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Від упорядника 

 

 
Чорноволівські читання покликані бути місцем гуртування 

національного інтелектуального середовища, майданчиком для 

генерування національних цінностей та ідей, платформою для творення 

стратегії національного державотворення, комунікативним містком 

поширення витвореного інтелектуального продукту до широкої 

громадськості, своєрідним маячком світоглядного розвитку української 

спільноти. 

Започаткування Чорноволівських читань було зумовлене 

актуальністю вивчення ідейного спадку та діяльності визначного 

українського    громадсько-політичного    і     державного     діяча 

Вячеслава Чорновола. Перші Читання відбулися в четверту річницю його 

загибелі, що припала на 2003 р. Починаючи з 2013 р. вони стали 

регулярними. Відтак вже провели шість науково-практичних форумів. 

Організатором     заходу     є     доктор     історичних     наук, 

професор Василь Деревінський, який забезпечує його проведення 

співпрацюючи з видавництвом «Смолоскип», Народним Рухом України, 

Університетом Короля Данила, Українським інститутом національної 

пам’яті, Інститутом історії України НАНУ, Національним меморіальним 

комплексом Героїв небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та іншими. 

Посильну допомогу надають люди, які розуміють важливість Читань для 

витворення української мрії опертої на міцні основи наших цінностей та 

традицій. Проведення Шостих Чорноволівських читань дієво підтримав 

меценат і політик Іван Дутчак. 

Чорноволівські читання перетворилися на платформу, де 

обговорюються різноманітні теми історичного минулого та сьогодення. 

Експертами виступають відомі науковці, політики, дипломати, журналісти, 

представники громадськості. 
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Читання сприяють налагодженню зв’язків між дослідниками, 

формуванню певної наукової спільноти, що займається вивченням постаті 

В. Чорновола, визвольної боротьби 1960 – початку 1990-х років, розвитку 

української націонал-демократії та утвердження Української державності. 

Чорноволівські читання набувають ролі своєрідного 

комунікативного майданчика між експертним середовищем та 

суспільством. На Читаннях відбувається обмін думками щодо існуючих 

викликів, які постають перед українським суспільством. Здійснюється 

генерування ідей, виробляється бачення формування перспектив розвитку 

українського національного державотворення та становлення 

громадянського суспільства. 

Витворений в результаті роботи науково-практичних форумів 

інтелектуальний продукт має суттєве значення для розвитку світоглядних 

орієнтирів і цінностей та національної консолідації української спільноти. 
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Сергій Адамович 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії 

держави і права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

В.Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 

 
СТАВЛЕННЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ ДО 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НАПЕРЕДОДНІ ЗДОБУТТЯ 

ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 
Національно-визвольний рух та розпад компартійно-радянської 

системи в Україні в кінці 80-х р. – на початку 90-х рр. ХХ ст. призвів до 

появи Народного Руху України (НРУ). Вивченню історії НРУ в контексті 

проблеми  єдності  країни  присвятили   свої   дослідження   В. Барцьось,  

Г. Гончарук,  В. Деревінський,  О. Гарань,  Ю. Діденко,  О. Мардаренко,  

А. Русначенко, С. Телешун, О. Шановська, O. Шипотілова та інші. Автор 

ставить перед собою завдання проаналізувати ставлення НРУ до 

національних меншин напередодні здобуття Україною незалежності. 

Відзначимо, що наприкінці 1988 р. київські письменники і науковці 

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР, зазначаючи, що в 

республіці доволі відчутною є дія гальмівних сил, майже не зачеплені 

бастіони адміністративно-командної системи, що широкі маси недостатньо 

залучаються до контролю за діяльністю радянських і господарських 

органів, виступили з ініціативою створення Народного руху1. 

Проект програми Руху за підписами ініціативних груп Київської 

організації  Спілки   письменників   України   та   Інституту   літератури 

АН УРСР було надруковано в «Літературній Україні» 16 лютого 1989 р. У 

«Загальних принципах» попри наголос на розвитку української культури 

та мови також зазначалося, що Рух рішуче протистоятиме будь-яким 

спробам асимілювати національні меншості в Україні, сприятиме 

розвиткові культури й освіти кожної з них, а в місцях компактного 

проживання – адміністративно-господарському самоврядуванню. 

Одночасно в проекті програми стверджувалося, що Рух вважає першим і 

невідкладним кроком у розв’язанні назрілих питань національно- 

культурного відродження надання українській мові статусу державної 

мови в УРСР2. 

 
1 Камінський А. На перехідному етапі. «Гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні. 

Мюнхен: Вид-во М.Баб’юка, 1990. С.143. 
2 Гарань О. В. Убити дракона (З історії Руху та нових партій України). Київ: Либідь, 1993. С.28–29. 
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8–10 вересня 1989 р. відбувся установчий з’їзд Руху (НРУ). На ньому 

була прийнята доопрацьована програма організації. Зокрема, у розділі 

«Національне питання» йшлося про національно-культурну автономію3. 

На установчому з’їзді Рух серед головних засад своєї діяльності, поряд з 

обстоюванням інтересів розвитку української національної культури та 

української державності, визначив боротьбу з будь-яким насильством та 

дискримінацією в національних відносинах, підтримку прагнень 

представників кожного з народів, що проживають на території УРСР, до 

національно-культурного самовизначення, виступив за інтернаціоналізм та 

взаємозбагачення культур. Засновники Руху вважали, що реальним має 

бути право національних меншин відкривати школи чи класи рідною 

мовою, пропагувати духовні цінності свого народу4. 

Для спростування звинувачень партноменклатури у нетерпимості до 

інших націй було створено Раду національностей Руху, а в січні 1990 р. 

поза його структурою комітет «Антишовіністична дія» за участю 

представників ряду національних товариств. У лютому 1990 р., коли 

поширилися чутки про можливі єврейські погроми, Рух провів ряд 

мітингів, прийняв відповідні звернення5. 

Крайові організації НРУ також на початку їх становлення активно 

намагалися задекларувати в своїх програмних документах і розпочати 

боротьбу за практичне втілення складових національної ідеї6. За словами 

А. Камінського, головним гаслом на з’їзді був заклик до єдності. Він 

зазначав, що «народжувалася якісно нова спільність, нова дружба між 

людьми, які не хочуть ворогувати, як би не намагалася партократія таку 

ворожнечу спровокувати»7. 

У свою чергу ІІ Всеукраїнські Збори НРУ (25–28 жовтня 1990 р.) 

підтримали «право на національно-територіальну автономію для 

національних меншостей, що не мають своєї державності за межами 

 
3 Там само. С.56. 
4 Центральний державний архів громадських органів України (далі – ЦДАГО України). ф.270. оп. 1. 

спр.5. арк.2, 17. 
5 Краснянська Н.Д. Міжнаціональні відносини в програмних положеннях і практичній діяльності 

Народного Руху України. Народний Рух України: місце в історії та політиці: матеріали VII 

Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю НРУ, 28-29 травня 2009 р., м. Одеса. Одеса: 

Астропринт, 2009. С.95. 
6 Барцьось В., Гончарук Г. Національна ідея в матеріалах установчих конференцій крайових організацій 

Народного руху України (кінець 80-х рр. ХХ ст..). Ціннісно-смисловий вимір буття українського 

суспільства і перспективи українського націоналізму. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 

Івано-Франківськ, 2007. / наук. ред. О.М.Сич. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. С.41. 
7 Камінський А. На перехідному етапі. «Гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні. 

Мюнхен: Вид-во М.Баб’юка, 1990. С. 263. 
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України та національно-культурну автономію для всіх інших 

національностей»8. 

Відзначимо, що Народний рух України однозначно заявив: єдиною 

державною мовою в Україні має бути українська мова, тому виступив за 

поширення української мови в усі сфери життя, відродження й розвиток 

української національної культури, а також за створення умов для 

культурно-національного задоволення інтересів усіх етнічних спільнот, що 

живуть в Україні9. 

Рух докладав всіх зусиль, щоб налагодити плідний діалог з 

регіонами, заселеними переважно російськомовним населенням. 

Національну терпимість НРУ до російськомовних громадян у своїй 

доповіді на Всеукраїнських Зборах НРУ  в  жовтні  1990  р.  задекларував  

І. Драч: «Ми не вважаємо, що українець, який розмовляє по-російськи, 

автоматично втрачає національність, якщо навіть змінив запис у 5-ій графі. 

Тим більше не може він стати ворогом рідного народу»10. 

На ІІ Всеукраїнських зборах Руху було прийнято звернення «До 

громадян України, які вважають російську мову своєю рідною». У ньому 

зазначалося: «ми хочемо, щоб в сонячній Україні всім національностям 

жилося добре», лунали заклики всім об’єднатися в спільному русі «за 

незалежну демократичну суверенну Українську державу»11. 

ІІ Всеукраїнські збори НРУ також рішуче засудили «шовіністичні 

сепаратистські намагання партократичної номенклатури відокремити Крим 

від України»12. Одночасно рухівці вважали, що комуністичні керівники 

Кримської області ігнорують інтереси репресованого кримськотатарського 

населення і чинять шалену протидію його поверненню на історичну 

Батьківщину, а також роздмухують в ЗМІ антитатарські й антиукраїнські 

настрої.  Збори  звернулися  до  парламенту  та  уряду  України  з вимогою 

«забезпечити юридичні і матеріальні гарантії повернення до Криму 

кримськотатарського населення (із залученням до цієї справи винуватця 

кримськотатарського   геноциду   –   центру)   і   визнали   його   право   на 
 
 

8 Другі Всеукраїнські збори Народного Руху України (25-28 жовтня 1990 року). Документи. Ньюарк 

(Нью-Джерзі), 1991. С.48. 
9 Шановська О.А. Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного 

втілення її в процесі державотворення (1989-1996 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Одеса, 2003. С.11. 
10 Драч І. Політична ситуація на Україні і завдання Руху (Доповідь на Всеукраїнських зборах Народного 

Руху України). Галичина. Івано-Франківськ, 1990. 31 жовтня. С.4. 
11 ЦДАГО України. ф.270. оп.1. спр.85. арк. 30. 
12 Другі Всеукраїнські  збори  Народного  Руху  України  (25-28  жовтня  1990  року).  Документи. 

Ньюарк (Нью-Джерзі), 1991. С.64. 
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створення татарської автономії у складі незалежної України…»13. Отже, 

представники НРУ в 1990 р. бачили в складі України татарську автономію, 

але не окреслювали її межі і статус на півострові інших національностей14. 

Недвозначними були погляди і одного світочів Руху В. Чорновола на 

питання національних меншин і державної мови. Він послідовно 

відстоював існування в Українській державі єдиної державної – 

української – мови як важливого чинника консолідації суспільства, 

наполягав на рівних з етнічними українцями правах і обов’язках 

представників національних меншин, не заперечував проти можливості 

дублювання документації мовою національної меншини в окремих 

місцевостях поряд із повноцінним функціонуванням там державної мови, 

підтримував ідеї національно-культурного самовизначення, національно- 

культурної (а не територіальної) автономії представників нацменшин. 

Вячеслав Чорновіл вболівав за відродження української нації як в 

етнічному, так і в політичному розумінні; вважав неминучим створення 

єдиного українського політичного тіла, яке поряд із етнічними українцями 

складатимуть і представники національних меншин і яке формуватиметься 

перш за все на традиціях державоутворювального етносу15. 

Отже, активісти Народного Руху України попри звинувачення 

партноменклатурних кіл вже під час І та ІІ з’їзду задекларували, що поряд 

з прагненням досягнення суверенітету для української нації, опікою про 

розвиток української культури і мови готові дбати про розвиток мови та 

культури національних меншин. Фактично НРУ уже на початку 

становлення проголосив прагнення дотримуватися  міжнародних 

стандартів у сфері прав національних меншин. Така позиція рухівців як 

провідного тогочасного політичного руху не дозволила консервативній 

партійно-радянській номенклатурі відштовхнути національні меншини від 

підтримки незалежності України під час всеукраїнського референдуму 1 

грудня 1991 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Там само. С.65. 
14 Адамович С.В. Ідея соборності в ідеології та діяльності Народного Руху України. Народний Рух 

України: місце в історії та політиці: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції 16-17 вересня 

2005 р., м. Одеса. Одеса: Астропринт, 2005. С.14. 
15 Деревінський В. Вячеслав Чорновіл. К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2017. С.70. 
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Адамович Сергій. Ставлення Народного Руху України до національних 

меншин напередодні здобуття державної незалежності. У статті проаналізовано 

ставлення Народного Руху України до розвитку національних меншин в Україні 

напередодні здобуття державної незалежності. Автор обґрунтовує, що в політичній 

програмі і практичній діяльності НРУ прагнув дбати про забезпечення мовно- 

культурних прав національних меншин в Україні. 

Ключові слова: національна меншина, національна культура, національно-культурна 

автономія, мова, Україна, державність. 

 
Adamovych Sergiy. Attitude of the People’s Movement of Ukraine to national 

minorities on the eve of gaining state independence. The article analyses the attitude of the 

People’s Movement of Ukraine to the development of national minorities in Ukraine on the 

eve of gaining state independence. The author substantiates that in the political program and 

practical activity the People’s Movement of Ukraine endeavoured providing care for ensuring 

the linguistic and cultural rights of national minorities in Ukraine. 

Key words: national minority, national culture, national-cultural autonomy, language, 

Ukraine, statehood. 
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політехнічного університету (Одеса) 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ВІДРОДЖЕННІ 

РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НАПРИКІНЦІ 80-Х РОКІВ ХХ СТ. 

 
Підтримка церкви, як джерела духовної основи держави, без сумніву, 

важлива, й, як показує історичний досвід, суттєва. Наприклад, боці 

національно налаштованих сил у Литві наприкінці 80-х років була і 

Католицька церква, яка зайняла відповідну позицію проти утисків влади. 

«Хроніка Католицької Церкви», що належала до самвидавської преси в 

Литві, надрукувала ряд заяв, «підписаних понад 90 відсотками литовських 

священиків, в яких вони протестують проти дій уряду, разом із 

численними петиціями, котрі підписали сотні тисяч людей»1. В Україні 

НРУ підтримки духовенства не мав. Навпаки Українська греко-католицька 

церква, яка внаслідок псевдособору у Львові в березні 1946 року 

припинила діяльність, вкрай потребувала політичної підтримки. Діячі НРУ 

приклали     чимало     зусиль     щодо     її     легалізації.     Професор 

Василь Деревінський писав: «Важливе значення для формування 

національної єдності, на переконання Вячеслава Чорновола, мають, окрім 

мови, релігія, традиції, свята, пам’ятники, символи тощо». Науковець 

слушно зазначив, що ще в 1987 році, перебуваючи на посаді редактора 

журналу «Український вісник», він підтримував відродження української 

православної та греко-католицької церков» 2. 

Період релігійного відродження, що розпочався наприкінці 80-х 

років, влада вже зупинити не могла. Процеси духовного життя почали 

висвітлюватися в засобах масової інформації, відбувалось відродження 

храмів, монастирів, зросла релігійність населення. Однак протидія 

комуністичної верхівки легалізації УГКЦ в Україні існувала. Влада 

намагалося очорнювати українську церкву, докладаючи чимало зусиль. 

Втім національні сили достойно давали відсіч. 30 листопада 1987 р. на 

Львівській телестудії під прикриттям демократичних гасел підготували 

передачу «Одкровення на замовлення». З трьох хвилин, що залишили з 

півторагодинного  відеоінтерв’ю, 10 секунд Чорновола  мали велику  силу: 

«Що торкається української Церкви, то наша думка, що українська Церква 
 

1 Кузьо Т. Національне незадоволення у Прибалтійських республіках. Сучасність. 1989. Ч. 4 (336). С. 70. 
2 Деревінський В. Вячеслав Чорновіл. К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2017. С. 59. 



14  

повинна бути українською. Ми будемо підтримувати релігійні зрушення 

обох напрямків – і Українську Католицьку Церкву, і відродження 

Української Автокефальної Православної Церкви. Десь у далекій 

перспективі ми бачимо єдину українську Церкву»3. Опонентом Чорноволу 

стала викладачка кафедри наукового атеїзму ЛДУ Надія Козачишин, якій 

віддали 15 хвилин для «викриттів і проклять в основному проти греко- 

католиків»4 

Передусім греко-католицьку церкву розглядали як виразника 

національно-релігійних традицій. 27 березня 1988 року газета «Радянська 

Україна» опублікувала заяву-протест групи депутатів Верховної Ради 

УРСР,      С. Данченко,      Г. Корнійчука,      Б. Олійника,      М. Манойло, 

Я. Підстригача, Є. Станковича та інших, які висловили невдоволення у бік 

Конгресу США щодо підтримки легалізації катакомбних церков і 

католиків. Вважаючи, що українські церкви дискредитували себе перед 

народом і втратили віруючих, що Українська греко-католицька церква 

роз’єднує народ і є ворогом дружби народів. Депутати також заявляли про 

непричетність держави до її ліквідації. 

Будучи прикладом духовної стійкості і терпіння, греко-католицька і 

автокефальна церква викликали страх у діючого режиму. Були наочним 

прикладом злочинності влади проти народу і водночас консолідуючим 

осередком національної культури. Адже вказані церкви розглядали як 

загрозу радянському тоталітарному режиму, як засіб піднесення 

національної свідомості певної частини українського суспільства, саме 

способом зміцнення духа. 

Протистояння комуністичній ідеології і викриття неправди – важливі 

кроки побудови демократичного суспільства. У  виступі  професора  

Ореста Влоха   на   Установчому   з’їзді   НРУ,   що   проходив   з   8   по  

10 вересня 1989 року в місті Києві, пролунала альтернативна думка: 

«Знищення української церкви і армії, здійснювані в ім’я «единства», 

насправді ж були спрямовані на виродження українців. Страшно подумати, 

що внаслідок цього народові стало байдуже, хто він і для чого живе. Такої 

духовної руїни, такої гіркої долі не можна побажати навіть своєму 

ворогові» 5. 

Вже на Установчому з’їзді НРУ у присутності представників 

релігійних конфесій: Української автокефальної православної церкви, 
 
 

3  Українській вісник. 1988 № 11–12. С. 158. 
4  Українській вісник. 1988 № 11–12. С. 159. 
5 Виступ професора Ореста Влоха. Сучасність. 1989. Вип. 12. С. 103. 
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Української католицької церкви, Церкви євангельських християн- 

баптистів, священнослужителів Російської православної церкви6 

підіймалося релігійні питання як значущі у процесі державності. Євген 

Сверстюк у виступі на Установчому з’їзді наголошував на відродженні 

духовного коріння. Він розглядав церкву у державницькому зрізі, наводячи 

досвід Польщі. «Польща об’єдналась у солідарності проти казенної сили в 

незалежній церкві. Українців Заходу єднає церква. А хіба наших козаків у 

боротьбі за віру і волю єднала не церква?»7. 

У «Програмі Народного руху України за перебудову» у п. 9 

відбилась позиція демократичних сил до релігії як важливого джерела 

духовності, етики, моралі. Звернення до релігії пояснювалося активною 

позицією членів НРУ щодо відродження української культури без чого 

неможливо побудувати незалежну державу. Виклад концепції розбудови 

церкви розпочинався з історичного дискурсу. При відсутності у ті часи 

фундаментальних досліджень з проблем історії вітчизняної духовної 

культури звернення і висвітлення минулого мало велике значення. 

Зауважувалося, що релігія віками освячувала українські народно-визвольні 

рухи як волю народу до життя і давала їм морально-правову основу, також 

була складовою програмового документу XIX століття Кирило- 

Мефодіївського братства. 

Особливого значення надавалося в Програмі правовій основі: 

наголошувалося на реальному відокремленню держави від церкви, відмову 

держави від ведення організованої атеїстичної пропаганди, визнання 

рівних прав віруючих та атеїстів щодо обґрунтування своїх переконань та 

ін. Вимагання перестати розглядати релігію як явище акультурне. У 

документі зазначалося, що Рух змагатиметься за  безперешкодне 

здійснення конституційно гарантованої свободи совісті релігійними 

громадами усіх конфесій, що є в Україні 8. 

Важливим кроком на шляху до релігійного відродження було 

повернення церковного майна. Як антиморальну діяльність НРУ розглядав 

практику використання культових споруд, храмів під розважальні заходи, 

господарські склади. «Рух підтримуватиме домагання віруючих стосовно 

безкоштовного повернення Церкві належних їй цінностей, реліквій, 

святинь, 
 

 

 
6 Доповідь голови мандатної комісії Юрія Цекова. Сучасність. 1989. Вип. 12 С. 125. 
7 Виступ Євгена Сверстюка. Сучасність. 1989. Вип. 12 С. 85. 
8 Програма Народного руху України за перебудову. Сучасність. 1989. Вип. 12. С. 190. 
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храмів та будівель, незаконно конфіскованих державою»9. У програмі 

релігію показували як складову духовності етносу, адже релігійні центри 

були осередками української літератури і культури, релігія забезпечувала 

християнську основу сім’ї, родинної моралі, традиції. 

Отже, НРУ відіграв значну роль у відродженні і легалізації 

української церкви, розглядали її як невід’ємну складову формули 

державної політики. 

У виступах членів НРУ простежується політична зрілість і 

далекоглядність щодо ролі національної церкви у розбудові держави. 

Попри перешкоди комуністичної влади і дискредитацію греко- 

католицької, автокефальної і католицької церков національна інтелігенція 

зайняла активну позицію щодо відвоювання прав віруючих і релігійних 

громад. Викривали антихристиянську політику влади, розглядаючи її як 

злочинну. 

 
Білик   Ярослав.   Діяльність   НРУ   у    відродженні    релігійної    культури. 

У публікації розглядається позиція членів НРУ щодо відродження української церкви. 

Наводяться приклади протистояння владі, механізми протидії неправді і відстоювання 

громадянської позиції. Показано політичну зрілість членів НРУ і їх далекоглядність 

щодо ролі національної церкви у розбудові держави наприкінці 80-х років ХХ ст. 

Ключові слова: В. Чорновіл, українська церква, НРУ, духовне відродження, релігійна 

культура. 

 
Bilyk Yaroslav. The activities of the NRU in the revival of religious culture.The 

article discusses the position of members of the NRU regarding the revival of the Ukrainian 

Church. Examples of confrontation with the authorities, mechanisms of counteracting 

falsehood and advocacy are given. The political maturity of the members of the NRU and 

their foresight regarding the role of the national church in the development of the state in the 

late 1980s . 

Key words: V. Chornovil, NRU, Ukrainian church, spiritual revival, religious culture. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Так само. С. 190 
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психолог, психотерапевт Київського Центру КПТ (Київ) 

 
ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТ 

ЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА БАЗОВОЇ 

ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ 

 
Розвиток кожного з нас залежить від багатьох факторів. Людина – 

єдина істота на Землі, яка проходить такий довгий шлях до самостійності. 

Наш мозок формується найдовше, а лобна кора остаточно дозріває 

приблизно в 20 років. 

На сьогодні вже доведеною є модель того, що ми є 

біопсихосоціальними істотами. Тобто, наше психічне здоров’я залежить не 

лише від генетичного фактору чи екології, а і від задоволення базових 

потреб та соціуму, в якому ми зростаємо. 

Теорія прив’язаності Дж. Боулбі лежить в основі методу схема- 

терапія. Її засновник Дж. Янг розробив модель формування особистості, 

яка повинна базуватися на задоволенні таких базових потреб: 1) потреба в 

надійній прив’язаності, (безумовному прийнятті та любові), 2) автономії, 

компетентності та відчутті ідентичності, 3) потреба вільно виражати свої 

справжні потреби та емоції, 4) потреба в спонтанності та грі, 5) потреба в 

реалістичних обмеженнях та самоконтролі. Саме це лежить в основі 

розвитку здорової особистості1. 

Для нас важливо зараз зупинитися на потребі у задоволенні відчутті 

ідентичності. 

Ідентичність дозволяє дитині зрозуміти хто вона є та прийняти цей 

факт як норму, її право бути такою. В дитинстві це забезпечується 

відношення батьків, які не формують у дитини умовну самооцінку, а ніби 

запитують «покажи який ти є?». Тобто дозволяють дитині бути собою. Так, 

у дитини формується уявлення про себе. А також, ми починаємо себе 

ідентифікувати (відносити до групи). Спочатку це стать, далі 

приналежність до родини, релігії, ін. Пізніше, нам важливо «віднести себе» 

до  певної  культури,  національності,  держави.  Такі  переконання,  ніби 
 
 

1 Холмогорова А.Б. Схема-терапия Дж. Янга – один из наиболее эффективных методов помощи 

пациентам с пограничным расстройством личности. Консультативная психология и психотерапия. 2014. 

№ 2. С. 78–87. 
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коріння, які тримають нашу психіку в нормі, дають стабільність під час 

складних викликів, проблем, дозволяють залишатися в рівновазі. 

Якщо дана базова потреба не задовольняється, то в дорослому віці це 

може сформувати переконання про власну некомпетентність, залежності, 

тривожності, не розвиненість відчуття власного Я, переконання про 

неминучу невдачу2. 

Під час формування особистості, базові потреби повинні 

задовольнятися на кожному етапі. Тобто, цьому має сприяти як родинне 

коло, так і соціальні інститути, в яких зростає дитина. 

І приходить час, коли нам потрібно відповісти на запитання хто ми 

є? (громадянин / національність) та оцінити це бажано з точки зору 

позитивних емоцій, які закріпляються в емоційній пам’яті. 

Саме для цього ми формуємо наше історичне минуле в контексті 

моральних цінностей. Важливо подавати інформацію зрозуміло, 

показуючи позитивний образ держави, нації, наголошувати на 

травматичному зростанні, не засуджувати та не чіпляти ярлики. Звичайно, 

наша історія має багато суперечливих фактів. Але це потрібно залишити на 

розсуд спеціалістів та подальшого, поглибленого вивчення нашого 

минулого. Головною ж ідеєю при формуванні ідентичності мають бути 

правильні послання, що несуть позитивний образ держави та її минулого. 

Важливо, щоб ідентифікуючи себе з державою, національністю, 

мовою, формувалася думка в позитивному ключі. Звичайно, не 

применшуючи інші народи та держави, але при цьому наголошувати на 

гідності, впевненості, беручи до уваги цінності, як приклади з історії 

держави. 

Відсутність ідентичності, часто може проявлятися в поведінці вже 

дорослого. Такі люди взагалі не відчувають своїх потреб та готові 

потерпати від дискомфорту, знецінення, аби іншим було добре, вони 

покірні та безініціативні, бояться помилок та постійно шукають схвалення, 

при цьому не розвиваючи творчість та ініціативу. Ми можемо сказати, що 

часто такі риси спостерігаємо в нашому суспільстві. І це, можна 

припустити, підтверджує теорію базових потреб у переносі на 

загальнодержавний рівень. Тому, формуючи національну свідомість, ми 

маємо брати до уваги досягнення в сфері психологічного здоров’я 

особистості. 
 

 

 

 
2 Арнц А., Якоб Г. Схема-терапія: модель роботи з частками. Львів: Свічадо, 2014. 264 с. 
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Бурда І. До питання ідентичності в контексті національної самосвідомості 

та базової потреби особистості. В статті розглядається ідея того, що базові потреби 

людини мають бути задоволені на всіх етапах розвитку особистості. Соціальні 

інститути мають відігравати ключову роль в процес ідентичності. 

Ключові слова: ідентичність, розвиток людини, базові потреби. 

 
Burda I. The issues of identity in the context of national awareness and the basic 

need of the individual. The article considers the idea that basic human needs should be met at 

all stages of personality development. Social institutions played a key kill in the identification 

process. 

Keywords: identity, need person, basic needs. 
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«СИЛА БЕЗСИЛИХ» ВІЗІЯ ПОСТТОТАЛІТАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

У ПРАЦЯХ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА ТА ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА 

 
Друга половина ХХ ст. в історії стала переломним моментом 

переходу від тоталітарних режимів до нових форм демократичного ладу у 

Східній Європі. 

«Третя хвиля» демократизації1, що притаманна країнам колишнього 

пострадянського простору, формувалась згідно з демократичними 

принципами свободи особистості, політичного життя та економічних 

перетворень. З падінням радянського режиму в Україні гостро постало 

питання   посттоталітарних    перетворень,    що    мала    пройти 

Українська держава на шляху до становлення демократичного та 

громадянського суспільства. Ці трансформаційні процеси, які пройшли 

країни Східної Європи із падінням Берлінського муру, передбачали у своїй 

більшості антикомуністичні перетворення, що впроваджувались в Україні 

Вячеславом Чорноволом, а в Чехії – Вацлавом Гавелом. Людьми, що попри 

весь опір тоталітарних режимів, стали провідниками своїх народів на 

шляху до зламу комуністичної ідеології. 

У своїх працях обидва батьки-засновники пропагували ідею 

культури комунікації, яку намагалась знищити усіма способами 

комуністичні режими в обох країнах. Ідея, що у своїй суті полягала у 

наданні можливості простим громадянам українського та чеського народів 

зрозуміти злочини комуністичних режимів та подолати наслідки, що 

відклались на ментальному рівні2. 

Спільність   теоретичного   доробку   Вацлава   Гавела   та   

Вячеслава Чорновола полягає у наступних тезах: 

- виборність органів влади; 

- чіткий поділ гілок влади та їх взаємоконтроль; 

- наявність політичних прав та свобод; 
 

 
 

1 Samuel P. Huntington The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/f06a/7aa321a35b705ba05919d2b788a3420f9c45.pdf?_ga=2.150063478.178378 

6884.1581870449-834730403.1581870449 
2 Калакура Я.С., Рафальський О.О., Юрій М.Ю. Ментальний вимір української цивілізації. Київ: Генеза, 

2017. 560 с. 
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Передумовою цих основних споріднених тез є постійна боротьба 

Вацлава Гавела та Вячеслава Чорновола супроти комуністичних режимів у 

своїх країнах. За це вони піддавались гонінням та були засуджені до 

тюремних строків: Гавел – до 5 років, Чорновіл – до 13 років. 

Соціалістичний спадок Гавел у Чехії завжди іронічно називав 

«Абсурдистаном»3, що полягав у відчутті неспроможності простих людей 

вирішувати справи, що стосуються великих соціальних та політичних змін. 

Це й ж термін він і віднесе до країн колишнього Радянського Союзу в 90-

их роках ХХ ст. 

Зважаючи на досвід «першої хвилі» посттоталітарних перетворень у 

Німеччині та Італії Вацлав Гавел у своїй промові в Празі 17  листопада 

1990 року говорив: «Ми дуже добре усвідомлюємо, скільки всього ще нам 

потрібно зробити, і задаємося питанням, чому ж так важко нам дається 

наша спільна справа; чи не недооцінили ми спадок старого режиму чи не 

переоцінили самих себе; чи це, можливо, хтось спеціально гальмує нам 

нашу роботу й псує нам усе, чи це ми самі все собі псуємо… Однак нічого з 

цього не змінить найголовнішого: нашим суспільством блискавично 

ширяться незадоволеність, нервовість, невпевненість, нетерплячість і 

розчарування»4.    У   цій   промові    він    надсилає    нас    до    своєї  праці 

«Сила безсилих»5, де наголошує, що основним рушієм подолання 

тоталітарного режиму є відкидання від себе апатичного мислення простого 

громадянина, що є політично інертним та несвідомо сприяє тоталітарному 

режиму. Правда та моральність у баченні Вацлава Гавела є тими 

відправними точками, що дозволять провести посттоталітарні 

перетворення. Дане твердження продовжується і у статті «Політика та 

сумління»: «… Я переконаний, що найліпше ми можемо протистояти цим 

режимам, досліджуючи без упереджень… чинячи їм опір через те, що ми 

радикально відрізняємось од них. Ця відмінність народжується в 

постійній боротьбі зі злом, яке вони, певне, найчіткіше втілюють, … 

Найбільшу небезпеку для цього зла становлять не ракети, націлені на ту 

або ту державу, а його фундаментальне заперечення в самій структурі 

сучасного гуманізму… нове розуміння прав людини та їх постійне 

утвердження,  опір  будь-яким  проявам  знеособленої  влади,  що  прагне 
 

 

 
 

3 Гавел В. П’єса «Вернісаж». URL: https://royallib.com/read/gavel_vatslav/protest.html#0 
4 Гавел В. Промова у Празі на Вацлавській площі від 17 листопада 1990р. URL: 

https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/02/20/153708/ 
5 Гавел В. Сила безсилих / пер. з чес. Тетяни Окопної. Київ: «Чеська бібліотека», 2016. 144 с. 

http://www.istpravda.com.ua/columns/2019/02/20/153708/
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стати над добром і злом, всюди й завжди, незалежно від того, як вона 

маскує свої хитрощі й маніпуляції».6 

Вячеслав Чорновіл, як і Вацлав Гавел, застерігав від «сліпого» 

копіювання демократичних перетворень, що пройшли в країнах Західної 

Європи та США. Чорновіл наполягав на використанні історичного досвіду 

українського народу, зокрема у промові на ІІ Галицькій асамблеї 5 вересня 

1991 року зазначав, що «…відродивши їх, утвердивши у суспільстві, 

доповнивши національну ідею ідеєю політичною[демократичною]… ми 

доб’ємся повної реалізації Акта про державну незалежність України «7. 

Також важливою віхою для формування та перетворення незалежної 

Української держави у баченні Вячеслава Чорновола постає незалежна 

суддівська гілка влади, що він висловлював, ще у вступі до своєї праці 

«Правосуддя чи рецидиви терору»8. 

Порівнюючи ідеї демократизації суспільного та політичного життя, 

що висловлювались Вячеславом Чорноволом та Вацлавом Гавелом слід і 

відзначити й ту відмінність, що існувала між двома державами, що стали 

на шлях посттоталітарних перетворень. Відсутність консолідованої 

української нації на початку незалежності, невирішеність мовного питання 

та мізерна кількість політичних еліт українського спрямування відрізняла 

Україну від Чехії. Питання національної ідеї та подолання ненависті у 

посттоталітарному суспільстві Вацлав Гавел висловлював через призму 

подолання суперечностей чеського та словацького народів, що існували в 

одній державі до 1992 року. Гавел наголошує, що: «принцип групової 

ненависті суттєво полегшує життя всім ненависникам і всім, хто 

позбавлений здатності самостійно міркувати, бо вказує їм вельми 

зрозумілий, так би мовити, з першого погляду й за першим звуком 

упізнаваний об’єкт ненависті винуватця їхніх образ».9 

Вячеслав Чорновіл виступав проти насильницької українізації, але й 

одночасно говорив про національну ідею, що могла б стати об’єднавчим 

чинником в незалежній Україні, де «… така національна політика, яка б 
 

 
 

6 Гавел В. Політика і сумління / пер. з чес. Василь Білоцерківський. URL: 

http://maysterni.com/publication.php?id=142602 
7 Чорновіл В. Про нову політичну ситуацію й наші завдання (виступ на ІІ сесії Галицької асамблеї 

5 вересня 1991). Чорновіл В. Твори: в 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М. Мариновича. К.: 

Смолоскип, 2011. Т. 7. С.311. 
8 Чорновіл В. Правосуддя чи рецидиви терору? Чорновіл В. Твори: в 10- ти т. / упоряд. 

Валентини Чорновіл; передм. Л. Танюка. К., 2003. Т.2. С. 166 
9 Гавел В. Про ненависть. / пер. з чес. Василь Білоцерківський. URL: 

http://maysterni.com/publication.php?id=142615 

http://maysterni.com/publication.php?id=142602
http://maysterni.com/publication.php?id=142615
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допомогла кожному громадянину республіки самому відчути органічну 

потребу вивчити державну мову й гордитись знанням цієї мови.»10. 

Пропонована Чорноволом ідея розбудови демократії через 

декомунізацію       суспільства       мала       відбуватись       через      сильну 

«глибокоешелоновану» опозицію з чіткою вертикальною структурою, що 

мала стати генератором демократичного розвитку. Загрозу ж цьому 

процесу він вбачав у діяльності «вчорашніх» демократів, що були 

основною          загрозою          для          незалежності          України,       які: 

«… ставши формально безпартійними, не перестали бути 

комуністами…». Вацлав Гавел же, перебуваючи на посту президента 

Чехословаччини, а згодом – Чехії, намагався розбудовувати горизонтальну 

структуру політичної системи задля швидкого впровадження соціальних та 

економічних перетворень. Сам Чорновіл визнавав, що «… на жаль Україна 

не пішла шляхом Чехії, Польщі та країн Балтії». Вирішальним в цій 

ситуації на думку Вячеслава Чорновола стала не тільки етнічна 

неоднорідність України, але й той надзвичайно сильний вплив на 

підсвідомість простих громадян спадку тоталітарного минулого. 

Гавел та Чорновіл все ж таки домоглись початку посттоталітарних 

перетворень у своїх країнах, але не зупинились на цьому, продовживши 

свою роботу в правовій та громадських площинах. Чехія стала членом 

НАТО та ЄС, Україна переродилася в горнилі революції Гідності та 

продовжує свою боротьбу на шляху у встановлені європейських цінностей. 

Твердження Гавела, що і у «безсилих» є сила для змін та покращень та 

сентенція Чорновола: «… Ми закликаємо до консолідації сил і взаємного 

порозуміння усіх в ім’я побудови незалежної держави…»11 дозволяє нам 

оцінити той вагомий спадок, що залишили після себе ці двоє батьків двох 

народів. 

Запропонований огляд спільних та відмінних поглядів у діяльності 

Вацлава Гавела та Вячеслава Чорновола в період після становлення 

незалежної Чехії та України надає нам можливість прослідкувати їх вплив 

у контексті історії обох країн та тих посттоталітарних перетворень, що 

проходять  і  до  цих  днів  в   Україні.   Підсумуємо   ж   словами 

Вячеслава Чорновола сказаними ще у вересні 1991 року: «…І якщо ми 

сьогодні  втратимо  свій  шанс,  то  хто  знає,  на  якому  витку  історії, у 
 

10   Чорновіл  В.  Я  за  суспільство  асбсолютної  національної  гармонії.  Чорновіл  В.  Твори:  в  10-ти  т. / 

упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М. Мариновича. К.: Смолоскип, 2011. Т. 7. С.493. 
11 Чорновіл  В.  Про нову політичну ситуацію  й наші  завдання  (виступ на  ІІ  сесії  Галицької  асамблеї  

5 вересня 1991). Чорновіл В. Твори: в 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М. Мариновича. К.: 

Смолоскип, 2011. Т. 7. С.316. 
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якому десятилітті чи столітті ми знову розпочнемо державотворення. 

Тож будьмо рішучими у своїх діях на шляху утвердження самостійної 

соборної Української держави. Слава Україні ! «12 

 
Виноградник Тарас. «Сила безсилих» візія посттоталітарних перетворень у 

працях Вацлава Гавела та Вячеслава Чорновола. У дослідженні розглядаються праці 

В. Чорновола та В. Гавела періоду подолання кризи «третьої хвилі» демократизації. 

Прослідковано спільні та відмінні ідеї у формуванні суспільно-політичних ідей 

незалежних України та Чехії. Аналізуються чинники, що сформували дисидентську 

діяльність обох діячів та їх науковий доробок у баченні подолання тоталітарного 

минулого обох народів. 

Ключові слова: Вячеслав Чорновіл, Вацлав Гавел, посттоталітарні перетворення, 

«третя хвиля» демократизації, українська національна ідея. 

 
Vynogradnyk Taras. «The power of the Powerless» vision of post-totalitarian 

transformations in the writings of Vaclav Havel and Viacheslav Chornovil. The study 

examines the works of Vaclav Havel and Viacheslav Chornovil period of overcoming the 

crisis of the «third wave» of democratization. Common and different ideas in the formation of 

socio - political ideas of independent Ukraine and the Czech Republic are traced. The factors 

that formed the dissident activity of both figures and their scientific achievements in the  

vision of overcoming the totalitarian past of both peoples are analyzed. 

Keywords: Viacheslav Chornovil, Vaclav Havel, post-totalitarian transformations, «third 

wave» of democratization, Ukrainian national idea. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
12 Чорновіл В. Про нову політичну ситуацію й наші завдання (виступ на ІІ сесії Галицької асамблеї 

5 вересня 1991). Там само. С.309. 
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Григорій Гончарук 

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, 

почесний краєзнавець України, завідувач кафедри історії та етнографії 

України Одеського національного політехнічного університету (Одеса) 

 
ПРО ЮВІЛЕЙНУ КОНФЕРЕНЦІЮ З ІСТОРІЇ РУХУ 

 
 

У      зв’язку      з      30-річчям      Народного      Руху       України 9–

10 вересня 2019 року на базі Одеського національного політехнічного 

університету відбулася X Всеукраїнська наукова конференція «Народний 

Рух України: місце в історії та політиці». З доповідями на пленарному 

засіданні виступили доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України В. Даниленко, голова Миколаївської обласної організації, 

кандидат історичних наук, народний депутат Верховної Ради України 

четвертого скликання Ю. Діденко, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри політичних наук Київського національного  

університету будівництва та архітектури В. Деревінський та інші. 

Серед виступаючих були вчені з Харкова, Ужгорода, Ніжина тощо. 

Але найчисельніша група учасників була з Одеси. Кажуть, якщо Київ став 

центром створення НРУ, то Одеса є центром розробки історії НРУ. Саме 

тут видано найбільше монографій, захищено кандидатських дисертацій і 

проведено наукових конференцій. 

Жвавий інтерес, здивування та підтримку схвалення оплесками 

учасників викликало вітання конференції спочатку опонентом створення 

Руху, а потім бажаючим співпрацювати з ним першого Президента 

України Леоніда Кравчука. 

Хвилею оплесків було зустрінуто вітання голови організаційного 

комітету Установчого з’їзду НРУ Володимира Яворівського. Вважаю, його 

побажання викличуть теж зацікавленість у читача. 
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Надіслав  своє  вітання  і  голова  Центрального  проводу  Руху 

Віктор Кривенко, також перед учасниками конференції виступила 

представниця голови Одеської обласної адміністрації з його вітанням. 

Завдяки  фінансовій  підтримці  рухівців  Ю. Діденка,  С. Іваненка,  

А. Ялового видавництво і друкарня «Астропринт» міста Одеси здійснили 

публікацію збірника матеріалів конференції, обсягом 8, 37 умовних 

друкарських аркушів, в якому розміщені цікаві дослідження рухівської 

тематики. 

 
Гончарук Григорій Про ювілейну конференцію з історії Руху. В повідомленні 

йдеться про роботу Х Всеукраїнської наукової конференції «Народний Рух України: 

місце в історії та політиці», присвячені 30-річчю НРУ. 

Ключові слова: Народний Рух України, Леонід Кравчук, Володимир Яворівський, 

збірник матеріалів конференції. 

 
Honcharuk Gregory. About the anniversary conference on the history of the 

Movement. The report refers to the work of the 10th All-Ukrainian Scientific Conference 

«People’s Movement of Ukraine: a place in history and politics», dedicated to the 30th 

anniversary of the NRU. 

Keywords: People’s Movement of Ukraine, Leonid Kravchuk, Volodymyr Yavorivsky, 

conference proceedings. 
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Василь Деревінський 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і 

права Київського національного університету будівництва і архітектури 

(Київ) 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ В 1990-Х РР. 

 
З перших днів відновлення незалежні України розгорнулася 

інформаційна інтервенція (або неоголошена інформаційна війна) Росії. 

Засоби масової інформації Російської Федерації розгорнули 

цілеспрямовану кампанію зображування України для своєї 

внутрішньоросійської та іноземної аудиторію глядачів, слухачів та читачів 

в негативному світлі. Так, В. Чорновіл писав: ««Новини» з «Останкіно» 

(державна телерадіокомпанія Російської Федерації – Авт.) – узагалі ганьба. 

Як переповідають події в нас. Завжди проти України, з проімперськими 

тенденціями»1. 

В ході цієї пропагандистської кампанії ставилося під сумнів не 

тільки право незалежної держави на оборону, проведення власної 

соціальної та економічної політики, але й саме право України на 

державність. Основним завданням інформаційних заходів було 

дестабілізувати політичну ситуації в Україні, спричинити ерозію 

державності та створити умови для ліквідації її незалежності. Крім того, 

передбачалося відвернути увагу російського народу від внутрішніх 

проблем, важкого економічного становища, спрямувати соціальну 

напруженість й невдоволення російського суспільства ходом економічних 

реформ на пошук зовнішнього ворога, яким успішно зображувалася 

Україна. Так би мовити: республіка, яка здумала відокремитись від 

метрополії, захотіла «забрати» собі Чорноморський флот, «не хоче 

платити» за енергоносії, в якій «розгулює» націонал-екстремізм і фашизм 

тощо. Перелік міфів, наклепів, «залякувань», які подавали російські ЗМІ 

можна продовжувати. З боку державних органів Російської Федерації не 

простежувалось реакції на антиукраїнські передачі, в яких брали участь 

офіційні особи з російського державного апарату. Подібне підтверджувало 

міркування про формування офіційної політичної лінії керівництва 

Російської     Федерації     як     політики     тиску     на     сусідів,   політики 
 

 
 

1  Чорновіл В. Твори: в 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; перед. Н. Корнієнко.  К.: Смолоскип, 2012. 

Т. 8. С. 194. 
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територіальних претензій, політики спекуляцій на почуттях росіян, які 

проживають на території України2. 

В такому ракурсі російські засоби масової інформації втручались в 

процес проведення парламентських і президентських виборів, нав’язуючи 

українським громадянам певні російські уподобання, виплекані в Кремі. 

Зокрема, заяви російського президента Б. Єльцин про підтримку на 

президентських виборах кандидатури Л. Кучми тощо. Такі інформаційні 

вкидання були безпосереднім «тиском однієї держави на іншу»3. 

Потужна російська інформаційна інтервенція здобувала значні 

успіхи, особливо в південних і східних регіонах України. В. Чорновіл 

зауважував про цілковиту втрату Україною інформаційного простору в 

Криму. Відтак «ми стали свідками того, – писав він у 1995 році, – як 

антиукраїнська пропаганда, зовнішня – з боку Росії і внутрішня – з боку 

сепаратистських сил, буквально одурманювала людей»4. 

Зовнішня інформаційна загроза становила серйозну небезпеку. Крім 

телебачення, широкою лавиною надходила в Україну не обкладена 

належним податковим збором російська преса, яка фактично продавалась 

за демпінговими цінами. У східних прикордонних областях України 

рідкістю була українська преса. Так, у Луганській області можна було 

знайти майже всі російські газети, а з українських – зрідка траплялися 

«Всеукраинские ведомости» і «Голос України» російською мовою. І це не 

через відсутність українського читача, а через відсутність належної 

пропаганди й реклами, необхідної державної політики. І як результат – 

зменшилась кількість україномовної преси не тільки у відносних, але в 

абсолютних цифрах, навіть порівняно з часом існування УРСР5. Крім того, 

підігрівались і посилювались антиукраїнські сепаратистські тенденції. 

Хоча, незважаючи на спричинені інформаційною війною такі 

загрози, В’ячеслав Чорновіл був переконаний у незворотності українців зі 

шляху незалежності власної держави. Ще восени 1991 р. він заперечував, 

що переважна більшість мешканців української Донеччини коли-небудь 

підтримає ідею добровільного приєднання свого краю до Російської 

Федерації. Лише теоретично припускаючи такий сценарій зауважував, що 

від його реалізації не виграє ані Росія, ані населення Донбасу. Він 

 
2 Чорновіл В. Твори: в 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М. Мариновича. К.: Смолоскип, 

2011. Т. 7. С. 994. 
3 Чорновіл В. Твори: в 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; перед. Т. Чорновіл. К.: Смолоскип, 2011. 
Т. 10. С. 501. 
4 Чорновіл В. Інформаційна експансія: зовнішня і внутрішня загрози українській державності. Час-Time. 

1995. 23 червня. 
5 Там само. 
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абсолютно був впевнений, що населення окрім бід і проблем жодних 

здобутків не матиме. Обумовлював своє бачення насамперед великою 

концентрацією на Донбасі гірничорудної, хімічної, металургійної 

промисловості, яка породжувала зону екологічного лиха й слабкий 

соціальний захист громадян. Крім того, промисловість у цьому краї 

базувалась на давно застарілих технологіях, а фізичний рівень зношення 

обладнання досягав 90 і більше відсотків. Тому для приведення цього 

індустріального монстра в більш-менш нормальний вигляд потрібними 

були мільярди інвалютних рублів, яких Росія в надлишку не мала. З-поміж 

низки проблем, з якими стикнеться Росія, в разі її вторгнення  на Донбас  

В. Чорновіл виділив ще за актуальністю – проблему забезпечення 

населення. Отримавши у свої володіння Донбас Росія придбає одночасно 

10 мільйонів нових громадян, яких треба чимось годувати, однак вона не 

мала великих продовольчих надлишок, якими могла цілковито забезпечити 

новоприєднаний регіон на тривалий час6. 

Вячеслав Чорновіл не помилився в своїх застереженнях стосовно 

російських перспектив Донбасу, зроблених ще в 1991 році. Більшість 

українських громадян Донбасу не захотіли залишити свою Батьківщину, а 

Росія принесла на Донбас у 2014 році смерть і руїни. Не помилився він 

також у тому, що інформаційні диверсії російських ЗМІ проти української 

державності позначаться на українському суспільстві. Адже через їхній 

зомбуючий вплив суттєво зменшилась здатність українських громадян 

східних регіонів чинити спротив російської збройної агресії. 

Таким чином, інформаційний виклик з боку колишнього імперського 

центру був одним з найбільш загрозливих для розбудови незалежної 

української держави, формування української ідентичності. 

Непослідовність, а швидше відсутність належної державної політики у 

забезпечені українського контенту на всій території держави негативно 

позначилося на здатності громадян адекватно сприймати іноземні фейки і 

міфи. Тому сьогодні інформаційний простір країни має розглядатися як 

однин з основних опорних пунктів, засіб контрпропаганди та інструмент 

поширення об’єктивної інформації у сьогоднішній війні із зовнішнім 

агресором за утвердження української мрії. 
 

 

 

 

 

 

 
6 Чорновіл В. Я – за суспільство національної гармонії. Свобода. 1991. 19 листопада. 
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Derevinskyi Vasyl. Russia's Information War on Ukraine in the 1990s. The article 

deals with the information war on Russian media. against the Ukrainian state, which began 

with the restoration of its independence in 1991. The reasons, topics and consequences of 

information campaigns are considered. 

Keywords: information war, Russian media, separatism. information space. 
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БОРОТЬБА ЗА СВОБОДУ ТА ВІДСТОЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
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«СОЮЗУ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ». 
 

Процес теперішнього етапу українського державотворення потребує 

вивчення досвіду борців за відродження та свободу Української держави 

попередніх епох. 

Поза увагою дослідників залишається аналіз соціальної поведінки 

українського селянства щодо державної самостійності в період 

формування командно-репресивної системи управління на кінець 

двадцятих років ХХ-го століття. 

Період надзвичайних заходів з примусовими хлібозаготівлями 

кінця 1920-х років викликали шалену непокору селян України, котрі у 

своїх судженнях були особливо різкими і прямими: «Радянська влада 

забирає весь хліб у селянина, залишаючи його голодним і відправляючи 

хліб в Росію, щоби нагодувати кацапів і комісарів, котрі відсиджуються у 

містах»1. 

У 1928 році органами радянських спецслужб було знешкоджено 

організацію «Союз визволення України», що охоплювала села 

Воронівського району Вінницької округи і готувала «збройні виступи 

проти Радянської влади під гаслом боротьби за УНР»2. Матеріали 

радянських спецслужб засвідчили існування підпільної організованої 

групи, кістяк якої складали селяни. 

У «Меморандумі» начальника ДПУ УСРР Балицького направленого 

тов. Кагановичу повідомлялося, що ця організація готувала «збройний 

виступ проти Радянської влади під гаслом боротьби за УНР». До складу 

організації входило більше 30 осіб, які підпільно діяли в кількох селах 

Воронівського району – Волеводівці, Війтівці, Плоскій Дубині, 

Арсенівських хуторах, Ганщині та ін. Згідно плану, 25 повстанців 

організації у економії цукрозаводу мали здобути коні, щоб уже кінними 

 
1 ЦДАГО України. ф.1. оп. 20. спр. 2992. арк. 46. 
2 ЦДАГО України. ф.1. оп. 20. спр. 2800. арк. 232. 
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повстанськими загонами здійснити наліт на кілька радянських відділів 

міліції, з метою захопити зброю і кількісного поповнення групи повстанців 

з числа арештованих. «Саваринський передбачав здійснити вдень наліт на 

районні радянські і партійні установи і розгромити їх, роздобути грошей і 

відкрито виступити перед населенням з закликом до повстання, як шляхом 

успішної агітації, так і через розповсюдження серед населення спеціальної 

відозви, яку Саваринський попередньо склав і планував роздрукувати в 

одному із райцентрів». Після успішної агітації і розповсюдження відозви 

повстанці розраховували на приєднання до них невдоволеного населення, а 

згодом і військових частин. Залучення останніх до повстанців повинно 

стати вирішальним моментом в оволодінні округовими центрами з 

перспективою на всеукраїнське повстання «Кінцева мета повсталих – 

повалення Радянської влади і встановлення влади УНР « – повідомлялось в 

«Меморандумі». 

Далі документ свідчить про те як спецслужбам вдалося зашкодити 

здійсненню плану повсталих. «Маючи абсолютно точні дані про те, що 

Саваринський на чолі загону в 23 особи, мав наміри виступити в 9 годин 

11 червня. Ми підготували операцію і за годину до виступу зняли всіх 

повстанців в той час, коли частина з них (9 осіб) зібралася в полі для 

нальоту на економію, а решта знаходилась у себе вдома, чекаючи звістки із 

збірного пункту. Органами ДПУ були арештовані: 

1. Саваринський Кіндрат – отаман, колишній петлюрівський офіцер, 

с. Воловодівка; 

2. Комар Юхим – сотник, селянин, с. Воловодівка; 

3. Довбня Клим – сотник, селянин, с. Воловодівка; 

4. Нартовський Каетан – сотник, селянин, с. Воловодівка; 

5. Назаренко Сидір – сотник, селянин, с. Війтівці; 

6. Кугай Іван – сотник, бандит, що переховувався; 

7. Зозуля Петро – селянин, с. Ковалівка; 

8. Радецький Петро – помічник отамана Саваринського, колишній 

петлюрівський офіцер і колишній учасник банди Лихо, с. Ганщина; 

9. Хмеляр Ананій – повстанець, с. Воловодівка; 

10.Гусак Тимофій – повстанець, селянин, с. Воловодівка; 

11.Іщенко Сазон – повстанець, селянин, с. Воловодівка; 

12.Пукас Потап – повстанець, селянин, с. Воловодівка; 

13.Проворенко Сільвестр – повстанець, селянин, с. Воловодівка; 

14.Данилюк Ілько – повстанець, селянин, с. Війтівці; 
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15.Чарната – повстанець, селянин, с. Ковалівка; 

16.Карпенко Олександр – повстанець, с. Ковалівка; 

17.Самикрас Каленик – повстанець, селянин, с. Війтівці; 

18.Швидкий Григорій – повстанець, селянин, с. Війтівці; 

19.Довбня Лука – повстанець, селянин, Арсенівські хутори; 

20.Мартиновський Єриней – повстанець, селянин, с. Обідне; 

21.Семикрас Артем – повстанець, селянин, с. Обідне; 

22.Довбня Василь – повстанець, селянин, с. Воловодівка; 

23.Довбня Антон – повстанець, селянин, с. Воловодівка. 

Крім цих повстанців, арештовано 5 осіб, які постачали зброю загону 

повсталих. Під час арешту Саваринського відібрано револьвер «Кольт», 

рукопис    відозви     за     підписом     «Союз     визволення     України»     і 

5 топографічних карт. 

Соціальний склад повстанців, за виключенням Саваринського і 

Радецького, селяни «з кримінальним минулим». «Саваринський 

утримувався від вербування інтелігенції, оскільки вона, з його точки зору, 

могла провалити всю справу із-за м’якотілості». Інтелігенцію думав він 

залучити після захоплення райцентрів і випусків відозви. 

«Таким чином, – приходить висновку голова ДПУ УСРР Балицький, – 

виникнення Воронцівської повстанської організації є результатом 

діяльності петлюрівця Саваринського – виразника сьогоднішньої 

озлобленості куркульства, що зросла на грунті і проведенні останніх 

кампаній на селі»3. 

Відозва «Союзу визволення України» пронизана ідеєю непокори 

більшовицькому режиму, в якому повстанці вбачали повернення до 

кріпосного   права,   «яке   давно   забуте   нашими   предками».  Позбутися 

«більшовицького ярма», голоду і «кріпосного права» можливо лише за 

умови збройної боротьби з режимом: «Хто не хоче гинути з голоду, тягти 

більшовицьке ярмо і обробляти кріпосне право – до зброї!» Відозва 

протестувала   проти   несправедливих   і   нереальних   податків   на   селі: 

«Більшовики дійшли вже до такого нахабства, що зумисне пограбувавши 

весь наш хліб, змушують голодувати, придумують різноманітні непосильні 

податки, обкладають все те, що є і чого немає, самі ж, окрім шкіродерства 

нічого не роблять, а тільки п’ють і гуляють». Більшовицький режим 

підім’яв під себе свободу, шлях до неї тепер лежить через збройну 

боротьбу. До боротьби кликала «Відозва»: «Скинемо більшовицьке ярмо і 

заведемо дійсну республіку Рад, де кожен буде вільним і буде працювати 
3 ЦДАГО України. ф. 1. оп. 20. спр. 2800. арк. 228–230. 
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на себе».  Вільна  торгівля   – запорука  успішного господарювання на селі: 

«Вільна торгівля, вільна праця, – все для кожного, за його здібностями. 

Земля – селянам, без кріпосного права!» 

Досить невизначено з майбутнім промисловості: «Пустимо всі 

фабрики і заводи і заживемо вільним життям», а далі документ дає 

зрозуміти, що повстанці вбачають своє майбутнє у вільному світі, «так як 

живе увесь світ». Закінчувалася відозва закликом: «Нехай живе свобода!»4 

«Союз визволення України» виник внаслідок (про що зазначали і 

відповідні спецслужби) зміни курсу більшовицького режиму на селі, 

запровадження надзвичайних заходів, які розпочиналися з примусових 

хлібозаготівель. Організація виникла в першій половині 1928 року, до її 

складу ввійшли селяни-власники, колишні учасники повстанського руху 

часів «воєнного комунізму», керівник – колишній офіцер петлюрівської 

армії. В намірах повстанської організації, хоча і нездійсненних, позначався 

слід петлюрівщини. 

З’явившись на грунті загального невдоволення села, викликаного 

надзвичайними заходами, посилившись незнищенними відголосками 

петлюрівщини, організація «Союз визволення України» стає однією із 

перших ластівок в загальному опорі українського села примусовим 

хлібозаготівлям, розкуркуленню та примусовій колективізації. 

Моральне неприйняття селянами владою встановленого суспільного 

порядку змушувало їх включати лозунги національного визволення в 

арсенал до розряду інших антирадянських форм і методів боротьби. 

Капустян Ганна. Боротьба за свободу та відстоювання Української держави 

селянами-власниками (декларація «Союзу визволення України»). У статті 

розглядається локальні прагнення селян на прикладі кількох сіл Воронцівського району 

на Вінниччині, які у 1928 році створили у організацію «Союз визволення України» 

проти запровадження владою надзвичайних заходів, примусових хлібозаготівель, за 

відродження УНР. Розкрито програмні положення «Союзу». 

Ключові слова: Україна, селянство, держава, вільна торгівля, «Союз визволення 

України». 

Kapustyan Hanna. Fight and struggle for freedom, as well as defense of the 

Ukrainian state by the peasant-owners  (declaration  of  the  Liberation  Union  of 

Ukraine). The article examines the local peasants’ desires and aspirations, based on the 

example of several villages of Vorontsivskyi district in Vinnytsia region which created the 

«Union of Liberation of Ukraine» in 1928 against the imposition of emergency measures by 

the authorities, forcible grain harvesting. One of the goal of such struggle was to revive 

Ukrainian Peoples Republic. The Union’s programmatic principles have been disclosed. 

Keywords: Ukraine, peasantry, state, free trade, «Union of Liberation of Ukraine». 
 

 
4 ЦДАГО України. ф.1. оп. 20. спр. 2800. арк. 232. 
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МАЙБУТНІЙ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ТА 

СИСТЕМА ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У БАЧЕННІ 

В. ЧОРНОВОЛА У 1988-1991 РОКАХ 

 
Постать Вячеслава Чорновола тісно пов’язана з ідеєю незалежної 

української державності. У 1991  р.  він  був  основним  опонентом  

Леоніда Кравчука у боротьбі за посаду першого Президента України. Його 

розуміння майбутнього розвитку самостійної держави різко контрастувало 

із тогочасною уявою більшості представників управлінської системи 

республіки, для яких власне незалежність «впала» на голови (стала 

доконаним фактом) внаслідок процесу розвалу Радянського Союзу. Тож 

який шлях могла обрати новопостала держава і суспільство за ймовірного 

президента В. Чорновола – очима самого політика. 

Хоч В. Чорновола часто називали «останнім романтиком» сучасної 

української політики, його бачення української державності мало цілком 

конкретні політико-юридичні контури, які він популяризував на етапі 

боротьби за незалежність в умовах так званої «перебудови» в СРСР. Уже у 

1987 р., відновлюючи видання «Українського вісника», у своєму 

відкритому листі до М. Горбачова чітко означив власну позицію щодо 

трагічної національної державної минувшини ХХ ст. 

Через    рік,    у    вперше    озвученій     на    львівському    мітингу  

7 липня 1988 р. Декларації принципів Української гельсінської спілки 

(УГС), було чітко заявлено про необхідність відновлення справжньої, а не 

паперової, української державності, яка б стала «гарантією забезпечення 

економічних, соціальних, культурних, соціальних, громадянських та 

політичних прав як українського народу, так і національних меншостей, 

що живуть на території України»1. Основою для такої державності на 

думку  авторів  документу  –  братів   Михайла   та   Богдана   Горинів   і  

В. Чорновола, мав стати «захист національних прав, насамперед, права 

націй на самовизначення … бо без свободи нації справжнє забезпечення 

свободи особи неможливе». Шлях реалізації мети: через демократизацію 
 

1      Українська    Гельсінська    Спілка.    Декларація    принципів.    Чорновіл    В.    Твори:    у   10-ти    т. / 

упоряд. Валентини Чорновіл; перед. В. Деревінського. К.: Смолоскип, 2009. Т. 6. С. 736. 
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радянського суспільства та злам державного устрою з перетворенням 

співжиття народів СРСР у «конфедерацію незалежних держав, перехідним 

етапом до чого може бути федерація суверенних демократичних республік 

із наповненням поняття Союзу РСР реальним змістом за допомогою 

максимальної  політичної,  економічної  і   культурної   децентралізації»2. 

В цілому  це  положення  перекликалося  з  декларованими  рішеннями 

XIX конференції КПРС про «розширення повноважень і прав союзних 

республік та наповнення їх реальним змістом», але на відміну від 

обережного партійного формулювання УГС конкретизувала механізм 

перетворення унітарного за своєю суттю Радянського Союзу в 

конфедерацію незалежних держав, окреслюючи перспективи такого 

політичного та державного реформування СРСР. 

Уже з весни 1989 р. В. Чорновіл ініціював закріплення в програмних 

документах УГС положення про повну державну незалежність України. 

Мова йшла про конкретну політико-правову модель, яку він виношував з 

середини 1960-х років. Своєрідними «китами» майбутнього державного 

устрою вважав «державність, демократію, самоврядування». У начерку 

своєї першої політичної програми кандидата в народні депутати він писав: 

«Я уявляю майбутню Україну федеративною державою – союзом земель, 

які склалися історично й несуть на собі природнокліматичні, культурно- 

етнографічні, мовно-діалектні, побутово-господарчі та інші відмінності, 

що творять неповторне різнолике обличчя єдиного народу. Бачу в складі 

Української Народної Республіки такі землі, як Київщину, Поділля, 

Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, Гетьманщина, Слобожанщина, 

Запоріжжя, Донеччина, Таврія (Чорноморія), а Крим – як незалежного 

сусіду або автономну республіку в союзі з Україною»3. Вважав, що кожна 

земля мала б свій парламент, уряд, котрі займалися б внутрішнім 

розвитком, а загальноукраїнський двопалатний парламент забезпечував 

загальний розвиток, дотримання конституційних гарантій демократичних 

прав і свобод. 

Механізм реалізації своєї програми-максимуму бачив через 

діяльність як народного депутата українського парламенту і ініціативу 

прийняття відповідних законів. Цікавим є перелік першочергових актів 

(укладений у липні-серпні 1989 р.!!!), котрі на думку В. Чорновола 

необхідно було прийняти новому складові Верховної Ради республіки: 
 

2 Там само. 
3 Моя виборча програма (серпень1989 р.). Чорновіл В. Твори: у 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; 

передм. В. Деревінського. К.: Смолоскип, 2009. Т. 6. С. 581. 
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Закон про державний суверенітет (ухвалена Декларація про державний 

суверенітет 16 липня 1990 р.,  Акт проголошення  незалежності України  

24 серпня 1991 р.); Закон про державний устрій (федерацію); Закон про 

економічну самостійність України (ухвалений 7 серпня 1990 р.); Закон про 

власність (рівноправність форм власності) (ухвалений у квітні 1992 р.); 

Закон про землю і землекористування (зміни  до  Земельного кодексу від 

18 грудня 1990 р.); Закон про  захист  українського  довкілля  (ухвалений 

25 червня 1991 р.); Закон про громадянство (ухвалений 8 жовтня 1991 р.); 

Закон про статус української мови як єдиної державної (ухвалений ще 

старим складом 28 жовтня 1989 р.); Закон про національні меншини 

(ухвалений 25 червня 1992 р.); Закон про рівні, вільні, таємні вибори 

(ухвалений 27 жовтня 1989 р.); Закон про громадські організації 

(ухвалений  16   червня   1992   р.);   Закон   про   вірування   (ухвалений   

17 квітня 1991 р.). Наголошуємо, про це заявлялося влітку 1989 р., коли 

домінування компартії та непорушність СРСР вважалися аксіомою. 

Ставши народним депутатом України (УРСР) В. Чорновіл як 

кандидат на посаду голови парламенту з трибуни Верховної Ради 

однозначно заявив, що тільки державна незалежність України стане 

єдиним надійним порятунком від економічної, екологічної, духовної 

катастрофи для всього населення України, окреслив основні принципи 

нового політичного майбутнього: деідеологізацію суспільства; відмову від 

«демократичного централізму»; найширше місцеве самоврядування; 

розуміння політики як компромісу, а не насильства; пріоритет 

загальнолюдських цінностей4. У своїх відповідях на численні запитання 

він тезово окреслив першочергові завдання економічного реформування 

України (через рік вони стали уже робочими (хоч і запізнілими) 

завданнями тогочасного уряду). 

Його розуміння економічних проблем, статусу й повноважень 

місцевих органів влади базувалося на практичному досвіді голови 

Львівської обласної ради, яким його обрали у квітні 1990 р. За перші місяці 

діяльності нового депутатського складу були зроблені серйозні кроки по 

реформуванню існуючої системи місцевого управління, і це всупереч 

позиції офіційного Києва та Москви. Декрет про владу, департизація 

підприємств і закладів освіти, використання національної символіки, 

підтримка національної мови і культури, врегулювання релігійних і 

міжконфесійних проблем,  забезпечення  населення  товарною продукцією, 

 
4  Чорновіл В. Твори: у 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; М. Мариновича. К.: Смолоскип, 2011. Т. 7. 

С .98–100. 
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початок змін у землекористування – ці та інші кроки місцевої влади 

спрямовувалися на розв’язання гострих економічних і соціальних питань 

за умов економічного і політичного тиску, інформаційної війни з боку 

республіканських і союзних комуністичних партійних комітетів. Та 

приклад Львівщини, сусідніх галицьких областей (де перемогли місцеві 

демократичні сили) вказував на якісно нові підходи в організації органів 

місцевої влади, що апробовувалися як альтернатива старому радянському 

дискурсу. І фактор В.Чорновола тут мав велике значення. 

Тема кооперації економічних зусиль галицьких обласних керівників 

привела  до  нового  регіонального  проекту  співпраці  в  рамках  

Галицької асамблеї – спільної сесії депутатів трьох галицьких областей, 

ініціатором якої теж став В.Чорновіл. Його учасники напрацьовували 

механізми взаємовигідної співпраці по подоланню негативних наслідків 

глибокої економічної кризи, в якій опинилася республіка і весь Союз. 

Ключові питання: вироблення спільної концепції реальних економічних 

взаємовідносин, оцінка суспільно-політичної обстановки в регіоні, 

визначення відношення до союзного референдуму. Серед аргументів на 

користь економічної інтеграції галицьких областей голова В. Чорновіл 

відзначив однорідність політичних процесів, спільність економічних, 

культурних, історичних, релігійних традицій, що дозволяли на їхній базі 

утворити регіонально-виробничий комплекс для вирішення гострих 

проблем соціально-економічного характеру. Цей проект не мав сепаратної 

основи, навпаки, був спробою пошуку нової моделі регіонального 

співробітництва. Участь у роботі асамблеї Л. Плюща, березневий 1991 р. 

візит до Львова Л. Кравчука – тогочасних керівників українського 

парламенту, по суті, сприяли зближенню позицій націонал-демократів і 

суверен-комуністів у спільній справі – посилення суверенізації 

республіки5. 

Проголошення незалежності української держави стало політичною 

перемогою В. Чорновола та його соратників. Його змагання за 

президентську посаду було продовженням політичного курсу, яким йшов 

політик упродовж кількох десятиліть. Президентські програми основних 

конкурентів мали багато спільного, але, за словами В. Чорновола, його 

опонент декларував ці ідеї кілька місяців, він же виношував їх впродовж 

свого життя. 
 

 
 

5 Детальніше: Кобута С. Й. «Галицька асамблея 1991 року»: політичний проект чи спроба регіонального 

співробітництва. Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2011. Вип.19. С. 35–45. 
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Невдача В. Чорновола стала не його особистою поразкою, а 

поразкою українців. Чорноволівське бачення нової України було суттєво 

відмінним від реалізованої у 1990-х роках моделі пострадянських країн із 

тяглістю і політичною залежністю від радянського («совкового») 

рудименту. Тогочасне суспільство із думкою про мінімальну 

«стабільність» просто не доросло до рівня сприйняття політичного лідера, 

котрий мав відмінний від більшості загалу альтернативний погляд на 

українське минуле. 

 
Кобута Степан. Майбутній державно-політичний устрій та система 

владних відносин в Україні у бачення В.Чорновола у 1988–1991 роках. В статті 

аналізується розуміння В.Чорноволом майбутнього державного-політичного устрою 

незалежної України, оптимальної моделі управлінських відносин. Означено бачення 

політиком ключових проблем національного розвитку, потенційних шляхів їх 

розв’язання. 

Ключові слова: В. Чорновіл, демократія, незалежність, суверенітет, українська 

держава, федерація. 

 
Kobuta Stepan. The future political state and political relations system of Ukraine in 

the perception of V.Chornovil in 1988–1991. This article analyses the way V.Chornovil 

viewed the future state and political structure of the independent Ukraine. It also dwells on the 

Chornovil’s perception of the optimal model of the regulation system on both local and state 

levels. The article points out key problems of the national development from the point of view 

of the politician, as well as his proposed solutions for them. 

Key words: V.Chornovil, democracy, independence, sovereignty, Ukrainian state, federation. 
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НОНКОНФОРМІЗМ І ПРОТЕСТНІ НАСТРОЇ ТА НА 

ОДЕЩИНІ (1960-1980 рр.) 

 
Український історик Г. Касьянов зазначає, що рух опору  1960–1980-

х роках, за своєю природою був продовженням попередніх етапів 

визвольної боротьби та пройшов ті самі періоди, що і національний рух 

наприкінці XIX ст.: аполітичне культурництво, формулювання 

ідеологічних постулатів, створення політичних партій, збройна боротьба за 

визволення1. 

Одещина у досліджуваний період презентує цікавий соціально- 

політичний зріз для вивчення вищезазначених віх розвитку суспільних 

рухів та течій Української РСР. 

Тезу про «перманентність та спадковість» руху опору в регіоні 

обґрунтував дослідник Ю. Зайцев. Зокрема, «націоналістичний» напрям 

визвольного руху в Одесі персоніфіковано діяльністю відомого 

мовознавця, дисидента Святослава Караванського, який під час навчання в 

Одеському університеті 1943 р. разом з однодумцями створив місцевий 

осередок ОУН, за що й отримав перший строк ув’язнення2. Повернувшись 

в Одесу через 16 років С. Караванський долучився до діяльності 

шістдесятників, поширював самвидав, виступав проти русифікаторської 

політики керівництва СРСР. Активна громадянська позиція та наполеглива 

боротьба    з     тоталітарним     режимом     дорого     коштували 

Святославу Йосиповичу: у неволі він пробув загалом 31 рік, його дружину 

Ніну Строкату теж репресовано, а 1979 р. був вимушений виїхати із сім’єю 

за кордон. 

Період 1960-х – 1980-х рр. на Одещині – час формування поодиноких 

осередків  дисидентського  руху.  Низка   інформаційних   повідомлень 

КДБ УРСР, надісланих на адресу ЦК КПУ протягом 1967–1985 рр., 

свідчить про високий рівень соціальної напруженості у регіоні, як і  

загалом по УРСР. На це вказує поширення в області самвидавчих листівок 

із закликами до «нової революції проти безконтрольної влади однієї 
 
 

1 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. К.: Либідь, 1995. С. 189. 
2 Зайцев Ю. Рух опору на Півдні України (кінець 1950-х – 1980-ті роки): Одеська парадигма. Україна: 

культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24. Львів, 2014. С. 415. 
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партії», «збройної боротьби з радянською владою», «створення нової 

політичної партії», «недовіри офіційним ЗМІ» тощо. Серед організацій, які 

розповсюджували «ідейно шкідливі матеріали» можемо назвати  «Дзвін» 

(у жовтні – листопаді 1967 р. листівки за підписом «Дзвону» виявлені у 

поштовому вагоні потягу Жданов – Ленінград, їх планувалося надіслати до 

Одеського  державного  університету),  «Організація   захисту   закону»  

(18 червня 1975 р., Ізмаїл), «ЦК Народної  демократичної  партії  СРСР» 

(24 листопада   1983 р.,   Одеса),   «Союзу   порятунку   вільної    думки» 

(11 березня 1985 р., Одеса)3. 

Серед перших дисидентських організацій на теренах області слід 

назвати «Демократичний союз соціалістів»,  заснований  на  початку 1960-

х років М. Драгошем. Об’єднання нараховувало 30 осіб, діяло у Одеській 

області та Молдавській РСР. У лютому 1964 р. члени ДСС відкрили власну 

підпільну друкарню в с. Серпневе. Інакодумці встигли виготовити у 

вигляді газети 1.500 примірників «Звернення» із критикою політики КПРС 

та закликами створення демократичного суспільства. У вересні 1964 р.  

ДСС  ліквідовано,  шість  його  членів отримали  від  5  до 7 років 

ув’язнення4. 

Наприкінці 1960-х р. студенти філологічного відділення Одеського 

державного університету налагодили випуск самвидавчого журналу 

«Коло». 

Матеріали для публікації підбирала редколегія, до складу входили 

третьокурсники     М. Суховецький     та     І.      Кушта,      другокурсник  

М. Стрельбицький. Хоч «Коло» завоювало прихильність багатьох 

студентів та аспірантів університету, видання досить швидко викрили, 

звіривши зразки шрифту з переданими «доброзичливцем» до парткому 

примірниками5. 

Впродовж 1970-х років значна кількість одеських інакодумців 

зазнала переслідувань за поширення «антирадянських та інших 

шкідливих» матеріалів. Серед засуджених за «політичними статтями» 

нонконформістів   зазначимо   Р. Палатник,   О. Притику,    О. Різниківа,  

Н. Строкату, В. Барладяну. 
 
 

3 Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990): Документи і матеріали / 

упор. В. М. Даниленко. К.: Смолоскип, 2013. С. 168, 389, 524, 562. 
4 Бажан О.Г. З історії дисидентського руху на Одещині  у  другій  половині  1950-их  –  1970-і  рр.  

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та виміри: зб. наук. праць ІV Міжнар. наук. 

конф., 26-27 квіт. 2013 р., Одеса / відп. ред. М.І. Михайлуца. Одеса: ВМВ, 2013. С. 14. 
5 Одеська хвиля – 7. Документи, твори, спогади в’язнів сумління / упорядники П. Отченашенко, 

В. Барсуківський, О. Різників. Одеса: Друкарський Дім, Фаворит, 2013. С. 244. 
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В Одесі протягом 1967–1982 рр. діяла одна з перших та найповніших 

у республіці бібліотек самвидаву. За спогадами її організатора В. Ігрунова 

нараховувала близько 400–500 видань. Філіали одеської бібліотеки 

сформовано у Києві, Запоріжжі, Сімферополі, Ленінграді, Новосибірську. 

Завдяки громадським активістам «нелегальні» видання потрапляли до 

Львова, Херсона, Миколаєва, Чити, Єревану, Тирасполя, Риги, Москви6. 

Свого часу видатний історик І. Лисяк-Рудницький спрогнозував 

перспективи та умови переходу дисидентського руху з «площини ідей» до 

сфери реальної політики. Дослідник зазначав: «перший імпульс, очевидно, 

має прийти ззовні, наприклад, у формі боротьби за владу серед 

кремлівської олігархії або великої невдачі Радянського Союзу у відносинах 

з іншими країнами соціалістичного блоку. Другим кроком буде утворення 

організаційних структур, здатних звести воєдино розрізнені нині сили 

народного невдоволення»7. 

Дійсно, у 1980-ті роки палі, на яких трималася політична та 

соціально-економічна стабільність СРСР помітно похитнулися: вторгнення 

до Афганістану, падіння світових цін на нафту, екологічні проблеми та 

міжнаціональні конфлікти в країні, вимушена горбачовська «революція 

згори» зрештою спричинили нову хвилю опозиційного руху. 

Консолідація націонал-демократичних сил регіону та кристалізація 

політичного компоненту їхньої діяльності простежується у роботі 

Української Гельсінської спілки (УГС). Одеське відділення УГС створено 

у листопаді 1988 р. Активісти УГС здійснювали агітацію в студентському, 

молодіжному оточенні та в українських національно-культурних 

товариствах, поширювали матеріали самвидаву8. Цілком символічно, що 

саме на базі УГС 30 квітня 1990 р. створено Українську республіканську 

партію – першу офіційно зареєстровану політичну партію в УРСР. 

Станом на 1989 р. в Українській РСР нараховувалось понад 47 тис. 

неформальних груп, товариств, об’єднань. Серед них 6957 організацій, 

належали до суспільно-політичного напряму. 

У червні 1989 р. проведена установча конференція одеського 

добровільного історико-просвітницького товариства «Меморіал». 

Незважаючи на те, що «Меморіал» позиціонувався як організація суто 

культурницького спрямування, члени об’єднання досить активно 
 

6 Рассказ Вячеслава Игрунова. Одесская библиотека самиздата: 1967–1982. 

URL: http://igrunov.ru/cv/odessa/dissident_od/samizdat/scheme-samizdat.html 
7 Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: в 2 т. / пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицак, А. Дещиці, 

Г. Киван, Е. Панкеєва. К.: Основи, 1994. Т. 2. С. 466. 
8 Державний архів Одеської області (Держархів Одеської обл.). ф. 11. оп. 151. спр. 52. арк. 15. 

http://igrunov.ru/cv/odessa/dissident_od/samizdat/scheme-samizdat.html
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долучилися до політичного життя в області. Зокрема, в одному з листів 

Одеського обкому до ЦК Компартії України повідомлялось про «злісне 

протиборство «Меморіалу» та інших неформалів з кандидатами із числа 

партійних і радянських працівників», чиновники нарікали на допомогу 

товариства у проведенні несанкціонованих мітингів та акцій у підтримку 

«Демократичного блоку»9. 

За повідомленням комісії Одеського обкому Компартії України, від  

1 липня 1989 р., в області та місті Одеса великого поширення набувають 

самодіяльні суспільні рухи, серед них ряд угруповань, цілі й діяльність 

яких були «далекими від ідей перебудови». Серед них зазначалися: 

Демократичний союз, Народний союз сприяння перебудові, філія 

Української Гельсінської спілки10. 

Із формуванням Народного Руху України (обласну організацію НРУ 

створено у серпні 1989 р.) вчорашні дисиденти впритул наблизились до 

наступного «політичного» етапу боротьби. Об’єднані у Демократичний 

блок опозиціонери отримали чверть мандатів на Парламентських виборах 

1990 р. 

Отже, інакодумство на Одещині тісно пов’язане із 

загальноукраїнським національно-визвольним рухом, успадкувало його 

окремі ідеологічні засади та методи вираження. Дисидентство як тип 

соціальної поведінки та спосіб мислення було логічною реакцією 

громадськості на недоліки партійно-радянської державної системи, 

охоплювало широкий діапазон течій та цілей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9  Держархів Одеської обл. ф. 11. оп. 152. спр. 63. арк. 14. 
10  Держархів Одеської обл. ф. 11. оп. 151. спр.65. арк. 14. 
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Кожанов Андрій. Нонконформізм і протестні настрої на Одещині (1960– 

1980 рр.). 

У статті висвітлено особливості процесу формування політичного інакодумства 

та характер протестних настроїв на Одещині 1960–80 років. Простежено еволюцію 

дисидентського руху у регіоні від поодиноких, розрізнених громадських протестів до 

масового спротиву населення компартійно-радянському апарату. Місцевий 

опозиційний рух перебував у тісному взаємозв’язку з загальноукраїнським 

національно-демократичним рухом, відбивав його головні тенденції, етапність 

розвитку, цілі і форми організації. 

Ключеві слова: дисидентський рух, Українська Гельсінська група, Одещина, Народний 

Рух України. 
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Kozhanov  Andriy.  Nonconformism  and  Protest  Moods in  Odessa  Region (1960– 

 
The article is researched the peculiarities of the process of political dissent formation 

and the nature of protest moods in the Odessa region of 1960-80. The evolution of the 

dissident movement in the region has been traced from single, disparate public protests to 

mass resistance by the Communist Party apparatus. The local opposition movement was 

closely linked to the Ukrainian national-democratic movement, reflecting its main trends, 

stages of development, goals and forms of organization. 

Keywords: dissident movement, Ukrainian Helsinki Group, Odessa region, People’s 

Movement of Ukraine. 
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ГІБРИДНА ВІЙНА 

ТА ШЛЯХИ ЗДОБУТТЯ ПЕРЕМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

(НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЛЕНІНСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

ПРОВАДЖЕННЯ ВІЙНИ) 

 
«В ув’язненні Чорновіл прочитав 55 томів Леніна і добре розумів, що 

то за чорт лисий»11. Так згадував про В. Чорновола Дмитро Понамарчук, 

його прес-секретар. 

Хоча, звичайно, як людина що народилася і отримала освіту у 

Радянському  Союзі,  В. Чорновіл   був   добре   обізнаний   із   доробком  

В. Леніна. Одеська дослідниця І. Кривдіна приходить до висновку, що у 

поглядах В. Чорновола простежується наступна еволюція: перехід від 

бачення вирішення суспільно-політичних та національних проблем на 

основі ленінських норм до розуміння розвитку незалежної української 

нації в самостійній державі12. 

Василь Деревінський переконує, що В. Чорновіл відіграв важливу 

роль в історії України другої половини ХХ ст.13 Перебуваючи на посаді 

голови Львівської обласної ради, 23 серпня 1993 р. В. Чорновіл видав 

розпорядження про припинення діяльності Комуністичної партії на 

території області. 26 серпня того ж року Львівський облвиконком 

розпорядився анулювати держсимволіку і гімн УРСР та комуністичну 

наочну агітацію як «символи колоніального утворення»14. Це були заходи 

із декомунізації регіону, які очільники Львівщини застосували, не 

очікуючи на рішення республіканських органів влади. 
 

 

 

 
11 Дмитро Понамарчук, журналіст, прес-секретар Вячеслава Чорновола: В ув’язненні Чорновіл прочитав 

55 томів Леніна і добре розумів, що то за чорт лисий. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric- 

polytics/2407479-dmitro-ponamarcuk-zurnalist-pressekretar-vaceslava-cornovola.html 

(дата зверення: 22.02.2020). 
12 Кривдіна І. Б. Еволюція світоглядних позицій Вячеслава Чорновола. Інтелігенція і влада. Серія: 

Історія. 2007. Вип. 9. Одеса. С. 218. 
13 Деревінський В. Діяльність В. Чорновола під час спроби державного перевороту у серпні 1991 р. 

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. 2015. Вип. 32. Одеса. С. 396. 
14 Там само. С. 399. 

http://www.ukrinform.ua/rubric-
http://www.ukrinform.ua/rubric-
http://www.ukrinform.ua/rubric-
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Закон України «Про засудження комуністичного та націонал- 

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» був прийнятий лише у 2015 р.15 

Потрібно розкрити про постать В. Леніна. Він першим із російських 

марксистів порушив питання щодо створення партії для координації 

робітничого руху. В. Ленін розробив теорію революційного руху в Росії, 

висунув ідею об’єднання робітничого класу із селянством. Після 

Жовтневого перевороту під керівництвом В. Леніна партія і уряд створили 

новий державний апарат. В державі відбулися докорінні соціально- 

економічні  перетворення.  Було  взято  курс  на  «побудову  соціалізму».  

В роки громадянської війні особисто очолив Раду робітничої і селянської 

оборони, ініціював, розробив проведений згодом в життя систему заходів 

«воєнного комунізму». Безпосередньо керував розробкою планів 

найважливіших стратегічних операцій Червоної Армії. В своїх останніх 

роботах, незадовго до смерті у 1924 р., В. Ленін завершив розробку плану 

побудови соціалізму в СРСР. В подальшому, цим розробкам неухильно 

слідували його політичні наступники. Теоретичні праці В. Леніна стали 

міцною опорою для Комуністичної партії Радянського Союзу, аж поки 

економічна і соціальна криза, яка охопила державу в 1980-х рр., не поклала 

край її існуванню. 

Постать В. Леніна – одна із найсуперечливіших в людській історії. 

Кількість статей і монографій, присвячених в. Леніну, важко піддається 

підрахунку. Це й зрозуміло, оскільки він вплинув не лише на землі 

Російської імперії і народів, які її заселяли, а й на світову історію також. 

Тож спробуймо розглянути В. Леніна із сторони, протилежної її оцінки як 

вождя світового пролетаріату. А саме: як теоретика гібридної війни. Всю 

гібридність ленінської методології наочно демонструє цитата, взята із 

праці «Дитяча «хвороба» лівізни в комунізмі»: 

«Звідси випливають два дуже важливі практичні висновки: перший, що 

революційний клас для здійснення свого завдання повинен уміти оволодіти всіма 

без найменшого винятку, формами або сторонами суспільної діяльності 

(доробляючи після завоювання політичної влади, іноді з великим риском і 

величезною небезпекою, те, що він не доробив до цього завоювання); другий, що 

революційний клас повинен бути готовий до найбільш швидкої і несподіваної 

зміни однієї форми іншою»16. 

 
15 Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19. (дата звернення: 23.02.2020). 
16 Ленін В. І. Повне зібрання творів. Київ, 1974. Т. 74. С. 76. 
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Ця невелика за об’ємом, проте насичена книга була написана до 

відкриття ІІ конгресу Комуністичного Інтернаціоналу, що проходив влітку 

1920 р. Мета її написання – допомогти «братнім партіям» віднайти 

правильний шлях революційної боротьби, а фактично – дати рецепт 

приходу до влади комуністам в інших країнах. В ній Ленін дає власне 

визначення, як він розуміє диктатуру пролетаріату: це «наполеглива 

боротьба, кривава і безкровна, насильственна і мирна, воєнна і 

господарська, педагогічна і адміністраторська»17. У мистецтві завоювання 

влади Лєнін виділяє три чинники, які необхідно брати до уваги, коли 

намагаються визначити обставини, що склалися на політичній арені. Це: 

організація, ідеологія, пропаганда і агітація. 

Схоже, В. Чорновіл не тільки був добре обізнаний із ленінською 

ідеологією, він зумів розгадати й ленінську методологію завоювання влади 

ще  задовго  до  спалаху  конфлікту.   Про   це   можуть   свідчити   кроки 

В. Чорновола щодо декомунізації Львівщини. Скоріше за все, В. Чорновіл 

вловив саму сутність ленінської методології ведення гібридної війни – 

перш за все, провести «виховну», роботу, завоювати уми людей, а згодом – 

й територію. 

Передбачення В. Чорноволом Кримських подій і попередження про 

небезпеку для держави, було висвітлено мною на одній із попередніх 

конференцій18. В. Чорновіл писав неодноразово про загрози для України 

ще у 1990-х роках. 

На цьому можна було б завершити, але вважаю, що в ситуації, в якій 

знаходиться наша держава зараз, цього буде недостатньо. Як людина, що 

трохи знає історію і дещо читала з доробку В. Леніна, можу висловити 

власні припущення, якими шляхами ми мусимо йти, щоб перемогти і 

відстояти свою незалежність. 

Перебуваючи на посаді Президента України, П. Порошенко 

неодноразово стверджував, що військового шляху для вирішення 

конфлікту не існує, за що зазнавав критики із боку суспільства. Але в 

цьому випадку суспільство дещо не розуміло і президента, і ситуацію. 

Твердження, що конфлікт не має вирішення військовими методами значить 

не те, що не потрібно воювати, а те, що потрібно воювати невійськовими 

методами. Гібридна війна – це явище не нове, проте сама війна змінилась. 
 

 
17 Там само. С. 26. 
18 Кучерук М. С. Українсько-російські відносини: передбачення і попередження Вячеслава Чорновола. 

Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і  ІV  наукових  конференцій  /  

упоряд. В. Деревінський. Київ; Тернопіль, 2018. С. 69. 
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У цьому виді війни невійськові засоби ведення війн набувають такої ж 

ваги, як і власне воєнні дії, відзначає Ф. Хоффман19. 

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії В. Герасимов 

визнає, що в ХХІ ст. простежуються тенденції стирання відмінностей між 

станом війни і миру. Війни вже не оголошуються, а розпочавшись – вони 

йдуть не за звичним для нас шаблоном20. Що ж до «правил війни», то вони 

також суттєво змінились. Зросла роль невійськових засобів досягнення 

політичних і стратегічних цілей, які в ряді випадків значно переважають 

силу зброї. Акцент застосовуваних методів протистояння зміщується в бік 

широкого застосування політичних, економічних, інформаційних, 

гуманітарних та інших невійськових засобів, які реалізуються із 

залученням протестного потенціалу населення. Герасимов також 

підкреслює, що все зазначене доповнюється військовими засобами 

прихованого характеру, в тому числі реалізацією заходів інформаційного 

протистояння і діями сил спеціальних операцій. До відкритого 

застосування сили переходять тільки на певному етапі, здебільшого для 

досягнення кінцевого успіху21. 

Отже, що потрібно Україні для успіху? Нічого нового (я тут Америку 

не відкрию) ті ж самі методи, що супротивник використовує проти нас, 

але, будьмо відвертими, небагато людей в України їх осмислило, вже не 

говорю про те, щоб оволодіти ними. 

Перше. Ідеологія. Але не ідеологія для «промивання мозку», а 

україноцетрична, людиноцентрична, державницька ідеологія, заснована на 

традиційних цінностях українського народу і на кращих демократичних 

надбаннях людства. Скажімо відверто: українське суспільство атомізоване, 

розбалансоване, позбавлене національної ідеї. Ми зазнавали невдач в 

Криму і на Сході України не тільки тому, що ворог був сильним, а й тому, 

що українські позиції були слабкі. Тому виховання національної ідеї в 

широких народних масах – це не пафосні заклики, а об’єктивно зумовлена 

необхідність. 

Пропаганда і агітація. Не можу сказати, що її немає, але зусиль в цій 

царині недостатньо. Й досі ми маємо обмаль українських ЗМІ 

(україноцентричних), книговидання, випуск фільмів і телепрограм, 

 
19 Hoffman F. G. Hybrid Warfare and Challenges URL: 

https://smallwarsjournal.com/documents/jfqhoffman.pdf. (дата звернення: 22.02.2019). 
20 Герасимов В. Ценность науки в предвидении. URL: https://www.vpk-news.ru/articles/14632. 

(дата звернення: 23.02.2019). 
21 Герасимов В. Ценность науки в предвидении. URL: https://www.vpk-news.ru/articles/14632. 

(дата звернення: 23.02.2019). 

http://www.vpk-news.ru/articles/14632
http://www.vpk-news.ru/articles/14632
http://www.vpk-news.ru/articles/14632
http://www.vpk-news.ru/articles/14632
http://www.vpk-news.ru/articles/14632
http://www.vpk-news.ru/articles/14632
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наукового-популярної літератури, у школах й досі працюють вчителі, які 

прибули в Україну за часів тотальної русифікації. Для перемоги необхідно, 

щоб державні програми із патріотичного виховання працювали не тільки 

«на папері» й у звітах, де так все чудово прописано, а й в реальному житті. 

Організація. Іще одне болюче питання. Поганий кадровий відбір як 

корозія роз’їдає українську державу протягом всіх років незалежності. 

Можна складати цілі списки ініціатив і реформ президентів і урядів 

України, які зазнали невдач саме через те, що на місцях не вистачало 

кваліфікованих і добре вмотивованих кадрів. 

 
Кучерук Марина. Вячеслав Чорновіл, Володимир Ленін, гібридна війна та 

шляхи перемоги для України. У статті розглядається роль В. Чорновола в історії 

України, його передбачення щодо загроз для національної безпеки України та заходи з 

декомунізації Львівської області. Звертається увага на постать В. Леніна і розроблену 

ним методологію гібридної війни. Подано бачення авторки щодо заходів для успішного 

розв’язання конфлікту. 

Ключові слова: Вячеслав Чорновіл; Володимир Ленін; гібридна війна; ідеологія; 

пропаганда і агітація; організація. 

 
Kucheruk Maryna. Vyacheslav Chornovil, Vladimir Lenin, hybrid war and 

successive decisions for Ukraine. This article concerns Vyacheslav Chornovil and his role for 

the Ukrainian history, his foresees of the threads for the national security and steps towards 

decommunisation of the Lviv region. The author pays attention to Vladimir Lenin and his 

methodology of hybrid war. The vision of the author on the necessary measures for win is 

also formulated. 

Key words: Vyacheslav Chornovil; Vladimir Lenin; hybrid war; ideology; propaganda and 

agitation; organisation. 
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СПЕКОТНЕ ЛІТО 2014 РОКУ: МАСОВЕ ВТОРГНЕННЯ 

РЕҐУЛЯРНИХ ВІЙСЬК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНУ 

 
Початок російсько-української війни був болісним для Збройних сил 

України, що впродовж двох десятиліть перебували в занедбаному стані, та 

низки таких українських військових підрозділів, сформованих із 

добровольців, як «Азов», «Айдар», «Дніпро», Добровольчий український 

корпус, «Донбас», «Тернопіль» тощо. З часом загартоване в боях 

українське військо перехопило ініціативу від російських терористичних 

формувань, зупинило їх і перейшло в контрнаступ. 

На середину серпня 2014 р. в антитерористичній операції було задіяно 

близько  40  тис.  особового   складу:   Збройні   сили   України   –   понад 

32 тис. осіб, 5,5 тис. одиниць важкого озброєння та військової техніки; 

Національна ґвардія – до 3 тис. осіб; Державна прикордонна служба – до   

3 тис. осіб; Служба безпеки України – до 2 тис. осіб1. Кількість цих сил і 

засобів оцінювали як достатню для виконання визначених завдань. 

Співвідношення українських сил до бойовиків було приблизно 1 до 1. 

Ще 13 червня 2014 р. від російських терористичних військ звільнено   

м. Маріуполь, а впродовж липня – середини серпня того самого року 

визволено дві третини території Донбасу, зокрема такі населені пункти, як 

Словʼянськ, Краматорськ, Артемівськ, Дружківка, Костянтинівка, 

Сіверськ, Рубіжне, Дзержинськ (нині Торецьк), Соледар, Сєвєродонецьк, 

Попасна, Лисичанськ, Шахтарськ, Дебальцеве, Авдіївка, Лутугине, 

Вуглегірськ,  Ясинувата,  Первомайськ,  Станиця   Луганська   та   інші.   

18 серпня угруповання українських військ звільнило більшу частину 

стратегічно важливого м. Іловайськ Донецької обл., що за 25 км від 

обласного центру. Крім того, було створено умови для повного блокування 

таких ключових міст реґіону, що перебували під російським контролем, як 

Горлівка, Алчевськ, Стаханов, Луганськ і Донецьк2. Це давало підстави 
 

1 Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 2–3. Міністерство оборони України: офіційний веб-сайт. URL: 

http://www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf (дата звернення: 23.11.2019). 
2  Результати розслідування Іловайської трагедії. Генеральна прокуратура України. 2017. 14 серп. URL: 

http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=213793     (дата     звернення:   23.11.2019); 

http://www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&amp;_t=rec&amp;id=213793
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сподіватися на успішне завершення Антитерористичної операції до 

середини вересня 2014 р. 

Успішні дії українських військ викликали занепокоєння в Кремлі. Тому 

в третій декаді серпня 2014 р. для підтримки російських терористичних 

формувань на Донбасі, які відступали під натиском українців, Росія масово 

ввела в Україну реґулярні війська3. При цьому офіційна російська влада 

всіляко заперечувала присутність своїх військових на Донбасі. Так, 

президент РФ В. Путін пояснював потрапляння бійців ЗС Росії на 

українську територію тим, що «вони зі зброєю та технікою просто 

заблукали»4, а ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко 

переконував, що російські військові взяли відпустки й за власним 

бажанням воювали на боці бойовиків5. Загалом масове вторгнення 

російських реґулярних військ в Україну привело до переростання 

антитерористичної операції в повномасштабну війну між Україною та 

Російською Федерацією. 

Перші проникнення російських реґулярних військ і воєнної техніки в 

Україну відбулися задовго до серпня 2014 р. Так, 12 червня з РФ на 

українську територію вдерлася колона з трьох танків  Т-64  БВ,  яка через 

н. п. Сніжне, Торез (нині Чистякове), Макіївка Донецької обл. в’їхала до 

обласного центру. Через тиждень, 20 червня, з Росії прибули чергові п’ять 

танків тієї самої моделі6. 13 липня велика колона військової техніки, що 

рухалася з території РФ, перетнула російсько-український кордон в районі 

КПП «Ізварине» в Луганській обл. Її було знищено українською 

артилерією. Це, за словами головнокомандувача ЗС України генерала 
 

 

 
 

 

 
 

Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 5–10, 13–14... 
3 Результати розслідування Іловайської трагедії... 
4 Полонені на Донбасі військові РФ: костромські десантники, нижньогородські танкісти та спецназівці з 

Тольятті. Тиждень.ua. 2015. 18 трав. URL: http://tyzhden.ua/News/136635 (дата звернення: 23.11.2019). 
5 «Премʼєр» ДНР розповів про російських військових, які воюють на Донбасі. Корреспондент.net. 2014. 

28 серп. URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3411228-premier-dnr-rozpoviv-pro-rosiiskykh- 

viiskovykh-yaki-vouiuit-na-donbasi (дата звернення: 23.11.2019). 
6 Жирохов М. Чем украинские танки на Донбассе оказались лучше российских. Depo.ua. 2016. 18 март. 

URL: https://www.depo.ua/rus/war/tanki-u-viyni-na-donbasi-18032016200000 (дата звернення: 23.11.2019); 

Бутусов Ю. 12 червня 2014 року – перше застосування російських танків Т-64 і БТРів у війні на Донбасі. 

Цензор.НЕТ. 2016. – 20 черв. 

URL: https://ua.censor.net.ua/resonance/394183/12_chervnya_2014_roku_pershe_zastosuvannya_rosiyiskyh_tan 

kiv_t64_i_btriv_u_viyini_na_donbasi (дата звернення: 23.11.2019). 

http://tyzhden.ua/News/136635
http://www.depo.ua/rus/war/tanki-u-viyni-na-donbasi-18032016200000
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Віктора Муженка, стало «психологічним бар’єром» усвідомлення вступу 

України у «фазу відкритої війни»7 з Російською Федерацією. 

Протягом серпня, внаслідок поетапного вторгнення російської армії, 

якому передувала потужна інформаційно-психологічна операція, кількісну 

перевагу отримав ворог. З третьої декади серпня такі нашестя стали 

систематичними і масовими8. Зокрема, 22 серпня російсько-український 

державний кордон незаконно перетнула перша автоколона «гуманітарного 

конвою», що складалася з 280 КамАЗів із вантажем з Росії для мешканців 

окупованих районів Донецької й Луганської областей9. Таким чином, 

створюючи враження гуманітарної допомоги місцевому населенню10, РФ 

поставляла російським терористичним військам озброєння, боєприпаси і 

живу бойову силу, а з України вивозила вкрадені підприємства й 

обладнання з шахт і заводів, вугілля, тіла  загиблих росіян11.  Загалом до  

12 грудня 2019 р. на територію України без належного огляду 

українськими прикордонниками (відповідно до встановлених процедур) 

вторглися 95 російських «гумконвоїв»12. 

23 серпня 2014 р. Державна прикордонна служба (ДПС) України 

повідомила про колони броньованої техніки, що рухалися з території 

 
7 Рощенко О. Муженко розповів про вторгнення РФ в Україну і початок «відкритої війни». Українська 

правда. 2018. 28 серп. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/28/7190405/ (дата звернення: 

23.11.2019). 
8 Результати розслідування Іловайської трагедії... 
9 РБ ООН терміново збирається на засідання через прорив гуманітарного конвою з РФ на територію 

України. 112.ua. 2014. 22 серп. URL: https://ua.112.ua/polityka/rb-oon-terminovo-zbirayetsya-na-zasidannya- 

cherez-proriv-gumanitarnogo-konvoyu-z-rf-na-teritoriyu-ukrayini-105493.html (дата звернення: 23.11.2019). 
10 Каміан Г. США: склад вантажівок конвою РФ до України змінився, поки спостерігачі не бачили. 

Голос Америки. 2018. 1 черв. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/sklad-vantazhivok-konvoju- 

zminuvsja/4419101.html (дата звернення: 23.11.2019); США: Росія маскує у «гумконвоях» до ОРДЛО 

матеріали для військових цілей. Українська правда. 2018. 2 черв. URL: 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/2/7182112/ (дата звернення: 23.11.2019). 
11 Росія відправляє до України бойовиків та зброю під видом гуманітарної допомоги, – РНБО. iPress.ua. 

2014. 4 лип. URL: 

http://ipress.ua/news/rosiya_vidpravlyaie_do_ukrainy_boyovykiv_ta_zbroyu_pid_vydom_gumanitarnoi_dopomo 

gy rnbo_73058.html (дата звернення: 23.11.2019); Про втрати ЗС Росії в Україні. Інформаційно- 

аналітичний центр Національної безпеки України. 2014. 5 вер. URL: http://mediarnbo.org/2014/09/05/pro- 

vtrati-zs-rosiyi-v-ukrayini/ (дата звернення: 23.11.2019); Вантажівки з так званого «гумконвою» вивозили з 

України загиблих російських солдатів, – РНБО. iPress.ua. 2014. 4 лист. URL: 

http://ipress.ua/news/vantazhivky_z_tak_zvanogo_gumkonvoyu_vyvozyly_z_ukrainy_zagyblyh_rosiyskyh_solda 

tiv rnbo_93618.html (дата звернення: 23.11.2019); Українським прикордонникам і представникам 

Червоного Хреста не дали оглянути 175 вантажівок «гумконвою» РФ. УНІАН. 2015. 8 лют. URL: 

https://www.unian.ua/politics/1041613-ukrajinskim-prikordonnikam-i-predstavnikam-chervonogo-hresta-ne-dali- 

oglyanuti-175-vantajivok-gumkonvoyu-rf.html (дата звернення: 23.11.2019). 
12 95-я автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарный груз жителям Донецкой и 

Луганской областей. МЧС России. 2019. 12 декаб. URL: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press- 

centr/novosti/4030827 (дата обращения: 25.12.2019). 

http://www.pravda.com.ua/news/2018/08/28/7190405/
http://www.pravda.com.ua/news/2018/08/28/7190405/
http://www.pravda.com.ua/news/2018/06/2/7182112/
http://ipress.ua/news/rosiya_vidpravlyaie_do_ukrainy_boyovykiv_ta_zbroyu_pid_vydom_gumanitarnoi_dopomo
http://mediarnbo.org/2014/09/05/pro-
http://ipress.ua/news/vantazhivky_z_tak_zvanogo_gumkonvoyu_vyvozyly_z_ukrainy_zagyblyh_rosiyskyh_solda
http://www.unian.ua/politics/1041613-ukrajinskim-prikordonnikam-i-predstavnikam-chervonogo-hresta-ne-dali-
http://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-
http://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-
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Російської Федерації в напрямку н. п. Амвросіївка і Кутейникове 

Амвросіївського р-ну Донецької обл.13, де дислокувалися українські сили. 

Наступного дня, коли українці відзначали День незалежності, вторгнення в 

Україну російських реґулярних військ набуло масового характеру. Згідно з 

даними Головної військової  прокуратури,  державний  кордон  перетнули 

9 батальйонно-тактичних груп (БТГр)  ЗС  РФ  загальною  чисельністю  

3,5 тис. осіб особового  складу,  до  60  танків,  до  320  бронемашин,  до  

60 гармат, до 45 мінометів, 5 протитанкових ракетних комплексів 

(ПТРК)14. 

З метою введення в оману та подальшого віроломного вбивства 

українських вояків, на російській військовій техніці були завчасно зняті 

або замасковані тактичні знаки та нанесені розпізнавальні позначки 

українських підрозділів, що заборонено Женевською 

конвенцією15. Російські військовослужбовці, порушуючи міжнародне 

законодавство, також не мали документів та розпізнавальних знаків на 

обмундируванні16. 27 серпня в Донецькій обл. в напрямку селищ 

Старобешеве і Тельманове (нині Бойківське) пройшла колона російської 

військової техніки, в складі якої налічувалося близько 100 одиниць танків, 

бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР), реактивних 
 

13 Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом: повний текст. Українська правда. 

2014. 20 жовт. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/ (дата звернення: 23.11.2019). 
 За іншими даними, на той час на територію України було введено до 8 батальйонних тактичних груп 

збройних сил Російської Федерації: 

– на Луганському напрямку – чотири (змішана БТГр від 61-го окремого полку морської піхоти та 200-ї 

окремої мотострілецької бригади Північного флоту Західного військового округу (ВО), дві БТГр від 104-

го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії та 20-ї окремої мотострілецької бригади 

Південного ВО, БТГр від 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії 

повітрянодесантних військ); 

– на Донецькому – чотири (БТГр від 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії 

повітрянодесантних військ, дві БТГр зі складу 331-го повітрянодесантного полку 98-ї повітрянодесантної 

дивізії та 19-ї окремої мотострілецької бригади Південного ВО, БТГр 56-ї окремої десантно-штурмової 

бригади повітрянодесантних військ). 

Названі батальйонні тактичні групи були посилені підрозділами спеціального призначення зі складу: 10-ї 

та 22-ї окремих бригад спеціального призначення Південного ВО; 346-ї окремої бригади спеціального 

призначення та 25-го окремого полку спеціального призначення 49 А Південного ВО; 24-ї окремої 

бригади спеціального призначення Центрального ВО та 45-го окремого полку спеціального призначення 

повітрянодесантних військ, а також 8-ї окремої мотострілецької бригади 58 А Південного ВО. 

Загалом угруповання збройних сил РФ нараховувало: особового складу – понад 6 тис. осіб, танків – до  

70 од., бойових броньованих машин – до 270 од., артилерійських систем – до 90 од., реактивних систем 

залпового вогню (РСЗВ) – до 85 од. [Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків 

вторгнення Російської Федерації в Україну у серпні-вересні 2014 року. С. 16…]. 
14  Результати розслідування Іловайської трагедії... 
15  Результати розслідування Іловайської трагедії... 
16 Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 15... 

http://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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систем залпового вогню (РСЗВ) «Град»; в напрямку н. п. Дібровка і 

Дмитрівка – російська колона з 6 одиниць «Градів» та 8 вантажних 

автомобілів   КамАЗ   і   «Урал»    із    бойовиками;    у   м. Амвросіївка    – 

5 російських БТРів і КамАЗ із бойовиками17. 

Повідомлення про масове вторгнення реґулярної російської армії на 

територію України надходили як від української військової розвідки, так і 

від іноземних журналістів та офіційних осіб, серед яких президент Литви 

Даля Ґрибаускайте, генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, 

представник Держдепартаменту США Дженніфер Псакі, міністр 

закордонних справ Швеції Карл Більдт та інші18. Навіть радник президента 

РФ В. Путіна з прав людини Елла Полякова офіційно визнала факт 

прямого російського військового вторгнення. «Коли велика кількість 

людей за наказами командирів на танках, БТРах і з використанням важких 

озброєнь перетинає кордон і опиняється на території іншої країни, я 

вважаю це вторгненням»19, –заявила вона. 

Третього вересня 2014 р. американський президент Барак Обама 

відкрито відзначив, що участь «російських бойових частин із російською 

зброєю і на російських танках» – це факт, який «не підлягає сумніву»20. 

 
17 У бік Тельманового рушила колона техніки з сотні танків, БТРів та «градів». ТСН. 2014. 27 серп. URL: 

https://tsn.ua/politika/u-bik-telmanovogo-rushila-kolona-tehniki-z-sotni-tankiv-btriv-ta-gradiv-365096.html 

(дата звернення: 23.11.2019). 
 Згідно з даними українських військових, розвідувальна інформація про перетин державного кордону 

України колонами військової техніки Збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального 

штабу 25  серпня 2014 р.,  а факт вторгнення реґулярних підрозділів РФ остаточно було підтверджено   

26 серпня того самого року після захоплення у полон військовослужбовців повітрянодесантних військ ЗС 

РФ. [Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в 

Україну у серпні-вересні 2014 року. С. 15…]. Разом із тим, як уже зазначено, головнокомандувач 

Збройних  Сил  України  й  водночас  начальник  Генерального  штабу  ЗСУ  генерал  В.  Муженко  ще  

13 липня 2014 р. наказав знищити велику колону військової техніки, що рухалася з території РФ і 

перетнула російсько-український кордон в районі КПП «Ізварине». Таке різноголосся в трактуванні 

розвідувальної інформації можна пояснити хіба тим, що штаб АТО до останнього не був певен у її 

надійності. «Купа інформації, – згадував генерал В. Муженко, – але ніхто не міг чітко роз’яснити, чи це 

достовірна інформація… 90% інформації, яка надходила, була дезінформацією». [Рощенко О. Муженко 

розповів про вторгнення РФ в Україну і початок «відкритої війни»…]. 
18 НАТО надало фотодокази проникнення російської армії в Україну. Інформаційно-аналітичний центр 

Національної безпеки України. 2014. 28 серп. URL: http://mediarnbo.org/2014/08/28/nato-oprilyudnilo- 

fotodokazi-proniknennya-rosiyskoyi-artileriyi-v-ukrayinu/ (дата звернення: 23.11.2019); Червоненко В. Хто 

воює на Сході: хронологія свідчень про російські війська. ВВС Україна. 2014. 2 вер. URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/09/140902_russian_army_ukraine_debate_vc.shtml (дата 

звернення: 23.11.2019); Резонанс : бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу оперативної 

інформації електронних видань.  Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». 2014. № 66  

(4 вер.). С. 10–11. 
19 Резонанс : бюлетень матеріалів... С. 12. 
20 Обама звинуватив Росію в агресії проти України. Європейська правда. 2014. 3 вер. URL: 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/3/7025659/ (дата звернення: 23.11.2019). 

http://mediarnbo.org/2014/08/28/nato-oprilyudnilo-
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/09/140902_russian_army_ukraine_debate_vc.shtml
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/3/7025659/
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Другого жовтня того самого року резолюцію про визнання вторгнення 

реґулярних військ Росії в Україну21 ухвалила Парламентська Асамблея 

Ради Європи. 

Дані про чисельність російських військ в ОРДЛО на початку війни 

різняться, оскільки складно провести межу між реґулярними  частинами 

ЗС РФ та терористичними формуваннями, до яких належать як громадяни 

Росії, так і місцеві колаборанти, котрих очолюють кадрові офіцери 

російських реґулярних військ. Так, голова Союзу комітетів солдатських 

матерів Росії Валєнтіна Мєльнікова 28 серпня 2014 р. повідомила, що, за 

попередніми підрахунками, на території України воювали близько 

15 тис. російських військовослужбовців22. Фахівці НАТО за станом на 

вересень того самого року називали цифру близько 3 тис. російських 

солдатів і офіцерів23. За словами міністра оборони України Валерія 

Гелетея, Росія почала активно збільшувати кількість своїх військових в 

Україні з 1 серпня 2014 р. і 25 серпня вже мала на українській території 

близько 6,5 тис. військовослужбовців, але потім, після прибуття 

спостерігачів ОБСЄ, частину цих військ демонстративно вивела, 

залишивши до 3,5 тис. осіб24. Міністр внутрішніх справ України Арсен 

Аваков оцінював чисельність російського військового угруповання на 

сході нашої країни в 4–7 тис. осіб25. На думку відомого українського 

журналіста, головного редактора сайту Цензор.нет Юрія Бутусова, 

російське угруповання, яке займало позиції в районі н. п. Донецьк, 

Старобешеве, Кутейникове та Новий Світ, Старобешівського р-ну 

Донецької обл., було посилене підрозділами спеціального призначення 

ГРУ й артилерійськими частинами Північнокавказького військового 

округу і становило щонайменше 7–8 тис. осіб26. 

 
21 Рішення керівних органів Ради Європи стосовно ситуації в Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополь. Українське право. 2017. 12 трав. URL: 

http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/ukyyerrya-nyeukvrysh-sugarkv-uaey- 

zhvusty-fkhsfsvrs-fykhtsashchkl-v-avkhsrsprkm-uyefttsbokshchk-nuyp/ (дата звернення: 23.11.2019). 
22 Комітет солдатських матерів РФ: До України відправили 15 тис. військовослужбовців. Ракурс: 

громадсько-правовий портал. 2014. 28 серп. URL: http://racurs.ua/ua/n33881-komitet-soldatskyh-materiv-rf- 

do-ukrayiny-vidpravyly-15-tys-viyskovoslujbovciv (дата звернення: 23.11.2019). 
23 На Донбасі воюють кілька тисяч російських військових – джерело в НАТО. Радіо Свобода. 2014. 4 вер. 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/26566657.html (дата звернення: 23.11.2019); Російсько-український 

конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій : аналітична доповідь Центру Разумкова. 

Національна безпека і оборона. 2014. № 5–6. С. 8. 
24 В Україні перебуває понад 3 тисячі російських військових – Гелетей. Радіо Свобода. 2014. 14 вер. 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/26583309.html (дата звернення: 23.11.2019). 
25 Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій... С. 8. 
26 Журналіст: в  районі Донецька  перебуває  близько 8  тис.  російських  військових.  Тиждень.ua.  2014. 

1 вер. URL: http://tyzhden.ua/News/118088 (дата звернення: 23.11.2019). 

http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/ukyyerrya-nyeukvrysh-sugarkv-uaey-
http://racurs.ua/ua/n33881-komitet-soldatskyh-materiv-rf-
http://www.radiosvoboda.org/a/26566657.html
http://www.radiosvoboda.org/a/26566657.html
http://www.radiosvoboda.org/a/26583309.html
http://tyzhden.ua/News/118088
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У листопаді 2014 р. російський військовий континґент в ОРДЛО, за 

даними СБУ, налічував близько 7,5 тис. військових27. У грудні того самого 

року, за підрахунками Генерального штабу ЗС України, на Донбасі проти 

сил АТО воювали 32 400 бойовиків, з них 6–10 тис. – військовослужбовці 

Збройних сил РФ28. За станом на середину січня 2015 р. ворожі сили мали 

на   озброєнні   542   танки,   до   990    бойових    броньованих    машин, 

694 артилерійські системи, в тому числі РСЗВ, 4 реактивні комплекси 

«Точка-У», до 57 одиниць зенітно-ракетних комплексів. Також уздовж 

східної частини російсько-українського кордону в повній бойовій 

готовності перебували близько  52  тис.  російських  військових,  понад  

300 танків,    понад    1800     бойових     броньованих     машин,     понад 

750 артилерійських систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і 

ударних ґвинтокрилів29. Згодом на кордоні з Україною РФ згромадила 

чотири ракетні бригади балістичних оперативно-тактичних ракетних 

комплексів класу земля-земля «Іскандер» з ядерними боєголовками30, 

максимальна дальність ураження яких може сягати 700 км. 

Попри порушення міжнародних норм ведення військових дій, 

відвертий цинізм неоголошеної війни Росії проти України виявився ще й у 

тому, що ЗС РФ зі своєї території систематично обстрілювали з 

далекобійних гармат, РСЗВ «Град» і «Ураган» українські позиції в 

окремих районах Донецької та Луганської областей31. 
 

27 СБУ насчитала на Донбассе 7,5 тысяч российских военных. Корреспондент.net. 2014. 26 нояб. URL: 

https://korrespondent.net/ukraine/3448649-sbu-naschytala-na-donbasse-75-tysiach-rossyiskykh-voennykh 

(дата звернення: 23.11.2019). 
28 На Донбасі воює 32 тисячі бойовиків: з них до 10 тисяч військових РФ – Генштаб. Українська правда. 

2014. 4 груд. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2014/12/4/7046459/ (дата звернення: 23.11.2019). 
29 Турчинов розповів про військову міць сепаратистів. Корреспондент.net. 2015. 15 січ. URL: 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/3466915-turchynov-rozpoviv-pro-viiskovu-mits-separatystiv (дата 

звернення: 23.11.2019). 
30 Генерал розповів про розміщення Росією ядерної зброї на кордоні з Україною. УНІАН. 2018. 3 серп. 

URL: https://www.unian.ua/war/10150511-general-rozpoviv-pro-rozmishchennya-rosiyeyu-yadernoji-zbroji-na- 

kordoni-z-ukrajinoyu.html (дата звернення: 23.11.2019). 
 При цьому росіяни у змові з терористами вдавалися до підступної тактики. Спочатку бойовики з нашої 

території стріляли в бік Росії, тоді ніби у відповідь з території Російської Федерації обстрілювали позиції 

українських прикордонників та Збройних сил. Ще одна тактика, до якої кілька разів вдавалися росіяни – 

обстріли наших військових та прикордонників з російських установок «Град», які перетинали кордон і 

заїжджали на територію України, обстрілювали наші позиції й поверталася назад. Це було зафіксовано 

двічі: 16  липня,  коли 5  артустановок та  2  БТРи заїхали на  60 м  на  українську землю поблизу  пункту 

«Амвросіївка», а також 21 липня, коли 14 артустановок заглибились на територію України на 1,5 км 

неподалік села Шевченкове на Донеччині [Прикордонники зазнали 153 нападів та обстрілів з території 

Росії. Інформаційно-аналітичний центр Національної безпеки України. 2014. 29 лип. URL: 

http://mediarnbo.org/2014/07/29/prikordonniki-zaznali-153-napadiv-ta-obstriliv-z-teritoriyi-rosiyi/ (дата 

звернення: 23.11.2019)]. Також росіяни активно залучали до обстрілів українських позицій своїх 

курсантів-артилеристів.   Підтверджено,   що   влітку   2014  р.    в   артилерійських   обстрілах   становищ 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/4/7046459/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/4/7046459/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/4/7046459/
http://www.unian.ua/war/10150511-general-rozpoviv-pro-rozmishchennya-rosiyeyu-yadernoji-zbroji-na-
http://mediarnbo.org/2014/07/29/prikordonniki-zaznali-153-napadiv-ta-obstriliv-z-teritoriyi-rosiyi/


58  

Лише з 9 липня по 5 вересня 2014 р. Державна прикордонна служба та 

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України повідомили про 

більш ніж 120 атаках російської артилерії з території РФ32. 

При цьому українські артилеристи, які під час російсько-української 

війни проявили себе найкращим чином, не стріляли у відповідь, щоб не 

спровокувати Російську Федерацію на повномасштабну аґресію33. 

Користуючись безкарністю, росіяни, зокрема, вночі на 11 липня 2014 р. 

реактивною артилерією зі своєї території завдали потужного удару по 

базовому табору українських вояків поблизу с. Зеленопілля 

Свердловського (нині Довжанського) р-ну Луганської обл., внаслідок чого 

особовий склад  і  техніка  українських  підрозділів  зазнали  значних 

втрат: 30 військовослужбовців ЗСУ та 6 прикордонників, серед них 

генерал-майор Ігор Момот, загинули, 120 отримали поранення або 
 

 

 

українських вояків на Савур-Могилі з території Росії брали участь у тому числі курсанти Коломенського 

вищого артилерійського командного училища РФ, які таким чином складали державні іспити. Так само 

російські курсанти-артилеристи складали заліки з бойової стрільби наприкінці 2016 р., коли з 

окупованого Новоазовська обстрілювали українських морпіхів у с. Широкине Волноваського р-ну 

Донецької обл. [Курсанти з РФ здавали іспит, обстрілюючи Савур-Могилу – Міноборони. Дзеркало 

тижня. 2014. 9 жовт. URL: https://dt.ua/UKRAINE/kursanti-z-rf-zdavali-ispit-obstrilyuyuchi-savur-mogilu- 

minoboroni-153276_.html (дата звернення: 23.11.2019); «У Новоазовськ приїхали російські курсанти- 

артилеристи. Здають заліки з бойової стрільби. Один обстріл був – жодного промаху», – морпіхи ЗСУ в 

Широкиному. Цензор.НЕТ. 2016. 20 груд. URL: 

https://ua.censor.net.ua/video_news/420152/u_novoazovsk_pryyihaly_rosiyiski_kursantyartylerysty_zdayut_zali 

ky_z_boyiovoyi_strilby_odyn_obstril (дата звернення: 23.11.2019)]. 
31 ОБСЄ зафіксувала обстріли України з території Росії. Інформаційно-аналітичний центр Національної 

безпеки України. 2014. 4 вер. URL: http://mediarnbo.org/2014/09/04/obsye-zafiksuvala-obstrili-ukrayini-z- 

teritoriyi-rosiyi/ (дата звернення: 23.11.2019); Супутникові фотодокази ракетних ударів з території Росії 

(фото). Інформаційно-аналітичний центр Національної безпеки України. 2014. 28 лип. URL: 

http://mediarnbo.org/2014/07/28/suputnikovi-fotodokazi-raketnih-udariv-z-teritoriyi-rosiyi-foto/ (дата 

звернення: 23.11.2019); Результати розслідування Іловайської трагедії...; Аналіз ведення 

антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну  у серпні-вересні 

2014 року. С. 11, 12–13... 
32 Как Россия обстреливала Украину со своей территории: документальные свидетельства / Шон Кейс и 

др. Хвиля. 2015. 18 февр. URL: http://hvylya.net/analytics/politics/kak-rossiya-obstrelivala-ukrainu-so-svoey- 

territorii-dokumentalnyie-svidetelstva.html (дата звернення: 23.11.2019). 
33 Аналіз вдення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 1, 24... 
 За іншими даними, загинули 39 вояків з 24-ї й 79-ї бригад Збройних сил України та Державної 

прикордонної служби [Друга річниця трагедії під Зеленопіллям: у містах України згадали бійців, 

загиблих унаслідок російського артудару. Цензор.НЕТ. 2016. 12 лип. URL: 

https://ua.censor.net.ua/photo_news/397006/druga_richnytsya_tragediyi_pid_zelenopillyam_u_mistah_ukrayiny 

_zgadaly_biyitsiv_zagyblyh_unaslidok_rosiyiskogo (дата звернення: 23.11.2019); 39 загиблих, сотні 

поранених – роковини російського ракетного обстрілу під Зеленопіллям (поіменний список, фото, відео). 

Військовий навігатор України. 2017. 11 лип. URL: http://milnavigator.com.ua/archives/7192 (дата 

звернення: 23.11.2019)]. 

http://mediarnbo.org/2014/09/04/obsye-zafiksuvala-obstrili-ukrayini-z-
http://mediarnbo.org/2014/07/28/suputnikovi-fotodokazi-raketnih-udariv-z-teritoriyi-rosiyi-foto/
http://hvylya.net/analytics/politics/kak-rossiya-obstrelivala-ukrainu-so-svoey-
http://milnavigator.com.ua/archives/7192
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контузії34. Це було перше безпосереднє масоване застосування військової 

сили РФ проти України. 

Тринадцятого липня російська артилерія розпочала постійний обстріл 

розташування зведеного тактичного угруповання «Кордон»35, яке 

виконувало завдання з перекриття відкритої ділянки державного кордону, 

щоб завадити ворогові постачати з території РФ зброю, боєприпаси та 

підмогу живої сили бойовиків. Від 22 серпня реґулярним обстрілам було 

піддано розташування українських військ під м. Іловайськ Донецької 

обл.36. Загалом, як установило міжнародне аґентство журналістських 

розслідувань Bellingcat на основі супутникових даних, лише впродовж літа 

2014 р. з території Ростовської і Бєлґородської областей РФ було здійснено 

понад 300 обстрілів українських позицій в окремих районах Донеччини й 

Луганщини з установок РСЗВ. Російські військові вели вогонь 

щонайменше у пʼяти напрямках37, створюючи таким чином вогневу 

перевагу своїх підрозділів. 

Істотно знизило ефективність дій українських захисників обмежене 

застосування авіації. Це було зумовлено використанням російськими 

військовими формуваннями засобів протиповітряної оборони, насамперед 

ПЗРК. Як наслідок, до середини серпня 2014 р. Україна втратила 11 літаків 

і 9 ґвинтокрилів38. Відтак наші війська були позбавлені допомоги з повітря. 

Трагічною  сторінкою  російсько-української війни, безпосередньо 

спричиненої масовим вторгненням реґулярних військ Російської Федерації 

на територію України, став Іловайський котел (23–30 серпня 2014 р.) – 

оточення угруповання  українських військ  чисельністю близько 

1200 бійців39 реґулярними частинами ЗС РФ та бойовиками російських 

терористичних формувань біля м. Іловайськ Донецької обл. Окрім головної 

 
34 Зеленопілля. Книга памʼяті полеглих за Україну. 2014–2018. URL: 

http://memorybook.org.ua/operations/zelenopillya.htm (дата звернення: 23.11.2019); Тинченко Я. 

Зеленопілля: спогад офіцера. Тиждень.ua. 2016. 14 лип. URL: http://tyzhden.ua/Society/169544 (дата 

звернення: 23.11.2019). 
35 Прикордонники зазнали 153 нападів та обстрілів з території Росії. Інформаційно-аналітичний центр 

Національної безпеки України. 2014. 29 лип. URL: http://mediarnbo.org/2014/07/29/prikordonniki-zaznali- 

153-napadiv-ta-obstriliv-z-teritoriyi-rosiyi/ (дата звернення: 23.11.2019). 
36 Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 3, 17, 19... 
37 Російські «Гради» більше 300 разів обстрілювали територію України – Bellingcat. Дзеркало тижня. 

2016. 17 квіт. URL: https://dt.ua/UKRAINE/rosiyski-gradi-bilshe-300-raziv-obstrilyuvali-teritoriyu-ukrayini- 

bellingcat-205961_.html/: фот. (дата звернення: 23.11.2019). 
38 Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 13... 
39 Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 3... 

http://memorybook.org.ua/operations/zelenopillya.htm
http://tyzhden.ua/Society/169544
http://mediarnbo.org/2014/07/29/prikordonniki-zaznali-
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причини    –    прямого    вторгнення    реґулярних     частин     ЗС     РФ, 

що перевершували українські чисельно та якісно, котел також був 

зумовлений малочисельністю українських підрозділів для забезпечення 

протяжної лінії фронту, їхнім виснаженням і деморалізацією внаслідок 

артилерійських обстрілів з території РФ, на які заборонено було 

відповідати, помилками українського командування та втратою ним 

керування військом, що за таких умов втрачало боєздатність40. 

Згідно з даними Головної військової прокуратури, загальна кількість 

російських військ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб41 

(у тому числі, за оцінками представника Центрального науково-дослідного 

інституту Збройних  Сил  України  полковника  Віктора Шидлюха,  понад 

4 тис. військовослужбовців реґулярних частин ЗС РФ42). При виході 

українців з оточення в районі м. Іловайськ співвідношення основних сил і 

засобів сторін було на користь ворога в таких пропорціях: особовий склад 

– 1:18, танки – 1:11, бронетехніка – 1:16, артилерія – 1:15, «Гради» – 1:2443. 

Тоді само угруповання ЗС РФ уздовж східної ділянки державного кордону 

України нараховувало: 35 батальйонно-тактичних та ротно-тактичних 

груп,     не     менше     45 100     військовослужбовців,     до     160     танків, 
 

 Коментуючи Іловайську трагедію, начальник управління військово-цивільного співробітництва 

Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов зізнався, що прямого вторгнення Росії ніхто не 

очікував: «Коли ввечері 22 серпня [2014 р. – М. Л.] ми поверталися на командний пункт сектора Б, 

ситуація склалася таким чином, що ніхто не міг собі навіть уявити, що буде вторгнення російських 

військ.  Всі,  від  командувача  [сектором  «Б»  сил  Антитерористичної  операції.  –  М.  Л.]  генерала   

Р. Хомчака до останнього солдата, я сподіваюся, вірили, що найближчим часом ми закінчимо звільнення 

територій  Донецької  і  Луганської  області,  і  буде  відновлено  мир»  [Під  Іловайськом  було  вбито  

200 російських військових – Міноборони. ЛIГАБiзнесIнформ. 2018. 28 серп. URL: 

http://ua.news.liga.net/cryminal/news/pid-ilovaysk-bulo-vbito-200-rosiyskih-viyskovih---minoboroni (дата 

звернення: 23.11.2019)]. 
 У потужному артилерійському ударі по українських позиціях із території РФ, згідно з даними 

Генерального штабу ЗСУ, були задіяні близько 200 одиниць російської артилерії [Аналіз Генерального 

штабу ЗСУ щодо бойових дій на Дебальцевському плацдармі з 27 січня до 18 лютого 2015 року. 

Міністерство оборони України : офіційний веб-сайт. 2016. 3 лют. URL: http://www.mil.gov.ua/analitichni- 

materiali/analiz-generalnogo-shtabu-zsu-shhodo-bojovih-dij-na-debalczevskomu-placzdarmi-z-27-sichnya-do- 

18-lyutogo-2015-roku.html (дата звернення: 23.11.2019)]. 
40 З території Росії обстрілюють сили АТО та українські села. Інформаційно-аналітичний центр 

Національної безпеки України. 2014. 21 серп. URL: http://mediarnbo.org/2014/08/21/z-teritoriyi-rosiyi- 

obstrilyuyut-sili-ato-ta-ukrayinski-sela/ (дата звернення: 23.11.2019); Аналіз ведення антитерористичної 

операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у серпні-вересні 2014 року. С. 16–18, 

24...; Результати розслідування Іловайської трагедії... 
41 ГПУ оприлюднила результати розслідування Іловайської трагедії. Тиждень.ua. 2017. 14 серп. URL: 

http://tyzhden.ua/News/198172 (дата звернення: 23.11.2019). 
42 При боях за Іловайськ в Україну вторглися більше 4 тис. військових РФ, – НДІ ЗСУ. РБК-Україна. 

2015. 13 серп. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/boyah-ilovaysk-ukrainu-vtorglis-tys-voennyh- 

1439468929.html (дата звернення: 23.11.2019). 
43 Результати розслідування Іловайської трагедії... 

http://ua.news.liga.net/cryminal/news/pid-ilovaysk-bulo-vbito-200-rosiyskih-viyskovih---minoboroni
http://www.mil.gov.ua/analitichni-
http://mediarnbo.org/2014/08/21/z-teritoriyi-rosiyi-
http://tyzhden.ua/News/198172
http://www.rbc.ua/ukr/news/boyah-ilovaysk-ukrainu-vtorglis-tys-voennyh-
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1360 бронемашин, 350 одиниць артилерії, 130 одиниць РСЗВ, 192 бойових 

літаків, 137 ґвинтокрилів44. 

Двадцять девятого серпня, попри ґарантії російської сторони, що 

оточенців безперешкодно випустять, їх за безпосередньою вказівкою та 

наказом командування Генерального штабу ЗС РФ із заздалегідь 

облаштованих тактично вигідних вогневих позицій впритул розстріляли з 

важкого озброєння військовослужбовці ЗС РФ45. 

Унаслідок цих злочинних дій Росії, згідно з далеко не повними 

офіційними даними, 366 українських бійців загинули, 429 – отримали 

поранення, 300 – потрапили в полон. Також росіяни розстріляли трьох 

своїх військовослужбовців, що перебували в складі української колони як 

полонені й за домовленістю мали бути при виході з оточення передані 

російській стороні. Крім того, сили АТО за час боїв під Іловайськом 

втратили озброєння і військової техніки майже на 300 млн грн46. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що після масового введення на 

територію України російських військ і трагедії під Іловайськом українські 

сили змушені були відступити. Вони залишили н. п. Новоазовськ, 

Амвросіївку, Старобешеве, Комсомольске (нині Кальміуське) Донецької 

обл., аеропорт «Луганськ».  Небезпека  російської  окупації  нависла  над 

м. Маріуполь. Тому для того, щоб зупинити ворожий наступ на цей майже 

півмільйонний центр Приазовʼя, було використано раніше підготовлений 

для деблокування Іловайського котла резерв українських військ. Упродовж 

2–5 вересня 2014 р. українські підрозділи здійснили низку вдалих бойових 

 
44 Результати розслідування Іловайської трагедії... 
 У звʼязку з критичним становищем угруповання українських військ та завданням збереження життя 

особового складу, командування сил АТО розпочало перемовини з представниками Генерального штабу 

(ГШ) ЗС РФ. Вони тривали між головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником 

Віктором Муженком та першим заступником начальника ГШ ЗС РФ генерал-полковником Ніколаєм 

Боґдановскім, а також на рівні керівництва сектору «Б» та підрозділів ЗС РФ, про надання ґарантії 

безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення вояків ЗС України та інших українських 

військових формувань. За результатами перемовин, під час яких упродовж 26–28 серпня 2014 р. лише 

між генералами В. Муженком і Н. Боґдановскім відбулося 12 телефонних розмов, російська сторона 

надала ґарантії безпечного виходу українських військових з оточення у не бойовому порядку за 

узгодженими маршрутами. Додатковою ґарантією безпечного виходу мали стати три захоплені у полон 

російські десантники, щодо яких була домовленість передати їх представникам ЗС РФ після виходу з 

оточення. Як згодом виявилося, у ході перемовин представники ЗС РФ умисно затягували час для 

облаштування вогневих позицій за маршрутом руху сил АТО. [Результати розслідування Іловайської 

трагедії...; Муженко В. Іловайськ через призму часу. Частина 3. Вихід з оточення. Висновки. Ukrainian 

Military Pages. 2016. 26 серп. URL: https://www.ukrmilitary.com/2016/08/ilovajsk-kriz-pryzmu-3.html (дата 

звернення: 23.11.2019)]. 
45 Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 

серпні-вересні 2014 року. С. 19–20...; Результати розслідування Іловайської трагедії... 
46 Результати розслідування Іловайської трагедії... 

http://www.ukrmilitary.com/2016/08/ilovajsk-kriz-pryzmu-3.html
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рейдів в районі н. п. Комсомольске – Тельманове – Новоазовськ – 

Староласпа. Завдяки цьому вдалося не лише відвернути загрозу від 

Маріуполя, а й звільнити від ворога Вугледар, Володимирівку, Благодатне, 

Оленівку, Миколаївку, Докучаєвськ, Новотроїцьке. Було зупинено 

поширення російської аґресії та ізольовано території, підконтрольні 

ворогові. 

 
Лазарович Микола. Спекотне літо 2014 року: масове вторгнення реґулярних 

військ Російської Федерації в Україну. Коротко проаналізовано процеси відродження 

українського війська, його перші перемоги і поразки. Визначено співвідношення 

протиборчих сил на першому етапі російсько-української війни. Прослідковано етапи 

масового вторгнення російських реґулярних військ в Україну. З’ясовано особливості й 

тенденції реакції міжнародної спільноти на порушення територіальної цілісності та 

суверенітету України. 

Ключові слова: Збройні сили України, терористи, російські реґулярні війська, аґресія, 

міжнародна спільнота. 

 
Lazarovych Mykola. The hot summer of 2014: a massive invasion of the Russian 

Federation’s regular military forces into Ukraine. The processes of revival of the Ukrainian 

army, its first victories and defeats are briefly analyzed. The ratio of counter-forces in the first 

stage of the Russo-Ukrainian war is determined. The stages of the mass invasion of Russian 

regular troops into Ukraine were traced. The peculiarities and tendencies of the international 

community’s response to the violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine 

have been determined. 

Key words: Ukrainian Armed Forces, terrorists, Russian Regulatory Forces, aggression, 

international community. 
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Віталій Лазоркін 

полковник у відставці, засновник Збройних Сил України (Київ) 

 
ВЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ТА ДЕЯКІ СТОРІНКИ 

З ІСТОРІЇ ТВОРЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. 

 
Творення сучасної незалежної держави передбачає наявність 

сучасних Збройних Сил. Вячеслав Чорновіл був ідейним натхненником 

створення національних Збройних Сил цивілізованим правовим шляхом. 

Перший етап творення Збройних Сил України відбувся не легко, проте 

цивілізовано за сприянням громадських патріотичних організацій, зокрема 

завдяки Народному Руху України під орудою Вячеслава Чорновола. Про 

те, як це відбулося, потрібно знати нашим нащадкам, бо вона хоча і є 

яскравою та повчальною та, нажаль, ця історія в офіційних історичних 

джерелах сором’язливо замочується. Знання цієї історії і роль в ній 

Вячеслава Чорновола дозволить зробити правильні висновки і визначити, а 

що ж потрібно робити суспільству, щоб врешті решт повною мірою у 

нашій сторонці запанував здоровий український дух. 

Доленосний для Радянського Союзу і для всіх нас 1985 рік, рік 

початку перебудови, застав нашу родину у рідному Львові, де я проходив 

військову службу в Управлінні військ Протиповітряної оборони 

Прикарпатського військового округу. З огляду на історичну специфіку 

Західної України, процес перебудови, започаткований Михайлом 

Горбачовим, у сильно зрусифікованому Львові набув свого досить 

гострого національного забарвлення, особливо завдячуючи створенню і 

активної діяльності нової громадської організації Народний Рух України за 

перебудову. На проспекті імені Леніна (нині – проспект Свободи) все 

гострішими й голоснішими ставали розмови львів’ян про майбутнє 

України в оновленому Союзі. Ще більшої гостроти в політичне життя 

міста додали колишні шестидесятники, себто «украинские буржуазные 

националисты», які повернулися із заслання і вийшли на політичну арену 

України і найбільш відомими серед них  були  Вячеслав  Чорновіл  і 

Степан Хмара,  які   швидко   легалізували   ідею   відродження 

Української державності та винесли її для всенародного обговорення 

просто на вулиці і площі старовинного Львова. 

Мій особистий інтерес до дебатів про майбутнє України мав не лише 

наукове підґрунтя: моє дитинство і юність, починаючи з 1945 року, 

пройшли на Вінниччині, на Буковині та в Галичині і пам’ять добре 
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закарбувала в моїй пам’яті і повоєнний голодомор, і смерть Сталіна, і 

хрущовську відлигу та українізацію кінця 50-х років. Своїх політичних 

навичок я набував на Івано-Франківщині, у Коломийському технікумі 

механічної обробки деревини, де разом зі мною навчалися і сини вояків 

УПА. Від них і їх батьків я багато дізнався такого, чого не можна було 

знайти у підручниках з історії, але це була правда нашого спільного буття. 

Так, прихід Червоної Армії у 1939 році на Західну Україну вони, 

розцінювали як окупацію, що принесла не лише людські страждання, 

репресії НКВС, примусове виселення до Сибіру, а й руйнацію усього 

способу життя народу. Хрущовські реформи 1956–1959 років суттєво 

змінили економічну ситуацію на краще: селяни отримали паспорти, право 

на збут своєї продукції, тому і зросла їх фінансова спроможність на 

купівлю промислових товарів. Життя налагоджувалося, образи забувалися 

і довіра до радянської влади зростала. Проте це тривало не так вже і довго: 

починаючи з 1961 року недолугі рішення партійного керівництва призвели 

до різкої зміни економічної політики КПРС: на селі було введено податки 

на фруктові дерева, на утримання свійських тварин і птахів. За два роки в 

Україні у 1000 разів зменшилося поголів’я крупної рогатої худоби, у 

містах з’явився дефіцит молока і м’яса. Як наслідок такої політики – новий 

спад життєвого рівня на селі та відновлення невдоволення. У деяких містах 

пройшли стихійні масові акції протесту, відомі події у Новочеркаську з 

розстрілом мирного населення. Налякана масовими виступами влада 

розпочала репресії, так з’явилися шестидесятники, серед яких був і 

Вячеслав Чорновіл. 

У Коломиї, де я навчався в технікумі, також відбулися мітинги і 

протести, з критикою дій влади, яка продовжувала лютувати. Згодом у 

повсякденних турботах виступи припинились, невдоволення зникало, 

дебати перейшли до кухонних розмов. Все це добре закарбувалося в моїй 

молодій пам’яті... 

І от настав кінець 80-х років. З того часу пройшло 20 років життя, 

насиченого іншими подіями і я вже кадровий офіцер, полковник 

Радянської армії, за плечима якого двадцять років бездоганної військової 

служби, з них сім років бойового чергування в військах протиракетної і 

протиповітряної оборони у Заполяр’ї та в Литві. Потім десять років 

набуття досвіду управління військами на оперативно-стратегічному рівні у 

штабі Прикарпатського військового округу. У 1987 році за станом я 

перейшов на викладацьку роботу до Об’єднаної військової кафедри 

Львівського політехнічного інституту, де навчалися студенти старших 
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курсів Львівської Політехніки. Навчальний процес курсантів був чітко 

налагоджений і охоплював усі сфери студентського життя від нового 

осмислення ними законів фізики втілених у військову техніку до їх 

духовного буття. 

Проблема державності, у свою чергу, внесла до порядку денного і 

майбутню долю Збройних Сил СРСР – питання, яке було болючим для всіх 

політичних сил. Серед військових ця проблема стала постійною 

дискусійною темою під час занять слухачів вечірнього університету 

марксизму-ленінізму при окружному Будинку офіцерів. Оскільки заняття 

проводили досвідчені викладачі з числа професорсько-викладацького 

складу львівських вищих навчальних закладів, то дебати на тему 

української державності відбувались на досить високому науковому рівні. 

Серед слухачів вечірнього університету був і я, полковник Лазоркін. 

Природним чином офіцерство у своїх політичних симпатіях почало 

набувати різнополярних поглядів на процес демократизації суспільства. 

Проте більшість військових за своїм соціальним походженням 

дотримувались консервативних поглядів і просто не сприймала ідеї 

національного відродження, а демонстрації мирного населення під синьо- 

жовтими прапорами вони ототожнювали з фашизмом. Такі 

«непримиренні» офіцери у запалі дискусій пропонували: «Пусть 

командование выдаст нам автоматы и мы быстро наведем на улицах 

прорядок, разгоним этих бандеровцев». Проте такі заяви не сприймалися 

серйозно: вони були лише проявом певного політичного невігластва, яке 

ґрунтувалося на відомих міфах, створених в кабінетах НКВС і широко 

поширених радянською пропагандою для боротьби з українським 

національно-визвольним рухом у повоєнні роки. Такі  офіцери 

неспроможні були відкинути нав’язану їм брехню і сприйняти гірку 

історичну правду. Компартійна влада також неспроможна була публічно 

визнати історичну правду щодо скоєного Геноциду комуністичного 

режиму проти Українського народу, розуміючи, що це буде крах її 

пануванню. Залишаючи білі плями в історії до кращих часів, вона ставила 

офіцерів Радянської Армії у важке положення противників українського 

національного відродження. 

Політична заангажованість та відсутність серед більшої частини 

офіцерства політичної культури і толерантності до політичних опонентів 

породжували у них хибну віру у силу зброї у вирішенні суспільних 

проблем, що суперечило здоровому глузду і несло загрозу братовбивчої 

громадянської війни та аж ніяк не сприяло відродженню демократичної 
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незалежної Української держави. Це породжувало серед офіцерів більше 

запитань, ніж відповідей. 

Настали часи, коли треба було взяти на себе сміливість самому 

шукати цю історичну правду і сприйняти її, якою б гіркою вона не була. 

Хтось першим мав би взяти на себе історичну відповідальність за долю 

військових в умовах політичної деінтеграції Радянського Союзу, повести 

за собою інших, щоб не залишити армію в політичній ізоляції, бо армія має 

бути з народом! Мої підлеглі підтримували демократичні перетворення та 

національне відродження і на вимогу студентів мій цикл успішно 

перейшов на викладання навчального матеріалу українською мовою. 

Одного дня, у другій половині листопада 1989 року, мені повідомили, що 

колишній політв’язень Вячеслав Чорновіл буде виступати у 

Шевченківському районі Львова у будинку культури. Я був вільним від 

занять, тому швиденько одягнулися і попрямували до місця події. Там і 

відбулось наше знайомство з Вячеславом Чорноволом. У той  час  

Вячеслав Чорновіл працював кочегаром котельної однієї з військових 

частин біля Львова і був зареєстрований кандидатом у народні депутати 

України по Шевченківському виборчому округу м. Львова. Увійшовши до 

зали, я протиснулися ближче до сцени. Провладний кандидат був 

симпатичною жінкою середніх літ і другим секретарем райкому КПУ. 

Вона мала слово першою і у своєму виступі традиційно спиралася на 

відомі  тези  офіційної  партійної  пропаганди.  Другим   виступав  

Вячеслав Чорновіл. Невеликий на зріст,  дуже  рухливий  і  усміхнений  

пан Вячеслав одразу заволодів увагою присутніх і своїми аргументами 

поставив під сумнів деякі тези свого опонента, чим отримав прихильність 

аудиторії. Володіючи ораторськими здібностями, Вячеслав Максимович 

ніби граючись зі своєю опоненткою поставив перед нею декілька 

незручних риторичних запитань стосовно національної політики КПРС, 

голодоморів і майстерно сам відповів на них, викликавши позитивну 

реакцію зали. Люди ніби й чекали цього, бо почулися оплески присутніх. 

Вячеслав Максимович під час свого виступу в потрібний момент звертався 

до зали, залучаючи присутніх до дебатів і отримував чергову їх підтримку. 

Дебати закінчилися переконливою перемогою Вячеслава Чорновола. Під 

час виходу із зали, де щойно відбулись дебати кандидатів у депутати, пан 

Вячеслав серед присутніх побачив полковника в сірій каракулевій папасі 

та  в  довгій  сірій  шинелі.  Він  наблизився  до  нього  ззаду  і  привітався: 

«Пане полковнику,       доброго       вечора!».       Я       звик       до   вітання: 

«Товаришу полковник!», тому від такого незвичного привітання  у натовпі 
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я відчув певну незручність, але розвернувшись я побачив позаду себе 

усміхненого     Вячеслава     Чорновола     і     також      привітався. 

Вячеслав Максимович сказав, що хотів би зі мною поговорити. Ми вийшли 

на вулицю і після короткої розмови він запропонував мені зустрітись в 

неофіційній обстановці. А оскільки виявилося, що були сусідами, то 

домовились про зустріч на його квартирі у домі номер 9 на вулиці 

Левітана. У призначений час я натиснув на кнопку дзвінка квартири на 

дев’ятому поверсі шістнадцяти поверхового будинку. Двері відкрила пані 

Атена – дружина пана Вячеслава. Побачивши перед собою офіцера, вона 

розгублено привіталася. Я пояснив, що ми домовились з паном Вячеславом 

про зустріч. У цей час у дверях з’явився Вячеслав Максимович. 

Побачивши мене, він весело розсміявся і спитав у пані Атени, чи не 

налякалася вона, побачивши офіцера, та запропонував мені увійти і ми 

зайшли до його кабінету. Пан Вячеслав вийшов на декілька хвилин, а я 

побачив на стіні велику картину, написаною олією, де було зображено 

лежачого під дубом тяжко пораненого козака, який у страшних муках 

намагався звільнитися від великого ворона, що націлився дзьобом у його 

відкриту рану на грудях. Через декілька хвилин до кімнати увійшов пан 

Вячеслав, приязно привітався і спитав про моє враження від картини. Я 

відповів, що не очікував побачити тут таку картину, що місце їй в 

картинній галереї, та запропонував розглянути деякі питання щодо понять 

держави і права, над якими я вже попрацював і підготував ряд статей. Він з 

цікавістю їх почав читати. До зустрічі з паном Вячеславом, я вважав, що 

ми з ним знаходимось по різні боки політичної «барикади»: Вячеслав 

Чорновіл – колишній політичний в’язень, «український буржуазний 

націоналіст», лідер політичної опозиції, а я – військовий, полковник, 

бойовий офіцер, викладач військової кафедри. Та під час нашої розмови 

з’ясувалося, що проміж нас зовсім немає політичних розбіжностей і ми, 

розмовляючи на різні теми, швидко порозумілися. Вячеслав Максимович 

торкнувся питання здобуття Україною незалежності і з прикрістю у голосі 

сказав, що нажаль старше покоління східних областей не знає історії, живе 

в облуді комуністичної міфології про світле майбутнє, дуже консервативне 

і буде стояти на заваді здобуття державної незалежності. Щоб подолати це 

знадобляться роки і тому він має надію на теперішню студентську молодь, 

серед якої і його син Тарас, бо молодь більш революційна, вона багато 

читає і захоплюється творами Донцова. І вже через пів року ми всі 

переконалися в правоті пана Вячеслава: студенти розпочали страйкувати і 

домагатися відставки Уряду. Це було потім, а в цей вечір 
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Вячеслав Максимович поділився зі мною своїми пророчими думками про 

приреченість комуністичного режиму, що невдовзі його буде повалено, а 

КПРС, як злочинну організацію, буде заборонено. Бесіда була цікавою і 

затягнулася допізна, що аж пані Атена почала хвилюватися. Домовившись 

про співпрацю, я подався додому. Через роки, я з великим задоволенням 

констатував, що наша зустріч і майбутня співпраця дала плідний для 

України результат щодо збереження громадянського миру та створення 

національних Збройних Сил. А в той осінній вечір далекого 1989 року я 

був під враженням почутого і наповнений відчуттям, що за історичним 

перебігом подій ця наша зустріч однодумців неминуче мала статися: ми 

йшли до неї разом, хоча і своїми різними життєвими шляхами. І ця зустріч 

полковника Радянської Армії і колишнього політв’язня, журналіста, 

відбулась щоб об’єднати їх зусилля боротьбі з тоталітарним режимом. На 

час нашої зустрічі В. Чорноволу залишалося зробити ще декілька кроків 

для досягнення висот визнаного народного лідера. Ця зустріч ніби пробила 

стіну інформаційної блокади, що звела навколо Вячеслава Чорновола 

офіційна партійно-державна пропаганда: військовим заборонялося ходити 

на мітинги, де виступали «так звані демократи» С. Хмара та В. Чорновіл. 

Натомість райком партії організував для військових телевізійний 

відеопоказ мітингів за участю «так званих демократів». Виступи Вячеслава 

Чорновола та Степана Хмари не було чути, їх коментували самі 

компартійні працівники і не соромилися зводити брехню на Народний Рух 

та сіяти серед слухачів розбрат, звинувачуючи Чорновола та Хмару в усіх 

тяжких гріхах проти народу і Радянської влади, тому слухачі не розуміли, а 

чому ж влада не заарештує цих злочинців? У відповідь лунало щось 

незрозуміле і безпорадне. 

Та нарешті ми отримали правду про Чорновола: відкрий, 

комунікабельний, ерудований, розуміє сенс життя, інтелігент, борець за 

щастя рідного народу! КПРС він оцінював як державний репресивний 

апарат, що тримав у рабстві український народ. Його образ був новим і 

привабливим для тих, хто жадав змін до демократії, а висока 

працездатність і розум робили Вячеслава Чорновола лідером політичної 

арені всієї Західної України. Партійна ж номенклатура так і не змогла 

виставити проти нього достойного опонента. А Вячеслав Чорновіл 

блискуче перемагав своїх компартійних опонентів. Його авторитет у 

народі зростав. Як наслідок його титанічної просвітницької роботи – 

блискуча перемога на виборах весною 1990 року! Після виборів Львівщина 

стає острівком демократії в Україні, де «українські буржуазні 
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націоналісти» стають при владі, проте загальнополітична ситуація в 

Галичині продовжувала загострюватись. 

Місцева влада приймає рішення про демонтаж пам’ятників вождю 

світового пролетаріату, що не мав відношення до України і був винним у 

створенні концентраційних таборів та масових знищеннях безневинних 

людей. Тому пік політичного протистояння в суспільстві припав на кінець 

весни 1990 року, на час демонтажу пам’ятника Леніну у Львові. Під час 

демонтажу п’єдесталу присутні з жахом побачили, що фундамент під 

червоним мармуром пам’ятника був збудований з надгробного каменю 

старовинних могил історичного Личаківського кладовища, де були 

поховані відомі  історичні  постаті  Українського  народу,  серед  них  і 

Іван Франко з усім знайомим пам’ятником каменяру. Цей факт викривав 

цинічну сутність владного компартійного режиму, який дав згоду на 

руйнування могил. Ця звістка викликала чергову хвилю протесту 

мешканців Львова проти комуністичного режиму і ще більшу 

розгубленість у стані його прибічників. Така ситуація початку 90-го була 

незвичною і неоднозначною для 700 тисячного міста, де добру його 

половину складали мешканці, що з’явилися тут після 1944 року з 

центральних і східних регіонів Радянського Союзу та жили під впливом 

комуністичних міфів і не поділяли історичної ностальгії корінних львів’ян 

і боялися історичної пам’яті, бо були або причетними, або знали про 

тортури НКВС у період 1939–1941-го та повоєнних років, про розстріли 

Львівської професури та інших невинних, про арешти і депортацію 

львів’ян до Сибіру. Люди пам’ятали, як цілі будинки в центрі Львова 

заселяли співробітники НКВС. Заселялись вони до повністю мебльованих 

квартир, які були звільнені від їх власників арештами, репресіями і які вже 

ніколи не повернулися до рідних домівок, де залишили улюблені книги, 

меблі, одяг, посуд, і хто знає, де і коли пішли вони в інший світ. Тому і 

злякалися ветерани НКВС у 90-му році перемоги «українських буржуазних 

націоналістів»! Не один з них пригадав живі обличчя своїх жертв, їх гнітив 

страх можливої помсти, помсти за невинно прилиту кров львів’ян. Тому 

вони вийшли захищати свій пам’ятник Леніну і свою владу у Львові, свої 

привілеї та пільги «учасників Великої Вітчизняної», ось чому вони були 

проти примирення між істинними учасниками війни та вояками УПА. 

Проте минають часи. Світ змінився. Зникли усі пам’ятки про Леніна 

у Львові. Перемога демократичних сил на чолі з Вячеславом Чорноволом 

під час виборів у Галичині стала тріумфом історичної справедливості та 

важливою віхою в історії народу України. Влада у Львові в руках народу. 
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По телевізійних каналах транслюються засідання сесії обласної ради під 

головуванням Вячеслава Чорновіла. Місто гуде! Комуністична партія в 

ізоляції,    першим    секретарем    Львівського    обкому    обрано 

Вячеслава Секретарюка. В пошуках союзників партійне керівництво 

скеровує свою увагу на військових, як на організовану та озброєну силу 

КПРС і намагається тримати їх під контролем. Хоча командувач військами 

Прикарпатського військового округу генерал-полковник В. В. Скоков і 

показує новій владі, що дотримується політичного нейтралітету та все ж 

серед військових на Заході України також зростає напруга: наближався 

неминучий час вибору, з ким бути? З одного боку – служба і членство в 

КПРС, а з іншого вирує життя – народ з багатими традиціями національно- 

визвольної боротьби, мітинги, демонстрації під синьо-жовтими прапорами, 

студентські страйки, блокада обласного військового комісаріату. 

За ініціативою студентського братства на військовій кафедрі 

Львівської Політехніки було вирішено популяризувати історію 

українського війська і група студентів звернулася з цією пропозицією до 

мене, як до начальника військового циклу. Під впливом об’єктивної 

політичної ситуації, що склалася, я схвалив ініціативу студентства і у 

широкому довгому коридорі, де між заняттями проводилось щоденне 

шикування учбових взводів, виділив окремий стенд, на якому були 

розміщені матеріали партійного з’їзду, і поставив єдину вимогу до 

ініціаторів, щоб матеріали про історію українського війська були 

оформлені не гірше, ніж були оформлені матеріали партійного з’їзду. 

Студенти дотримали слова. Цей стенд став першим стендом з історії 

українського війська у військових навчальних закладах України і відіграв 

певну роль у відродженні національної військової свідомості серед 

студентської молоді Львівського Політехнічного інституту і не тому, що 

він мав вичерпну історичну інформацію, а тому, що це сталося у Львові в 

умовах Радянської влади! Ця подія вкрай негативно була сприйнята 

військовим керівництвом і неабияк роздратувала заступника командувача 

військами ПрикВО генерала Рибяка О. І., українця за походженням. Він у 

гніві наказав ліквідувати цей стенд, а на мене накласти стягнення. Проте 

студенти дали достойну відсіч намаганням цього генерала і стенд успішно 

дочекався своєї легалізації у незалежній Україні. Незадовго до цих подій я 

познайомився з головою щойно утвореного Львівського обласного 

Комітету за відродження української національної армії Сергієм Рудюком. 

Ми зустрілись у моєму робочому кабінеті в історичному старовинному 

будинку на вулиці генерала Ватутіна, де до 1939 року був Львівський 
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міський суд, який на початку ХХ століття судив великого українця, 

філософа і письменника Івана Франка. 

Під час нашої зустрічі Сергій Рудюк розповів мені про мету і 

завдання   діяльності   Комітету   та    запросив    на    чергове    засідання. 

В призначений день і час я навідався до Комітету. У кімнаті сиділи зо два 

десятка молодих та літніх чоловіків. Засідання вів Сергій Рудюк. Хоча 

члени Комітету і не були фахівцями військової справи, але всі одностайно 

зійшлися у думці, що Україна, як складова частина великої імперії – 

Радянського Союзу, не має власних Збройних сил і, відповідно, 

національної еліти – українського офіцерства, а тому проблема 

відродження національних Збройних Сил має бути вирішена військовими 

професіоналами разом в контексті вирішення проблеми створення 

української незалежної держави. Така позиція мене цілком влаштовувала, 

бо  відповідала  основним  принципам,  які  ми   обговорювали  

Вячеславом Чорноволом. Проте на заяви деяких присутніх про те, що 

Радянська Армія для України є окупаційною і необхідно її гнати геть з 

України, свою національну армію творити з нуля, я відреагував різким 

запереченням: по-перше, Україна щорічно віддає 16 % коштів на 

утримання Збройних Сил СРСР, а тому можна вважати, що на території 

України - це її армія; по-друге, Радянська Армія стала високо технічною, 

добре озброєною і на кінець 80-х років її не можна де-факто називати 

окупаційною, бо в Україні і на теренах інших радянських республік чесно і 

гідно несе військову службу велика кількість офіцерів-українців, вони, як 

свідомі офіцери, можуть не сприйняти того, що служать в окупаційній 

армії, це для них може стати образливим, а вони ще мають відіграти свою 

історичну роль у відродженні України, у відроджені її власних Збройних 

Сил; по-третє, в України дислоковано 33 військових навчальних закладів, 

які готують висококваліфікованих військових фахівців, і ці навчальні 

заклади не можна виганяти з України, бо саме вони мають складати основу 

для підготовки кадрів національного війська. 

На цьому засіданні більшість членів Комітету усвідомила, що 

офіцерство Радянської Армії не є ворогом для незалежності України і тому 

на сучасному етапі суспільно-політичних подій головним завданням 

Комітету повинна стати просвітницька робота, яка має бути скерована на 

підвищення національної свідомості та національного духу серед 

офіцерського складу, що проходить військову службу в Україні та серед 

призовної молоді. З цим усі погодилися і мені було запропоновано 
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вступити до Комітету. Після коротких роздумів я дав згоду стати членом 

Комітету і через деякий час очолив секретаріат Комітету. 

Ця моя згода була зумовлена впливом на мене наших розмов з 

Вячеславом Чорноволом щодо розуміння високого ступеня громадянської 

відповідальності за розвиток політичної ситуації навколо військ, 

дислокованих у Львівщині, щоб військові не стали служницею партійно- 

державної номенклатури і не були використані проти Українського народу 

для громадянської війни, придушення демократичних перетворень, для 

руйнації сподівань на відродження Української держави. Враховуючи 

кривавий досвід використання армії для придушення народних протестів в 

Тбілісі, Вільнюсі та Ризі, проблема забезпечення поступу у відродженні 

Української держави накладала на Комітет вельми делікатне і важливе 

завдання щодо збереження на Львівщині хоча б тієї тендітної стабільності 

в суспільстві, яка склалася на літо 1990 року. Наближалась осінь 1990 року 

і партійно-державна номенклатура мала на меті використати проведення 

традиційного військового параду 7-го листопада для політичного реваншу, 

де було б можливим спровокувати виступи місцевих радикальних груп 

проти військового параду та спробувати ввести на Львівщині 

надзвичайний стан. Вячеслав Чорновіл розумів це і закликав не допускати 

провокацій під час військового параду. В цій ситуації позитивну роль 

зіграв Львівський обласний громадський Комітет за відродження 

української національної армії, який мобілізував патріотичні сили на 

протидію провокаціям. Комітет на своїй конференції прийняв рішення про 

підготовку і проведення Першого  з’їзду  українських  офіцерів  влітку 

1991 року, про необхідність створення Збройних Сил України на правовій 

основі і опрацювання Концепції творення Українських Збройних Сил. Про 

це  було  поінформовано  керівництво  Народного  Руху  України.  

Вячеслав Чорновіл схвалив необхідність створення Збройних Сил України 

у правовий спосіб і запевнив, що Народний Рух України долучиться до 

вирішення цієї важливої проблеми. Аналізуючи суспільно-політичний 

стан, що склався в Україні, я дійшов висновку, що для збереження миру і 

злагоди в суспільстві, головним завданням у цій ситуації ставало 

виведення військ Радянської Армії не з України, а з арени політичної 

боротьби, недопущення перетворення її в жандарма і ката національної 

демократії та демократичних перетворень. Ідея збереження громадянської 

злагоди як альтернативи громадянській війні через побудову Україною 

власних Збройних Сил настільки мене захопила, що я виклав її письмово у 

своїй Концепції творення Збройних Сил України і ознайомив з нею 
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близьке оточення та колег з осередку Народного Руху України інституту. 

Ця концепція була настільки прагматичною, що проректор Львівської 

Політехніки Маркіян Павликевич запропонував мені виступити з нею на 

Львівській крайовій раді Народного Руху України. Я погодився. Виступ 

був вдалий і мою Концепцію було схвалено. В кінці листопада 1990 року, 

керівництво крайової організації НРУ запропонувало мені ознайомити з 

цією Концепцію делегатів Першої сесії Великої Ради Народного Руху 

України, що мала відбутися в Києві 1-го грудня. Я був упевненим у 

правильності обраного шляху збереження миру і злагоди в суспільстві, 

тому дав згоду виступити на цьому високому рівні у Києві. Делегація від 

Львівщини, куди увійшов і я, від’їжджала до Києва ввечері 30 листопада 

поїздом   Львів   -   Київ.   У   її   складі   були   члени   проводу    НРУ 

Юрій Ключковський, Роман Шмідт, Всеволод Іськів, які згодом стали 

знаними в Україні політиками. Сесія розпочиналася о десятій у Будинку 

письменників. У залі засідань я  побачив  В.  Чорновола,  Л.  Лук’яненка, 

М. Гориня, І. Драча, Л. Скорик та багато інших народних депутатів 

України. Вячеслав Чорновіл представив мене і надав мені слово для 

виступу. У своєму виступі на першій сесії Великої Ради Народного Руху 

України за перебудову я оприлюднив свою Концепцію створення 

Збройних Сил України. Концепція була схвалена в цілому. Це був ще один 

крок до створення в Україні власних Збройних Сил, бо вона стала 

дорожньою картою для народних депутатів України на шляху створенні 

національних Збройних Сил і була реалізована протягом 1991–1992 років 

за моєю безпосередньою участю.  Після  виступу  я  зустрівся  з 

Вячеславом Максимовичем, він був задоволений, схвально потис мені 

руку і привітав з вдалим виступом. Наступного вівторка до мене підійшов 

полковник В. М. Якубов і сказав, що йому повідомили, що у Києві на сесії 

НРУ виступав якийсь полковник на прізвище, яке подібне до мого 

прізвища, і запитав, чи часом не я їздив до Києва. Я зрозумів, що мій візит 

інкогніто до Києва завдяки роботі агентів КДБ перестав бути таємним і 

наступає час відповідати перед високим командуванням і за виїзд в 

столицю без дозволу, і за «націоналістичний» виступ на рухівському з’їзді, 

і за Концепцію створення української національної армії. Усвідомлюючи 

усю ступінь небезпеки політичної розправи, я коротко відповів: «Так, це 

був я», а в середу, 5-го грудня, на військовій кафедрі Львівської 

Політехніки відбулися загальні партійні збори, які проходили спокійно до 

того моменту, коли полковник В. М. Якубов не виступив з явною 

дезінформацією, ніби я підбурював студентів до страйків, зриву учбового 
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плану та що я виступив проти Радянської влади у Києві. Ця відверта 

брехня вражала своїм цинізмом. Компартійна аудиторія традиційно завжди 

була готова до боротьби з ворогами народу, тому моє намагання 

спростувати наклеп не мало успіху. Комуністи почали вигукувати: 

«Исключить его із партії!», «Націоналіст, з партії єво!». 

Мені важко було дивитися на цей театр абсурду! Я вийшов на 

середину аудиторії і голосно та рішуче промовив, що це спланована 

провокація, наруга над правдою та порушення усіх демократичних 

принципів, що я припиняю своє членство у партії!». Гучно промовивши це 

я з гордо піднятою головою вийшов із зали і попрямував до себе в кабінет. 

Увійшовши до кабінету, я важко сів за стіл, взяв чистий аркуш паперу і 

написав заяву про вихід з членів КПРС. Історія повторюється, подумав я, 

згадавши як у 1935 році так звана «трійка» підступно засудила мого 

батька, Лазоркіна Іллю Васильовича, на 10 років ув’язнення за 

звинуваченням   у  «троцькізмі»  на  підставі  „свідчень»  двох   підставних 

„свідків». Після зборів я повернувся додому з важкими думками, бо 

добровільний вихід офіцера з КПРС начальство не прощає. Розправа 

неминуча. Невідомо, як це відіб’ється на дітях, на коханій дружині, яка, як 

корінна львів’янка, пишалася моєю роботою у відомій на цілий Світ 

Львівській політехніці. Та дружина мене підтримала, від чого стало легше 

на душі. На грудень 1990 року я був першим на Львівщині військовим, хто 

залишив КПРС із політичних міркувань. Наступного дня до мого кабінету 

увійшло двоє офіцерів з штабу ПрикВО для розслідування поведінки 

бунтівного полковника. Майже кожного дня комісії, перевірки, «візити» 

начальства, примусові «бесіді», плітки, звинувачення у буржуазному 

націоналізмі,   погрози   звільнити   зі    служби    тощо.    Трагічні    події 

13 січня 1991 року у Вільнюсі, в столиці незалежної Литви шокували усіх: 

радикально-консервативне крило ЦК КПРС зробило спробу повернути 

СРСР в тоталітарне доперебудовне минуле. Після подій у Вільнюсі рух за 

створення національних Збройних Сил в Україні став потужнішим. 

Народний Рух України створив новий структурний орган – військову 

колегію НРУ, куди увійшли народні депутати України Ігор Деркач, 

Микола    Поровський,    полковник     Віталій Лазоркін,     полковник 

Вілен Мартиросян. Вячеслав Чорновіл, розуміючи, як важко мені наодинці 

долати шалений тиск радянського чиновництва, викликав мене і 

запропонував піти мені кандидатом у депутати від Народного Руху 

України «За перебудову!» на довибори по Новояворівську. На мої сумніви 

щодо   перемоги   Вячеслав   Максимович   оптимістично    відповів:    «Ми 
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переможемо!». Моєю довіреною особою було призначено молодого та 

енергійного студента-журналіста Георгія Гонгадзе. Зненацька я отримав 

потужну підтримку у своїй передвиборчій компанії і від радіотехнічного 

факультету Львівської Політехніки, який став для мене рідним. Усі як 

один, викладачі і студенти, виказали мені свою довіру і взяли на себе 

агітаційну роботу з виборцями. Молодий поет Львівщини Іван Пазин 

також був призначений моєю другою довіреною особою від Народного 

Руху. На мітингах часто лунали його яскраві, проникливі до людської 

душі, ліричні і публіцистичні вірші та балади. Мене підтримало 

Товариство української мови «Просвіта» імені Тараса Шевченка на чолі з 

Юрієм Зимою. Навколо мене зібралася досить потужна команда. Виступи 

на мітингах, по радіо і телебаченню, статті у пресі, зустрічі з виборцями – 

все це дозволило як найширше оприлюднити та довести до відома львів’ян 

ідеї створення національних збройних сил. Мої патріотичні виступи сіяли 

довіру в місцевого населення до військових, знімали вороже ставлення до 

«окупаційного» війська. Наближався день виборів у місті Новояворівську 

на виборчому окрузі № 197, де змагалися вісім кандидатів. За день до 

виборів Георгій Гонгадзе повідомив, що після виборів, у понеділок, о 

десятій годині ранку мене викликає командувач військами округу генерал- 

полковник В. В. Скоков. Чого викликає, сумнівів не було. Проте в перемозі 

на виборах в мене сумнівів не було. Так і сталося. Вже опівночі за 

попередніми  підрахунками  перемога  була  за  кандидатом  від  

Народного Руху. Як і було наказано, я за п’ять хвилин до десятої я увійшов 

до приймальної генерал-полковника В. В. Скокова разом з своїм 

начальством    та     з     начальником     управління     кадрів     генералом 

В. О. Дуришевим. Черговий офіцер запросив усіх до кабінету. Генерал 

Скоков привітався і гостинно показав всім рукою на стільці. Ми сіли. 

Генерал В. О. Дуришев поклав перед собою мою особову справу, готовий 

до виконання будь якого рішення щодо звільнення цього «некерованого» 

полковника. 

Проте генерал Скоков вже отримав інформацію про результати 

виборів і знав, що я переміг і отримав статус недоторканої особи, тому 

виклик до командувача військами просто втратив сенс. Бесіда тривала без 

жодних для мене негативних наслідків. Це для мене була велика моральна 

перемога, але ж яка важка робота була ще попереду, проте крига була 

зламана. А вже наступної сесії, в урочистій обстановці Голова Львівської 

обласної Ради народних депутатів Вячеслав Максимович Чорновіл вручив 

мені значок і посвідчення народного депутата. Далі нас чекали головні 
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епохальні для України події, які завершились проголошенням України 

незалежною державою та створенням Збройних Сил України за 

Концепцією, оголошеною мною на Першій сесії Великої Ради Народного 

Руху України «За перебудову». І за всіма цими позитивними тектонічними 

соціальними зрушеннями стояла постать великого сина Українського 

народу Вячеслава Чорновола. Від природи маючи талант стратегічного 

мислення, Вячеслав Чорновіл по праву став провідником нації, її ідейним 

лідером. 

 
Lazorkin Віталій. Вячеслав Чорновіл. Деякі сторінки з історії збройних сил 

України. У статті розглянуто участь В. Чорновола у вирішенні проблеми уникнення 

громадянської війни в Україні та збереження миру через правову трансформацію 

військових формувань Радянської армії, що дислоковані в Україні, на Збройні Сили 

України. 
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Богдан Максимець 

кандидат політичних наук, викладач вищої категорії Івано-Франківського 

коледжу ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені 

Василя Стефаника», викладач-методист (Івано-Франківськ) 

 
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 
Український рух спротиву 1960–1970-х рр., який ще називають 

дисидентським, сприяв розхитуванню радянської тоталітарної системи, 

поширенню та утвердженню в народі демократичних ідеалів, засвідчив 

наявність кризових явищ комуністичного ладу. Також продовжив традиції 

Других визвольних змагань українського народу 1938–1954 рр. Він з’єднав 

два етапи національно-визвольного руху – середини та кінця ХХ ст. Досвід 

та ідеологічні напрацювання дисидентів були використані в часи 

перебудови у процесі проголошення державної самостійності України. 

Яскравим представником опозиційного руху 1970-х рр. стала Спілка 

української молоді Галичини (СУМГ), окремі учасники якої активно 

включилися в українське національне відродження другої половини 1980-х 

– початку 1990-х. 

Актуальність і доцільність теми дослідження. Обрана тема 

дослідження має як наукову так і суспільну актуальність. 9 квітня 2015 р. 

Верховна Рада України ухвалила антикомуністичні закони, серед яких є 

закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті учасників боротьби за 

незалежність України у ХХ столітті». З-поміж них Закон визначає Спілку 

української молоді Галичини – одну з дисидентських антирежимних 

підпільних організацій, яка в 1970-х рр. діяла на Покутті в Івано- 

Франківської області. Саме процес декомунізації зумовлює потребу 

наукового вивчення організаційних та політико-ідеологічних засад СУМГ, 

оскільки обрана тема дослідження є недостатньо висвітленою. 

На початку ХХІ ст. для України, як і в 1970-х рр., актуальними 

залишаються питання, пов’язані з проявами авторитаризму і  

тоталітаризму, порушенням прав і свобод людини та громадянина, 

збереженням національної державності, з якими і за що власне боролися 

дисиденти, зокрема СУМГ. Досвід діяльності цієї підпільної групи може 

бути використаний сучасними українськими політичними партіями та 

організаціями. 
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Джерельна база дослідження. У ході підготовки статті були 

опрацьовані такі першоджерела: матеріали слідчого відділу Управління 

Комітету державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у 

Станіславській області по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Шовкового І-В., 

Мотрюка М. М. та інших у чотирьох томах Галузевого державного архіву 

Служби безпеки України в Івано-Франківській області; інтерв’ю чільних 

учасників підпільної групи Д. Гриньківа, Д. Демидіва та М. Мотрюка; 

«Інформація ЦК КПУ» від Івано-Франківського обкому Комуністичної 

партії України (КПУ) про діяльність СУМГ. Також ми зверталися до праць 

таких науковців, як Т. Галицька–Дідух, С. Говерла, В. Глобін, Я. Грицак, 

В. Даниленко, Ю. Зайцев, О. Зарецький, Б. Захаров, Т. Кудря, В. Овсієнко, 

Б. Озерський, В. Островський, М. Пасічник,  А.  Русначенко, С. Сапеляк,  

Я. Секо, В. Чоповський, В. Янко. 

Проаналізувавши джерела наукової розвідки, можемо виснувати, 

що первинна джерельна база є достатньою, різноаспектною і дозволяє 

всесторонньо дослідити організаційні та політико-ідеологічні засади 

Спілки української молоді Галичини. Стан наукової розробки теми є 

недостатнім, оскільки не до кінця дослідженими є питання щодо 

організаційних та політико-ідеологічних засад СУМГ. Отже, наукова праця 

має на меті дослідити організаційні та політико-ідеологічні засади Спілки 

української молоді Галичини. Для її досягнення поставлені такі завдання: 

охарактеризувати джерельну базу, пов’язану з проблемою дослідження; 

висвітлити причини й умови виникнення, склад членів та організаційну 

структуру СУМГ; встановити мету, завдання антирежимної організації та 

функціональні обов’язки її членів; проаналізувати етапи та форми 

діяльності підпільної групи; визначити обставини припинення існування 

дисидентської організації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виникнення та 

існування Спілки української молоді Галичини у 1970-ті відображало стан 

і судження молоді, суспільної думки в Західній Україні, осмислення 

минулих етапів боротьби за незалежність України й прагнення активних 

дій в її здобутті1. СУМГ була близька до груп перехідного етапу, які 

єднають національний рух від Організації українських націоналістів (ОУН) 

та Української повстанської армії (УПА) до шістдесятників і наступного 

масового національного руху в роки перебудови та незалежності, від 
 

 
 

1  Рух  опору   в   Україні,   1960–1990:   енциклопедичний   довідник   /   передм.   Осипа   Зінкевича, 

Олеся Обертаса. К.: Смолоскип, 2012. С. 621. 
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збройної боротьби до мирних засобів2. Власне, вона була групою швидше 

намірів, ніж дій. Хоча відсутні програмові документи, можна простежити у 

Спілці тенденції як критичного осмислення минулих етапів боротьби за 

незалежність, так і спроби пошуків нової тактики3. СУМГ належала до 

дисидентських нелегальних самостійницьких організацій, за ідеологічним 

спрямуванням сповідувала радикальний націоналізм демократичного типу, 

спиралася на досвід діяльності ОУН. 

Причинами створення Спілки української молоді Галичини стали 

тоталітарний характер радянської системи, активізація опозиційного руху 

в СРСР у 1960-х – на початку 1970-х рр., відсутність української 

самостійної держави, наростаюче зросійщення освіти, репресії проти 

інакодумців, зокрема арешти  української  інтелігенції,  що  розпочалися  

12 січня 1972 р., пов’язані зі «справою Добоша» (затриманням на кордоні 

громадянина Бельгії українського походження Ярослава Добоша, 

звинуваченого у зв’язках з дисидентами) та заздалегідь розробленою КДБ 

УРСР операцією «Блок» із затримання активістів антирежимного руху 

спротиву4.    Цю    підпільну     організацію     створила     група     молоді 

31 січня 1972 р. в селищі міського типу Печеніжин Коломийського району 

Івано-Франківської    області5.    СУМГ    припинила    свою     діяльність 

15 березня 1973 р. у зв’язку з початком арештів її учасників. Слід 

зазначити, що спершу організація отримала назву Союз вільних 

комуністів. Проте приблизно в липні 1972 р. вона була перейменована у 

Спілку української молоді Галичини6. 

В основу організаційної структури СУМГ було покладено принципи 

ОУН: боротьба за самостійність України, конспіративність, підпільні 

псевда, існування такої ланки оунівської організації, як служба безпеки, 

використання тризуба, вітання ОУН «Слава Україні!» – «Героям слава!», 
 

 

 
2 Секо Я. Нелегальні організації УРСР другої половини ХХ ст.: загальна характеристика. Україна- 

Європа-Світ. Міжнародний збірник  наукових  праць.  Серія:  Історія,  міжнародні  відносини.  2012. 

Вип. 10. С. 112. 
3 Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998. С. 208. 
4  Рух  опору   в   Україні,   1960–1990:   енциклопедичний   довідник   /   передм.   Осипа   Зінкевича, 

Олеся Обертаса.   К.:   Смолоскип,   2012.   С.    33;    Гриньків    Дмитро    Дмитрович:    інтерв’ю    / 

автор В. В. Овсієнко. URL: http://museum.khpg.org/index.php?id=1121879635 (дата звернення: 15.02.2020). 
5Гриньків Дмитро Дмитрович: інтерв’ю / автор В. В. Овсієнко. URL: 

http://museum.khpg.org/index.php?id=1121879635 (дата звернення: 15.02.2020). 
 

6 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 1. арк. 84. 

http://museum.khpg.org/index.php?id=1121879635
http://museum.khpg.org/index.php?id=1121879635
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клятва на вірність ідеям7. На перший план Спілка ставила збільшення рядів 

своєї організації, пропагандистську діяльність, а потім збройну боротьбу8. 

Ініціатором заснування СУМГ став Дмитро Гриньків (1948–2012), 

слюсар-складальник Коломийської пересувної механізованої колони № 67, 

на формування поглядів якого значний вплив мала колишня активна 

членка ОУН Параска Ришко, в якої він винаймав помешкання в Коломиї. 

Вона  давала  йому  читати   романи   Олеся   Гончара   «Собор»   та  

Василя Шевчука «Предтеча», тлумачила їхній зміст 9. Пізніше він став 

відомим журналістом й письменником  на  Прикарпатті,  який  у  1985–

1989 рр. видавав машинописний позацензурний журнал «Карби гір», а 

також був активістом Української Гельсінської спілки (УГС), Народного 

руху України (НРУ), Української республіканської партії (УРП)10. 

До    організаторів    Спілки    належали    Дмитро     Демидів, 

Микола Мотрюк, Іван-Василь Шовковий та Роман Чупрей. Членами 

підпільної  групи  з  часом  стали  Василь  Гриньків,   Василь   Кузенко, 

Іван Кузенко,  Федір   Микитюк,   Василь   Михайлюк,   Іван   Мотрюк, 

Іван Чупрей, Богдан Романишин, Тарас Стадниченко11. Всього як членів 

СУМГ можна ідентифікувати чотирнадцять осіб. Про організацію знали 

ще Василь Копильців, Роман Ришко, Параска Ришко, Ілля  Курман, 

Яромир Зумер, Славомир Зумер, Григорій Нікітченко, Віктор Миков12. 

Головою організації був Д. Гриньків, Д. Демидів – заступником 

керівника з ідейних питань, а І-В. Шовковий – командиром боївки13. 

Щоправда, сам Д. Гриньків заявляв на таємних зборах групи у селищі 

Печеніжин, що керівником СУМГ є вчитель, який проживав у Рівненській 
 

7 Там само. арк. 162. 
8 Там само. арк. 155, 162. 
9  Рух  опору   в   Україні,   1960–1990:   енциклопедичний   довідник   /   передм.   Осипа   Зінкевича, 

Олеся Обертаса. К.: Смолоскип, 2012, С. 620; Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка 

Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий 

державний архів Служби безпеки України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. 

спр. 35527 П: у 4 т. т. 1. арк. 91. 
10 Захаров Б. Помер Дмитро Гриньків – засновник антирадянської організації 1970-х. URL: 

http://www.istpravda.com.ua/short/2012/01/25/70027/ (дата звернення: 15.02.2020). 
11 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 1. арк. 88, 89, 90; 

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998. С. 530–531; Лютий М. Незнищенна  пам’ять.  Всевідо. 2003. Ч. 34–35  

(21 берез.). С. 3. 
12 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 4. арк. 287. 
13 Там само. арк. 277, 281, 282. 

http://www.istpravda.com.ua/short/2012/01/25/70027/
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області14. У даному випадку йшлося про уродженця села Марківка 

Гриньківа Василя Івановича, вчителя математики в селі Тинне 

Сарненського району, що на Рівненщині15. Він, власне, був братом по 

матері Дмитра Гриньківа. У СУМГ, за задумом Д. Гриньківа, 

передбачалося створення «політико-керуючої групи», яка мала вести 

роз’яснювальну роботу, розробляти ідеї16. Також антирежимна організація 

мала мати Центральний комітет (ЦК), секретаря17. 

На перших організаційних зборах Д. Гриньківу та Д. Демидіву 

доручили розроблення статуту і програми, які в підсумку так і не 

з’явилися18. Передбачалося, що в Статуті мало бути написано, хто може 

вступати в організацію, якою повинна бути ця особа, а в програмі повинно 

бути розписано, яким чином має розвиватися провідна ідея підпільної 

групи19. 

Середній вік осіб, пов’язаних зі Спілкою на час її створення, 

становив 23 роки. Вони мали або здобували середню, так і середню 

спеціальну чи вищу освіти. Зосібна, середню освіту мали Микола Мотрюк, 

Василь Кузенко, а здубував І.-В. Шовковий. В І. Кузенка була середня 

спеціальна освіта, навчався в  училищі  М.  Мотрюк.  Вищу  освіту  мали  

В. Гриньків, Д. Демидів, І. Чупрей, а здобували Д. Гриньків, Р. Чупрей,    

Ф. Микитюк, Б. Романишин20. 

Переважно організатори та члени СУМГ були уродженцями села 

Марківка та селища Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської 

області. За соціальним походженням вони виходили з сімей селян та 

службовців.   За   професійною   ознакою   сумгівці   були    робітниками 

(Д. Гриньків, І.-В. Шовковий, М. Мотрюк, В. Кузенко), інженерами 
 

 

 
 

14 Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998. С. 530. 
15 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 4. арк. 287. 
16 Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998. С. 531. 
17 Там само, С. 531. 
18 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 1. арк. 82. 
19 Там само, арк. 82. 
20 Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998, с. 530–531; Лютий М. Незнищенна пам’ять.  Всевідо.  2003.  Ч.  34–35 

(21 берез.). С. 3. 
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(Д. Демидів,   І.   Чупрей),   службовцями    (І.    Кузенко),    вчителями    

(В. Гриньків), студентами (Ф. Микитюк, Р. Чупрей, Б. Романишин)21. 

Кожен учасник СУМГ мав своє псевдо. Так, Д. Гриньків отримав 

псевдо «Грім-Гора», Д. Демидів –  «Ворон»,  І.-В.  Шовковий  –  «Клин», 

Ф. Микитюк – «Пструг», Р. Чупрей – «Хміль», В. Михайлюк – «Яструб», 

М. Мотрюк – «Лісовик»22. Також усі члени підпільної групи складали 

присягу, яка звучала так: «Я клянуся на вірність ідеям України, за які 

боролися тисячі людей і вмирали, і зберегли цю ідею в своїх серцях. То ж і 

ми збережімо цю ідею, бо будемо боротися, доки б’ються наші серця і 

скільки буде нашої сили»23. 

Метою Спілки української молоді Галичини визначено боротись за 

Україну, щоб вона була вільною і суверенною державою, яка б не знала 

ніяких утисків з боку інших країн, щоб була самостійна як Польща, 

Австрія, Чехословаччина. СУМГ планувала вивести Україну зі складу 

СРСР, створити незалежну українську державу – «Самостійну Україну», в 

якій мав би існувати соціалістичний лад24. Цього планували досягти двома 

шляхами: або внаслідок самостійної діяльності підпільної групи, або через 

зв’язок з іншими антирадянськими організаціями, в тому числі 

закордонними25. У цілому важливими для Спілки були питання соціальної 

та національної справедливості26 . 

Мета і завдання СУМГ були витримані у дусі радикального 

націоналізму демократичного типу, до якого схилилася ОУН на 

українських землях після рішень свого Третього надзвичайного великого 

збору 1943 р. Вони передбачали заперечення монопартійної системи, 

антиімперіалізм, незв’язування членів ОУН жодними філософськими 

теоріями (ідеалістичними чи матеріалістичними) і релігіями; забезпечення 

 
21 Там само. 
22 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. сСпр. 35527 П: у 4 т. т. 1. арк. 88. 
23 Гриньків Дмитро Дмитрович: інтерв’ю / автор В. В. Овсієнко. URL: 

http://museum.khpg.org/index.php?id=1121879635 (дата звернення: 15.02.2020). 
24 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 1. арк. 80. 
25 Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998, С. 531; Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. 

Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий 

державний архів Служби безпеки України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. 

мпр. 35527 П: у 4 т. т. 2. арк. 249. 
26 Янко В. В. Ідеї соціальної та національної справедливості в українському дисидентському русі в 

1960–1980-их роках. Ґілея. 2007. Вип. 8. С. 117, 118. 

http://museum.khpg.org/index.php?id=1121879635
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широких громадянських прав і свобод, дотримання прав національних 

меншин у майбутній українській державі, побудова в ній безкласового 

суспільства з народною власністю на засоби виробництва; визнання 

демократії як основи внутрішньополітичного ладу в українській державі. 

Аналізуючи процес створення і функціонування підпільної групи, 

беручи за аналогію інші подібні організації, можна умовно виокремити три 

етапи в її діяльності: підготовчий, основний (діяльнісний), завершальний27. 

Підготовчий етап розпочався десь із 1971 р., коли у Дмитра Гриньківа 

найперше під впливом розмов з колишньою оунівкою Параскою Ришко 

виник  задум   створити   антирадянську   організацію.   Завершився   він  

31 січня 1972 р. заснуванням СУМГ. Основний (діяльнісний) етап охоплює 

період від 31 січня 1972 р., перших організаційних зборів, до кінця лютого 

1973 р., коли було імітовано саморозпуск організації. Завершальний етап в 

існуванні СУМГ бере свій відлік 14 березня 1973 р., коли Управлінням 

КДБ при Раді Міністрів УРСР у Івано-Франківській області було порушено 

кримінальну справу стосовно Д. Гриньківа, на підставі якої розпочались 

затримання та арешти провідних учасників підпільної групи. Його кінцем 

можна визначити 9 серпня 1973 р., коли було винесено вирок у справі 

членів Спілки української молоді Галичини. 

Особливості організаційної будови та політико-ідеологічних 

принципів визначали форми діяльності Спілки української молоді 

Галичини, зокрема це таємні збори членів підпільної групи, яких було 

дев’ять28. Вони проводились від січня 1972 р. до лютого 1973 р., найбільше 

в селищі Печеніжин, а  також в селі Марківка  та  місті Коломия.  У ніч з  

16 на 17 лютого 1973 р. планувалося провести «з’їзд» всіх учасників 

СУМГ, на якому обговорити та затвердити статут і програму організації29. 

Однак через відсутність І. Чупрея, Р. Чупрея, Б. Романишина він не 

відбувся30. 

Варто зазначити, що на нелегальних зборах СУМГ обговорювались 

різні питання, серед яких придбання друкарської машинки для 
 

27 Островський В. Об’єднана партія визволення України: епізоди історії. Ґілея. 2018. Вип. 132. С. 48. 
28 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П : у 4 т. т. 4. арк. 297. 
29 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 2. арк. 255;  

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998. С. 532. 
30 Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. К.: 

Вид-во імені Олени Теліги, 1998. С. 532. 
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виготовлення листівок та документів. Іншими формами діяльності 

дисидентської організації стали: вербування нових членів Спілки; розробка 

присяги, статуту, програми; збирання інформації про діяльність УПА та 

підпілля ОУН; збір коштів; запис патріотичних пісень; виготовлення 

печатки з назвою організації та емблемою – тризубом; встановлення 

зв’язків з іншими подібними антирадянськими організаціями; пошук і 

переховування зброї; збір українознавчої літератури – художньої, 

публіцистичної, наукової; крадіжка магнітофона, для запису своїх 

виступів; покладання в Печеніжині вінка до пам’ятника Олексі Довбушу з 

синьо-жовтою стрічкою з нагоди річниці його загибелі31. 

Основною причиною припинення діяльності організації стали  

доноси гравера Т. Стадниченка в органи КДБ, який мав виготовити печатку 

організації32. Щоправда, в обвинувальному висновку архівної кримінальної 

справи стосовно членів СУМГ зазначається, що 12–14 березня 1973 р. в 

органи державної безпеки по Івано-Франківській області від громадян 

Василя Михайлюка, Івана Чупрея та інших поступили заяви про те, що на 

території Коломийського району Івано-Франківської області існує і діє 

підпільна антирадянська націоналістична організація, керівником якої є 

житель    м. Коломия    Д.    Гриньків33.    На     підставі     вказаних     заяв 

14 березня 1973 р. Управляння КДБ при Раді Міністрів УРСР у Івано- 

Франківській області порушило кримінальну справу стосовно Д. Гриньківа 

за статтями 62 («Антирадянська агітація та пропаганда») і 64 («Участь в 

антирадянській   організації»)   Кримінального   кодексу  (КК)    УРСР34. 

15 березня  1973 р.  були  заарештовані  Д.   Гриньків,   І.-В.   Шовковий, 

М. Мотрюк,  затриманий  і  через  два  дні,   17   березня,   заарештований 

Р. Чупрей, через місяць, 13 квітня, – Д. Демидів35. Івано-Франківський 

 
31 Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987). Харків: Фоліо, 2003, С. 78; 

Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П : у 4 т. т. 2. арк. 256. 
32 Захаров Б. Спілка української молоді Галичини. URL: http://archive.khpg.org/index.php?id=1114702857 

(дата звернення: 15.02.2020). 
33 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 4. арк. 248. 
34 Там само. арк. 248. 
35 . Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього 

СРСР / упоряд.: Є. Захаров, В. Овсієнко. Харків: Харківська правозахисна група ; «Права людини», 2006. 

Т. 1, Ч. 1. С. 179–180; Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., 

Демидіва Д. І. і Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби 

безпеки України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 4. 

арк. 248. 

http://archive.khpg.org/index.php?id=1114702857
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обласний  суд   на   закритому   засіданні,   що   тривало   три   дні,   виніс  

9 серпня 1973 р. вирок: Д. Гриньків, як керівник організації, був 

засуджений до семи років  позбавлення  волі  та  на  три  роки  заслання,  

Д. Демидів та І.-В. Шовковий – до п’яти, М. Мотрюк і Р. Чупрей – до 

чотирьох років36. Постановою Верховного Суду України від 

9 липня 1994 р. вирок був частково скасований за відсутністю складу 

злочинів, передбачених статтями 62 і 64 КК УРСР37 

Висновки.  Спілка  української  молоді  Галичини  була  створена 

31 січня 1972 р. у селищі міського типу Печеніжин Коломийського району 

Івано-Франківської області, а припинила свою діяльність у березні 1973 р. 

ЇЇ мета – виведення України зі складу СРСР, створення незалежної 

української держави. Ініціатором заснування СУМГ став Дмитро Гриньків 

(1948–2012 рр.), який був не тільки відомим дисидентом, але й 

журналістом та письменником, зокрема видавцем машинописного 

позацензурного журналу «Карби гір» (1985–1989). Виникнення та 

існування антирежимної організації було пов’язане з осмисленням 

молоддю минулих етапів боротьби за державну самостійність України й 

прагнення до активних дій за її здобуття. Вона була близька до груп 

перехідного етапу, які єднають національний рух від ОУН та УПА до 

шістдесятників і наступного масового руху за національне відродження в 

роки перебудови. Хоча відсутні програмні документи, можна простежити у 

Спілці тенденції як критичного осмислення минулих етапів боротьби за 

незалежність, так і спроби пошуків нової тактики. СУМГ належала до 

дисидентських нелегальних самостійницьких організацій, за ідеологічним 

спрямуванням сповідувала радикальний націоналізм демократичного типу, 

спиралася на досвід діяльності ОУН. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і 

Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. ф. 5. оп. 1. спр. 35527 П: у 4 т. т. 4. арк. 426. 
37 Сапеляк С. Гриньків Дмитро Дмиторович URL: http://archive.khpg.org/m/index.php?id=1113894846 

(дата звернення: 15.02.2020); Сапеляк. С. Демидів Дмитро Ілліч 

URL: http://museum.khpg.org/index.php?id=1113896767 (дата звернення: 15.02.2020). 

http://archive.khpg.org/m/index.php?id=1113894846
http://museum.khpg.org/index.php?id=1113896767
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Максимець Богдан. Спілка української молоді Галичини: організаційні та 

політико-ідеологічні засади. Досліджуються організаційні та політико-ідеологічні 

засади Спілки української молоді Галичини. Висвітлюються причини й умови 

виникнення, склад членів, організаційна структура, мета підпільної групи. 

Аналізуються її етапи та форми діяльності. Визначаються обставини припинення 

існування дисидентської організації. 

Ключові слова: Дисидентство, Спілка української молоді Галичини, Івано-Франківська 

область, націоналізм. 

 
Maksymets Bohdan. Union of Ukrainian Youth of Galicia: organizational, political 

and ideological foundations. The organizational, political and ideological foundations of the 

Union of Ukrainian Youth of Galicia are examined. The causes and conditions of occurrence, 

the composition of the members, the organizational structure, the purpose of the underground 

group are highlighted. Its stages and forms of activity are analyzed. The circumstances of the 

dissolution of the dissident organization are determined. 

Key words: Dissidentism, Union of Ukrainian Youth of Galicia, Ivano-Frankivsk Region, 

nationalism. 
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кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Маріупольського державного університету (Маріуполь) 

 
ІДЕАЛ СВОБОДИ В ПУБЛІКАЦІЯХ ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА 

 
Поняття «свобода» має широке тлумачення та безліч інтерпретацій в 

різних галузях знань. У публіцистичних творах Вячеслава Чорновола 

розглянемо це слово в таких аспектах: 

1) свобода у сенсі прагнення волі українського народу в умовах 

радянського тоталітарного режиму (розвиток української культури, 

мови, ідеї української державності); 

2) свобода у сенсі свободи слова, свободи преси, свободи вираження 

думки, свободи творчості; 

3) Свобода як право людини (свобода політв’язнів). 

За освітою Вячеслав Чорновіл був журналістом, зокрема його 

талановиті публіцистичні твори отримали різноманітні премії  

(Міжнародна журналістська премія імені Ніколаса Томаліна, державна 

премія України імені Тараса Шевченка)1. Тому метою дослідження є 

визначення ідеалу свободи в публіцистичних творах Вячеслава Чорновола 

в контексті журналістикознавства. 

На думку Й. Лося свобода людини стає вищою від істини: «Свобода 

претендує на таку моральну автономію, яка практично означає її повну 

суверенність»2. 

Також науковці у творах В. Чорновола розглядають суть поняття 

свободи, що розкривається в контексті демократичних принципів та 

націонал-патріотичних ідеалів3. 

У   публіцистичній   збірці   «Правосуддя   чи    рецидиви    терору?» 

В. Чорновола є ідея боротьби за ідеал свободи, яка спостерігається в 

авторських коментарях та рефлексіях. Твір складається зі вступу, семи 

розділів («За що не карає стаття 62 Кримінального кодексу УРСР?»; 2. «Як 

виявляють «особливо небезпечних державних „злочинців”»; 3. «Попереднє 

слідство, або Фабрикація „злочину”»; 4. «Суд»; 5. «Мізерність, або 

 
1Чорновіл В. Твори: у 10-ти т. упоряд. Валентини Чорновіл; передм. В. Яременка, М. Коцюбинської. К., 

Смолоскип, 2002. Т. 1. С. 40 
2Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів 
III–IV рівнів акредитації. Львів: ПАІС, 2008. С. 131. 
3Сидоренко Н. Історія української журналістики. Особистості ХІХ – ХХ століть: навч. посіб. для студ. 

ВНЗ. К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2012. С. 154. 
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безглуздість  звинувачень  і  жорстокість   вироків»;   6.   «Розправа   над  

С. Караванським як яскравий приклад узаконеної сваволі»; 7. «Думки 

наостанку. Куди йдемо?»), додатків. В. Чорновіл публіцистично гостро 

описував умови життя політв’язнів та порушення прав і свобод людини. 

Автор використовує риторичні питання, зокрема полемізує на тему волі й 

законності у випадку арештів інтелігенції 1960-х рр. Іронія, метафори, 

порівняння, сатиричні й полемічні прийоми є притаманними для цього 

твору («громадянські імпульси найсправедливішого суспільства», 

«рахітична тінь задуманого», «профілактика мізків»)4. 

Розглядаючи ідеал свободи в контексті свободи преси, В. Чорновіл 

підкреслював       у      редакторській       статті      самвидавного     журналу 

«Український вісник», що видання повинно «...відображати інформацію 

про приховувані процеси в громадському українському житті, зокрема про 

порушення свободи слова та інших демократичних свобод, про судові та 

позасудові репресії на Україні, про порушення національної 

суверенності»5. У рубриці часопису «Про український самвидав» було 

висвітлено діяльність самвидаву як стихійної форми здійснення права на 

свободу слова, зокрема в ній було надруковано збірники «Лихо з розуму» і 

«Правосуддя чи рецидиви терору?» В. Чорновола. 

У другому періоді виходу  журналу  «Український  вісник»  1987  р.  

В. Чорновіл як редактор та автор приділяв увагу темі свободи слова та 

політики гласності. Проте у «Колонці редактора» В. Чорновіл повідомляв 

про наклепи на журнал в офіційній пресі: «Такої майже зоологічної люті, 

такої розгнузданості в засобах, які дозволяє собі щодо нас офіційна 

пропаганда, признатися, не сподівалися»6. 

У  №  13  часопису  «Український  вісник»  публікація  В. Чорновола 

«Сили застою на позвах з правдою»7є оглядом офіційної преси, яка 

продовжувала поширювати негатив про нелегальний журнал «Український 

вісник». Зокрема було проаналізовано негативні матеріали радянських ЗМІ 

на інтерв’ю В. Чорновола і М. Гориня, які спілкувалися з 

тележурналісткою М. Коломієць. Також було зроблено огляд телевізійних 

передач, в яких негативно  критикувався  журнал  «Український  вісник». 

В. Чорновіл виступав проти цензури на демократичних засадах, зокрема на 

захист   свободи   слова.   В   останньому   14   випуску   було  надруковано 
 

4  Чорновіл В. Твори: у 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; передм. Л. Танюка. К: Смолоскип, 2003. 
Т. 2. С. 152. 
5 Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. / упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М. Косіва. К.: Смолоскип, 2006. 
Т. 3. С. 61. 
6 Український вісник. 1987. № 9–10 (об’єднаний). С. 5. 
7 Український вісник. 1988. № 13. С.133. 
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продовження твору В. Чорновола «Сили застою на позвах з правдою 

(огляд пропагандистського двобою з партійною пресою)»8. Він вважав 

обмеження свободи слова нагальною проблемою для розвитку 

демократичного суспільства в Україні. 

Таким чином, ідеал свободи В. Чорновола охоплює різні аспекти: від 

свободи слова й творчості до волі народу та захисту прав людини. Гостре 

публіцистичне слово, художні прийоми, аналітичність і полеміка 

спонукають читачів до роздумів та дій щодо боротьби за свободу як ідеал. 

 
Мельникова-Курганова Олена Сергіївна. Ідеал свободи  в  публікаціях  

Вячеслава Чорновола. В статті досліджено публіцистичні твори Вячеслава Чорновола. 

Тема свободи в різних аспектах, способи подачі та художні прийоми в публікаціях було 

розглянуто в процесі аналізу. 

Ключові слова: публіцистика, Чорновіл, свобода слова, права людини, самвидав. 

 
Olena Melnykova-Kurhanova. The ideal of freedom in the publications of  

Vyacheslav Chornovil. The article deals writing on current affairs of Vyacheslav Chornovil. 

The theme of freedom in various aspects, features and artistic techniques of publications were 

under consideration during the process of analysis. 

Keywords: journalism, Chornovil, freedom of speech, human rights, self-published, samizdat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Український вісник. Випуск № 14. Архів музею при видавництві «Смолоскип». Машинопис. С. 148. 



90  

Валерій Островський 

кандидат історичних наук, в. о. доцента кафедри теорії та методики 
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МІФИ І ФАКТИ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ СПРОТИВ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Історія, як наука, вабить здебільшого вузькопрофільних дослідників 

чи поодиноких зацікавлених осіб. Натомість «пересічні» громадяни, що 

цілком закономірно, масово «споживають» міфи. Відаючи про це, 

міфотворці завжди матимуть «роботу», а отже й деконструктори не 

дармуватимуть. У даному разі для спростування використано 

загальнодоступні, загальновідомі факти, що їх витлумачено в нових, 

несподіваних ракурсах, а також архівні документи, що досі не вводилися в 

академічне середовище. 

Перший міф: діячі вітчизняного спротиву сповідували ідеологію 

націоналізму. Таке твердження увійшло в обіг із вивірено націленої «легкої 

руки» службовців радянських владних структур і партійних 

пропагандистів,  які  називали  патріотів  «українськими  націоналістами»9, 

«націоналістичними елементами»10, «націоналістами-фанатиками»11 та 

співзвучними, почасти, зневажливими кліше. Насправді, навіть 

найпослідовніші опоненти режиму щиро вірили в соціалістичні чи 

комуністичні гасла, бралися розбудовувати, удосконалювати відповідні 

суспільні    порядки.    Скажімо,    у    вступі   до    своєї   знаменитої   праці 

«Інтернаціоналізм чи русифікація?» Іван Дзюба переконував керівників 

УРСР у тому, що «дедалі ширше коло людей», які переймалися «долею 

своєї національності», вболівали за «повноту й здоров’я <…> нашого 

соціалістичного  й  майбутнього  комуністичного  суспільства»12.  Та  й сам 

 
9  Спеціальне  повідомлення.  Галузевий державний  архів Служби  безпеки  України.  ф. 16. оп. 5 (1974) 5. 

спр. 0990. арк. 251. 
10 Доповідна записка про локалізацію підривної діяльності націоналістичних елементів Української 

громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Галузевий державний архів Служби безпеки 

України. ф. 16. оп. 7 (1985) 49. спр. 1078. арк. 79. 
11 Доповідна   записка   про   притягнення   до   кримінальної   відповідальності   об’єкта   справи  «Блок» 

[Івана] Сокульського.   Галузевий   державний   архів   Служби   безпеки   України.   ф. 16. оп. 7 (1985) 52. 

спр. 1080. арк. 232–233. 
12 Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? Київ, 2005. С. 47, 49. 
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автор прихильно ставився до теорій «марксизму-ленінізму», головним 

чином, критикуючи російські підходи до розв’язання національних 

проблем у СРСР. 

Один із найавторитетніших активістів українського опозиційного 

політикуму – Вячеслав Чорновіл теж до певного часу витав у полоні 

соціалістичних ілюзій. Десь до кінця 1960-х рр. йому здавалося, що 

Україна могла би рухатися шляхом Югославії, Чехословаччини13. 

Поступово сприймав націоналістичні ідеологеми, але радше в питаннях 

визволення. Що ж стосується соціально-економічних, то передвиборча 

програма «Шлях до свободи», з котрою в кінці 1991 р. кандидував на 

посаду Президента, пропонувала недвозначні бачення соціалізму 

«з людським обличчям»14. Суголосних поглядів дотримувалися й інші 

колишні «антирежимники», які взялися кермувати незалежною державою. 

Лише деякі світочі мистецької інтелігенції сприймали та поділяли 

принципи націоналізму. Ілюстративний факт: 17 січня 1972 р. (після 

затримання!)  Василь Стус  написав до  Петра  Шелеста листа, де запевняв: 

«Я не націоналіст»; «Мені завжди ходило про те, щоб збудований нами 

соціалізм був більш соціалістичний, а будований комунізм – більш 

комуністичний»15. Уже в 1982 р., перебуваючи в смертельній неволі, поет 

уважав «надзвичайно ефективним» «профспілковий варіант визволення», а 

«загальнозрозумілою прийнятною мовою» боротьби – рух «за житло й 

шматок хліба», «за нормальну платню робітника»16. У причинах 

вкорінення таких думок немає нічого нелогічного, адже комуністична 

облуда супроводжувала кожного громадянина СРСР, фактично, від 

колиски до старості. На тих, які наважувалися інакомислити й інакодіяти, 

очікували залізні лещата репресивної машини. 

Другий міф: більшість чільних постатей опору змагали до 

відновлення незалежності України. На жаль, це бажане судження легко 

спростовується статистичними даними, підсиленими юридичним 

контекстом. 8 червня 1927 р. Центральний Виконавчий Комітет УРСР 

затвердив Кримінальний кодекс (КК)17 республіки. Із 1 квітня 1961 р. 

набрав чинності новий КК УРСР18. В обох, що їх неодноразово 
 

13 Деревінський В. Ф. Вячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків, 2016. С. 67. 
14 Там само. С. 390–421. 
15 Стус Д. В. Василь Стус: життя як творчість. 3-тє видання. Київ, 2015. С. 258. 
16 Стус В. С. З таборового зошита. Останній відомий лист Василя Стуса. Справа Василя Стуса. Збірка 

документів з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. В. Кіпіані. Харків, 2019. С. 685. 
17 Кримінальний кодекс УРСР. Київ, 1950. С. 16–20. 
18 Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. Київ, 

2010. С. 750. 
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доповнювали чи змінювали, сталими залишали так звані «Особливі 

частини», де містилися статті 541а (КК, 1927 р.), 56 ч. 1 (КК, 1961 р.), які 

карали за «зраду батьківщини», тобто за посягання «на державну 

незалежність» або «територіальну недоторканість» СРСР19. Проте, як не 

дивно, впродовж другої половини ХХ ст. за такі «провини» судили зрідка й 

не масово. У 2010 р. видавництво «Смолоскип» надрукувало 

енциклопедичний довідник «Рух опору в Україні: 1960–1990». Якщо 

вірити його укладачам, то із 670-х персоналій, ледве 15% відбували 

покарання за «зраду батьківщини» або за схожі «злочини»20. Приблизно 

половину від п’ятнадцятивідсоткового числа вироків ухвалили ще  до 

1951 р.:      за      приналежність      до      націоналістичного,     насамперед, 

«бандерівського» підпілля або за перебування в лавах Української 

повстанської армії. Отож, зі семиста подвижників вітчизняного опору 

всього-на-всього 7,5% (!) обстоювали самостійницькі устремління, позаяк 

за їх втілення передбачався розстріл. Доказом може слугувати епізод із 

засновником Української робітничо-селянської спілки Левком 

Лук’яненком, який в особисто розробленій програмі домагався виходу 

України  із  СРСР  згідно  зі  статтею 14  Конституції  УРСР  від  1937 р.   

20 травня 1961 р. Львівський обласний суд на підставі ст. 56 ч. 1 засудив 

«сміливця» до смертної кари21, яку згодом замінили п’ятнадцятьма роками 

позбавлення волі. Само собою зрозуміло, що, знаючи про такі  санкції, 

мало хто наважувався ризикувати життям хоч би й заради 

найблагороднішої мети. 

Третій міф: українці-опозиціонери вороже ставилися до інших націй, 

зокрема, до росіян і євреїв. Неправда. Протистояння із могутнім ворогом, 

уособленим «імперією зла», мимовільно гуртувало та спонукало до 

міжнаціональної толерантності. Як підтверджують документи КДБ, 

українські опозиціонери підтримували тісні зв’язки з російськими 

однодумцями.   Обопільні   контакти   пожвавилися   в   роки   створення   і 

розгортання діяльності Української громадської групи сприяння 

виконанню Гельсінських угод (УГГ). Росіяни Андрій Сахаров, 

Юрій Орлов, Іван Ковальов, Тетяна Осипова, Тетяна Великанова всіляко 

підтримували УГГ. «Московські демократи» своїми каналами передавали 

на   Захід   матеріали   групи,   інформаційні   повідомлення   про   виявлені 
 
 

 
19 Там само. 
20 Там само. 856 с. 
21 Лук’яненко Л. Г. Не дам загинуть Україні! Київ, 1994. С. 10–68. 
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випадки порушення прав людини в УРСР, про репресії щодо гельсінців22. 

Ще в 1974 р. письменник Олександр Солженіцин заснував «Російський 

громадський фонд допомоги в’язням сумління та їх сім’ям». Його 

розпорядник Сергій  Ходорович  та  «волонтерки»  Августа  Романова, 

Ніна Лісовська асигнували певні суми для організаційних потреб УГГ, для 

правозахисників, які відбували покарання, побратимів, які діяли на 

свободі, їхніх рідних і близьких23. 

Українці товаришували й співробітничали з євреями.  Зі  слів  

Йосипа Зісельса, спочатку він налагодив знайомства з Надією Світличною, 

Опанасом Заливахою, Зіновієм Красівським, Іваном Кандибою, Михайлом 

Горинем, а далі, як мовив, «пішло-поїхало»24. Здебільшого, знову ж таки, 

зближувалися в правозахисній сфері, при чому без будь-яких виявів 

антисемітизму чи українофобства, долаючи наявні стереотипи. Цю 

атмосферу перенесли в тюрми, колонії, в місця заслань, де ініціювали 

спільні протестні акції, голодування, відзначення національних, особистих 

свят25.   Євреї   вирізнялися   неабиякою   винахідливістю   в переправлянні 

«заґратованих» творів, документів не тільки у «велику зону», але й за 

кордон. Вони ж залишили чи не найтепліші спогади про політв’язнів з 

України.    Прикладами    можуть    слугувати    книга    Михайла  Хейфеца 

«Українські силуети»26, дописи Йосифа Менделевича, Бориса Пенсона, 

Якова Сусленського в іноземних часописах27. Феноменальні здібності 

проявив Ар’є (Юрій) Вудка, який неволячись разом з українськими 

поетами,   завчив   напам’ять  їх  вірші,   що  пізніше   опублікував у  збірці 

«Поезія з-за колючих дротів» (Мюнхен, 1978 р.)28. Крім того, українці 

плідно співпрацювали з лідерами литовської та вірменської опозицій. 

Четвертий («понятійний») міф: засуджені за участь в українському 

опорі відбували покарання в тюрмах і таборах (концтаборах). Із 
 

22 Доповідна записка про локалізацію підривної діяльності націоналістичних елементів Української 

громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Галузевий державний архів Служби безпеки 

України. ф. 16. оп. 7 (1985) 49. спр. 1078. арк. 79–88. 
23  Доповідна записка про припинення ворожої діяльності одного з організаторів Української громадської 

групи  сприяння виконанню Гельсінських  угод.  Галузевий  державний  архів Служби  безпеки   України. 

ф. 16. оп. 7 (1985) 49. спр. 1078. арк. 157–159. 
24 Зісельс Й. С. Українські та єврейські дисиденти: від спільної боротьби до самореалізації в  

національних державах / Український інститут національної пам’яті. URL: 

https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/dopovidi/konferenciya-ugs/ukrayinski-ta-yevreyski-dysydenty-vid- 

spilnoyi-borotby-do-samorealizaciyi-v-nacionalnyh-derzhavah (дата звернення: 17.02.2020). 
25 Там само. 
26 Хейфец М. Р. Українські силуети. Харків, 2015. 328 с. 
27 Іноземці про українських політв’язнів: спогади / упор. Олена Голуб; передм. Євгена Сверстюка. Київ, 

2013. 736 с. 
28 Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник… С. 126. 
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«тюрмами» все вірно. А от із «таборами» склалася понятійна плутанина. 

Дійсно, до 1960 р. в Радянському Союзі функціонували сотні виправно- 

трудових таборів, підлеглих Головному управлінню таборів. Натомість, ще 

в 1958 р. Рада Міністрів СРСР затвердила положення про виправно- 

трудові колонії (ВТК) і тюрми. На його основі (з дотриманням ієрархії 

документообігу) 26 липня 1961 р. указом Президії Верховної Ради УРСР 

затверджено «Положення про виправно-трудові колонії і тюрми МВС 

Української РСР», відповідно до якого запроваджували ВТК загального, 

посиленого, суворого, особливого режимів29. Таким чином, після  літа  

1961 р. усі, яких судили за «зраду батьківщини» (ст. 56 ч. 1 КК), 

«антирадянську агітацію і пропаганду» (ст. 62 КК), «організаційну 

діяльність» (ст. 64 КК)30, відбували покарання в тюрмах та/або колоніях, 

хоча їх за звичкою продовжували іменувати «таборами» в писемних 

джерелах особистісного походження, в масмедійних, а деколи і в наукових 

публікаціях. 

П’ятий міф: закордонні націоналістичні організації та «центри» 

керували діяльністю українських опозиціонерів. Ті, які кинули виклик 

системі, звісно, бажали міжнародного розголосу, розуміння з боку 

демократичної спільноти, через що й налагоджували стосунки, передусім, 

із земляками, які давніше покинули батьківщину. Від повоєнного періоду в 

країнах Західної Європи, Латинської Америки, в США, Канаді 

активізувалися еміграційні ОУН(б), ОУН(м), від 1956 р. – ОУН(з), від 

1970-х рр. створювалися численні «федерації»,  представництва,   комітети 

«оборони» «людських прав», окремих «переслідуваних»31. Але вони були 

настільки розрізненими та різношерстими, що апріорі не могли виконувати 

керівних і координуючих функцій. Разом із тим, володіючи розгалуженими 

мережами видавництв, радіостанцій, прес-служб, самовіддано розповідали 

світові про події в Україні. Завдяки їм самвидав перетворювався в 

тамвидав.  Із  іншого  боку,  українська  опозиція  режимові –  це,  по   суті, 

«організація    без    організації»32.    Тому    її    ніхто    і    ніяким способом 
 
 

29 Пенітенціарна система України: історія та сучасність: видання до 15-ої  річниці  утворення 

центрального органу виконавчої влади з питань виконання  покарань /  І. Г. Богатирьов І. Г.  та  ін..; за 

заг. ред. канд. юр. наук О. В. Лісіцкова. Київ, 2013. С. 23. 
30 Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник… С. 750–751. 
31  Патриляк І. К.  Організація  українських   націоналістів.   Енциклопедія   історії   України   /   редкол.: 

В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2010. Т. 7. С. 610–618. URL: 

http://history.org.ua/?termin=Orhanizatsiia_ukrainskykh (дата звернення: 18.02.2020); Рух опору в Україні: 

1960–1990. Енциклопедичний довідник… С. 48–49, 238–239, 306–323. 
32 Забілий Р. В. Як КГБ «перевиховував» колишніх повстанців. Історична правда. 2011. 20 квітня. URL: 

http://istpravda.com.ua/articles/2011/04/29/37231/ (дата звернення: 18.02.2020). 

http://history.org.ua/?termin=Orhanizatsiia_ukrainskykh
http://istpravda.com.ua/articles/2011/04/29/37231/
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централізовано  не  об’єднував,  ніхто  нею   не   верховодив.   Ті   майже 

70 підпільних груп і організацій, які вивчені істориками33, діяли, як то 

кажуть, «на свій страх і ризик». Але, попри все, не можна в жодному разі 

знецінювати тих, без перебільшення, титанічних зусиль, що їх докладала 

діаспора для розвою українського спротиву другої половини ХХ століття. 

 
Островський Валерій. Міфи і факти про український спротив другої 

половини ХХ століття. У статті спростовано найпоширеніші міфи, що стосуються 

вітчизняного опору 1950-х – середини 1980-х рр. Для деконструювання використано 

загальнодоступні, загальновідомі факти, що їх витлумачено в нових, несподіваних 

ракурсах, а також архівні документи, що досі не вводилися в науковий обіг. 

Ключові слова: міф, міфологізація, український спротив, український опозиційний рух.  

 
Ostrovskyi Valerii. Myths and Facts about the Ukrainian Resistance in the Second 

Half of the Twentieth Century. The article dismisses the most common myths about national 

opposition movements in the 1950 s – mid-1980 s. Public and generally known facts were 

used for this deconstruction, having been interpreted in new, unexpected perspectives, as well 

as archival documents that have not yet been put into scientific use. 

Keywords: myth, mythologization, Ukrainian resistance, Ukrainian opposition movement. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 Секо Я. П. Українські націоналістичні підпільні організації 1950–1970-х рр.: загальна характеристика. 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Серія: історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль, 2012. Вип. 2. С. 107–117. 
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кандидат історичних наук, провідний фахівець Навчально-наукового 

інституту історії, етнології і археології Карпат Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (Івано-Франківськ) 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ДИСИДЕНТА ОПАНАСА ЗАЛИВАХИ В 

УВ’ЯЗНЕННІ 

 
Опанас Іванович Заливаха (1925–2007) – видатний український 

художник, шістдесятник, учасник українського руху спротиву  

радянському режиму у 1960–70-х рр. Уродженець  Харківщини,  він  з  

1961 р. проживав у м. Станіслав (з 1962 р. – Івано-Франківськ). Із 1962 р. 

налагодив    контакти     із     діячами     шістдесятницького     середовища 

А. Горською, І. Дзюбою, І. Світличним,  В. Чорноволом,  Є. Сверстюком, 

Б. Горинем та ін. Активно поширював в Івано-Франківську привезену із 

Києва та Львова самвидавну і тамвидавну літературу, критикував політику 

радянської влади в національному питанні. 

Діяльність О. Заливахи в руслі руху спротиву радянському режиму 

не залишилася поза увагою КДБ УРСР. У жовтні 1964 р. він був підданий 

профілактиці через «поширення серед оточення націоналістичної 

літератури та ідейно шкідливих документів». У квітні наступного року 

художника було вдруге профілактовано «за участі трудового колективу»34. 

Зрештою, 28 серпня 1965 р. працівники КДБ в ході т. зв. «першої хвилі 

арештів українських дисидентів» затримали О. Заливаху у м. Івано- 

Франківськ. Під час обшуку на його квартирі вилучено дві фотоплівки із 

бюлетенями Закордонного представництва Української Головної 

Визвольної Ради (ЗП УГВР), а в помешканнях його  найближчого  

оточення – інші тамвидавні та самвидавні документи. Художника було 

піддано арешту та висунуто звинувачення в «антирадянській агітації та 

пропаганді» за ч. І ст. 62 КК УРСР35. 

Слідство у справі О. Заливахи, яким керував співробітник Івано- 

Франківського управління КДБ П. Баранов, тривало до лютого 1966 р. Під 

час допитів художник, перебуваючи під психологічним і моральним 

тиском, змушений був визнати, що «…своїми діями він наніс шкоду 

Радянській державі… намагався посіяти зневіру в радянський державний і 
 

34 Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ). ф. 16. спр. 944. арк. 184. 
35 ГДА СБУ. ф. 16. спр. 952. арк. 179–180. 
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суспільний устрій»36. У березні 1965 р. у Івано-Франківську відбувся 

закритий судовий процес над О. Заливахою, під час якого художник 

«визнав свою провину» по всіх епізодах обвинувачення (стосувалися 

переважно поширення «антирадянської» літератури). Крім того, судячи з 

тексту  вироку,  покази  проти   підсудного   дали   свідки   В. Турецький, 

О. Коровай,  Г. Недашківська,  І. Драгомирова,  М. Кухтяк,   І. Затишний, 

Б. Шляхтич. Зрештою, О. Заливаху було засуджено до позбавлення волі у 

виправних колоніях суворого режиму строком на 5 років37. Розглянувши 

касаційну скаргу художника 21 квітня 1966 р., Верховний Суд УРСР 

підстав для пом’якшення вироку не знайшов38. 

Протягом травня – липня 1966 р. відбулося етапування О. Заливахи 

до Мордовських виправно-трудових колоній (ВТК). Із Львова і до самої 

Мордовії художника перевозили в одному вагоні з іншим засудженим 

дисидентом –    істориком    В. Морозом39.    Термін     свого     покарання 

О. Заливаха відбував у колонії № 11 (385-ІІ) у с. Явас Мордовської АРСР, 

яка відносилася до Дубравної ВТК. Тут він працював вантажником та 

кочегаром. Перебування у складних умовах ув’язнення не зламало 

художника, який продовжив дисидентську діяльність. За доповідною 

запискою КДБ від 28 грудня 1966 р., незважаючи на здійснювану 

спецслужбами роботу щодо «ідеологічного перевиховання» засуджених,  

О. Заливаха не змінив своїх «антирадянських» переконань40. Протягом 

усього періоду ув’язнення він підтримував контакти через листування із 

представниками київського дисидентського середовища А. Горською, 

Іваном  та  Надією  Світличними;  отримував  бандеролі  із   книгами  від   

І. Світличного та В. Чорновола41. Щоправда, інколи листи не пропускала 

табірна цензура. 

Вже на початку 1967 р. художник зблизився з іншими 

представниками української інтелігенції, репресованими в ході «першої 

хвилі    арештів» –    М. Масютком,    М. та    Б. Горинями,    В. Морозом, 

Я. Гевричем, М. Озерним42. Також він зав’язав знайомства із колишніми 

учасниками ОУН і УПА, ув’язненими в радянських колоніях. Особливо 

значний вплив на погляди та світогляд О. Заливахи справила зустріч із 
 
 

36 ГДА СБУ. ф. 16. спр. 946. арк. 316. 
37 ГДА СБУ. ф. 16. спр. 952. арк.180. 
38 Там само, арк. 166. 
39 Паска Б. Валентин Мороз: прапор українського дисидентства. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. С. 78. 
40 ГДА СБУ. ф. 16, 950. арк. 313; ГДА СБУ. ф. 16. спр. 951. арк. 266. 
41 Чорновіл В. Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців»). Львів : Меморіал, 1991. С. 75–83. 
42 ГДА СБУ. ф. 16. спр. 951. арк. 264. 
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довголітнім українським політв’язнем Михайлом Сорокою. У своїх 

пізніших  спогадах   художник   із   великим   пієтетом   називав М. Сороку 

«лицарем української ідеї»43. Досить близькими були відносини художника 

із  дисидентами  І. Гелем  та  С. Караванським; разом вони налагодили 

канали передачі виготовлених у колонії заяв, статей і матеріалів на волю44. 

Незважаючи на заборону малювати, О. Заливаха у колонії виготовив 

екслібриси з елементами української національної символіки для багатьох 

товаришів по нещастю.   Неодноразово популяризував  серед інших 

заарештованих імена і твори І. Дзюби, І. Світличного, Л. Костенко. У 

березні 1967 р. брав активну участь у відзначенні  в’язнями-українцями 11-

ї колонії Дня Т. Шевченка. Зокрема, він виконав портрет Кобзаря та 

відкрив урочисте дійство промовою. Згодом виконаний О. Заливахою 

портрет Т. Шевченка, а також його екслібриси через посередництво 

Б. Гориня було нелегальним шляхом вивезено з колонії. Також у табірних 

умовах  художник  зумів   виконати   портрети   Б. Гориня   та латвійського 

політв’язня поета Кнутса Скуєнікса45. 

Протягом 1966–1968 рр. ув’язнені в Дубравній ВТК українці завдяки 

тісним взаємозв’язкам і дружнім відносинам таємно від табірної 

адміністрації виготовили більше 20 заяв, скарг і клопотань на адресу 

партійних  і  радянських  органів   влади.   Їх   авторами   були,   зокрема, 

В. Мороз, М. Масютко, М. Горинь, І. Гель, М. Осадчий, С. Караванський, 

Л. Лук’яненко, І. Кандиба та ін. Значну частину цих документів 

нелегальним шляхом було передано за межі колонії, поширені 

самвидавним шляхом на території України, а також відправлені за кордон. 

Станом на лютий 1968 р. серед усіх документів, які транслювалися через 

радіопередачі з-поза «залізної завіси» на СРСР, більше 75% були 

виготовлені саме в Дубравній ВТК46. П’ятого квітня 1967 р. свою заяву на 

адресу Голови Верховного Суду УРСР написав і О. Заливаха. Невдовзі 

журналіст В. Чорновіл включив заяву художника до своєї самвидавної 

збірки «Лихо з розуму (портрети 20-ти злочинців)»47. 

У своїй заяві О. Заливаха,  опираючись  на  Декларацію прав людини 

1948 р. та Конституцію СРСР, вказував  на незаконність свого засудження. 
 

 
43 Бондарук Л. Михайло Сорока. Дрогобич: Відродження, 2001. С. 73–74. 
44 Інтерв’ю з Гелем І. А., 1937 р. нар., с. Кліцко, Городоцький р-н, Львівська обл. Запис 25.06.2003, 

м. Київ, інтерв’юери Кіпіані В., Овсієнко В. URL: http://museum.khpg.org/index.php?id=1348418185. 
45  Гель  І.  Виклик  системі:  український  визвольний  рух  другої  половини  ХХ  століття  /  ред.  та 

упор. І. В. Єзерська; Центр досліджень визвольного руху. Львів: Часопис, 2013. С. 240, 248. 
46 ГДА СБУ. ф. 16, 961. арк. 56–57. 
47 Чорновіл В. Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців»). Львів : Меморіал, 1991. С. 303–307. 

http://museum.khpg.org/index.php?id=1348418185
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Арешти 1965 р. він порівнював із сталінськими репресіями проти 

української нації 1930–50-х рр., вказував на фабрикування своєї справи 

працівниками КДБ та закритість судового процесу як ознаки порушення 

принципів правосуддя. Художник відкрито виступав проти засилля в СРСР 

російського «великодержавного шовінізму», утисків української мови та 

культури. Особливу увагу привертав до складного становища мільйонів 

українців у Радянському Союзі поза межами УРСР, «…які не мають там 

українських шкіл, серед них не проводиться ніякого українського 

культурно-освітнього життя»48. Виступав проти засилля співробітників 

КДБ, яких називав «кримінальними державними злочинцями». Вимагав 

перегляду своєї справи із дотримання принципів законності та порушення 

судових справ проти «шовіністів». На основі тексту заяви О. Заливахи 

можна зробити певні висновки про засади його політичних поглядів. 

Художник визнавав радянську владу в Україні легітимною, намагався 

зав’язати із нею діалог на ґрунті необхідності дотримання діючої 

Конституції та підписаної СРСР Декларації прав людини. Закликав до 

трансформації національної політики в УРСР в плані розширення 

національних прав українців49. Діяльність політв’язня цілком вписувалась 

у націоналізаційну парадигму українського національного руху (етап 

шістдесятницького правозахисту). 

Під кінець періоду ув’язнення, у 1970 р. О. Заливаха зблизився із 

засудженими членами підпільної організації Український національний 

фронт (УНФ) Я. Лесівим та Г. Прокоповичем. Вони разом намагалися 

протистояти заходам «виховного характеру» зі сторони КДБ у 

мордовських колоніях. У травні 1970 р. за клопотанням КДБ при РМ УРСР 

було достроково звільнено 6 українських політв’язнів, які відкрито 

відмовилися від свого «націоналістичного минулого». Для збереження 

стійкості    решти    ув’язнених    українців     О. Заливаха,     Я. Лесів    та 

Г. Прокопович поширювали інформацію про те, що звільнено тільки тих 

засуджених, які співпрацювали з КДБ50. Цього ж року художник, 

знаходячись у колонії, написав відкритого листа поету Д. Павличку, в 

якому засудив компрадорську позицію «офіційної» української радянської 

інтелігенції. Лист було переправлено київському дисиденту Є. Сверстюку, 

який, проте, із етичних міркувань вирішив його не оприлюднювати та 
 

 

 
48 Там само. С. 304. 
49 Там само. С.306. 
50 ГДА СБУ. ф. 16. спр. 982. арк. 145. 
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спалити51. Зрештою, наприкінці серпня 1970 р. після закінчення терміну 

ув’язнення О. Заливаху було звільнено. На початку 1970-х рр. художнику 

вдалося відновити контакти із середовищем українського 

шістдесятницького правозахисту та продовжити дисидентську діяльність. 

Отже, арешт та судова розправа над О. Заливахою не змогли 

зупинити його дисидентську діяльність та не змінили опозиційних щодо 

офіційної політики радянського режиму переконань. Основними методами 

антирежимної діяльності політв’язня у мордовських колоніях були участь 

в українських культурних заходах, створення екслібрисів із національною 

символікою, налагодження каналу передачі документів і матеріалів із 

колонії на волю, написання заяви протесту на адресу Голови Верховного 

Суду   УРСР   тощо.   Знайомство   та   тісні   взаємини   із    В. Морозом, 

М. Сорокою, І. Гелем, С. Караванським, Я. Лесівим значно зміцнили та 

укріпили погляди О. Заливахи щодо необхідності подальшої боротьби за 

відродження української національної свідомості та культури. Хоча в 

порівнянні із В. Морозом, М. Масютком, М. Горинем, І. Гелем діяльність 

О. Заливахи в умовах ув’язнення була дещо менш інтенсивною, саме в 

мордовських колоніях художник остаточно утвердився як дієвий учасник 

українського шістдесятницького правозахисту. 

 
Паска Богдан. Діяльність дисидента Опанаса Заливахи в ув’язненні. У статті 

розглядається дисидентська діяльність художника Опанаса Заливахи в умовах 

ув’язнення в мордовських колоніях в другій половині 1960-х рр. Автор зосереджує 

увагу   на   ключових   методах   діяльності   політв’язня.   Розкриваються   відносини  

О. Заливахи з іншими дисидентами. 

Ключові слова: Опанас Заливаха, український дисидентський рух, шістдесятницький 

правозахист, Мордовські виправно-трудові колонії, перша хвиля арештів. 

 
Paska Bohdan. Activity of Dissident Opanas Zalyvakha in Prison. The article deals 

with the dissident activities of artist Opanas Zalivakha during his detention in the Mordovian 

colonies in the second half of the 1960s. O. Zalakhakha’s relations with other dissidents are 

revealed. 

Keywords: Opanas Zalyvakha, Ukrainian dissident movement, the Sixtiers human rights 

movement, the Mordovian corrective labour colonies, the first wave of arrests. 

 

 

 

 

 
 

 
 

51 Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. / упоряд. Валентина Чорновіл; передм. М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 

2005. Т. 4, Кн. 2. С. 476–478. 
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Володимир Піпаш 

кандидат історичних наук, голова «Рухівського братства Закарпаття», 

голова Закарпатського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка (Рахів) 

 
ЯК ЗРУЙНУВАТИ ТОТАЛІТАРНУ ІМПЕРІЮ 

(ІЗ УКРАЇНСЬКОГО «ДОСВІДУ») 

 
Наразі світовою тенденцією розвитку людської цивілізації є 

поширення демократії, поступове зменшення числа тоталітарних держав 

та імперій, хоча низка таких ще існує. У 1991 р. зазнала краху потужна 

тоталітарна «імперія зла» – Радянський Союз. Розпад її відбувся завдяки 

проголошенню незалежності України. Однак, останнє стало можливим у 

результаті певних процесів, які відбувалися у ній у другій половині 80-их 

– на початку 90-х рр. ХХ ст.: доволі таки інтенсивного та зростаючого 

процесу демократизації, руйнування тоталітарної системи у республіці, 

зародження громадянського суспільства, розгортання національно- 

визвольної боротьби. Процес проходив у діалектичному розвитку 

боротьби, яка давалася дуже нелегко. Поява і становлення одного 

чинника спричиняла зародження іншого. Дослідження їх діалектичного 

наростання і є темою даної статті. Адже досвід України є цікавим, може 

мати ще й пізнавальне значення для інших народів, які ведуть боротьбу 

за демократію. 

Чинники почали діяти після того, як під тиском, зокрема, загрози 

економічної катастрофи, яка назрівала, породженої, у свою чергу, 

провалом «експерименту» із побудови комунізму, поразки у «гонці 

озброєнь» тощо, найвище керівництво СРСР на чолі з М. Горбачовим 

було змушене піти на певну лібералізацію режиму, відому під назвою 

«перебудова». Вона передбачала і т. зв. «гласність», тобто певні поступки 

у бік «Свободи слова». Але це не було першим чинником. 

Цьому передували два: існування ще з 60-х рр. дисидентського руху, 

а також і закордонної діаспори, з котрою дисиденти мали зв’язок, та 

мовлення зарубіжних радіостанцій, які велися на національних мовах для 

народів СРСР. 

«Гласність» (третій чинник) стала відкриттям «скрині Пандори». За 

нею послідували: 

Четвертий чинник – звільнення політв’язнів та їх доручення до 

суспільно-політичного життя. 
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П’ятий – поява незалежних від Компартії (себто влади) організацій. 

Їх так і почали називати: «неформальні». 

Шостий – поява незалежних від влади масових зібрань – мітингів, 

демонстрацій тощо, які організовували «неформали». 

Сьомий – поява позацензурних видань (нині таку функцію виконує 

інтернет, соцмережі). 

Восьмий – створення організацій народнофронтівського типу, де 

об’єдналися противники режиму (в Україні вона тримала назву: 

«Народний Рух України за перебудову», до речі його Установчий з’їзд 

мав теж ознаки мітингового характеру). 

Дев’ятий – діяльність Народних фронтів, зокрема – найважливіші: 

особливо потужні масові акції (в Україні це: відзначення Дня Злуки в 

1990 р., річниці битви під Берестечком (на погляд автора саме 

споглядання з гелікоптера мільйонів людей, організованих НРУ, 

вплинуло на зміну позиції Л. Кравчука), Ювілею козацтва, «Революція на 

граніті» тощо), організація виборів до Верховної та місцевих рад і 

проходження до них його висуванців, які перетворили їх на «трибуну» та 

«проштовхували» прийняття подальших демократичних законодавчих 

актів та, як це було в Україні, агітаційно-організаційна кампанія 

напередодні Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. 

Дещо детальніше: 

На початку перебудови розвиток демократичних процесів в Україні 

значно відставав від московських та прибалтійських, що дало підставу 

називати   УРСР   «заповідником   застою».    ЦК    КПУ,    на    чолі    з  

В. Щербицьким, докладало всіх зусиль, аби нові віяння не торкнулися 

України1. Стосувалося це і такого першого демократичного явища, як 

«гласності». Якщо у московських виданнях уже публікувалися матеріали 

з позиції плюралізму, висвітлювалися перед тим заборонені теми, то в 

Україні майже усе і далі мовчало. Тож «перебудовчу» інформацію 

українці отримували із газет «Аргументи и Факти», «Огонька», інших 

московських журналів. Чи не єдиною газетою, яка обережно, але таки 

осмілювалася виступати «не так», як велів ЦК КПУ, був орган Спілки 

письменників України – «Літературна Україна». Із 1986 р. вона почала 

порушувати питання упослідженого становища українських мови, 

культури, освіти, літератури тощо. 
 
 
 

1 Алексєєв Ю. М., Алексєєв Ю., Кульчицький С., Слюсаренко А. Україна на зламі історичних епох. 

(Державотворчий процес 1985 – 1999 рр.). Київ.: Екс Об, 2000. С. 15. 
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Роком, коли в Україні почали відчуватися паростки нових віянь 

можна вважати 1987 р. Передусім це стосувалося зародження значної 

кількості неформальних організацій – від клубів за інтересами до 

політико-культурологічних. На липень 1987 р. їх уже було 20 тисяч2. 

Особливе значення мали ті, які переймалися суспільно-політичними 

проблемами. Зокрема, у серпні 1987 р. у Києві утворений Український 

культурологічний клуб (УКК), на засіданнях якого аналізувалася ситуація 

в національно-мовному питанні, відроджувалася правда про Голодомор, 

інші «білі плями» історії, лунала правда про замовчування аварії на 

ЧАЕС, велася, як пише В. Литвин «ще обережна, критика діяльності 

влади»3. УКК об’єднував до чотирьохсот осіб, а засідання відбувалися 

щотижня. Тоді ж при Будинку вчених АН УРСР утворюється 

українознавчий клуб «Спадщина», при КДУ ім. Т. Шевченка — 

студентське об’єднання «Громада», у Львові — «Товариство Лева»4. 

Величезний поштовх створення різноманітних груп «зелених» справило 

розповсюдження справжньої інформації про істинні масштаби та 

наслідки Чорнобильської катастрофи. 

В Україну починають повертатися з тюрем та заслань дисиденти, 

зокрема  В.  Чорновіл,  М.  та  Б.   Горині,   М.   Руденко,   І.   Калинець, 

О. Шевченко, котрі відновлюють діяльність Української Гельсінської 

Групи (УГГ). У серпні 1987 р. В. Чорновіл відроджує випуск 

«Українського вісника». 7 грудня 1987 р. низка почесних членів 

Міжнародного ПЕН-клубу — І.  Калинець,  М.  Осадчий,  М.  Руденко,  

Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Чорновіл та ін. ухвалили декларацію про 

створення Української асоціації незалежної творчої інтелігенції 

(УАНТеl)5. Було засновано її орган – журнал «Кафедра».  Наприкінці 

1987 р. був утворений Комітет захисту УГКЦ на чолі з І. Гелем 6. 

Члени УГГ, за ініціативою, як стверджує Б. Горинь, В. Чорновола, 

взялися за створення, практично, першої за всі роки існування радянської 

влади, альтернативної до КПСС політичної партії7. 7 липня 1988 р. було 
 

2 Литвин В. Політична арена України. Дієві особи та виконавці. К: Абрис, 1994. С.97. 
3 Чуприна С. Бути чи не бути? Бути! Український вісник. 1987. Випуск 8. С. 133–140; Кириченко С. Мої 

враження від двох вечорів нового клубу. Український вісник. 1987. Випуск 8… С. 138–140; Шевченко В. 

Український культурологічний клуб живе. Український вісник. 1988. Випуск 11–12. С. 227–234. 
4 Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. К: «Либідь», 1993. С. 10. 
5 Декларація української асоціації незалежної творчої інтелігенції (УАНТеL). Кафедра. 1988. № 1. 

Передрук закордонного представництва Української Гельсінської спілки, 1989. С. 9–10. 
6 Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-их – початок 1990-их років. К.: 

Видавництво імені Олени Теліги, 1998. С. 280. 
7 Горинь Б. Вячеслав Чорновіл – ініціатор створення УГС. Чорноволівські читання / 

[укладач: М. Влащук]. К. 2003. С. 33–43. 
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оприлюднено Декларацію принципів Української Гельсінської Спілки 

(УГС)8. «Український вісник» був оголошений органом УГС9. Окрім 

цього почали видаватись додатки до нього під назвою «УВ-Експрес», а 

також «Листки» пресової служби УГС, побудовані у формі 

інформаційно-публіцистичної листівки, які розходилися «незнаними 

раніше у самвидаві тиражами»10. 

11–12 червня 1988 р. у Львові відбулася нарада представників 

національно-демократичних рухів Грузії, Латвії, Литви, Естонії, Вірменії 

та України, на якій було утворено Координаційний комітет патріотичних 

рухів народів СРСР, до складу якого від України ввійшли В. Чорновіл та 

С. Хмара11. Влітку 1988 р. виникли Українська демократична спілка та 

Народна спілка сприяння перебудові. Однак вони після кількох акцій, під 

тиском владних структур, припинили діяльність12. 

Із кінця 1987 р. українські неформали пробують започаткувати такий 

засіб донесення своїх ідей до громадськості, як мітинги та демонстрації. 

Проведення першої альтернативної демонстрації, присвяченій восьмій 

річниці введення радянських військ в Афганістан, було заплановане 

пацифістською організацією «За відновлення довір’я між Сходом і 

Заходом» на 26 грудня 1987 р. Однак владі вдалося, заарештувавши 

близько 15 активістів групи та оточивши площу Ринок у Львові, де вона 

мала відбутися, міліцейським кордоном, її зірвати13. 26 квітня 1988 р., у 

другу річницю Чорнобильської катастрофи, у Києві була розігнана і 

перша екологічна демонстрація. Перший не розігнаний мітинг відбувся 

13 червня 1988 р. у Львові. У ньому взяло участь понад тисячу осіб.  

Через три дні (16 червня) пройшов наступний, у якому взяло участь вже 

сім тисяч львів’ян. Саме на ньому вперше пролунав заклик до створення 

«Демократичного фронту сприяння перебудові»14. Адже за прикладом 

Народних фронтів Прибалтики, ідея про об’єднання у таку структуру в 

Україні стає дедалі популярнішою. 
 

 
8 Українська Гельсінська спілка. Декларація принципів. Русначенко А. Національно-визвольний рух…— 

С. 234 — 240. 
9 Горинь Б. Вячеслав Чорновіл – ініціатор створення УГС ... С. 33–43. 
10 Листки прес-служби УГС за липень–серпень 1988 року. Київ-Львів: Передрук Закордонного 

представництва Української Гельсінської Спілки. 1988. С. 3. 
11 Повідомлення про створення координаційного комітету патріотичних рухів народів СРСР. Український 

вісник. 1988. Випуск 13. С. 9–10. 
12 Гарань О. Убити дракона. … С. 15–16. 
13 Зірвана демонстрація у Львові. Український вісник. 1988. Випуск 11–12. С. 225–226. 
14 Десять днів, що сколихнули Львів… УВ–Експрес. № 8. Нью-Йорк: Передрук Закордонного 

представництва Української Гельсінської спілки.1989. С. 5–7. 
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21 червня на мітинг зібралося вже 40 – 50 тисяч львів’ян15. Ще один 

відбувся 7 липня. Зрозумівши, що головним місцем проведення мітингів 

стає площа біля пам’ятника І. Франкові, її, начебто задля ремонту, 

огородили   парканом   16.   Водночас  влада,   намагаючись  не допустити 

«експорту» мітингів за межі Львова, вирішила перейти у наступ, 

застосовуючи репресивні методи. За кілька днів до призначеного УКК 

(який увійшов у склад УГС) на 24 липня 1988 р. мітингу у Києві, у КДБ 

почали викликати активістів УКК, членів УГС, умовляти і погрожувати 

не  проводити  його.  Коли  ж  це  не  допомогло,  то,  як  розповідається у 

«Листку Прес-служби УГС»: «…24 липня за єдиною командою по всьому 

Києву почалося виловлювання активістів УКК. Людей ловили біля 

власних будинків, на вулицях, біля магазинів, запихали їх у машини і 

розвозили по різних районах Київської та сусідньої Чернігівської 

областей, де подалі від населених пунктів виштовхували з машин і 

залишали посеред лісу чи поля. Людолови діяли за однієї програмою: 

ніяких санкцій не пред’являли, при відмові сідати в машину, пускали у 

хід кулаки… Особливу наругу вчинили над Ларисою Лохвицькою, якій 

по дорозі зробили два уколи сильного психотропного заходу… В такому 

стані Лохвицьку викинули з машини поблизу від київського села 

Осокорки. Декому, завізши у безлюдне місце, загрожували вбивством… 

Над іншими знущалися: викинувши під київським селом Чабани на 

польовій дорозі…»17. 28 липня міліцією був розігнаний мітинг у Львові, а 

близько п’ятдесяти активістів заарештували та засудили до 15 діб18. 

Надзвичайно  жорстоко  був  розігнаний   наступний   львівський  мітинг 

4 серпня. Листок прес-служби УГС повідомляє про це так: «Розправа 

почалася о 19-й год. Вимуштрувані бойовики із шостої роти спеціального 

призначення кидалися між людей, вихоплювали заплановану жертву і 

волокли до машини. Молоду жінку, що відчайдушно опиралася, схопили 

за голову і товкли об край кузова. Ще одну жінку тягли до «воронка» за 

коси, іншу штовхнули до машини так, що вона впала, розбивши коліна. 

Якогось юнака несли за ноги і волосся. Підлітка, що клацнув 

фотоапаратом, потягнули під ревний плач матері. Нацьковані собаки 

рвали   на   спинах   сорочки   і   плаття,   кусали   людей…»19.   Керівника 

 
15 Десять днів, що сколихнули Львів… С. 8. 
16 Справжнє нутро Львівської влади. УВ-Експрес. № 9. Нью-Йорк: Передрук Закордонного 

представництва Української Гельсінської спілки. 1989. С. 23.. 
17 Дійшли до ручки…. УВ-Експрес. № 9… С. 14. 

18 Справжнє нутро Львівської влади… С. 23. 
19 «Кривавий четвер «перебудови». УВ–Експрес. № 9… С. 25–26. 
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ініціативної групи організації мітингу – інженера І. Макара, за 

сфабрикованим звинуваченням засудили до 3 років в’язниці20. 

Однак,  незабаром  влада  була  змушена   йти   на   поступки,   тож 

13 листопада 1988 р. у Києві відбувся перший великий санкціонований 

мітинг, де теж пролунав заклик про створення Народного фронту21. 

Додамо, що теми, які піднімалися на перших мітингах стосувалися як 

історичної правди, так і реальної дійсності, ставилися вимоги 

демократизації та національного відродження. 

Утворена була ініціативна група для організації Народного Руху на 

письменницьких зборах у приміщенні СПУ 23 листопада. Окрім 

письменників, на них були присутні представники «Спадщини», 

«Громади»    та    ін.    неформальних    об’єднань22.    Як     згадує    

Віктор Лінчевський, він, а  також  Іван  Заєць,  Віктор  Кулинич, 

Олексанр Мосіюк у жовтні 1988 р., кого він називає «київською групою 

ініціаторів» створення українського Народного фронту, у жовтні 1988 р. 

кілька разів заходили до І. Драча та, показуючи програми прибалтійських 

Народних фронтів, пропонували йому «разом взятися за створення 

подібної громадської організації в Україні». Лінчевський пояснює 

причину, чому вони таке пропонували саме І. Драчу: «Спілка 

письменників – єдина із спілок української інтелігенції – була 

організованою.   А   І.   Драч   очолював   тоді   Київську    організацію 

СП України»23. 

Важливою підтримкою для НРУ стало створення Товариства 

української мови ім. Т. Шевченка (ТУМШу) та «Меморіалу». Установча 

конференція ТУМШ відбулася 11-12 лютого 1989 р., а Українського 

добровільного   історико-просвітницького   товариства    «Меморіал»    – 

4 березня 1989 р.24. 

З 1989 р. мітинги та інші масові заходи стають регулярними, їх 

проведення поширюється на інші міста. Водночас промислові, передусім 

шахтарські центри України, струсонув потужний страйковий рух. 

Навесні, особливо влітку 1989 р., починає виходити досить-таки 

велика кількість «неформальних», самвидавівських, позацензурних  газет 
 

20  Львівський інженер Іван Макар – перший політв’язень української «перебудови».  УВ–Експрес. №  9… 

С. 30. 
21 Гарань О. Убити дракона… С. 21. 
22 Піпаш В. Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби українців на зламі 80–90-х 

років ХХ століття: закарпатський регіональний аспект. Ужгород: Гражда, 2008. С. 55. 
23 Лінчевський В. Не дуже веселий ювілей. Народна газета. 1999. 9–15 вересня. 

24 Народження українського «Меморіялу». УВ–Експрес. 1989. № 12. Березень. Нью-Йорк: Передрук 

закордонного представництва Української Гельсінської спілки, 1989. 31 с. 
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(серед них: «Віче», «Поступ», «Голос відродження»), що означало кінець 

монополії Компартії на пресу. Матеріали, як засвідчує автор цієї статті 

(котрий теж так видавав газету «Голос Мараморощини»), набрані на 

друкарських машинках, разом із фотографіями, згідно макету, 

наклеювалися на папір, заголовки при цьому здебільшого малювалися. 

Надалі макети доставлялися у Литву, де друкувалися за сприянням 

литовського «Саюдісу», у якого вже була офсетна техніка та друкарні. 

Зв’язковим між київською ініціативною групою НРУ та «Саюдісом» був 

В. Капкан 25. 

8–10 вересня у Києві відбувся Установчий з’їзд українського 

Народного фронту – Народного Руху України за перебудову. Із його 

створенням, по монополії КПУ-КПРС як єдиної «керуючої та 

спрямовуючої сили», було завдано нищівного удару. Адже виникла 

потужна масова громадсько-політична організація, що поставила за мету 

демократизацію, підвищення суверенітету, а незабаром – і незалежності 

України. І яка вперше за всі радянські часи могла скласти конкуренцію 

Компартії у змаганні за владу та перспективи виборів шляхів розвитку 

республіки. 

Таким чином, у другій половині 80-х років ХХ ст. в Україні відбувся 

доволі інтенсивний процес руйнування тоталітаризму, зародження 

громадянського суспільства, розгортання національно-визвольної 

боротьби. Процес проходив у діалектичному розвитку. Поява і 

становлення одного чинника спричиняла зародження іншого. Серед них 

поетапно були: «гласність»; утворення непідконтрольних Компартії 

неформальних організацій; проведення альтернативних владі масових 

заходів, а також становлення страйкового руху; зруйнування монополії 

Компартії на пресу, поява альтернативних видань та започаткування 

«Свободи слова»; об’єднання опозиціонерів різних ідеологічних 

уподобань – від ліберальних комуністів до націоналістів, численних 

неформальних структур у організацію народнофронтівського типу – 

Народного Руху України за перебудову, який вперше за роки радянської 

влади склав конкуренцію КПУ на політичній арені. Наслідком розвитку 

даного процесу і були крах тоталітаризму та проголошення незалежності 

України, котре спричинило крах СРСР. 
 

 

 

 

 
 

25 Поровський М. Напередодні. Народна газета. 1999. 9–15 вересня. 
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Піпаш Володимир. Як зруйнувати тоталітарну імперію (із українського 

«досвіду»). У статті досліджується український досвід боротьби за національне 

визволення та зруйнування тоталітарної «імперії зла» – СРСР. Проаналізовано 

чинники процесу, зроблено висновок, що їх наростання відбувалися у діалектичному 

розвитку: поява і становлення одного, спричиняла народження наступного. 

Ключові слова: руйнування імперії, СРСР, Україна, тоталітаризм, демократія, 

національне визволення. 

 
Pipash Volodymyr. How to destroy a totalitarian empire (from the Ukrainian 

«experience»). The article explores the Ukrainian experience of the struggle for national 

liberation and the destruction of the totalitarian «empire of evil» – the USSR. The factors of 

the process are analyzed, it is concluded that their growth occurred in the dialectical 

development: the appearance and formation of one, caused the birth of the next one. 

Key words: destruction of empire, USSR, Ukraine, totalitarianism, democracy, national 

liberation. 
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ВІКТОР ЮЩЕНКО ПРО ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВІЛА 

 
За період незалежності України було створено сотні політичних 

партій та тисячі громадських організацій, серед всього цього загалу можна 

виділити лише декілька лідерів, які виявились справжніми патріотами 

своєї Батьківщини та змогли принести користь українському народу. Серед 

таких був Вячеслав Чорновіл – лідер Народного Руху України та Віктор 

Ющенко – третій Президент України. 

В. Чорновіл зробив неймовірний внесок в процес розвитку 

української державності. Будучи лідером Народного Руху України він 

доклав максимум зусиль задля вивільнення нашої держави з під влади 

радянського режиму. Україна отримала незалежність, проте влада 

практично не змінилась. Впродовж дев’яностих років минулого сторіччя  

В. Чорновіл не покладаючи рук боровся за інтереси пересічних українців, 

всіма можливими методами намагався донести людям ідеологічні аспекти 

своєї громадсько-політичної діяльності. 

Третій президент незалежної України неодноразово згадував 

Вячеслава Чорновіла у своїх виступах та інтерв’ю, і що цікаво, завжди в 

позитивному руслі. Віктор Андрійович висловлювався про незмінного 

лідера Народного Руху України, як про справжнього патріота, 

невгамовного бунтівника, який був ладен на все заради процвітання рідної 

України. За словами В. Ющенко, саме В. Чорновіл був першим, хто 

порадив В. Ющенко балотуватись в президенти.1 

Незадовго до президентських виборів 1999 року В. Чорновіл загинув 

в автомобільній катастрофі, будучи основним опозиційним кандидатом 

який  міг  поборотись  за  крісло  президента  України  в  боротьбі  проти 

Л. Кучми, який переміг в даних президентських перегонах. Під час 

каденції Л. Кучми розслідування смерті Чорновола усіляко блокувалось 

представниками влади і лише після помаранчевої революції відбулись 

реальні зміни. 

Саме В. Ющенко дав розпорядження продовжувати розслідування 

трагічної загибелі В. Чорновола, не віруючи в випадковість даної 
 

1 По словам экс-президента, его отношения с Черноволом были «очень открыты и искренни». URL: 

https://tsn.ua/ru/ukrayina/yuschenko-udivilo-predlozhenie-doprosit-ego-po-delu-chernovola.html 
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автомобільної катастрофи. Він наголосив на тому, що слідство скоріш 

всього знайде докази втручання політичних сил. За його словами Чорновіл 

був не вигідним для багатьох політичних сил. 

Під час відзначення десятих роковин з дня трагічної загибелі 

Вячеслава Чорновола В. Ющенко разом із членами своєї родини взяли 

участь у вечорі пам’яті, де тодішній керманич країни виступив з 

промовою. 

Впродовж свого виступу на вечорі В. Ющенко відзначився 

наступними висловами: «Від імені Української держави схиляю голову 

перед пам’яттю великого сина України», «Чорновіл став образом 

самовідданості й жертовності цілого покоління українських патріотів». 

«Наш обов’язок – утвердити європейську демократію з виразним 

національним обличчям, консолідувати навколо спільної ідеї все 

суспільство. Цього прагнув Чорновіл. Переконаний, цього прагне наш 

народ», – зазначив Президент України. За словами В. Ющенко, Чорновіл 

належав до когорти героїв, які стали уособленням національної совісті й 

незламності українського духу2. 

Дехто з українських політиків відзначає спадковість національно 

патріотичного   вектору,   який   створив   В.   Чорновіл    та    продовжив 

В. Ющенко. Саме завдячуючи Віктору Андрійовичу Ющенко був 

створений Інститут національної пам’яті, який проявив себе незамінним 

засобом боротьби в питаннях відстоювання національних прав та інтересів 

українського народу та протидії ідеологічного впливу  іноземних держав 

на інформаційний простір незалежної України. В. Ющенко вже давно не 

президент, а Інститут національної пам’яті продовжує свою боротьбу. 

Підсумовуючи вище сказане, можемо прийти до висновку, що  

Віктор Ющенко не тільки поважав В. Чорновіла, а й продовжив його 

політичну діяльність направлену на розвиток сильної та незалежної 

України. Він створив інститут національної пам’яті, який і до нині 

відстоює інтереси українського народу. Віктору Андрійовичу вдалось 

надати голоду 1932–1933 років статусу геноциду українського народу і 

десятки країн світу визнали його таким. В. Ющенко провів ряд 

ініціативних зрушень в сфері культурно-просвітницького життя країни, 

популяризував українську мову, реабілітував вояків УПА, зробив все те, 

чого прагнув В. Чорновіл, чого прагнув український народ. 
 

 
 

2 
Президент Ющенко вшанував пам’ять Вячеслава Чорновола. 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/1516832.html 

http://www.radiosvoboda.org/a/1516832.html
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Реутсий Василь. Віктор Ющенко про Вячеслава Чорновола. В статті 

розглядаються публічні виступи та інтерв’ю третього президента незалежної України 

В. Ющенка в яких мова йде про В. Чорновола. відображається ставлення колишнього 

президента до незмінного лідера Народного Руху України. 

Ключові слова: Віктор Ющенко, Вячеслав Чорновіл, боротьба за Україну. 

 
Reutsey Vasily. Viktor Yushchenko about Vyacheslav Chornovil. The article deals 

with public speeches and interviews with the third president of independent Ukraine, Viktor 

Yushchenko, which discusses V. Chornovil. The former president’s attitude towards the 

unchanging leader of the People’s Movement of Ukraine is reflected. 

Keywords: Viktor Yushchenko, Vyacheslav Chornovil, fight for Ukraine. 
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УВІЧНЕННЯ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ 

КІН. 1950-Х – 1980-ИХ РОКІВ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 

 
На території сучасної Тернопільщини знаходяться численні пам’ятки 

та об’єкти культурної спадщини, які увічнюють чин та осіб, які збагатили 

історію цього краю та держави в ХХ ст.3. Друга половина цього сторіччя в 

Україні виражена різними формами і напрямками українського 

національного руху кінця 1950-х–1980-х рр. Нами було обрано саме таку 

дефініцію та періодизацію, які логічно обґрунтовані дослідником цього 

періоду Олегом Бажаном4. Відповідно, у пам’ятках на Тернопільщині 

пошановані борці національно-визвольного руху, шістдесятники, 

політв’язні, репресовані, дисиденти, діячі підпільних і легальних 

організацій націоналістичного, правозахисного, культурного і релігійного 

рухів. Більшість з  них  належали  до  пасіонарної  патріотичної  молоді  

(як писав В. Стус – «де жменька нас. Малесенька шопта») і були 

інтелігентами, творчими і високоінтелектуальними особистостями, які в 

майбутньому творили еліту нації. Зауважимо, що посеред згаданих 

постатей є уродженці Тернопільської області та ті, хто має відношення до 

українського національного руху. 

Гідне пошанування видатних людей того періоду стало можливим 

лише наприкінці 1980-х–поч. 1990-х рр. в час розвалу СРСР і піднесення 

національно-патріотичного духу. І саме в цьому плані Тернопільська 

область завжди була серед перших. Рішенням місцевих органів влади та з 

ініціативи громад досить швидко було проведено народну декомунізацію 

(демонтаж/перейменування/заміна радянських символів). Тоді ж і 

з’явилися перші об’єкти, присвячені дисидентам національного 

спрямування. Все відбувалося на високій хвилі ентузіазму, незважаючи на 
 

 
3Тернопільщина в пам’ятках: Видатні постатті. Тернопіль, 2016. 136 с. 
4Бажан  О.,  Данилюк  Ю.  Український  національний  рух.  Основні  тенденції  і   етапи   розвитку 

(кінець 1950-х – 1980-ті рр.). Київ, 2000. 232 с. 
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опір влади, силових структур та в кризовій економічній ситуації5. З часом 

частина з таких об’єктів культурної спадщини були взяті на державний 

облік (наразі їх 4)6. 

Одними з перших на Тернопільщині були увічнені титани 

українського шістдесятництва. В обласному центрі з’явилися вулиці 

Василя Симоненка та Василя Стуса. «Народе мій, до тебе я ще верну...» – 

це слова Стуса, викарбувані під його погруддям. І він повернувся у 1993 р. 

завдяки скульптору Дмитру Стецьку7. 

Пам’ятною для краю є постать Вячеслава Чорновола. В ході 

передвиборчих кампаній Лідер Народного руху України відвідав багато 

населених пунктів по області. Примітно, що саме в Тернополі він був 

обраний Народним депутатом України 2-го скликання (27.03.1994)8. 

Рішенням Тернопільської міської ради від 25.03.1999 р. (на 5-й день після 

загибелі обранця тернопільчан) вулицю Залізничну у м. Тернопіль було 

перейменовано на вулицю Вячеслава Чорновола9. На цій же вулиці, через 

пів року (24.10.1999) було відкрито пам’ятну дошку-барельєф (скульптор 

О. Маляр)10. У 2003 р ім’я Вячеслава Чорновола присвоєно 

Тернопільському Галицькому коледжу, а через рік там було відкрито 

кімнату-музей політика (2004 р.)11. Крім того, Вячеславу Максимовичу 

встановлені пам’ятні дошки в Бережанах, Чорткові, Кременці, Бучачі та 

Козові12. 

В контексті пам’яті дисидентського руху, можна згадати іноземців та 

українську діаспору, які підтримували українців на міжнародній арені. 

Тернопільська вулиця академіка А. Сахарова названа на честь 

російського дисидента, лауреата Нобелівської премії миру, який 

заступався за українських політв’язнів та переслідувану УГКЦ. Ще одним 

іноземцем, який удостоївся пам’яті на українських вулицях та постав  у  4-

х монументах в різних місцях області є святий Папа Римський Іван- 
 

 
 

5Тернопільщина. Історія міст і сіл : у 3 т. Тернопіль, 2014. 
6Архів Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної 

спадщини. Перелік пам’яток та об’єктів культурної спадщини в Тернопільській області. 
7Стецько В. Стецько Дмитро. Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та 

ін. Тернопіль, 2008. Т. 3 : С. 350. 
8Деревінський В.Ф. Вячеслав Чорновіл: дух що тіло рве до бою. Харків, 2016. С. 451. 
9А. Кучеренко. Тернопіль Вечірній, 1999. №27. С 1. 
10Вільне життя. 26 жовтня 1999р. №113. Г. Садовська 
11Чайка О. Галицький коледж. Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та 

ін. Тернопіль, 2004. Т. 1 : С. 328—329. 
12Архів Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної 

спадщини. 
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Павло13. Лідерам Антибільшовицького Блоку Народів Ярославу та 

Ярославі Стецькам встановлено пам’ятники та дошки (загалом 7 об’єктів в 

області)14. 

Представником релігійного руху опору є патріарх переслідуваної 

УГКЦ Йосиф Сліпий (18 років заслання). В Тернополі та у рідному селі 

освячено його пам’ятники, в облцентрі є пам’ятна дошка на вулиці його 

імені.   Ще   один   ворог   радянської   системи   –   єпископ   УГКЦ  

Василь Величковський у Чорткові згаданий на пам’ятній дошці, що на 

будівлі монастиря (в якому діяло також НКВД)15. 

Православна церква має своїх дисидентів. Патріарх УПЦ (КП) 

Володимир (Романюк) – член Української Гельсінської Групи, ОУН, в 

1972 р. засуджений за «антирадянську агітацію і пропаганду») на 10 р. 

заслання, визнаний особливо небезпечним рецидивістом16. В Тернополі на 

церкві Різдва Христового в його честь встановлений барельєф. 

«Батьком національно-демократичного руху Тернопільщини» назвав 

Левка   Горохівського    Валентин    Наливайченко    відкриваючи    йому 

19 лютого 2012 р. пам’ятну дошку політв’язню на провулку 

Горохівського17. Наступного року уже в Тернополі на будинку, де 

проживав Левко Горохівський і де відбувалися збори Тернопільської філії 

Української Гельсінкської Спілки (УГС) встановлено меморіальну дошку- 

барельєф18. До заслуг Левка Горохівського варто додати, що він 

постраждав за свою  антирадянську діяльність  (засуджений  у 1969 р. до   

4 –х років в таборах суворого режиму). Він був серед організаторів перших 

мітингів в Тернополі та став співзасновником осередків тодішніх 

провідних демократичних організацій. Обирався Народним депутатом 

України протягом перших 2-х скликань19. 

Роман Гром’як – народний депутат СРСР, перший голова Товариства 

української мови ім. Шевченка в області, перший голова обласного 

 
13Там само. Фото пам’яток. 
14Там само. Перелік облікованих та необлікованих об’єктів культурної спадщини. 
15 Іщук О. Ніколаєва Н. Оперативна підбірка «Єзуїт»: діяльність Василя Величковського в світлі 

документів КГБ УРСР. Український визвольний рух. 2015. № 20. С. 214-306. 
16 Рапп І., Овсієнко В. Романюк Василь Омелянович. Міжнародний біографічний словник дисидентів 

країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Харків, 2006. Т.1, Ч.. 2. С. 616-621. 
17Наливайченко взяв участь у відкритті пам’ятної дошки на честь Левка Горохівського. За Збручем. URL: 

zz.te.ua/nalyvajchenko-vzyav-uchast-u-vidkrytti-pamyatnoji-doshky-na-chest-levka-horohivskoho 

(дата звернення 24.02.2020). 
18У Тернополі відкрили меморіальну дошку дисиденту. RIA плюс. URL: te.20minut.ua/Podii/u-ternopoli- 

vidkrili-memorialnu-doshku-disidentu-10263066.html (дата звернення 24.02.2020). 
19В.Овсієнкo. Горохівський Левко Федорович (Леон Теодорович). Віртуальний музей Дисидентський рух 

в Україні. URL: museum.khpg.org/index.php?id=1113894239 (дата звернення 24.02.2020). 
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осередку Демократичної партії України, був першим представником 

Президента України на Тернопільщині20. Похований наміському 

кладовищі біля с. Підгороднє. 

Георгій Петрук-Попик – ініціатор створення Тернопільських 

обласних організацій Товариства української мови імені Тараса Шевченка, 

«Меморіалу». Засновник першої в Україні Тернопільської крайової 

організації Народного Руху України, був членом Центрального Проводу 

НРУ, народний депутат СРСР)21. В фасаді будинку Народного Руху 

України в Тернополі відкрили пам’ятну дошку. В рідному селі художній 

надгробок-барельєф на його могилі. 

Ігор Ґерета – в 1966 р засуджений на 5 р. (умовно) за антирадянщину. 

В 1978 році він заснував мистецький клуб вільнодумців «Золотий 

вересень». Через 10 років став співзасновником першої в Тернополі 

опозиційної газети «Тернове поле» і Товариства української мови. 

Причетний до створення НРУ, член його Великої Ради. Ґерета створив 

Інститут національного відродження і запропонував створити 

Тернопільський музей політв’язнів. Бронзовий образ крокуючого Ігора 

Петровича з’явився посеред вулиці Валової в Тернополі у 2016 році 

завдячуючи праці скульптора О. Маляра22. Крім того, йому ще встановлено 

2 меморіальні дошки та іменна плита на «Алеї зірок». 

Михайло Сорока – член ОУН, «ідейний патріарх» політв’язнів 

радянського режиму, учасник Кенгірського табірного повстання23. На 

рідній Підволочищині йому встановлений пам’ятний знак. 

Росохацька (Чортківська) група – юнацька патріотична підпільна 

організація з 9 осіб, заснована в 1972 р. в с. Росохач Чортківського р-ну , 

яка ставила метою боротьбу за незалежність України. Текст присяги 

написав лідер Володимир Мармус. Їхній чин зафіксований на пам’ятній 

дошці в Чорткові 24 

 
20П. Гуцал. Гром’як Роман Теодорович. Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. / 

редкол.: Г. Яворський та ін. Тернопіль, 2004. Т. 1. С. 421–422. 
21У Тернополі відкрили меморіальну дошку чільному діячу Руху – Петруку-Попику. Гал-інфо.URL: 

galinfo.com.ua/news/u_ternopoli_vidkryly_memorialnu_doshku_chilnomu_diyachu_ruhu petrukupopyku_258 

887.html (дата звернення 24.02.2020). 
22 Тамта Ґуґушвілі. У Тернополі відкрили пам’ятник історику й археологу Ігорю Ґереті. День. URL: 

day.kyiv.ua/uk/news/260916-u-ternopoli-vidkryly-pamyatnyk-istoryku-y-arheologu-igoryu-gereti 

(дата звернення 24.02.2020). 
23Бондарук Л. В.Овсієнко. Романюк Василь Омелянович. Міжнародний біографічний словник дисидентів 

країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Харків, 2006. Т. 1, Ч. 2. С. 736-739. 
24 

Василь Овсієнко. Патріотичний вчинок Володимира Мармуса, члена центрального проводу РХП, 

увічнений у меморіальнійтаблиці. Республіканська Християнська Партія : веб-сайт. URL : 

http://www.rcp.org.ua/content106.htm (дата звернення 24.02.2020). 

http://www.rcp.org.ua/content106.htm
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Степан Сапеляк – найвідоміший учасник Росохацької групи, 

дисидент-політв’язень, письменник, лауреат Національної премії імені 

Тараса Шевченка. В його честь встановлені меморіальні дошки в рідному 

селі Росохач та в Тернополі на колишній катівні КДБ. 

Ярослав Павуляк український поет-шістдесятник. 1.05.1969 року він 

таємно встановив у селі Настасів пам’ятник Тарасу Шевченку, за що і був 

засуджений. З 1991 р. працював завідувачем Тернопільського музею 

політичних в’язнів25. У 2016 р. разом із відкриттям оновленого пам’ятника 

Кобзареві (за старим ескізом політв’язня) у с. Настасові було відкрито 

просвітницький центр «Відродження» імені Ярослава Павуляка. 

Петро Саранчук – вояк УПА, тричі засуджений радянською владою, 

разом відбув у таборах 28 років26. Похований 12.05.2008 в рідному селі 

Конюхи на Козівщині. 

Методій Чубатий – учитель музики, дисидент, репресований за 

український  патріотизм.  Засуджений   разом   з   І. Ґеретою   (1966 р.)27.   

В м. Скалат на фасаді музичної школи встановлено пам’ятну дошку. 

В Тернополі у приміщенні колишнього слідчого ізолятора КДБ з 

ініціативи І. Ґерети 14.10.1996 р. був створений Тернопільський історико- 

меморіальний музей політичних в’язнів. На стіні будівлі музею у 2000-му 

році встановлено і освяено пам’ятну стелу жертвам політичних репресій 

(1945-1986). Поруч цієї стели зафіксована меморіальна дошка С. Сапеляка. 

У місті Збараж в 2007 році побудований пам’ятний знак 

репресованим більшовицько-комуністичним режимом. Цікаво, що під 

металевим хрестом, на підніжжі по-колу металевого глобуса є перелік міст 

звідки були переселені. 

Як бачимо, що Тернопільщина доволі масштабно вшановує пам’ять 

діячів українського національного руху 2-ої пол. ХХ ст. Багато місць та 

імен уже взивають до громадської свідомості. Хоча, цей процес ще не до 

кінця завершений. Попереду подальша дослідницька робота істориків, 

пам’яткоохоронців та місцевих громад. 
 

 

 

 

 
25Помер тернопільський поет Ярослав Павуляк. RIA плюс.URL : te.20minut.ua/Podii/pomer-ternopilskiy- 

poet-yaroslav-pavulyak-10187387.html (дата звернення 24.02.2020). 
26 Кіпіані В. Вояк УПА Петро Саранчук. «Поступил в банду несовершеннолетним». Історична правда. 

URL: istpravda.com.ua/articles/2013/10/14/137681 (дата звернення 24.02.2020). 
27 В. Овсієнко Чубатий Мефодій. Віртуальний музей Дисидентський рух в Україні. URL: 

museum.khpg.org/index.php?do=search&w=%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0% 

B9. 
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Володимир   Салук.   Увічнення   діячів   українського   національного   руху 

кін. 1950-х – 1980-тих років на Тернопільщині. В статті розповідається про 

збереження пам’яті про діячів українського національного руху (кін. 1950-х–1980-ті 

роки) в Тернопільській області. Систематизовано і проаналізовано весь обсяг пам’яток 

та об’єктів культурної спадщини, які стосується цього періоду. Подано коротку 

характеристику та перелік найвизначніших осіб, яким встановлені пам’ятники та 

пам’ятні знаки, вказано об’єкти, названі їхнім іменем. 

Ключові слова: Тернопільщина, пам’ять, об’єкти культурної спадщини, діячі, 

український національний рух. 

 
Volodymyr Saluk. The perpetuation of the figures of the Ukrainian national 

movement late 1950s – 1980s in Ternopil region. The article deals with the preservation of 

thememory of the figures of the Ukrainian national movement (late 1950s-1980s) inTernopil 

region. The entireamount of cultural heritage sites and objects relevant to this period has been 

systematized and analyzed. A brief description and a list of the most prominent figures who 

the monuments and memorial swere installed to are given, and the objects named after the 

marelisted. 

Key words: Ternopil region, memory, cultural heritage objects, figures, Ukrainian national 

movement. 
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Павло Сацький 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних 

технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

 
ІНТЕГРАЦІЯ КРИМУ ІЗ УКРАЇНОЮ ЯК ЗАСІБ ВИХОДУ 

ПІВОСТРОВА З ІЗОЛЯЦІЇ (1945-1954 РР.) 

 
Крим після завершення Другої світової війни опинився у фактичній 

ізоляції, причому, це була не лише географічна ізоляція, а й адміністративна. 

Головними передумовами цієї ізоляції стали слабкі перспективи соціально- 

економічного розвитку півострова і, відповідно, незацікавленість органів 

влади СРСР і РРФСР у прискоренні розвитку Криму. Однією із головних 

проблем півострова була демографічна. Депортацією корінних народів було 

завдано важких втрат традиційним галузям сільського господарства, котре в 

Криму мало перспективи розвитку завдяки культивуванню продуктів, 

характерних для кримського клімату. 

Статистика початку 1950-х рр. вказує на такі особливості демографії 

півострова як чисельна перевага міського населення над сільським. Так, за 

даними Статистичної довідки для ЦК КПУ на 1  січня  1954  р.  в 

Кримській області всього проживало 973466 чоловік, із них у містах 

581896 чоловік (майже 60%) і в селах 391570 чоловік (близько 40 %)1. У 

цьому була особливість Криму як рекреаційної зони, проте, за такої 

демографічної ситуації виникала проблема постачання міст й створення 

умов для забезпечення їхньої життєдіяльності. Слід відзначити, що після 

завершення Другої світової війни технічна і технологічна озброєність 

сільського господарства в СРСР в цілому була на низькому рівні. Якщо 

взяти до аналізу дані щодо складу населення в колгоспах Криму, то маємо 

по усіх районах дуже великий відсоток непрацездатного населення 

відносно працездатного. Для прикладу, по Ялтинському, Алуштинському і 

Судакському районах на 1951 р. чисельність населення у колгоспах 

складала 2928 чоловік, із них працездатного – 1513 чоловік2. Це вказує на 

проблеми у забезпеченні ефективності роботи колгоспів, в яких, 

здебільшого, застосовувалась ручна праця. 
 

 
1 Сведения о численности населения Крымской области на 1 января 1954 года. ЦДАГО України. ф. 1. оп. 

24. спр. 3862. арк. 50. 
2 Сведения о наличии дворов и населения в колхозах Ялтинского, Алуштинского и Судакского районов. 

ЦДАГО України. ф. 1. оп. 24. спр. 3862. арк. 47. 
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Крім того, слід взяти до уваги особливості радянської колгоспної 

системи. Колгоспи в цей період були засобом концентрації дешевої 

робочої сили. Колгоспники регулярно залучалися для участі у масштабних 

будівельних проектах і в промисловості для виконання некваліфікованої та 

малокваліфікованої роботи. Оплата їх праці здійснювалась у формі 

нарахування трудоднів, за які розраховувався колгосп. Тобто, складалась 

ситуація, коли радянські урядові органи просто накладали на колгоспи 

повинності, на виконання яких вони мали виводити колгоспників. Оплата 

за трудодні в колгоспах була в залежності від кількості продукції, котра 

лишалась в їх розпорядженні після виконання зобов’язань перед  

державою. У Криму чисельність працездатного населення була набагато 

нижчою ніж на материковій частині України і, відповідно, були труднощі з 

мобілізацією дешевої робочої сили на реалізацію масштабних проектів. 

Крім того, дані статистики засвідчують, що по колгоспах Криму 

напередодні передачі півострова до складу УРСР був високий рівень 

заборгованості перед колгоспниками за трудодні. В цьому контексті слід 

відзначити, що колгоспи, як засвідчує статистика, в першу чергу 

здійснювали розрахунки із державою по здачі продукції й з МТС, тобто, із 

тими кредиторами, які мали ефективні важелі впливу3. Із колгоспниками 

розрахунок здійснювався в останню чергу. Така ситуація мала наслідком 

погіршення стану трудових ресурсів півострова, що посилювалося також і 

несприятливими умовами праці. Переселення населення в Крим, які 

здійснювали у 1947–1948 рр. позитивних результатів не дали, оскільки вже 

до 1950 р. більшість переселенців залишили територію півострова4. 

Демографічна ситуація на півострові ускладнювалась іще таким 

фактором як наявність військових об’єктів. Велика кількість 

військовослужбовців та потреба утримування військових об’єктів були 

додатковим тягарем для розвитку Криму. 

Вирішення проблеми технічного і технологічного озброєння 

економіки Криму, зокрема, сільського господарства впиралась у ряд 

складних питань. Перш за все, мова іде про забезпечення Криму 

електроенергією, прісною водою, а також надійного транспортного 

сполучення із материком. Усі ці проблеми Криму почали вирішуватися 

завдяки соціально-економічному і технологічному розвитку України після 

Другої   світової   війни.   В   УРСР   розпочалось   формування   потужних 
 

3  Задолженность колхозов Ялтинского, Алуштинского и Судакского районов (тыс. руб.). ЦДАГО України. 

Ф 1. оп. 24. спр. 3843. арк. 53. 
4 Максименко М. М. Переселення в Крим сільського населення з інших районів СРСР (1944–1950 рр.). 

Український історичний журнал. 1990. № 11. С. 53. 
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технологічних мереж, становлення яких відбувалося на базі річкової 

системи України. Пріоритетами першого повоєнного п’ятирічного плану 

(1946–1950 рр.) була відбудова важкої промисловості й залізничного 

транспорту. Донбас розглядався в якості паливно-енергетичної бази не 

лише України, а й усього півдня Європейської частини СРСР. Тому саме  

на території Донбасу розгорнулось будівництво залізниць як пріоритет. 

Вже у 1947 р. було об’єднано енергетичну систему Донбасенерго і 

Дніпроенерго, а на базі цього об’єднання в подальшому було сформовано 

Південний енергорайон. Цей енергорайон охоплював Подніпров’я, 

південні регіони України, Ростовську область і Крим5. Фактично, завдяки 

формуванню цього Південного енергорайону було вирішено питання 

енергетичного забезпечення Криму. Проте, формування цього 

енергорайону відбувалося завдяки розбудові мережі електростанцій у 

південних районах УРСР, від 1948 р. розбудова енергосистеми 

здійснювалась із урахуванням розвіданих у Запорізькій області покладів 

бурого вугілля. А із початком реалізації масштабного проекту будівництва 

Каховської ГЕС, Південно-Українського і Північно-Кримського каналів та 

системи зрошування південних районів України і північних районах  

Криму формування Південного енергорайону стало реальним завдяки 

Каховській ГЕС, яка була необхідним ключовим елементом. Таким чином, 

було забезпечено вирішення проблеми енергопостачання Криму, на базі 

якого мало відбуватися соціально-економічне відродження півострова. 

Нестача робочої сили в сільському господарстві у наслідок втрат в роки 

війни ставила питання його електрифікації й механізації. Тому розбудова 

Південного енергорайону й системи високовольтних ліній електропередачі 

мала вирішити питання електрифікації сільського господарства південних 

районів України і Криму. Водночас, опорну роль у формуванні енергорайону 

мали забезпечувати гідроелектростанції і питання забезпечення роботи ГЕС 

вирішувалося паралельно із питанням зрошування. Продовольче питання в 

СРСР було надзвичайно гострим із-за обсягів експорту зернових, які були 

політично обумовленими. Південні райони України і північні райони Криму 

були за кліматичними показниками придатними для інтенсивного сільського 

господарства, проте, воно було ризикованим із-за нестачі вологи. Система 

зрошування починає активно будуватися від 1947 р., але лише на території 

України. Будівництво Південно-Українського і Північно-Кримського каналів 

та системи зрошування мало  вирішити питання ризиків у сільському 

 
5 Схема развития электрических сетей от Каховской ГЕС. 28 июня1951 (для Зав. відділом будівництва і 

будматеріалів ЦК КП(б)У Мацуй П. А. – П. С.). ЦДАГО України. ф. 1. оп. 24. спр. 1291. арк. 3 
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господарстві півдня України та північного Криму. У процесі будівництва цих 

об’єктів відбулося формування цілісного господарського комплексу на 

територіальній основі південних районів України і Криму.  Будівництво 

Південно-Українського і Північно-Кримського каналів завершено не було, 

проте, в ході реалізації цього проекту було побудовано ряд населених пунктів 

по трасі  каналів, а також  розгорнуто будівництво локальних систем 

зрошування. Питання організації будівництва вирішувалися оперативно і 

ефективно органами влади і партійними органами УРСР, що вказувало на 

більш ефективне адміністрування соціально-економічного розвитку Криму 

саме на базі системи державного адміністрування України. 

Дане питання було надзвичайно актуальним, зважаючи, що Крим в 

роки перебування у складі РРФСР був не цікавий загальносоюзним 

міністерствам та російським республіканським. У пріоритеті в перші 

повоєнні п’ятирічки була відбудова важкої промисловості, яка у Криму 

концентрувалась лише на Керченському півострові, не була надто 

потужною і повністю орієнтувалась на виробництво сировини для 

металургійного комбінату Азовсталь на території УРСР. Загальносоюзні й 

російські республіканські відомства спрямовували бюджетні асигнування 

на розвиток економіки перш за все на проекти, які мали давати швидку 

віддачу задля виконання плану. Крим забезпечувався бюджетними 

відрахуваннями лише задля підтримки стану соціального розвитку, тобто, 

фактичної стагнації. Севастополь же, відбудову якого була передбачено у 

першому повоєнному плані розвитку (1946–1950 рр.) як одного із «15 

російських міст», почав відбудовуватися лише від 1954 р. за активного 

лобіювання ЦК КПУ6. 

Будівництво Південно-Українського і Північно-Кримського каналів мало 

вирішити у Криму також питання постачання прісної води для промисловості 

півострова. В Криму підприємства важкої промисловості було зосереджено на 

Керченському півострові. Це були підприємства металургії, рибної 

промисловості, а також здійснювалась розвідка покладів вуглеводнів. Тобто, 

кримська промисловість була  дуже щільно концентрованою, це було 

принциповим для надання на соціально-економічний розвиток асигнувань із 

бюджету СРСР, які розподілялися централізовано. 

Наступна проблема Криму полягала у недостатній пропускній здатності 

транспортної системи, яка  сполучала півострів із материком. Розвиток 

транспортного  сполучення  Криму із  материком відбувався  на базі   системи 

 
6   Дудин  Ю.  в  ЦК  КП Украины  тов.  Кириченко А.  И.  Принято по ВЧ  28.Х.1954  г.  ЦДАГО  України. 

ф. 1.оп. 24. спр. 3725. арк. 170. 
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залізниць, річкової системи України і автомобільної траси. Розбудова системи 

залізничного сполучення мала  відбуватися доволі стрімкими темпами і 

передбачала зміну ролі Херсона у сполученні Криму із Україною. Це місто 

мало стати потужним логістичним хабом завдяки посиленню пропускної 

здатності залізничної станції й активізації річкових перевезень до Херсона 

Дніпром. У напрямку Херсона мало активно розвиватися і автомобільне 

сполучення. У 1948 р. розгорнулося будівництво на території України траси 

Москва-Сімферополь. До реалізації цього проекту було залучено колгоспників 

колгоспів, які були розташовані по ходу майбутньої траси у 50-кілометровій 

зоні. Із цих же колгоспів здійснювалась і мобілізація транспортних засобів- 

автомобілів та кінних підвод7.  Розвиток автомобільного сполучення мав 

відбуватися паралельно із зростанням перевезень річками. 

Таким чином, протягом 1945–1954 рр. відбувалося формування потужних 

технологічних мереж  на території південних районів України і Криму-  

енергетичної, транспортної, сільськогосподарської (на основі системи 

зрошування) У такий спосіб відбувалося формування цілісного 

господарського комплексу на територіальній основі південних районів 

України і Криму із автономною системою управління. Це закладало підвалини 

для вирішення демографічної проблеми і, відповідно, надало поштовх для 

активізації соціально-економічного розвитку Криму в подальшому. 

Сацький Павло. Інтеграція криму із україною як засіб виходу півострова з 

ізоляції (1945–1954 рр.). У статті здійснено аналіз процесу інтеграціі Криму із 

Украіною  в 

1945–1954 рр. Представлено результати комплексного аналізу демографічних 

передумов формування єдиного господарського комплексу на територіальній основі 

піденних районів Украіни і Криму. Досліджено процес формування технологічних 

мереж на основі яких відбулося становлення системи сполучення Криму із Украіною. 

Ключові слова: Крим, Україна, інтеграція, ізоляція. 

 
Satskyi Pavlo. integration of crimea with ukraine as a means of the output of the insulation 

(1945–1954). The article analyzes the process of integration of Crimea with Ukraine in 1945–1954. 

The results of a comprehensive analysis of the demographic prerequisites for the formation of a 

single economic complex on the territorial basis of the southern regions of Ukraine and Crimea are 

presented. Investigated of process of formation of technological networks on the basis of which the 

system of communication of Crimea with Ukraine 

Keywords: Crimea, Ukraine, integration, isolation. 
 

 
 

7 Указания тов. Хрущева Н. С. Об осуществлении важнейших мероприятий на ближайший период 

(поставлених на Політбюро і нарадах в ЦК КП(б)У 29–30 вересня 1948 р. – П. С.). ЦДАГО України. ф. 1. 

оп. 23. спр. 5616. арк. 11. 
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ШЕВЧЕНКІАНА ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА 

 
Шевченківська тема надто важлива в житті Вячеслава Чорновола. У 

цьому легко переконатися. Достатньо лише переглянути іменний покажчик 

10-томного видання його творів. Поверховий підрахунок показує, що ім’я 

та прізвище Шевченка згадується на 282 із 9000 сторінок видання, і 

випереджає інші: Ленін (211), Франко (200), Грінченко (169), Сталін (159), 

Грабовський (144). Наступні імена в цьому списку  померлих  діячів  – 

Леся Українка (57) та Драгоманов (52) – далеко позаду. 

Ближче знайомство з матеріалами корегує загальну цифру, адже вона 

включає в себе побіжні згадки про Шевченка, окремі цитати з його творів, 

вживання імені у власних назвах чи подіях шевченківського календаря, 

поклики на твори Шевченка, або ж згадки про Шевченка у редагованих 

Чорноволом матеріалах кримінальних справ тощо. 

Усе це, певною мірою, є виявом загального інтересу шістдесятників 

до Шевченка. Не лише особиста біографія, але й біографії друзів і 

знайомих оберталися навколо Шевченка, живилися й наповнювалися ним. 

Чорновіл у повсякденні був оточений шевченківськими святами, словами, 

піснями, дискусіями, акціями протесту, «Кобзарями», фотографіями, 

репродукціями, блокнотами із зображеннями. Навіть літературознавчий 

інтерес до Кобзаря заохочувався й стимулювався середовищем. Вивчаючи, 

інтерпретуючи, наслідуючи Шевченка, вшановуючи і присвячуючи йому 

власні твори, шістдесятники створювали власну шевченкіану, яка помірно 

й непомітно переходила в знеособлені символи, натяки, асоціації. Чорновіл 

був частиною цього ментального світу, шістдесятництва оповитого 

величчю Кобзаря. 

Та пропри це, загальна цифра надзвичайно важлива аби нею 

легковажити. Виводячи з-під дії колективних чинників, вона дозволяє 

проникнути в індивідуальний світ Чорновола, його екзистенцію, а отже – 

спроможна розкрити мотиви його вчинків і діяльності. А це – шлях нашого 

розуміння та сприйняття Чорновола. 
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Жоден інший персонаж чорноволівського пантеону не займав 

стільки часу для вивчення і роздумів як Тарас Шевченко. Для Чорновола 

він – наскрізна тема, камертон у житті й діяльності, мірило цінностей. 

Запропонована розвідка не претендує на вичерпність теми. Вона є 

лише спробою постановки важливого для чорноволознавців питання про 

місце і роль Шевченка в житті Чорновола – питання, яке досі знаходиться 

на периферії біографів і людей причетних до популяризації його пам’яті. 

Обмежуючись опублікованими текстами, залишаю місце для доповнень 

«людей, які пам’ятають». 

На початку звернемо увагу на відомий факт, який так і не отримав 

гідного розвитку в науковій літературі: Вячеслав Чорновіл народився і 

виріс на Черкащині, неподалік (!) від шевченкових Моринців. 

Здається Чорновіл не робив із цього факту великої сенсації. Згадки 

про це, між іншим, трапляються лише з 1988 р., коли він активно виходив 

на політичну орбіту. Хоча, те, що він став першим земляком Шевченка, 

який отримав Шевченківську премію, сприйняв із приємністю. 

Перший відомий публічний виступ 8 серпня 1965 р. Чорновола у 

Великих Шешорах також було присвячено Шевченку1, як і деякі короткі 

журналістські ескізи: шевченківська тема в гумористичному журналі 

«Шершень» у 1906 р., або повідомлення про візити Шевченка до 

Межигір’я поблизу Києва. Значно пізніше буде написано про шевченкіану 

Опанаса Заливахи. Утім, завдання цих праць не йшло далі популяризації 

теми. 

Значно цікавішою стала доповідь на Шевченківському вечорі для 

будівників Київської ГЕС. Написана на початку 1964 р., вона органічно 

впліталася в бажання молодих національно налаштованих українських 

інтелігентів «відбронзувати» Шевченка. Пік цієї роботи припав на 

ювілейний 1964 р. коли на державному рівні відзначалося 150-річчя з дня 

народження поета. Прагнення молоді подати Шевченка як національного 

поета дисонувало із партійними установками на висвітлення ролі 

Шевченка у соціальній боротьбі проти кріпацтва й самодержавства. 

Поставлене на початку доповіді питання «ким був і ким є для 

України й для нас, українців, Тарас Шевченко?» отримало відповідь через 

прив’язку життя і творчості поета до історичної долі українського народу. 

Оцінюючи її песимістично в ритмі занепаду від часів Київської Русі та 

поразок козаччини, Чорновіл почув у Шевченка «провісний голос 

Одкровення», який нагадував про «живий, незнищенний дух України, не 
 

1 Танюк Л. Коли ми були молоді. Чорноволівські читання / [укладач: М. Влащук]. К. 2003. С. 23 
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втратила свого чару українська мова, здатна творити перлини поезії 

світового звучання». А головне: «Шевченко зробив могутній поштовх до 

відродження цілого великого народу, роздертого на шматки державами- 

хижаками – Росією та Австрією»2. 

Сьогодні в такій інтерпретації важко знайти бодай якусь 

сенсаційність чи скандальність. Але в контексті полеміки 1960-х рр. і 

твердження, і аргументи вирізнялися в загальній офіційній «осанні» 

Шевченку. 

По-перше, Чорновіл виводив розгляд творчості Шевченка з-під 

традиції російського народництва (у доповіді це не артикульовано), і 

пересаджує її на органічну українську основу. Власне, доповідь 

розпочинається відомою думкою Франка про Шевченка, який «був сином 

мужика і став володарем у царстві духу…». 

По-друге, на противагу «класовому» прочитанню творчості 

Шевченка, запропоновано її «національну» інтерпретацію: «Давайте разом 

полистаємо «Кобзаря» – і побачимо, що через усю творчість поета, від 

першого до останнього рядка червоною ниткою проходить трепетна любов 

до зганьбленого й зневаженого рідного краю»3. 

Це надзвичайно важливо в контексті заочної полеміки Чорновола з 

радянськими шевченкознавцями, яку простежуємо в заключній частині 

виступу. Він виступив проти спроб перекручування змісту та ідейної 

спрямованості творчості поета. Теза про Шевченка як борця проти 

кріпацтва значно розширюється: «Він (Шевченко – Я. С.) ставив питання 

широко й масштабно: усякий лад побудований на гнобленні людини 

людиною, на зневажанні людської гідності й невід’ємних людських прав, 

на пригніченні вільної людської думки, на пригнобленні однієї нації 

іншою, в які б новітні форми цей гніт не ховався, – противний людській 

природі й має бути знищений»4. 

У цьому фрагменті прочитується не тільки констатація 

літературознавчого факту, але й позиція Чорновола щодо національної 

політики   в   УРСР.   Адже   гнівне   слово   поета   спрямовується   ним на 

«сьогодення,   як  гнівна  засторога   «розпинателям   народним,  грядущим 
 
 

 

 
2 Великий народний поет (Доповідь на Шевченківському вечорі на будівництві Київської ГЕС – план-

конспект).  Чорновіл  В.  Твори:  у  10  т.  /  упоряд.  Валентини   Чорновіл;   передм.  В. Яременка, М. 

Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2002. Т. 1. С. 51. 
3  Там само. С. 53. 
4  Там само. С. 55. 
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тиранам», а також «рабам з кокардою на лобі, лакеям в золотій оздобі», і 

всім тим, що «серцем голі догола»«5. 

Третім, акцентом стало введення Шевченка до пантеону 

«найбільших геніїв світу»6. Ставлячи його поруч із «Гомером і Данте, 

Шекспіром і Гейне, Пушкіним і Міцкевичем», Чорновіл підкреслював 

унікальність Шевченка: «Але є у творчості Шевченка щось таке, чого 

немає навіть у цих велетів пера. Зв’язок поета з рідним народом, 

перейнятість його долею, його болями й надіями глибинніший, 

повнокровніший. Шевченко був найбільшим народним поетом з усіх, яких 

знала всесвітня історія літератури»7. Остання теза доволі дискусійна, і її 

варто віднести радше до обставин місця і часу. 

Цікаво, що поруч із Шевченком, світову значимість мали для 

Чорновола творчість Франка, Лесі Українки, Коцюбинського, Стефаника, 

частково Кобилянської і Винниченка8. 

Значно концептуальнішою є літературознавча розвідка «Очима 

видатного публіциста (Тарас Шевченко в оцінці Бориса Грінченка)». Її 

перший варіант було підготовлено в 1965 р. для публікації в журналі 

«Дніпро», а другий – у 1967 р. для чехословацької «Дуклі». Утім, жоден із 

них не був надрукований. 

Як відомо, Чорновіл активно долучився до вивчення діяльності й 

творчості Грінченка. А погляди останнього, зокрема на Шевченка, стали 

важливим джерелом формування світогляду Чорновола. Важливо  

нагадати, що шістдесятники, обираючи реабілітованих або повернутих у 

суспільний простір осіб, використовували їх думки для обґрунтування 

власної позиції. Тож за цитатами «від Грінченка» легко прочитується 

чорноволівське бачення творчості Шевченка. 

Вище окреслені теми доповіді на Шевченківському вечері, отримали 

в цій розвідці серйозну літературознавчу аргументацію. Куди активніше 

Чорновіл просуває власну думку про велич поета. Покликаючись на 

Грінченка, Чорновіл писав про «українського генія», «народного пророка», 

«великого народного поета», «поета боротьби». 

Чорновіл підтримав тезу Грінченка про Шевченка як першого 

національного письменника, що «заявив на повен голос про існування 
 

 
 

5  Там само. С. 55. 
6  Там само. С. 49. 
7  Там само. С. 52. 
8 До батьків і сестри (лист 10.05.1974). Чорновіл В. Твори: у 10 т.  /  упоряд.  Валентини  Чорновіл; 

передм. М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2005. Т. 4, Кн. 1.С. 296. 
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української нації та про її потреби»9. І вже з цієї висоти розкритикував 

висвітлення теми патріотизму Шевченка в радянському шевченкознавстві. 

Побіжно   згадавши   «тенденційну,   навіть   українофобську»   працю    

Ю. Марголіса «Исторические взгляды Т. Г. Шевченко», Чорновіл вказав на 

замовчування окремих творів поета («Розрита могила», «Якби то ти, 

Богдане п’яний»), або їх примітивне чи сфальшоване тлумачення. 

Для Чорновола важливо було показати народне коріння творчості 

Шевченка, тож разом із Грінченком він відкинув думки про вплив на 

Шевченка Костомарова та Куліша. А з іншого боку, всупереч думкам 

Драгоманова і Добролюбова про вторинність української літератури і, 

відповідно, недотягування Шевченка до рівня Пушкіна – Лермонтова, 

вказав на його світове значення. 

Наразі не місце для відповіді на питання хто переконливіший у цій 

дискусії. Важливою є чорноволівська система координат, у якій Шевченко 

займав унікальне місце. Чорновіл це окреслив цитатою з Грінченка: «Ми 

певні, що в українській літературі з’явиться ще багато діячів, рівних 

Шевченкові талантом, але не буде вже ні одного, рівного йому своїм 

значінням у справі нашого національного відродження, будуть великі 

письменники, але не буде вже пророків»10. 

Грінченкова оцінка життя і творчості Шевченка виявилася напрочуд 

близькою і зрозумілою Чорноволу. У наступні роки він захоплюватиметься 

«титанізмом» Шевченка, говоритиме і писатиме про нього: «більше ніж 

просто   поет»,   а   «духовни/й   світоч   нації»,   «геніальний поет-пророк», 

«український Мойсей». І, напевно найголовніше: «улюблений поет». 

Такими епітетами, зрозуміло, просто так не розкидаються. Це йшло 

зсередини, і це було більше аніж переконання. 

Чорновіл прийняв Шевченка на віру. Власне, це віра дитинства, віра 

Звенигородщини, де малий Славко «топтав ту ж землю, «яку сходив Тарас 

малими босими ногами»«11. Ця віра органічна, яка в юнацькі й молоді роки 

отримала інтелектуальну огранку. У цьому сенсі роль Грінченка, як і 

інших авторів залучених шістдесятниками, полягала в тому, що були 

отримані ключі до глибшого розуміння, оформлено романтичні образи в 

цільну структуру, яка не лише пояснює Шевченка в контексті його часу, 

але й здатна актуалізувати для кожного наступного покоління. 
 

9 
Очима видатного публіциста (Тарас Шевченко в оцінці Бориса Грінченка). Чорновіл В. Твори: у 10 т. / 

упоряд. Валентини Чорновіл; передм. В. Яременка, М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2002. Т. 1. С. 104.  

10 Там само. С. 112. 
11 Автограф у книзі «Останнім шляхом Кобзаря». Чорновіл В. Твори: у 10 т. / 

упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М. Мариновича К.: Смолоскип, 2011. Т. 7. С. 669. 
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Свідченням цього є критичне прочитання творчості Шевченка. 

Чорновіл погоджується з наявністю в поета «прохідних творів», окреслює 

еволюцію його думок на майбутню вільну Україну. Етапами цієї еволюції 

були: надії на відродження Гетьманщини, всеслов’янська федерація 

вільних народів, і, нарешті – демократична республіка12. 

У молоді роки Чорновіл ґрунтовно проробляв різні підходи до 

шевченківської спадщини. Про це, наприклад, свідчить його переписка з 

сестрою Валентиною під час ув’язнення 1968 р. Радячи їй теми, він фахово 

окреслював суть проблеми, її можливі перспективи та важливі наукові 

праці. 

Висловленні в листах думки суттєво доповнюють чорноволівське 

розуміння постаті й творчості Шевченка. Він не сприймав сучасного 

радянського шевченкознавства на рівні «критика Кирилюка», залишаючи 

хіба-що місце академіку О. Білецькому. Так само неприйнятними були 

оцінки Шевченка російськими демократами Белінським та Добролюбовим. 

Щодо першого – повне відкидання, щодо другого – аргументована 

критика. Чорновіл не приймав його порівняння Шевченка з народними 

поетами «на зразок Кольцова», й підкреслював необхідність прочитання 

творчості Кобзаря в контексті Шекспіра, Гейне та Пушкіна. Чорновіл 

бачив у Шевченкові «пробний камінь для російського письменства… що 

претендувало на демократизм». У цьому сенсі для Чорновола близькими 

були Чернишевський, почасти Герцен і Луначарський13. 

Не прийнятною для Чорновола була оцінка Шевченка Кулішем. 

Існувала також незгода із Драгомановим, який «неправильно оцінював 

Шевченка»14. Цю «неправильність» Чорновіл пояснював боротьбою 

Драгоманова з «примітивним вузьколобим українофільством, яке 

чіплялося за Шевченка, робило його прапором своїх хуторянсько- 

галушкових «змагань»«. Драгоманівський Шевченко – «геніальний 

самородок, не обшліфований цивілізацією»15 однозначно розходився з 

оцінкою Чорновола, який бачив у ньому «геніального поета-пророка». 

Попри це, не варто перебільшувати літературознавчих здобутків 

Чорновола. Вони не так оригінальні як контр-культурні. Виступаючи в 
 

12 Великий народний поет (Доповідь на Шевченківському вечорі на будівництві Київської ГЕС – план- 

конспект).  Чорновіл  В.  Твори:   у   10   т.   /   упоряд.   Валентини   Чорновіл;   передм.   В. Яременка,   

М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2002. Т. 1. С. 53. 
13 До сестри (лист 16.02.1968). Чорновіл В. Твори: у 10 т. / упоряд. Валентини Чорновіл; 

передм. М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2005. Т. 4, Кн. 1. С. 212. 
14 Там само. С. 212. 
15  До  сестри  (лист  20.04.1968).  Чорновіл  В.  Твори:  у  10  т.  /   упоряд.   Валентини   Чорновіл;   

передм. М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2005. Т. 4. Кн. 1. С. 224. 
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межах альтернативного шевченківського дискурсу шістдесятників, він 

разом з іншими долучився до відновлення перерваної лінії з 

дореволюційною традицією. Але чорноволівська шевченкіана не стала 

визначальною в українському шістдесятництві. Літературознавчі праці 

Дзюби чи Сверстюка виглядали фаховіше і професійніше. Але й завдання 

стояли різні. 

Для Чорновола Шевченко важливіший у площині чину. Будучи 

одним із тих, хто виступав за активізацію молодіжного руху й постановку 

суспільно-політичних завдань, Чорновіл вбачав у Шевченкові ключ до них. 

У цьому контексті варто згадати ще одну «персону», часто згадувану 

Чорноволом – Леніна. Згадки про нього на 211 сторінках побічно 

підкреслюють домінування політичної лінії в публіцистиці Чорновола. 

Попри певну еволюцію, ставлення до Леніна в Чорновола негативне. Але, 

як відомо, «ленінська мова» була елементом політичного стилю Чорновола 

в 1960-ті й 1980-і рр. Тож її накладення на шевченківський дискурс 

створює цікаві інтерпретації. 

У відомих працях 1960-х рр. та виступах періоду перебудови, 

Чорновіл активно звертався до аргументів Леніна, аби обґрунтувати 

необхідність змін у національній політиці УРСР. При цьому годі думати 

про авторитет Леніна. Не так він, як «ленінська мова» – були засобом 

комунікації з комуністичною владою і суспільством. 

Часті посилання на Шевченка і Леніна у письмовій спадщині 

Чорновола, це не так теза і антитеза, як стратегія і тактика. Шевченко – 

єдина стратегія, яка вела Чорновола крізь ув’язнення й поневіряння до 

незалежності. Ленін – тактика: як досягнути бажаної мети за відсутності 

необхідних умов. 

Побічно на це вказує динаміка згадок Шевченка і Леніна в листах 

Чорновола. Більшість із них написані у роки ув’язнень, коли Чорновіл не 

був учасником суспільних процесів, коли в його житті були інші 

пріоритети. Так ось, на 52 сторінки згадок про Шевченка лише 14 про 

Леніна. Більший розрив спостерігається лише в першому томі (81 проти 

11), де вміщено літературознавчі розвідки. 

Образ Шевченка надзвичайно цільний, і був наріжним каменем 

історіософії Чорновола, бачення ним історичного минулого України. Якщо 

в 1960-х рр. Шевченко виступав національним будителем, то на зламі 

1980–1990-х рр. – втіленням української революції ХІХ ст. Доречно 

звернути увагу, що така еволюція образу Шевченка збігалася з лінією 
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політичної боротьби Чорновола в ці роки – обраного ним курсу на 

антикомуністичну революцію. 

У січневому інтерв’ю 1991 р. Чорновіл говорив про роль Шевченка у 

поверненні багатьох до України: «Європа наприкінці  ХVІІІ  –  початку 

ХІХ століть переживала національні революції: французьку, а в 1848 рік 

буквально вразив наш континент. В Україні ж такою революцією була 

творчість Тараса Шевченка»16. 

Значно розлогіше цю думку проведено у виступі 9 березня 1996 р. в 

Національній опері ім. Тараса Шевченка. Окресливши європейський 

революційний контекст того часу – французька революція 1789 р.,  

польські та угорські змагання, діяльність Костюшка, Гарібальді і Бісмарка, 

Чорновіл приєднав до них Шевченка: «У нас цього не було – настільки вже 

була знищена й поневолена Україна, настільки вона була зігнута й 

закріпачена. Вона потихеньку вмирала. Була потрібна Людина-Титан, 

Людина-Прометей, яка б стала нашою національно-визвольною 

революцією. Такою людиною став Тарас Шевченко. У цьому його 

невмируща сила й у цьому його невмируща слава. Він урятував націю. Він 

урятував народ»17. 

Чорновіл постулював образ Шевченка-борця, який надихав усі 

наступні покоління, захоплював своєю безкомпромісністю й відданістю 

ідеї. У рецензії на статтю Р. Корогодського він писав: «На мою думку, 

неправильно трактовано Шевченка на початку як поборника сильної 

любові, всепрощенства, християнського милосердя тощо. Брататися 

Шевченко кликав із колишніми ворогами (конкретно – поляками, що 

тепер, як і українці, потрапили під російський гніт) або ж мріяв про таке 

братання в майбутньому, коли кожен здобуде волю «в своїй хаті». 

Навпаки, уся поезія Шевченка – взірець непримиренності до нині сущих 

ворогів»18. 

Утім, такий образ для Чорновола був не абстракцією, а наповнював 

його боротьбу на кожному новому повороті. Чорновіл говорив про себе і 

ровесників-шістдесятників, які «засвічувалися від Шевченка», про щорічні 

«дні 22 травня» в які відзначалося повернення тлінних залишків поета в 
 

 

 
16 Так жити соромно. Чорновіл В. Твори: у 10 т. / упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М. Мариновича. 

К.: Смолоскип, 2011. Т. 7. С. 200. 
17 «У всякого своя доля і свій шлях широкий…». Чорновіл В. Твори: у 10 т. / упоряд. Валентини Чорновіл. 

К.: Смолоскип, 2014. Т. 9. С. 126. 
18  Кілька  думок  про  «Біль».  Чорновіл   В.   Твори:   у   10   т.   /   упоряд.   Валентини   Чорновіл;   

передм. В. Яременка, М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2002. Т. 1. С. 220. 
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Україну, про акції навколо київського пам’ятника Шевченка, які 

окреслювали контури протистояння з владою тощо19. 

По-шевченківськи сприймав Чорновіл і власне перебування в 

таборах. У листі до сестри Валентини в 1968 р. він писав: вільним можна 

лишатися в усяких, навіть найпринизливіших і най нелюдськіших 

обставинах (згадай Шевченка). Щоправда, то вже вільністю внутрішня»20. 

Шевченкові образи та поетичні рядки наповнювали мову Чорновола, 

про що свідчать цитати з різних поезій, знаних напам’ять. У збірнику 

праць лише дещиця з них, згаданих побіжно, до слова: «І знов мені не 

привезла», «Мені однаково», «Сон» (Гори мої високії), «Розрита могила», 

«Три літа», «Не жаль на злого, коло його», «І мертвим і живим», «Стоїть в 

селі Суботові», Якби-то ти, Богдане п’яний», «Бували войни й військовії 

свари», «Во Іудеї во дні они», «Сон» (У всякого своя доля), «Кавказ». 

Як бачимо, постать Шевченка стала ключовою для формування 

світогляду Чорновола й визначила систему координат його власної 

боротьби за українську державність. Водночас, вона не єдине джерело. 

Тож її переплетення з іншими лініями – франковою, драгоманівською 

може стати цікавим елементом розуміння політичного курсу Чорновола 

наприкінці 1980-х – 1990-х рр. 

 
Секо Ярослав. Шевченкіана Вячеслава Чорновола. В статті аналізується вплив 

життя і творчості Т. Шевченка на світогляд В. Чорновола. Розкрито погляди Чорновола 

на роль Шевченка у формуванні української нації. 

Ключові слова:Т. Шевченко, В. Чорновіл, шевченкіана, світогляд, нація. 

 
Yaroslav Seko. Shevchenkian Vyacheslav Chornovil. The article analyzes the 

influence of T. Shevchenko’s life and work on V. Chornovil’s outlook. Chornovil’s views on 

the role of Shevchenko in shaping the Ukrainian nation are revealed. 

Keywords: T. Shevchenko, V. Chornovil, shevchenkiana, consciousness, nation. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 «У всякого своя доля і свій шлях широкий…». Чорновіл В. Твори: у 10 т. / упоряд. Валентини Чорновіл. 

К.: Смолоскип, 2014. Т. 9. С. 127. 
20 До сестри (лист 30.10.1968). Чорновіл В. Твори: у 10 т. / упоряд. Валентини Чорновіл; 

передм. М. Коцюбинської. К.: Смолоскип, 2005. Т. 4, Кн. 1. С. 212. 
20 Там само. С. 232. 
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Любомира Федунишин 

кандидат історичних наук, викладач Бурштинського енергетичного 

коледжу Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу (Бурштин) 

 
ВЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ – ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ І КРИТИК 

(за матеріалами «Кримінальної справи № 196») 

Важливим джерелом для вивчення постаті Вячеслава Максимовича 

Чорновола як літературознавця і критика є опубліковані матеріали 

«Кримінальної справи № 196» із звинувачення В. Чорновола в 1972 р., 

частина яких належить до його публіцистичної спадщини. Майже всі 

заяви, скарги, клопотання В. Чорновола мають ознаки як документів, так і 

публіцистики та висвітлюють життя і боротьбу національно свідомих 

українців за незалежність України. У них ідеться не тільки про автора та 

його особисті переконання, а про беззаконня, які чинилися тоді в СРСР. 

Водночас   ці   документи   –   докази   боротьби,   незламності,   правоти  

В. Чорновола. 

Митець, будучи випускником факультету журналістики Київського 

державного університету за спеціальністю журналіст, багато читав, 

виписував, нотував – для майбутніх праць. До нього як до літературного 

критика зверталося багато поетів за літературною консультацією. Проте не 

було часу між роботою на метеостанції та залізниці й виданням 

«Українського вісника» віддатися улюбленій праці. Життя вимагало 

іншого – реакції на щодення. 

Виписки та замітки засвідчують широту зацікавлень В. Чорновола. 

Матеріали слідства й суду зі «Справи № 196» – заяви, скарги, клопотання, 

відповіді на запитання слідчого – характеризують В. Чорновола як 

незламну людину, яка з будь-якої найгіршої ситуації знаходить вихід, 

навіть перебуваючи в повній облозі ворога. 

Із клопотання (з поясненням) до слідчого відділу Львівського 

управління  КДБ  дізнаємося,  що  під  час  обшуку  12  січня  1972  р.  у   

В. Чорновола вилучено кілька статей з питань літератури та мистецтва, 

багато віршів різних авторів, нотаток, чернеток тощо, тобто документи 

його особистого архіву. У пред’явленому на початку слідства 

обвинуваченні йшлося про зберігання «літератури і записів, що містять у 

собі наклепи на радянську дійсність, віршів і пісень антирадянського 

націоналістичного змісту», у чому вбачалися ознаки інкримінованого 

злочину, тобто мети підриву чи ослаблення за допомогою цих статей, 
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віршів, чернеток радянського державного й суспільного ладу1. Проте 

точний зміст статті 62 Кримінального Кодексу УРСР передбачав прямий 

умисел з боку звинуваченої особи, постановку нею мети підірвати або 

ослабити радянський лад. Це тлумачення не давало слідчим органам і 

судам чітких критеріїв для кваліфікацій правопорушень. Самі слідчі 

органи не мали ніяких сталих і об’єктивних критеріїв при кваліфікації того 

чи іншого документа як «антирадянського» чи «наклепницького» або для 

розмежування цих двох кваліфікацій. 

В. Чорновіл згадував, що деякі з вилучених у нього під час обшуку 

12 січня 1972 р. паперів благополучно пережили попередні обшуки в 1965–

1970 рр., окремі з них – навіть усі чотири попередні обшуки, хоч він їх ніде 

не ховав. Останній обшук 1 червня 1970 р. проводила група, у складі якої 

був слідчий у теперішній справі капітан Боєчко. У шухлядах письмового 

столу або на полицях лежали тоді рукописні тексти виступів про   В. 

Самійленка   та   Т.   Шевченка;   «Вступ   до   оглядин   музею…» І. 

Гончара; «Спогади про Хвильового» (виписки з 1964 р., з часу підготовки 

до складання кандидатського екзамену з української літератури); зошити, 

магнітофонні стрічки із записами віршів та різних пісень лежали на тому ж 

самому місці, що й 12 січня 1972 р. Тепер усе це не тільки вилучене, але й 

уже кваліфіковане як «наклепницьке» або чекає юридичних кваліфікацій2. 

Митець наголошував, що він не тільки журналіст, а й певною мірою 

літературознавець і літературний критик (хоч і був позбавлений останнім 

часом можливості виступати в періодиці). Зазначав, що може подати 

довідку про складені екзамени кандидатського мінімуму для праці над 

дисертацією з історії української літератури, представити частину 

дисертації, подати список історико-літературних та літературно-критичних 

публікацій, назвати багато початкуючих і тепер уже відоміших поетів, з 

якими доводилося працювати. В. Чорновіл писав, що сучасна українська 

література, зокрема поезія, – це безпосередня сфера моїх фахових 

інтересів. Тому в мене може бути літературний матеріал різного характеру, 

претензії до мене могли б бути тільки за неправильне його використання, а 

не за наявність у мене цього матеріалу3. 

У своїх спогадах М. Хейфец підкреслював, що В. Чорновіл за самою 

суттю  своєї  природи  –  журналіст  і  публіцист,  створений  для  писання, 
 

1  Чорновіл В. Твори: у 10 т. / упоряд. Валентини Чорновіл; передм. М.  Косіва. К.: Смолоскип. 2007. Т. 5. 

С. 286. 
2  Там само. С. 290. 
3  Там само. С. 291. 



134  

причому не світоглядних праць стратегічного призначення, а саме 

щоденних, щохвилинних політичних репортажів. Без постійної 

публіцистики – немислиме його існування. М. Коцюбинська зазначила, що 

віддавши всього себе політиці й публіцистиці, він, мабуть, якоюсь мірою 

«став на горло власній пісні» як критика й літературознавця. 

Під час обшуку 12 січня 1972 р. у В. Чорновола вилучено у 

машинописах  вірші  12  авторів  (А.  Ахматової,  І.  Драча,  І.  Калинця,   

М. Осадчого, І. Сеник, В. Сосюри, І. Стасів, В. Стуса, О. Твардовського та 

ін.) й одна колективна збірка «Скриня», у магнітофонних записах – вірші 

близько десяти авторів (Ліни  Костенко,  М.  Рильського,  В.  Симоненка, 

П. Скунця, І. Стасів, Г. Чубая та ін.). Було кваліфіковано як 

«антирадянські»  чи  «наклепницькі»  9  віршів  І.   Сеник,   кілька  поезій  

І. Стасів і навіть три  вірші  А.  Пашко.  Із  наявних  у  момент  обшуку  у 

В. Чорновола як критика кількох тисяч окремих віршів кількох десятків 

авторів під кримінальні кваліфікації потрапило всього декілька віршів 

кількох авторів4. 

Цікавими є документи лексико-стилістичної експертизи,  проведеної 

з 10 липня по 30 листопада 1972 р. в справі В. Чорновола для встановлення 

авторства матеріалів видання «Український вісник». З висновками 

експертизи митця було ознайомлено 6 грудня 1972 р., він назвав їх 

неправдивими, оскільки ніякого мовного аналізу цих матеріалів експерти 

не робили та не читали авторських текстів журналу. Авторство всіх 

редакційних матеріалів, непідписаних текстів журналу «Український 

вісник»    експерти    приписували    В. Чорноволу.    В     протоколі     від 

15 січня 1973 р. він зазначав: «…ніякого слідства в моїй справі не існує, є 

відверта підготовка розправи наді мною, не гребуючи  ніякими засобами.  

З даного моменту участь у такому «слідстві» припиняю». Діяч належав до 

людей, які не терпіли цинічної брехні. Висновки експертів не ґрунтувалися 

на мовному аналізі, а були просто брехливими твердженнями щодо 

редакторства В. Чорновола. Як зазначала Валентина Чорновіл, він учив 

експертів, як потрібно було робити експертизу. Адже знав, що якби мовна 

експертиза була проведена правильно, то все одно нічого б не доказали, бо, 

редагуючи журнал, робив так, щоб не видно було слідів одного редактора, 

одного стилю, інколи подавав матеріал з мовними та стилістичними 

відхиленнями від правописних норм, анонімні матеріали теж нівелював, 

щоб не можна було визначити авторів5. 

 
4 Там само. С. 292. 
5 Там само. С. 32. 
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Із пояснення про не долучені слідством до справи документи, які 

характеризують підсудного В. Чорновола від квітня 1973 р. дізнаємося про 

список його публікацій з питань літератури, який автор написав з пам’яті: 

запис спогадів письменника Д. Лук’яновича про І. Франка; телесценарії 

про творчість письменника М. Стельмаха, поета В. Чумака та молодих 

львівських поетів (передачі демонструвалися по Львівському телебаченню 

в 1962 р.); статті «Жадання пута розбивати» (про взаємини письменників  

І. Франка та Б. Грінченка), «Невтомний орач» (до 100-річчя від дня 

народження Б. Грінченка), «Борис Грінченко на ниві народної освіти», 

телесценарій про творчість Б. Грінченка, «В оцінці Великого Каменяра» 

(до 100-річчя письменника В. Самійленка), «Поет народу» (до 150-річчя 

від   дня   народження   Т.Г.   Шевченка),   «Тарас   Шевченко   у Міжгір’ї», 

«Вперше після перерви» (рецензія на 2-томник творів Б. Грінченка), «Його 

вбили   на   світанку…»   (літературний   етюд   про   поета   В.   Чумака), 

«Продовження     життя»     (публікація     недрукованих     творів     поета 

В. Симоненка й замітка про нього), «Перегук віків над Десною» (цикл 

статей з питань історії, літератури та етнографії), «Музей просто неба» 

(статтю про етнографію) та інші; список газетних та журнальних 

публікацій   з   питань   літератури,   значно    ширший    за    наведений6. 

Ці матеріали розкривають широту літературних зацікавлень діяча, його 

працю як критика. 

Вячеслав Чорновіл у листі від 11–12 серпня 1973 р. до батьків і 

сестри з табору в с. Озерний Зубово-Полянського р-ну Мордовської АРСР 

писав: «прошу передплатити: газети «Літературна Україна» (на півроку) і 

польську  «Політику»  (можна  на  рік).   Журнали:  «Філософська  думка», 

«Мовознавство», «Народна творчість та етнографія», 

«Радянське літературознавство», «Вітчизна», «Дніпро», «Жовтень» – на 

півроку, журнал «Кур’єр Юнеско» (він є в каталозі – на рік). Усе це займе 

близько 30 крб. «Рад. Україна», журнали «Україна» й «Комуніст України», 

а також деякі московські видання тут є в бібліотеці. «Книжное обозрение» 

є також, книги я маю право замовляти через «Книга – поштою» за гроші, 

що прийдуть з тюрми, у необмеженій кількості. Згадав, ще треба на 

півроку «Друг читача»«7. Як творча особистість, навіть будучи ув’язненим 

та перебуваючи на засланні, літературознавець не тільки цікався новими 

публікаціями,  а  й   здійснював  передоплату  газет   і  журналів,  замовляв 
 
 

6 Там само. С. 450–453. 
7 Чорновіл В. Твори: у 10 т. / упоряд. М. Коцюбинська, Валентини Чорновіл; передм. М. Коцюбинської. 

К.: Смолоскип, 2005. Т. 4. Кн. 1. С. 254–255. 
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книги, читав, аналізував, робив виписки, нотатки для майбутніх своїх 

праць, щоденно записував кілька сторінок, що було для нього своєрідною 

«розумовою гімнастикою». 

Таким чином, діяльність В. Чорновола як літературознавця і критика 

можна простежити за різними документами, зокрема «Кримінальною 

справою № 196», зверненнями, клопотаннями, листами, які є змістовно та 

інформаційно насичені історично важливим цінним матеріалом про життя 

людини в умовах несвободи, її працю, таланти і активну боротьбу проти 

несправедливості тоталітарного режиму. 

 
Федунишин Любомира. Вячеслав Чорновіл –  літературознавець  і  критик 

(за  матеріалами  «Кримінальної   справи   №   196»).   У   статті   розкрито   постать 

В. Чорновола як літературознавця, критика на основі аналізу опублікованих матеріалів 

«Кримінальної справи № 196» із звинувачення В. Чорновола в 1972 р. Взято до уваги 

зміст заяв, скарг, клопотань, пояснень і висвітлено його особисті переконання, 

літературознавчі зацікавлення та боротьбу з беззаконням. 

Ключові слова: Вячеслав Чорновіл, літературознавець, критик, «Кримінальна справа 

№ 196». 

 
Fedunyshyn Liubomyra. Viacheslav Chornovil is a literary critic and critic (based 

on the material «Criminal Case № 196»). The article reveals the figure of V. Chornovil as a 

literary critic and critic on the basis of the analysis of the published materials «Criminal Case 

№ 196» on the charge of V. Chornovil in 1972. The contents of statements, complaints, 

petitions, explanations were taken into consideration and his personal beliefs, literary interests 

and fight against lawlessness were highlighted. 

Key words: Viacheslav Chornovil, literary critic, critic, «Criminal Case № 196». 
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Іван Хома 

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, музеєзнавства і 

культурної спадщини Національного університету «Львівська 

політехніка» (Львів) 

 
ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В 

УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПАРТІЇ 

 
Маловідомою є інформація  про  громадсько-політичну  діяльність  

Є. Коновальця в Українській національно-демократичній партії. 

Традиційно серед небайдужих до історії України йдеться про його 

військово-політичну діяльність, як командира формації Січових стрільців в 

українських арміях у 1918 – 1920 рр., керівника Української військової 

організації в 1921 – 1929 рр. та одного із засновників і очільника 

Організації українських націоналістів у 1929 – 1938 рр. Відсутність серед 

широкого загалу інформації про те, що Є. Коновалець перші кроки в 

політику робив, як націонал-демократ суттєво обмежує розуміння на яких 

цінностях закладались і діяли Січові стрільці та українські націоналістичні 

організації, якими він керував. 

Не вдалось точно встановити коли Є. Коновалець увійшов до УНДП. 

Можна припустити, що це відбулось у 1911 – на початку 1912 р. Тоді він у 

віці 20 років, будучи студентом юридичного факультету Львівського 

університету, входив до українського тіловиховного та руханкового 

товариства «Сокіл», львівської філії товариства «Просвіта», Українського 

студентського союзу (далі УССоюз) та IV-ї національно-демократичної 

секції студентського союзу1. 

Швидше   за   все   шлях   до   УНДП    Є. Коновалець    почав    з  IV-

ї національно-демократичної секції студентського союзу. Цю секцію було 

відкрито 26 травня 1911 р. Першим керівником був С. Магаляс2. Другим 

керівником був В. Пежанський, а його заступником Т. Франко. Станом на 

1 листопада 1912 р. секція нараховувала 87 членів3. 11 грудня 
 

 

 
1 Хома І. Євген Коновалець і Український студентський союз. Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія «Історія» 2018. С. 100– 

104; Хома І. Громадська діяльність Євгена Коновальця на тлі українсько-польських  відносин 

напередодні Першої світової війни. Східноєвропейський історичний вісник. 2018. № 3. С. 214–222. 
2 Кузьмин Р. Український студентський союз: центральний координаційний орган студентських 

товариств Галичини в 1909–1914 роки. Гілея. Випуск 110. С. 48. 
3 ЦДІА у Львові. ф. 400. оп. 1. спр. 21. арк. 6. 
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1912 р. на збоpax IV секції В. Пежанського переобрали головою секції, а 

заступником обрали Є. Коновальця4. 

На час обрання Є. Коновальця заступником національно- 

демократичної  секції  він  вже  був  членом  УНДП.  На  з’їзді   партії 25–

26 грудня 1912 р. обраний до «тіснійшого» Народного комітету УНДП, а 

також заступником членів комітету партії. Іншими заступниками були 

обрані отець О. Нижанківський та доктор М. Здерковський. Членами 

Народного   комітету,   найвищого    органу    управління    партії,    були  

К. Левицький, Є. Олесницький,  Л. Цегельський,  отець  Д. Цегельський, 

Ю. Січинський, Р. Залозецький, І. Кивелюк, В. Охримович, В. Бачинський, 

С. Голубович та інші. Участь у роботі з’їзду взяли 468 членів партії5. 

На думку, С. Шаха: «Побут у Тіснішому Народному Комітеті був для 

– на клясичній літературі вихованого – Є. Коновальця великою школою на 

майбутнє, бо давав йому можливість придивитися ближче до методів 

тодішньої політики та простудіювати точніше тодішніх політиків 

Націонал- Демократичної Партії»6. 

Приблизно в квітні 1913 р. Є. Коновальця було  обрано керівником 

IV секції. У газеті «Діло» від 31 березня було розміщено оголошення про 

проведення 3 квітня «довірочної» наради за підписом В. Пежанського та 

секретаря Ю. Чайківського7. В оголошенні про проведення «довірочної» 

наради IV секції 6 травня вказано керівником Є. Коновальця, а секретарем 

Ю. Чайківського8. 10 квітня на засіданні «Просвіти» В. Пежанського 

обрали завідувачем магазину товариства9. 

На основі повідомлень в газеті «Діло» спостерігаємо, особливу 

активність у діяльності IV секції після того, як  її очолив Є. Коновалець.    

9 травня було організовано лекцію проф. С. Томашівського на тему «Одна 

історична містифікція і наука з неї», 16 травня лекцію посла-депутата 

Австрійського парламенту Л. Цегельського «Виборча реформа зі 

становища програмовости», а 4 червня Є. Коновалець прочитав лекцію 

«Один з важливих завдань молодіжи під теперішню хвилю»10. 
 

 

 
4 Шах С. Молодість Є. Коновальця. Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 65. 
5 Народний з’їзд. Свобода. 1913. 2 січня. С.4. 
6 Шах С. Молодість Є. Коновальця. Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 72. 
7 З IV секції У.С.С. Діло. 1913. 31 н.ст. (18 ст.ст.) березня. С.5. 
8 На довірочну нараду. Діло. 1913. 6 н.ст. (23 ст.ст. квітня) травня. С.5. 
9 З товариства «Просвіта». Свобода. 1913. 17 квітня. С. 2-3. 
10 З  IV  секції  Українського Студентського Союза.  Діло.  1913.  5  н.ст.  (22  ст.ст.  квітня)  травня.  С.5;  

З  IV секції  Українського  Студентського  Союза.  Діло.  1913.  12  н.ст.  (29  ст.ст.  квітня)  травня.  С.6;  

З IV секції Українського Студентського Союза. Діло. 1913. 2 н.ст. (20 ст.ст. травня) червня. С.6. 
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До основних завдань української молоді він відносив справу 

відкриття українського університету у Львові. Справа відкриття 

університету було темою його доповіді на ІІ Всеукраїнському 

студентському   з’їзді    у    Львові,    який    урочисто    розпочав    роботу  

2 липня 1913 р. в великій залі Народного дому  у  Львові.  Зібралось  до 

500 студентів, що приїхали з Відня, Чернівців, Грацу, Кракова, Праги. 

Відкриття  з’їзду  відвідав  голова  українського  парламентського  клубу 

К. Левицький,      професори       С. Томашівський,       С. Дністрянський, 

М. Грушевський, К. Студинтський та інші. З поляків був присутній 

польський публіцист Людвіг Кульчицький, який свою промову закінчив 

словами побажання, щоб третій з’їзд проходив в українському 

університеті11. 

Виступ Є. Коновальця відкрив роботу з’їзду 4 липня. На основі 

виступу Є. Коновалець окремо  підготовив  резолюцію  в якій йшлося, що: 

«Українське студентство, зібране на II Всеукраїнському Студентському 

Конгресі: 1) Жадає від правительства, щоб у порозумінні з українською 

парляментарною репрезентацією воно полагодило беззатяжно справу 

заснування українського університету у Львові, у формі цісарського 

розпорядку і одночасно внесло законопроект у цій справі; 2) Закликає 

українську парляментарну і соймову репрезентацію, щоб вона справу 

заснування самостійного українського університету взяла як перший і 

найважливіший   постулят   української   політики   в   найближчому   часі; 

3) Констатує, що українська молодь не зрікається ніяких способів 

боротьби, які в даній хвилі могли б причинитися до здобуття самостійного 

українського університету у Львові; 4) Стверджує, що львівський 

університет ім. цісаря Франца І є утраквістичний (двомовним) і таким 

мусить він залишитися аж до введення в життя самостійного українського 

університету у Львові; 5) Закликає українську молодь до суворого 

пильнування прав української мови у львівському університеті»12. За всі 

п’яті резолюцій проголосували одноголосно13. 

О. Грицай пише, що  приблизно  на  1912 р.  припадає  знайомство  

Є. Коновальця з отцем Йосифом Фолисом. У травні 1907 р. Й. Фолис був 

обраний депутатом до віденського парламенту в окрузі Львів (повіт) – 

Винники –  Городок –  Щирець,  від УНДП.  Швидше за все Є. Коновалець, 
 

11  Студентський  конгрес.  Наша школа: науково-педагогічна часопис.  Рік п’ятий.  Львів-Чернівці.  1913. 

С. 271. 
12 Студентський конгрес. Наша школа: науково-педагогічний часопис. Рік 5. Львів-Чернівці. 1913. 

С. 275–276. 
13 ДАЛО. Ф.296. Оп.1. Спр. 49. Арк. 5-6; Наш з’їзд. Шляхи. 1913. 15 липня. С. 82. 
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як член УНДП, в  тому  числі  і  «тіснішого»  комітету,  був  помічником  

Й. Фолиса. Зокрема, 25 травня 1913 р. Є. Коновалець брав участь у 

висуненні Й. Фолиса в депутати до Галицького сейму у містечку Щирець. 

На зборах, організованих отцем К. Білінським з сусіднього села Гуменець, 

Є. Коновалець виступив з доповіддю про виборчу реформу14. 

На літніх канікулах Є. Коновалець продовжував активно розвивати 

IV-ту національно-демократичну секцію. 16 липня у газеті «Діло» було 

надруковано оголошення до українських студентів, що перебувають у 

Львові, Відні, Чернівцях, Кракові, Празі, Граці та провінції, і поділяють 

національно-демократичну програму, «проситься подати негайно свої 

точні адреси на руки: Євген Коновалець в Зашкові п. Куликів»15. Це 

оголошення друкувалось періодично в «Ділі» до кінця серпня 1913 р. 

Щодо членства в УНДП, то на партійному з’їзді 25-26 грудня 1913 р. 

Є. Коновалець знову увійшов до «тіснійшого» Народного комітету партії. 

Серед членів комітету були голова партії К. Левицький, Є. Петрушевич, 

секретарі     партії     С. Баран      та      Л. Цегельський,      В. Бачинський, 

Є. Олесницький, Ю. Романчук та інші. Є. Коновалець, як і рік тому 

належав до заступників членів Народного комітету. Іншими заступниками 

були  С. Голубович,  Г. Тершаковець,   М. Заячківський,   В. Панейко   та 

С. Біляк16. 

Напередодні Першої світової війни остання інформація щодо 

діяльності Є. Коновальця в УНТП зустрічається в контексті нової виборчої 

кампанії до Галицького сейму. Йдеться про віче в  Щирці,  що  відбулось 

19 липня в присутності представників навколишніх сіл. Відкрив роботу 

віче отець К. Білінський, який пояснив присутнім, що метою зібрання є 

підготовка до сеймових виборів в окрузі Львів – Винники – Щирець – 

Куликів. Наступним слово взяв Є. Коновалець який роз’яснив виборче 

законодавство, відзначив основні виборчі тенденції в львівському 

сільському окрузі, а також агітував за Й. Фолиса, як кандидата по цьому 

окрузі17. 

Отже, Євгену Коновальцю, перед початком Першої світової війни, 

вдалось зробити добру партійну кар’єру в УНДП, а одночасно закріпити за 

собою декілька напрямків, які саме він утверджував, особливо, серед 
 

 
 

14 Львівщина. Свобода. 1913.5 червня. С. 4. 
15 Студентів (-ок) висших і абітурієнтів середніх шкіл. Діло. 1913/ 16 н.ст. (3 червня ст.ст.) липня. С. 7. 
16  Управа української національно-демократичної (народної) партії на рік 1914 р.  Діло. 1913.  23 н.ст.   

(10 ст.ст.) лютого. С. 6. 
17 Виборчий рух. Діло. 1914. 22 23 н.ст. (9 ст.ст.) липня. С. 7. 
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студентства. Це, необхідність боротьби за відкриття українського 

університету та продовження змін до виборчого законодавства. 

 
Хома Іван. Досвід діяльності Євгена Коновальця в Українській національно- 

демократичній партії. У статті представлено фактичний матеріал про діяльність 

Євгена Коновальця в УНДП. Також йдеться про політичні теми якими він займався, а 

саме відкриття українського університету у Львові та зміна виборчого 

законодавства. 

Ключові слова: Євген Коновалець, Українська народно-демократична партія, 

Український студентський союз. 

 
Khoma Ivan. Experience of Yevhen Konovalets’s activities in the Ukrainian 

National Democratic Party. The article presents facts about Yevgeny Konovalets’s activities 

at UNDP. The directions of his political interest are also explored. In particular, the opening 

of the Ukrainian University in Lviv and the change of the electoral legislation. 

Key words: Yevhen Konovalets, Ukrainian People’s Democratic Party, Ukrainian Student 

Union. 
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ІНТЕЛІГЕНЦІЯ МИКОЛАЇВЩИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ РУСІ 

СПРОТИВУ (1980-ті –1990-ті рр.). 

 
Специфічна роль інтелігенції, яка, з одного боку, як високоосвічена, 

інтелектуальна верства є інформаційною елітою суспільства і вихователем 

народу, а з другого, функціонально несе дух сумніву, заперечення, дух 

перманентної опозиційності до дій влади і до власної в них участі, – 

завжди викликали цікавість дослідників різних галузей наук1. 

Історичний інтерес до проблеми ролі інтелігенції доби перебудови на 

території Миколаївщини зумовлений відсутністю системної, цілісної, 

узагальнюючої наукової розвідки. Дослідження зазначеного періоду носять 

фрагментальний аналіз і розглянуті переважно в навчальних посібниках, 

краєзнавчих працях, присвячених історії Миколаївщини на рубежі ХІХ–

ХХ ст. Тому актуальність задекларованої теми не викликає сумнів. 

Велику роль у пробудженні національної свідомості населення 

Миколаївщини в 1980-ті – на початку 1990-х рр. і відродженні 

національних  здобутків  українського   народу   відіграла   постать  

Валерія Бойченка – відомого просвітянина, поета. Його діяльність у 

громадських утвореннях почалася в Спілці письменників у 1976 році. 

Зазначимо, бібліографічний нарис Валерія Петровича. Народився він 

3 травня 1941 року в смт. Снігурівка на Миколаївщині. Після закінчення 

середньої школи в місті Херсон працював слюсарем на суднобудівному та 

комбайновому заводах. У 1965 році В. Бойченко закінчив факультет 

іноземних мов Львівського університету імені І. Франка. Потім працював 

викладачем англійської мови в школі-інтернаті міста Душанбе, 

Херсонському морехідному училищі, Херсонському технологічному 

інституті, Миколаївському педагогічному інституті2. 

У червні 1988 року Валерій Бойченко очолив Миколаївську 

екологічну організацію «Зелений світ». При Миколаївських відділеннях 

Спілки письменників та Фонду культури була створена ініціативна група, і 

вже 22 вересня 1988 року відбулися її установчі збори, до складу якої 
1Шановська О.А. Інтелігенція і влада в Україні доби Перебудови: проблема взаємовідносин. Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 

Історія. 2009. Вип. 15. С. 154–160. 
2Бойченко Валерій. URL: http://www.niklib.com/resource/lib/Бойченко%20Валерій%20Петрович.pdf 

http://www.niklib.com/resource/lib/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
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ввійшли також відділення, створені в Первомайську, Вознесенську та 

Южноукраїнську. На установчих зборах організації обрали голову і 

заступників.  До  асоціації  ввійшли  члени  Миколаївського  відділу 

Спілки письменників   УРСР,   Е. Январьов,    В. Пучков,    О. Голубкова, 

О. Колесник3. 

Декілька слів хочеться додати про відомого миколаївського поета 

Еміля Январьова, оскільки його літературно-просвітницький вплив не 

залишився поза увагою населенням області, хоча він і писав лише 

російською       мовою.       Еміль       Ізраїльович       Январьов     народився 

30 січня 1931 року в Миколаєві в родині службовця. У 1952 році закінчив 

Миколаївський педагогічний інститут, а 1953-го – Літературний інститут 

імені М. Горького. Довгий час працював вчителем у середній школі 

робітничої молоді. Перші вірші були надруковані в миколаївських газетах 

«Південна правда» та «Бугская заря» у 1948 році. Член Національної 

Спілки письменників України (1969)4. 

Членами екологічної асоціації «Зелений світ» були також 

представники  Миколаївського   відділу   Фонду   культури   О. Золотухін, 

І. Грасевич,    Г. Єжєлов    і    майбутні     члени    Миколаївського     Руху  

І. Гаврилишин, О. Долгих, В. Рукавишніков, В. Кучеренко. 

Основну увагу асоціація приділяла проблемам реалізації проекту 

Южно-Українського енергокомплексу. На зустріч з представниками 

Мінатоменерго України відповідальний секретар Миколаївського 

відділення Спілки письменників  УРСР,  голова  Миколаївської  асоціації 

В. Бойченко зазначив: «Беземоційною може бути тільки відданість 

відомству. Тим же, хто збирається жити і далі на рідній землі, поруч з 

працюючими блоками Южно-Української АЕС, далеко не байдуже 

питання: хто ж керує роботою колективу, що експлуатує АЕС? 

Виявляється, в аварії, що сталася 10 листопада 1988 р. на першому блоці 

Южно-Української АЕС, винні ні більше, ні менше, як 200 тис. жителів 

області, які підписались проти подальшого її розширення»5. 

Осередок Товариства української мови імені Т. Шевченка на 

Миколаївщині був створений на суднобудівному заводі «Океан» і це 

об’єднання не обминуло в ній участі Валерія Бойченка. Установча 

 
3Шипотілова О. П., Логінов О. В. У річищі Руху: громадсько-політична діяльність Миколаївської 

організації (1989–1996 рр.) (До 30-річчя Народного Руху України): монографія. Херсон: Олді-плюс, 2019. 

С. 40-42. 
4Январьов Еміль. URL: http://www.laginlib.org.ua/moya-mykolayivshhyna/literaturna- 

mykolayivshhyna/mykolayivski-pysmennyky-dityam/yanvarov-emil-izrayilovych/ 
5Держархів Миколаївської обл. ф. Р-6077. оп.1. спр.3. арк. 19. 

http://www.laginlib.org.ua/moya-mykolayivshhyna/literaturna-


144  

конференція обласного відділу проходила 19 травня 1989 р. у малому залі 

Палацу культури та техніки ВО «Чорноморський суднобудівний завод». 

Головою організації обраний В. Спиця, а міським відділом – В. Бойченко. 

На зборах вступне слово взяв Валерій Бойченко, який зазначив: 

«Українська мова на Миколаївщині вкрай зневажена. Прикладів 

нехтування нею, чимало. Чого варта лише назва Южноукраїнськ! Корінні 

мешканці, аби не  ламати  язика,  досі  називають  місто  Костянтинівкою. 

А скільки шкіл, які насильно перевели на російську мову викладання? Про 

це забули деякі із нинішніх борців за демократію! У Миколаєві не має 

жодної української школи, українська мова почувається убогою, бідною 

родичкою у педінституті, інституті культури. А до технічних вузів, 

училищ, технікумів, не кажучи вже про підприємства та установи, її й на 

поріг не пускають»6. 

З часом представники інтелігенції Миколаївщини стали розуміти, що 

займатися однією екологією непродуктивно, необхідна ще й політична 

боротьба. Як наслідок, ідея заснування в області Народного Руху України 

вперше запропонована саме на екологічному мітингу 1988 р. лідером 

Миколаївського відділу Спілки письменників УССР Валерієм Бойченком. 

На  Установчий  з’їзд  Народного  Руху  в  Києві,  який   відбувся 8–

10 вересня  1989 р.,  від  Миколаївської  організації   НРУ   делеговано 17 

членів. До складу делегатів увійшли: І. Грасевич – лікар Миколаївської 

обласної психіатричної лікарні № 1, О. Малицький – інженер, В. Кіпер – 

інженер Невської ПКБ, О. Долгих – інженер ПО «Зоря» тощо7. 

Важливим напрямом спротиву інтелігенції Миколаївщини 

радянській  владі  стало  заснування   власної   підпільної   преси.   У  

грудні 1989 р. коло активістів НРУ видали перший номер «Чорноморія8, 

яка стала першою незалежною газетою та консолідуючою силою 

неформальних об’єднань області. Головним редактором «Чорноморія» був 

поет Іван Царинний. До кола журналістів «Чорноморія» входили перші 

миколаївські рухівці, а також члени УГС: поети – Д. Кремінь, В. Бойченко, 

О. Різниченко, перший голова місцевого Руху – І. Грасевич, лікарі, 

інженери – В. Сліпець, Р. Шпак, В. Кучеренко, Б. Мороз, Т. і В. Кіпери,    

О. Балушкін, Н. Царинна. 
 

 
 

6Донець Н. Ще жива ти, наша мово? Чорноморія. 1990. № 9. Червень. С. 3. 
7Архів Миколаївської крайової організації Народного Руху України (АМКО/НРУ). ф. 1. оп. 1. спр. 2. арк. 

5. 
8Резолюція Установчого з’їзду Народного Руху України про національну символіку. Чорноморія. 1989. 

№ 1. Грудень. 
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Як не згадати  початок кар’єри  у неформальній газеті «Чорноморія», 

відомого українського журналіста, головного редактора 

«Історична правда» Вахтанга Кіпіані. Він розпочав свою діяльність ще 

коли був студентом. Його першою публікацією стала стаття, надрукована 

1990 року в «Чорноморії». У 1992 році він обійняв посаду головного 

редактора газети Миколаївської обласної організації УРП «На сторожі». 

Дванадцятого листопада 1993 р. з ініціатив Миколаївського Руху 

знову відроджується рухівська видавнича діяльність. Вийшов перший 

номер газети «Український Південь», який відразу стає консолідуючою 

трибуною усіх національно-демократичних сил. Доклали зусиль для його 

створення – поети – Д. Кремінь,В. Бойченко, журналісти – А. Колесник, В. 

Ільїн, рухівці –О. Малицький, І. Кокошко та ін. 

Хочеться відмінити активну участь у національному пробудженні 

миколаївців відомого українського поета Дмитра Дмитровича Креміня. Він 

народився 21 серпня 1953 року у с. Суха Іршавського району Закарпатської 

області. 1975 року, по закінченні філологічного факультету Ужгородського 

державного університету, направлений на Миколаївщину, де викладав 

українську мову та літературу у Казанківській середній школі № 2.  

Пізніше працював у районній газеті, Миколаївському педінституті, 

обласній пресі, керував обласними літстудіями «Джерела», «Борвій», був 

заввідділом молодіжної газети «Ленінське плем’я», заступником головного 

редактора газети «Рідне Прибужжя»9. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, ми можемо стверджувати, що 

інтелігенція Миколаївщини наприкінці 1980-тих – на початку 1990-х рр. 

відіграла визначну роль у пробудженні української національної 

свідомості в області. Така суспільна верста стає каталізатором спротиву 

радянській владі, «радянському мисленню» і створює можливості для 

розуміння населенням краю всіх вад радянського способу життя. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
9Кремінь Дмитро. URL: https://library.mk.ua/litnik/kremin-dmytro-dmytrovych. 
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Шипотілова Олена. Інтелігенція Миколаївщини в українському русі 

супротиву (1980-ті–1990-ті рр.).У статті розглянуто роль суспільного прошарку – 

інтелігенції Миколаївщини в українсько-національному пробудженні наприкінці 1980-х 

– початку 1990-тих рр. Зазначено, що діяльність інтелігенції була спрямовані на різні 

сфери суспільного життя від проблем екологічного довкілля, приниження 

національного самовизначення українців і до політичного етапу боротьби за 

незалежність України. 

Ключові слова: екологічна асоціація, Рух, Валерій Бойченко,  Дмитро  Кремінь, 

Вахтанг Кіпіані, «Український Південь». 

 
Shypotilova Olena. The Intelligence of Mykolaiv Region in the Ukrainian 

Movement of Resistance (1980s – 1990s) The article is examined the role of the social layer - 

the intelligentsia of Mykolaiv region in the Ukrainian-national awakening in the late 1980s - 

early 1990s. It is stated that the activity of the intelligentsia was directed to different spheres 

of social life from environmental issues, humiliation of national self-determination of 

Ukrainians and to the political stage of the struggle for independence of Ukraine. 

Keywords: ecological association, Rukh, Valeriy Boychenko, Dmytro Kremin, Vakhtang 

Kipiani, Ukrainian South. 
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В. ЧОРНОВІЛ ТА КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

 
Колишній співголова Народного Руху України Іван Драч вирішивши 

створити, нову націонал-патріотичну громадську організацію, яка б стояла 

на захисті прав та інтересів українського народу. звернувся з закликом до 

українського суспільства. Головна особливість Конгресу полягала в тому 

що більшість членів були б представниками культурної, творчої та 

наукової еліти, тобто саме інтелігенцією. А інтелігенція завжди виділялась 

з поміж інших верств населення в питаннях національної свідомості та 

патріотичної ціле направленості. 

Дізнавшись про задум Івана Федоровича його найближче політичне 

оточення виказало неабияку підтримку його ініціативі. Був організований 

оргкомітет із майже двох десятків громадсько-політичних діячів, 

письменників  та  публіцистів.   До   акції   Івана   Драча   приєднався   й   

В. Чорновіл, він також був одним із членів оргкомітету і всіляко 

підтримував ідею консолідації українського народу навколо питання 

розбудови   вільної   та   незалежної   України.    Більш    того    наявність 

В. Чорновіла в оргкомітеті конгресу Української інтелігенції позитивно 

відобразилось на сприйняті даної громадської організації серед населення 

західних регіонів України та повернуло довіру до постаті Івана Драча. 

В тексті Маніфесту зазначається, що на п’ятому році незалежності, в 

час прийняття України до Ради Європи відбуваються події, що загрожують 

як матеріальним основам існування Української держави, нації, так і її 

мові, культурі, духовності. Зазначається що зовнішні та внутрішні 

антиукраїнські сили, що всіляко блокували й саботували процеси 

перетворення України в сильну, багату, соціально справедливу й 

авторитетну державу, перейшли до вирішального штурму з метою нашої 

«білорусизації»1. 

В тексті Маніфесту зазначається що «у той час коли в Росії всі без 

винятку політичні сили переходять на імперські позиції, коли й офіційна 

влада робить ставку на ідеологію запеклого шовінізму, російської 

винятковості, месіанізму, вищості над іншими народами, сучасні 
 

1 Конгрес Української Інтелігенції: матеріали перших всеукраїнських зборів інтелігенції. Київ: 1998. 64 с. 
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українські державні діячі ігнорують таке загальновизнане поняття як 

національна гідність власного народу, дозволяють собі відверто зневажати 

й принижувати її перед усім світом. Сьогодні вже не тільки за межами 

України, а й у самій Україні кількасотлітній стратегічний курс «Україна 

без українців», курс на зниження української нації під прикриттям 

«загальноправославної» демагогії, що завжди слугувала нашим 

гнобителям»2. 

Той масив інтелігенції який влився в ряди Конгресу, в період його 

становлення, фактично міг би, при бажані зі сторони керівництва, 

докорінно змінити соціально-політичну ситуацію в країні на краще. І такі 

спроби були зроблені, проте, як ми знаємо, Конгрес фактично перестав 

існувати через бездіяльність засновника та незмінного лідера даної 

громадської організації Івана Федоровича Драча, який проявляв нечувану 

активність, у відношенні до діяльності і розвитку Конгресу, лише до 

початку двохтисячних років, а якщо бути зовсім критичним то до 

парламентських виборів 1998 року, коли за допомогою своєї громадської 

організації Драч разом з своїм найближчим політичним оточенням 

увійшли до Верховної Ради України, як національно налаштовані 

пропрезидентські депутати. 

Отож в жовтні 1995 р. Іван Драч разом з однодумцями пише 

Маніфест української інтелігенції, в якому не просто критикує діяльність 

значної частини українських політиків, а й відверто закликає до сильних та 

рішучих дій, направлених на захист національних інтересів. Під цим 

маніфестом поставили свої підписи понад два десятки видатних діячів 

української нації серед них Іван Драч(голова), Вячеслав Брюховецький, 

Анатолій Грищук, Віктор Єсіков, Лариса Кадирова, Віталій Карпенко, 

Володимир Ковтун, Степан Колесник, Платон Костюк, Олесь  Лупій, 

Павло Мовчан, Костянтин Морозов, Володимир Мулява, Юрій Мушкетик, 

Петро    Перебийніс,     Анатолій     Погрібний,     Юлій     Покальчук, 

Євген Сверстюк,     Віктор     Цимбалюк,     Володимир      Черпак, 

Вячеслав Чорновіл, Галина Яблонська, Ярослав Яцків3. Ще через рік Драч 

офіційно реєструє Конгрес української інтелігенції. В його лави стрімким 

потоком вступають сотні небайдужих, патріотично налаштованих 

представників українського народу. По всій території України створені 

обласні центри Конгресу, інтелігенція жваво взялася за відстоювання 

українських прав та свобод. 

 
2 Там само. 
3Там само. 
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В статті розглядається процес створення Конгресу української інтелігенції та 
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