листопаді 
1987 р. вийшов літературно-мистецький та науково-популярний альманах 
«Євшан-зілля», відповідальним редактором якого стала І. Калинець. 
Альтернативне офіційній Спілці письменників України об’єднання – 
Українська асоціація не-залежної творчої інтелігенції (УАНТІ) – видало в 
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січні 1988 р. журнал «Кафедра» за редакцією М. Осадчого. Зважаючи на 
резонанс «Українського вісника», І. Гель у лютому 1988 р. створив дру-
кований орган Комітету захисту УГКЦ – «Християнський голос». З метою 
охоплення якомога більшої кількості читачів різних сфер життєдіяльності 
та уподобань видавці «Вісника», «Євшан-зілля», «Кафедри» та 
«Християнського голосу» домовилися про тематику матеріалів і 
загальний тон видання [9, 61]. 
 Під впливом львівського самвидавчого центру почали з’явля-тися 
позацензурні видання в інших містах, зокрема в Києві – «Ко-ло», «Дзвін», 
«Спадщина», у Херсоні – «Плуг», у Харкові – «Сло-бідська Україна», у 
Миколаєві – «Чорноморія» тощо. 
 Група «Українського вісника» сама виступала організатором або була 
учасником різних заходів, створення громадських об’єднань, зокрема 
УАНТІ. Впливала також на розвиток релігійної ситуації, не без її участі 
відновив активну діяльність Комітет захисту УГКЦ, а його головою став 
член редколегії «Вісника» І. Гель. Цьому сприяв В. Чорновіл, який, 
залишаючись немовби поза конфесійними процесами, умовив єпископів і 
церковних активістів доручити керівництво Комітету сприяння легалізації 
УГКЦ світській людині  – І. Гелю [16]. Таким чином, було досягнуто 
координації між світськими й релігійними структурами. Група «УВ», 
зокрема В. Чорновіл, мала вплив і на відновлення Української 
автокефальної православної церкви, сприяла налагодженню координації і 
об’єднанню зусиль із діячами національних рухів СРСР для боротьби за 
демократію і національну незалежність. 
 Ще задовго до відновлення «Українського вісника» В. Чор-новіл був 
присутнім на нараді представників ініціативних груп національно-
демократичних рухів народів СРСР у Ташкенті у квітні 1987 р. [8, 934]. 
Згодом члени групи «УВ» долучилися до діяльності цих нарад. З 
ініціативи В. Чорновола та редколегії журналу одну з чергових нарад 
скликали у Львові. 
 В. Чорновіл – перший український діяч, що 2 вересня 1987 р. взяв 
участь у засіданні неурядових громадських організацій та приватних осіб, 
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проведеному в Москві, яке активізувало правозахисну діяльність в СРСР. 
Того ж місяця за сприяння В. Чорновола та його побратима по концтабору 
Паруйра Айрікяна приступили до створення Міжнародного комітету 
захисту політв’язнів, який остаточно сформувався у грудні 1987 р. З 
вересня 1987 р. в Україні діяла група захисту українських політв’язнів, 
заснована В. Барладяну, І. Гелем, М. Горинем, З. Попадюком, С. Хмарою 
та В. Чорноволом. 
 Отже, редагований В. Чорноволом «Вісник» відіграв важливу роль у 
створенні українських незалежних ЗМІ, активізації і консолідації політично 
дієвих людей, вніс нові ідеї у суспільство, стимулював процеси 
національного відродження українців. 
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ОБГОВОРЕННЯ 

Лесь Герасимчук: 
 Насправді багато чого видавали і поширювали до того жур-

налу. Але із загальними оцінками я б усе ж почекав. В Україні було 

багато осередків, зокрема мистецьких, які з різних причин не по-

в’язувалися з рухами політичними, а форми ширення ідей поза 

цензурою там були інші. До речі, досліджень про це ще нема. 

Тупа гебня ні мови символів, ні знаків і т. д. не знала. Йшли вис-
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тави, виконувалися музичні твори і т. д., котрі мали колосальну 

відвідуваність у залах і руйнували простір більшовицької ідеоло-

гії. І це набагато серйозніше з погляду саме ідеологічного роз-

витку. 

Володимир Іваненко:  
 Пане Лесю, я розумію Ваш принцип вичікування (щоб устоя-

лося, відкрилися нові архіви і т. ін.). Разом з тим, таке прагнен-

ня зовсім не заважає займатися поточним збором і осмисленням 

матеріалу по свіжих слідах. Більше того, це допоможе серйоз-

нішим студіям у майбутньому. 
 Що стосується розміщеної тут І. Притикою статті, то я 

волів би щиро привітати автора із цією досить грунтовною пу-

блікацією, до якої він доклав чимало зусиль, зібрав і узагальнив 

досить багатий матеріал. 
 Звичайно, не можна погодитися з категоричними тверд-

женнями автора стосовно першості "Українського вісника", його 

унікальності та впливу на становлення й розвиток позацен-

зурної журналістики кінця 80-х — початку 90-х років. 
 Слабкі місця цього дослідження, як правило, спричинені залю-

бленістю автора у предмет своєї уваги. Звідси — максималізм і 

некритичне ставлення до описуваних фактів, подій та явищ. На 

жаль, на цю хворобу хворіють усі молоді дослідники. На щастя, з 

віком і досвідом ця хвороба проходить... 
 На майбутнє я хотів би побажати авторові зайнятися ще й 

поглибленим аналізом змісту та функціональних форм “Україн-
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ського вісника", і в цьому плані я готовий надати йому усебічну 

методичну допомогу. 
 Насамкінець скажу, що нового я довідався з цієї публікації. За-

галом ця стаття не принесла мені нічого нового (на своїх книж-

кових полицях я маю повний комплект "Українського вісника" у 

перевиданні "Смолоскипа", а також більшість оригінальних 

випусків).  
 Новиною для мене була згадка про листування В. Чорновола 

з... В. Яременком. Цікаво було б ознайомитися з цими листами. 

Це листування мусить опосередковано пояснити й прояснити 

багато з того, про що я висловлював припущення, які викли-

кали такий спротив із боку І. Притика. Йдеться про мої підозри 

щодо заангажованості В. Чорновола з КДБ. Василь Васильович 

якраз і був однією із тих проміжних ланок, що "пришвартовувала" 

Чорновола до спецслужб. Я 20 років пропрацював із В. Яремен-

ком на одному факультеті, у нас було багато спільних друзів і 

спільних недругів, і більшість із них знали про співпрацю В.В. із 

спецслужбами, та він і сам цього не заперечував. Я більш ніж 

певен, що це відчували і його студенти, серед яких був і В.Січко. 

Взаємини В. Чорновола із В. Яременком, очевидно, почалися 

тоді, коли Чорновіл був аспірантом Київського педінституту, в 

якому на той час почав викладати Яременко.  

Лесь Герасимчук: 
 Може й так, а ще не завадило б уточнити "рівні" взаємин з 

КДБ. Бо пригадуєте, як нашого видатного соловейка, який до 
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універу вступав за рекомендацією Берії, а тепер вважається 

ледь не бандерівцем, і якого звинуватили в співпракці з КДБ. І 

він, і ще один герой звернулися тоді офіційно до КДБ, і в ЗМІ дру-

кувалася офіційна відповідь КДБ, що він (вони) співробітниками 

КДБ не були. Але ж співробітничати й бути співробітником — 

не одне й те саме... І ще інші форми й методи існували. І на-

справді уточнення потребує те, хто ж саме займався “співро-

бітниками", хто “розвідував" цей процес (напр., такий Борис Б.) 

тощо. Нещодавно на одному правозахисному заході в Києві випа-

дково здибав відомого літературознавця С. П., котрий тоді був 

у Києві й займався лінією рос-укр-євр зв'язків. 
 Не забути б іще про одну "лінію" нашої героїчної історії. В Ки-

єві, як відомо, була непогана державна мережа букіністичної то-

ргівлі. Але основна маса ширення й передачі літератури йшла 

через кількох, а точніше через двох букіністів — Я. Бердичевсь-

кого та Михайла Федотовича, у котрого "було все". Останній 

позиціонував себе старшим офіцером КДБ, котрий свого часу 

“сидів на репресаліях”. КДБ глухо колись заперечувало, але його 

ніколи не чіпало, а він був скрізь. Саме через нього йшло най-

більше найповажніших приватних збірок. Я то все знаю, бо він до 

мене звертався від часу по філологічні консультації, а за це де-

шевше продавав книжки. Саме з ним пов'язано скуповування на-

кладів деяких книжок, про котрі йому казали, що їх ось мають за-

боронити. Він їх потім перепродував за відповідну ціну. 
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✍ 
Цікаві книжки:  
В’ячеслав Чорновіл.  
Нарис портрета політика 
  
  Він вважав себе у в’язниці як ніби на своєму місці і навіть 
почувався б скривдженим, коли б його обійшли б з покаранням. 
Уважав, що ознакою порядності стало на той час са-ме перебування 
у в’язниці. Тому коли б йому довелося почи-нати все спочатку, він 
знову вибрав би таке своє життя... 
  
 Що читаємо? Монографію історика Василя Деревінського «В’яче-
слав Чорновіл. Нарис портрета політика» (Тернопіль, видавництво «Джу-
ра», 2011). Як справедливо вказує дослідник, «відсутність на сьогодні ґру-
нтовних досліджень узагальнюючого характеру… не сприяє осмисленню 
його як людини, громадянина, лідера, політика». Отже, ця книга є важли-
вою саме в контексті даного висновку. Тим більше, що сам лідер Народ-
ного Руху не встиг написати спогадів. 
 Що цікавого? Постать «Неугомонного» (під цим прізвиськом наш 
герой проходив у документах КГБ) надається для описання. І дивно, що 
перша наукова робота про Чорновола зявилась тільки через десять років 
після смерті визначного журналіста, дисидента та політика. 
 Чорновіл почав політизуватись під час навчання на факультеті журна-
лістики Київського університету. «Його, вихованого на гаслах дружби 
народів, інтернаціоналізму тощо вразило, що в столиці України «вовком 
дивляться, коли ти говориш українською». У молодого комсомольського 
активіста зневажливе ставлення до української мови викликало спротив, 
пробудило почуття національної образи і честі». 
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 4 вересня 1965 року у кінотеатрі «Україна», що і дотепер працює в 
центрі Києва, відбулась прем’єра фільму Сергія Параджанова «Тіні 
забутих предків». Там він разом із Іваном Дзюбою та Василем Стусом 
влаштував протест щодо арештів українських вільнодумців. За це Чор-
новіл був звільнений з комсомольської газети «Молода гвардія», де 
працював. 
 30 вересня 1965 року у помешканні Чорновола у Вишгороді відбувся 
перший обшук. Шукали самвидав і інші компрометуючі матеріали – оскі-
льки кількома тижнями раніше почались арешти в Києві та на Західній 
Україні проти його товаришів – братів Горинів, Івана Світлично-
го, Михайла Осадчого, Євгена Сверстюка, Вален-тина Мороза та інших. 
 Кагебісти вилучили у Чорновола тоді 190 «документів антирадянсь-
кого змісту». Всі машинописи та фотокопії, не розбираючи змісту, плюс 
всі дореволюційні видання українських письменників, етнографів, а 
також... Комуністичної партії Західної України. Дещо з забороненого 
вдалося заховати . Найцінніше зберігалося в… собачій буді 
на подвірї вчительки А. Лишак у селі Горенці неподалік Києва. 
 Наступного року Чорновіл був викликаний як свідок до суду над 
друзями – написав і поширив протест, відтак був звільнений з газети 
«Друг читача». Це була остання робота за фахом аж до розвалу 
радянської імперії. Далі він опанував професії техніка в Карпатській 
експедиції АН УРСР, інспектора з реклами, інструктора Товариства охо-
рони природи, копача на археологічних розкопках, кочегара тощо. 
 За відмову взяти участь у «найгуманнішому» в світі отримує три 
місяці виправних робіт з утриманням 20% заробітку на користь держави. 
Але, словами тодішніх «правоохоронців», на шлях виправлення не став. 
Укладає збірник, який приніс йому світову славу, — «Лихо з розуму 
(Портрети двадцяти «злочинців»)». Він розходиться доволі великим як 
для самвидаву накладом – примірники зокрема були надіслані родичам 
заарештованих, керівникам творчих спілок, у КГБ, ЦК КПУ та по ін-
ших офіційних адресах. 
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 «Типова біографія засуджених у 1966 р. за «антирадянську націоналі-
стичну пропаганду та агітацію» виглядає таким чином: засуджений Н. на 
день арешту мав 28 — 30 років, він виходець із селянської або робітничої 
родини, відмінно закінчив середню школу, вступив у вуз (дехто після 
армії), де був активним учасником наукових гуртків; як кращий сту-
дент одержав добре призначення, писав дисертацію (або її захистив), 
публікувався в періодиці (або й видав книжку)… Чорновіл порушив 
питання: чому загалом позитивні люди на 50-й рік існування радянської 
влади стають «злочинцями»; чому молодих, які виросли за радянської 
влади, яких виховали радянська школа, радянські вузи, комсомол судять 
як буржуазних націоналістів…». 
 3 серпня 1967-го – другий арешт. Відтак неправий суд – 3 роки 
колонії. 
 48 днів голодування протесту. Адміністрація була вимушена частково 
виконати його вимоги – повернули вилучені документи. Короткий 
перепочинок і знову боротьба – листами, заявами, відмовою від 
примусової праці. Кілька разів намагався судитись з наклепниками, які 
друкували в партійній пресі (іншої ж не було!) пасквілі. Але кожен раз суд 
знаходив причину, щоб не задовольняти позов політув’язненого. 
 На свободі знову поринає в боротьбу. Початок 1970 року – одна з 
чільних віх української журналістики: виходить самвидавний «Український 
вісник», Чорновіл – відповідальний редактор, душа і мотор часопису. 
«Вісник можна назвати предтечею незалежної преси, що становив 
альтернативу державній монополії на інформацію». Автор гарно називає 
цей машинописний журнал «елементом культури опозиційного руху». 
 12 січня 1972 року В’ячеслав Максимович знову опиняється 
за гратами, тепер – надовго. Його не міг не зачепити так званий «покіс», 
коли гебістська машина зрізала під корінь сотні інакодумців – від 
марксистів до націоналістів. Мордовська епопея прекрасно описа-
на чорноволовим товаришем Михайлом Хейфецем. Пошукайте 
в інтернеті його нарис «Зэковский генерал» — це, напевне, найкраще, що 
написано про український правозахисний і на-ціонально-визвольний рух у 
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радянських концтаборах 1970-х років. «Я у своїй неволі вільніший за вас, і 
життя моє ніби цікавіше й змістовніше. І це більш ніж компенсує всякі 
невигоди й фізичні труднощі». 
 Кінець 1970-х – дисидент, щойно повернувшись додому, потрапляє 
під зачистку радянського суспільства від неблагонадійних, яка була важ-
ливим етапом підготовки до проведення Олімпіади у тодішній столиці 
нашої тодішньої батьківщини. 
 КГБ, намагаючись довести Заходу відсутність у країні політичних в’яз-
нів, почав застосовувати огидну тактику звинувачення членів Української 
Гельсінської Групи в кримінальних злочинах. Так, Чорновіл і Микола Гор-
баль виявились «гвалтівниками», Василь Овсієнко – «хуліганом», Ярос-
лав Лесів – «наркоманом», Петро Розумний – «зберігав холодну зброю» 
тощо. 
 «Усе сприймаю з філософським (або ще – олімпійським) спокоєм… 
не роблю жодної трагедії зі свого засудження». Це сказано десятьма 
роками раніше. А тепер, будучи обвинуваченим у насильстві над жінкою 
Чорновіл ледве не божеволів від ницості опонентів. Дав бій беззаконню, 
провівши 120-денне голодування. Вийшов з нього настільки виснаженим, 
що «став сумніватися, чи витримає фізично п’ять років ув’язнення». 
 Отже, свій третій термін майбутній Герой України відсидів за фальси-
фікованим кримінальним вироком. Але навіть бездушна система ро-
зуміла нікчемність наклепу. Чорновіл вийшов з якутської колонії достро-
ково, відтак – заслання. 
 «З усіх засланців він був відправлений найближче до Північного 
полярного кола, а східніше від нього вислали тільки В. Сту-
са». Маловідомий епізод – Чорновіл планував пожити якийсь час в Якутії, 
навіть почав був шукати роботу для дружини Атени Пашко. Йому дозво-
лили навіть друкувати замітки в місцевій районній газеті і поставили на 
квартирну чергу, намагаючись «прив’язати» до селища Нюрба, де він тоді 
жив. 
 Але сум за батьківщиною, рідномовним середовищем і близькими, 
слава Богу, переважив і Вячеслав Максимович повернувся до Львова. І 
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дуже вчасно! Якраз у квітні 1985 року, майже водночас із проголошенням 
новим генеральним секретарем КПРС Ми-хайлом Горбачовим курсом на 
«перестройку». 
 Серпень 87-го – відновлення «Українського вісника», число було 
присвячене пам’яті Василя Стуса, який загинув на Уралі двома роками 
раніше. Починаючи з 1970 року редакція під керівництвом Чорновола 
випустила 14 чисел часопису, частина яких була спа-реними. Наклад 
журналу був кілька десятків примірників. На руках окремі числа 
коштували до 150 рублів, що дорівнювало доволі високій зарплаті в 
Радянському Союзі. 
 В липні 1988 року Чорновіл став одним із авторів Декларації 
принципів Української Гельсінської Спілки – однієї з перших радикальних 
політичних організацій в республіці. Документ містив тезу про перетво-
рення СРСР у «конфедерацію незалежних держав». Це був тактичний 
крок, який був компромісом із суспільством, яке боялося й думати про 
незалежність. Остаточно УГС заявила про незалежність як мету у виступі 
В’ячеслава Чорновола на Установчих зборах Народного Руху України 10 
вересня 1989 року. 
 Далі була тріумфальна виборча кампанія 1990 року, коли Чорновіл 
отримав два мандати – депутата Верховної і Львівської обласної Рад. Він 
був обраний першим головою облради першого демократичного 
скликання. Проте, згодом обрав роботу в парламенті. 1 грудня 1991 року 
кандидував від НРУ у президенти, набрав близько чверті голосів вибор-
ців, які взяли участь у голосуванні. 
 Ще далі – все відбувалось у нас на очах. Аж до трагічної загибелі 25 
березня 1999 року на дорозі неподалік Борисполя. Ніби передбачаючи 
такий життєвий фінал , В ’ячеслав Максимович якось сказав 
у телепрограмі, що хотів би піти з життя – «миттєво, на льоту». Так і 
сталося. 
 Фраза. «Він вважав себе у в’язниці як ніби на своєму місці і навіть 
почувався б скривдженим, коли б його обійшли б з покаранням. Уважав, 
що ознакою порядності стало на той час саме перебування у в’язниці. 
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Тому коли б йому довелося починати все спочатку, він знову вибрав би 
таке своє життя. Мав стабільні погляди, незважаючи на малу ймовірність 
можливості якихось суспільно-політичних змін у близькому майбутньому. 
Незмінність його позиції забезпечувала віра, що правда і справедливість 
є на його боці». 
  
Вахтанг Кіпіані 

[Посилання на джерело І. Притик не подає.] 

ОБГОВОРЕННЯ 

Володимир Іваненко:  
 Що стосується "фрази" — цитати: 
 «Він вважав себе у в’язниці як ніби на своєму місці і навіть по-

чувався б скривдженим, коли б його обійшли б з покаранням. Ува-

жав, що ознакою порядності стало на той час саме перебування 

у в’язниці. Тому коли б йому довелося починати все спочатку, він 

знову вибрав би таке своє життя. Мав стабільні погляди, 

незважаючи на малу ймовірність можливості якихось суспільно-

політичних змін у близькому майбутньому. Незмінність його 

позиції забезпечувала віра, що правда і справедливість є на його 

боці». 
 Чи справді В. Чорновіл мислив саме так? Невже він був 

фаталістом? Чи не вирвано це із контексту? Щось тут супере-

чить здоровому глуздові... 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Іван Притик:  
 Авторство статті Вахтанга Кіпіані. 
 
Володимир Іваненко:  
 Нагадаю Вам, що такий вчинок є порушенням авторського 

права. До речі, В. Кіпіані — член нашої групи, але він чомусь не 

вважав за потрібне розміщувати тут свій матеріал. І це ство-

рює не вельми приємну колізію... 

Іван Притик:  
 Порушення авторського право — це присвоєння собі чужої 

праці. Поширення ж важливої інформації із зазначенням автора 

таким не є. 

Володимир Іваненко:  
 Почитайте спочатку законодавство про авторське право, а 

потім устрявайте в суперечку. 

Іван Притик:  
 Думаю якби мною була розміщена негативна й упереджена 

інформація про В. Чорновола, то пан Іваненко не робив би 

безпідставних закидів. Пану Іваненко варто зайти на сайт 

газети “Українське слово" і побачити, що там працівники сайту 

також розмістили статтю Кіпіані про Чорновола з посиланням 

на джерело. Тож виходить вони також порушили авторське 

право пославшись на автора. 
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Володимир Іваненко:  
 Ось Вам, шановне товариство, яскравий приклад правного 

нігілізму. Чоловікові радиш заглянути в законодавство (як націо-

нальне, так і міжнародне), і вже потім втягуватися в дискусію. 

Він же товче одне: он "Українське слово"... я сам собі пан... При 

тому, що основним постулатом авторського права є заборона 

використання чужих творів у цілому чи в частинах без дозволу 

автора або видавця. 
 І це — приклад лише з однієї галузі, яка не стосується всіх 

громадян. Можна тільки уявити собі загальний правний нігілізм 

нашого приятеля, який, сподіваюся, належить до більш-менш 

освіченої категорії громадян України. Що вже тоді говорити про 

загал?! 

Іван Притик:  
 Зауважую, що відходимо ми від теми сторінки, від постаті 

Чорновола, зводимося на манівці. Зазначу, бачачи, що стаття 

Кіпіані є доволі цікавою, виклав її цілком без купюр, щоб не спо-

творювати її сприйняття. Вважаю, що, пан професор, знає про 

загальноприй-няту у ЗМІ практику передруковувати актуальні 

матеріали одним в іншого. Гарантією непорушності автор-

ського права тут виступає зазначення вихідних даних звідки 

воно взято. Навіть в деяких ЗМІ вказується, що передруко-

вування матеріалів без ПОСИЛАННЯ на видання забороняється. 

Матеріал Кіпіані належить до формату статейних публікацій 
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ЗМІ. Тому може бути передрукований в інших ЗМІ. (Що і було 

зроблено в газеті "Українське слово"). Власне, тут взагалі-то не 

йдеться про наукову чи яку іншу книгу перевидану без волі 

автора. Отут наступає дійсно порушення авторських прав, про 

що говорить пан Іваненко. Далі, Кіпіані є членом групи, і коли він 

був би проти поширення його статті, то він би про це заявив. 

Коли ж претензій від нього не надходить — значить він 

погоджується із сприянням у поширенні його матеріалу про В. 

Чорновола, який є актуальним. 
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✍ 

НЕ СОТВОРИ СОБІ КУМИРА 

 Добре, що в різних областях і районах України пам'ятають В’я-

чеслава Чорновола і що повсякчас нагадують про це. Часто при 

такому нагадуванні чуємо голоси жалю, що В. Чор-новіл не став 

президентом України і в Україні все пішло не так, як могло піти. 

 Шкода, що при цьому ніхто не переймається думкою про те, 

чому ж Чорновіл не став президентом і чому все пішло так, як мо-

гло б піти. Сотворивши із В. Чорновола кумира, причини невдач 

України й українського суспільства зазвичай приписують зовнішнім 

факторам й витівкам російського імперіалізму, кивають на Кравчу-

ка й Кучму і т. ін. 

 Чверть століття — досить тривалий час, щоб із його відстані 

все-таки бодай спробувати поглянути відстороненим оком на все, 

що сталося в Україні з розпадом СРСР, придивитися пильніше до 

постатей героїв того часу в національному й світовому контексті. 

 Неординарна постать В. Чорновола передусім заслуговує вду-

мливого аналізу й оцінки, розгляду позитивних і негативних сторін 
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його як явища. Можливо, тоді й знайдемо відповідь на запитання, 

яке тривожить багатьох із нас: "Ну, чому ж Чорновіл не став украї-

нським Ґавелом?" 

 Я певен: заглянувши в суть явища, ми зрозуміємо, що пробле-

ма була не в зовнішніх чинниках, не в Кравчукові чи Кучмі. Проб-

лема була в самому Чорноволові! 

 Джерел для студій — більше, ніж достатньо. Вийшов друком 

багатотомник праць Чорновола. Маємо масу публікацій про Чор-

новола. Живі більшість його колег, друзів, соратників. Відкрита 

якась частина архівів КДБ... Студіюйте, думайте, аналізуйте й ро-

біть висновки. 

 Декілька років тому я започаткував на ФБ групу "В'ячеслав Чор-

новіл як явище української історії та політики", що налічує понад 

тисячу осіб, які цікавляться постаттю В. Чорновола.  

 Там можна знайти мої записи, зокрема — й розлогі нотатки, в 

яких я висловлюю своє бачення цієї видатної постаті, роздумуючи 

водночас і про проблеми України, українського суспільства й укра-

їнства, що так чи інакше проявляються через феномен Чорно-

вола. 

 З моїми думками, звичайно, не обов'язково погоджуватися. На-

впаки, я закликаю до обговорення, до дискусії, відтак і до вира-

ження цілком протилежних до моїх думок поглядів. У суперечці, як 

відомо, народжується істина. 

 У час, коли Україна й український народ виборюють свою 

незалежність, формують свою ідентичність і шукають свого місця 
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в світовому просторі й світовій спільноті, усебічне осмислення 

таких явищ, як особистість і діяльність В. Чорновола, актуалізу-

ються максимальною мірою. 

 Якщо ж обмежуватися лише романтичними спогадами й пане-

гириками, ми ніколи не піднімемо національну свідомість і грома-

дянську відповідальність бодай критичної маси українського суспі-

льства. Відтак про українізацію України можна й не мріяти. І по-

будова незалежної України в будь-якому форматі залишатиметься 

примарною, як fata morgana.  

 11 грудня 2016 р. 
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ПРО ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ  
В. ЧОРНОВОЛА В ДІАСПОРІ 

 З нагоди 80-річчя від дня народження В. Чорновола 2017 року 

ми ініціювали два заходи під загальною назвою “В’ячеслав Чорно-

віл як явище української історії й політики”:  
 (1) сформувати збірку статей і розвідок, присвячених 

Чорноволові, а також  
 (2) провести науково-практичну конференцію за участі 

науковців, професорів та активістів діаспори.  

 До участі у збірнику було запрошено науковців, викладачів ви-

шів, докторантів, аспірантів, журналістів, публіцистів, 

політиків й урядовців як України, так і української діаспори. На 

превеликий жаль, до участі у збірнику не зголосилася жодна 

особа.  

 Так само вийшло і з ініціативою проведення науково-

практичної конференції. До участі в організації конференції ми 

запросили посольство України в США, Українську Вільну Акаде-

мію Наук, Наукове Товариство імені Шевченка, університети й 
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науково-дослідні центри, які цікавляться Україною, а також 

громадські організації української діаспори. Жодна із названих 

юридичних осіб і жодна приватна особа не зацікавилися ідеєю 

проведення конференції. 

 Напередодні ювілею ми звернулися до ієрархів Української 

Православної та Української Католицької церков у США з 

проханням відслужити панахиди чи літії пам’яті В. Чорновола, 

але наше прохання було проігнороване. 
 Отже, вшанування пам’яті В. Чорновола, якого свого часу 

українська діаспора надзвичайно активно підтримувала, не 

відбулося у будь-якій формі. 
 Як видання збірки статей і розвідок, так і проведення 

науково-практичної конференції, присвячених В. Чорноволові, 

залишаються актуальними. Тому нижче я вважаю за доцільне 

подати інформацію, поширену 2017 року. Сподіваюся, що прийде 

час, коли ми зможемо втілити ці задуми в життя при іншій 

нагоді. 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До уваги зацікавлених фізичних та юридичних осіб 
в Україні та діаспорі 

 Український Університет формує збірника статей і розвідок, 

присвячений 80-річчю від дня народження В’ячеслава Чорновола: 

„В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ  
ІСТОРІЇ Й ПОЛІТИКИ” 
 Орієнтовний план збірника: 

 Вступ (буде написаний упорядником) 

 Розділ 1. Становлення В. Чорновола як особистості  

 Розділ 2. В. Чорновіл – журналіст і публіцист 

 Розділ 3. В. Чорновіл – дисидент 

 Розділ 4. В. Чорновіл – політик 

 Розділ 5. Духовний світ В. Чорновола  

 Розділ 6. Спадщина В. Чорновола в контексті української 

політичної традиції 

 Розділ 7. Уроки В. Чорновола 

 Післямова (буде написана упорядником) 
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* * * 

 До участі у збірнику запрошуються науковці, викладачі вишів, 

докторанти, аспіранти, журналісти, публіцисти, політики й 

урядовці як України, так і української діаспори. 

 Мова видання - українська. Резюме - англійською мовою. 

 Кількість і обсяг статей і розвідок від одного автора не 

обмежені. 

 Вимоги до статей і розвідок: 

 1. Тематика статей і розвідок має відповідати орієнтовному 

перелікові, поданому вище. 

 2. Статті й розвідки мають бути написані спеціально до цього 

збірника. 

 3. Науковий апарат (перелік джерел, посилання, примітки 

тощо) має відповідати міжнародним стандартам. 

 4. Тексти мають бути переслані у вордівському (.doc / .docx) 

форматі на адресу: research@ukrainianuniversity.org. 

 5. Ілюстраційні матеріали (фото, малюнки, карти, графіки, 

схеми тощо) мають бути збережені у форматі .jpg й переслані як 

додатки до тексту на ту ж електронну пошту. 

 6. Резюме англійською мовою обсягом 0.5 сторінки подається 

наприкінці статті. 

 7. Відомості про автора та контактна інформація подаються 

після резюме. Фото автора (портрет) надсилається як додаток у 

форматі .jpg. 

 8. Фінансова участь з боку авторів не передбачена.  
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 9. Матеріальна підтримка проекту з боку зацікавлених осіб 

заохочується. Спонсорські внески та пожертви на видання збірни-

ка можна зробити тут: http://www.paypal.me/UkrainianUniversity. 

 Заявки на участь у збірнику із обраної теми чи обраних тем 

просимо надіслати до 30 квітня ц.р. Це важливо, щоб ми знали, 

хто має намір узяти участь у збірнику, а заодно й зкоординувати 

дії авторів, які паралельно візьмуться за опрацювання однієї теми. 

 Строк подачі готових рукописів - до 31 серпня ц.р. 

 Збірник буде випущено у паперовому та електронному 

форматах і розіслано в бібліотеки, університети та зацікавлені 

установи й організації. 

 Проф. Д-р Володимир Іваненко, 

 Керівник і титульний редактор проекту 

 Ел.пошта: ukrainianuniversity@gmail.com 

 SMS/Phone: 001-202-246-2646 

 10 березня 2017 р. 
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“В‘ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ” 
Науково-практична конференція 

 24 грудня ц.р. виповнюється 80 років від дня народження відо-

мого українського дисидента, політика і державного діяча В’ячес-

лава Чорновола. 

 З цієї нагоди Український Університет і Міжнародна Фундація 

Лідерства ініціюють проведення науково-практичної конференції 

«В‘ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА 

ПОЛІТИКИ». 

 Ініціатори запрошують до участі в організації конференції посо-

льство України в США, Українську Вільну Академію Наук, Наукове 

Товариство імені Шевченка, університети й науково-дослідні цент-

ри, які цікавляться Україною, а також громадські організації україн-

ської діаспори. 

 У зв‘язку з цим просимо зацікавлені установи і організації до 10 

листопада зголоситися до участі в Організаційному комітеті, 

повідомивши повне ім‘я, посаду та контактну інформацію особи, 

яка репрезентуватиме вас в Оргкомітеті конференції. 
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 Дату й місце проведення конференції буде визначено 

рішенням Оргкомітету після 10 листопада. 

 Передбачається, що кожен співорганізатор конференції має 

право запропонувати одну доповвдь (20 хв), три повідомлення (10 

хв), п‘ять виступів (5 хв).  

 Робочими мовами конференції будуть українська та англійська. 

Ініціатори виходять з того, що учасники володіють обома мовами 

або принаймні розуміють їх. Тому переклад виступів не 

передбачено. 

 Ми не виключаємо можливості утворення україномовної та 

англомовної секцій. Також ми будемо просити доповідачів 

роздрукувати тексти у двох мовах. 

 Теми доповідей та повідомлень для включення в програму 

конференції прохання надіслати до 20 листопада разом із 

відомостями про доповідачів. 

 Адреси електронної пошти для комунікацій: 

  ukrainianuniversity@gmail.com  

  leadership.foundation@yahoo.com. 

 Для коротких текстових запитів та повідомлень можна 

використовувати скриньки на ФБ сторінках Українського 

Університету (https://www.facebook.com/UkrainianUniversity/) та 

Міжнародної Фундації Лідерства (https://www.facebook.com/

leadership.international.foundation/), а також на телефонах 

202-246-2646 та 240-432-3307 (можливий зв‘зок через Viber). 
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 Просимо також мати на увазі, що на ФБ є група, присвячена 

винесеній у назву конференції темі (https://www.facebook.com/

groups/208560772516107). 

 За матеріалами конференції буде опубліковано спеціальний 

випуск Журналу Українського Університету.  

 Підготовка до конференції буде висвітлюватися на сайті Україн-

ського Університетського Клубу (http://ukrainianuniversity.club), а 

також на названих вище сторінках та групах у соцмережах. 

 Спонсорські внески та пожертви на проведення конференції 

можна робити тут: http://www.paypal.me/UkrainianUniversity.  

Усі пожертви на Український Університет можна відтягувати з 

податків. 

 Проф. Д-р Володимир Іваненко 

 Український Університет 

 Міжнародна Фундація Лідерства 

  

 31 жовтня 2017 р. 
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НЕВИВЧЕНІ УРОКИ  
В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА 
Замість післямови…  
 
 Цього року виповнилося двадцять років, як не стало В’яче-

слава Чорновола. Сила, проти якої він став на прю, підступно вби-

ла його. В Україні відбулися заходи для вшанування його пам‘яті. 

На жаль, усі вони мали виразно локальний, а часом і маргіна-

льний характер. 

 Приблизно таким же було і відзначення недавнього ювілею — 

вісімдесятиріччя від дня народження видатного українського диси-

дента й політика. 

 Дмитро Понамарчук — чи не єдиний, хто серйозно переймає-

ться вшануванням і пошануванням особистості, чиє ім‘я неможли-

во викреслити з історії модерної України. 

 Прикро, що в цьому проявляють пасивність друзі, соратники й 

прихильники Чорновола, хоча сьогодні — ще один привід нагадати 

про незавершену розслідуванням справу ліквідації справжнього 

героя України... 
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 Звісно, прикро також і від того, що українське суспільство й сві-

тове українство потроху втрачають інтерес до постаті В. Чорново-

ла, як, зрештою, й до інших діячів, які щось робили для українсь-

кої справи і вже відійшли. 

 Йдеться не так про те, щоб влаштовувати масові святочні імп-

рези чи панахиди й тризни, як про те, щоб осмислювати досвід і 

вивчати уроки, завдяки чому ми зможемо визначитися з оцінками 

того, що ми зробили, чого ми не зробили і що варто було б робити 

тепер. 

 Уроки В’ячеслава Чорновола залишаються невивченими… 

 23 березня, 3 жовтня 2019 р. 
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Проф. Др. Володимир 
ІВАНЕНКО — учений, 
журналіст і публіцист, 
співзасновник і президент 
Українського Університету, 
Міжнародної Фундації 
Лідерства та  
корпорації “Україна”  
(Вашинґтон, США).  
Коло інтересів: 
українознавство та 
американознавство, 
журналістикознавство, 
літературознавство, 
перекладознавство, 
культурологія та ін.  
Автор понад 500 наукових  
і кількох тисяч 
журналістських, 
літературнокритичних, 
публіцистичних інших 
публікацій українською, 
російською, англійською, 
польською та болгарською 
мовами.

Vyacheslav Chornovil's life and death 
remain the focus of the Ukrainian (and 
not only Ukrainian) public. This gives 
grounds for discussing his political and 
journalistic experience, his role in the 
social and political life of Ukraine, the 
circumstances of his death. This 
collection of articles and notes is 
intended to draw attention to V. 
Chornovil’s personality, his place in 
Ukrainian history and politics, and thus to 
learning modern Ukrainian nation 
formation and statehood building 
lessons.

Життя і смерть В’ячеслава Чорновола 
залишаються в центрі уваги української 
(і не тільки української) громадськості. 
Це дає підстави для обговорення його 
політичного й публіцистичного досвіду, 
його ролі в громадсько-політичному 
житті України, обставин його загибелі.  
Ця збірка статей і нотаток має на меті 
привернути увагу до постаті В. 
Чорновола та його місця в українській 
історії й політиці, а відтак і до вивчення 
уроків сучасного українського 
націєтворення й державотворення. 


