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«Український вісник» був першим позацензур�
ним журналом, який легально почали видавати в
Україні у період горбачовської перебудови. Його
заснував В. Чорновіл наприкінці 1960�х років і ви�
пускав до свого ув’язнення у 1972 р., а в 2�й
половині 1980�х років відновив видання. За час сво�
го існування журнал серйозно вплинув на ста�
новлення незалежної преси та громадської думки.

Значення журналу і журналістської діяльності
В. Чорновола не співмірні з сучасним станом вив�
чення цих питань. В окремих працях про В. Чор�
новола висвітлено його перебування в ув’язнен�
ні, громадсько�політичну діяльність, обставини
загибелі [2]. Опубліковано нечисленні спогади та
короткі  нариси  про його життя  і діяльність [5].
Як особистість, журналіст і громадсько�політич�
ний діяч він постає в десятитомному виданні своїх
праць, започаткованому Міжнародним благо�
дійним фондом імені В. Чорновола та видавницт�
вом «Смолоскип» [15]. Проте діяльність з випуску
«Українського вісника» в 2�й половині 1980�х років
залишається малодослідженою. Переважно її
розглядають як одну з�поміж інших тем у перебігу
суспільно�політичних процесів 2�ї половини
1980�х років. Детальніше інформація про «Вісник»
розкрита в працях львівського історика Т. Батенка [1].
Про деякі обставини створення і виходу «Україн�
ського вісника» можна дізнатися із статей В. Чор�
новола, опублікованих у ЗМІ [10].

Зважаючи на відсутність ґрунтовного вивчен�
ня цієї важливої теми, її потрібно повноцінно і
об’єктивно дослідити. Саме тому ця стаття при�
свячена розгляду особливостей відновлення
В.Чорноволом «Українського вісника» у 1987 р.,
а також створення редакційної колегії, підготовки
й випуску журналу та його впливу на становлення
незалежних українських ЗМІ й активізацію гро�
мадськості.

В. Чорновіл згадував, що коли в 1987 р. «по�
чали випускати політв’язнів і створюватися якісь
можливості», він одразу відновив видання «Україн�
ського вісника» [4]. Певний час В. Чорновіл чекав
на прецедент з виданням подібного журналу в
більш вільній для гласності Росії. Тож після виходу
в Москві кількох номерів редагованого С. Григо�
р’янцом журналу «Гласность» він почав видавати
«Український вісник». Покладаючись на консти�
туційні права громадян, В. Чорновіл не просив
офіційного дозволу на вихід журналу в радянської
влади. На повідомлення про відновлення випуску
«Вісника», надіслане до ЦК КПРС, відповіді не
надійшло. До керівництва УРСР В. Чорновіл вза�
галі не звертався, «нічого доброго від нього не
чекаючи, поки в республіці не зміниться партійне
керівництво».

Тривалість і успішність діяльності журналу
залежали, на його думку, передусім від розвитку

подій у СРСР. Та, окрім того, і від міжнародної гро�
мадської думки, особливо щодо редакції «Україн�
ського вісника», яка була далеко від центру, «в
заповідниках дрімучого драматизму й свавілля»,
таких, як тодішня Україна, де з людьми, які мають
свою думку, не звикли рахуватися [11, 69].

У той же час подібні   видання   почали   вини�
кати   в інших республіках СРСР або продовжували
існувати з початку 1980�х років, як у Латвії. З�поміж
видань, які друкувалися, можна назвати: в Латвії –
журнал «Аусекліс», у Вірменії – журнал «Повідом�
лення вірменського Комітету захисту політв’язнів»
та вірменський варіант журналу «Гласность» тощо.

Задум відновити «Вісник» не полишав В. Чор�
новола, мабуть, ще з часу арешту в 1972 р. У пе�
ріод перебування в ув’язненні було кілька спроб
відновити видання «Українського вісника», що
свідчило про популярність, яку здобув журнал за
два з половиною роки. В. Чорновіл особисто ви�
дав п’ять номерів, а підготовлений ним шостий
видали після його арешту в січні 1972 р. М. Косів,
А. Пашко та Я. Кендзьор. Надалі, через загрозу
арештів видавців, В. Чорновіл попросив їх при�
пинити друк журналу.

Після повернення з ув’язнення і заслання
В.Чорновіл розпочав підготовку журналу напри�
кінці 1986 – на початку 1987 р., свідченням чого є
його лист до В. Яременка, в якому він просить
надсилати йому ніде не опубліковані цікаві мате�
ріали, зокрема пов’язані з В. Стусом. Адже в жур�
налі існувала літературна, мистецька, наукова та
інші рубрики, а перший відновлений його номер
було присвячено В. Стусові [6, 371].

На той момент не всі колишні однодумці були
готові долучитися до активної опозиційної діяль�
ності, тому частина з них відмовилася від пропо�
зиції В. Чорновола розпочати видавати «Вісник».
Відразу погодилися підтримати його у цій справі
М. Горинь та І. Гель (Львів), П. Скочко (Київська обл.),
які разом з ним утворили редакційну колегію
«Українського вісника», що узгоджувала напрям і
головні матеріали кожного номера журналу.
В.Чорновіл став відповідальним редактором,
М.Горинь – його заступником, І. Гель – відпові�
дальним секретарем, а П. Скочко – членом ред�
колегії. Отже, у відновленому номері вперше з
часу його видання, ще з 1970 р., було названо
прізвище його редактора та членів редколегії.

На прес�конференції у Москві 8 вересня 1987 р.
з приводу відновлення «Вісника» В. Чорновіл
заявив: «Видання журналу здійснює редколегія,
частина членів якої поставили в кінці журналу свої
імена». У сьомому номері «Українського вісника»
було зазначено, що кількість членів редколегії далі
збільшиться, але називати тих, хто здійснює
безпосередню підготовку кожного номера,
редакція не має наміру. Пояснювали це потребою
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убезпечити людей від можливих репресій з боку
влади. Не випадково в цьому ж номері було
вказано: якщо редактор журналу з якихось причин
не зможе виконувати свої обов’язки (наприклад,
через арешт у разі збою політики гласності й
демократизації), його має замінити за спільною
згодою один із оголошених членів редакційної
колегії [13, 99].

У восьмому номері журналу оприлюднено
прізвище нового члена редколегії – В. Барладяну
з Одеси. Починаючи з цього числа, в журналі вка�
зували домашню адресу всіх членів редколегії з
метою налагодити додаткові контакти для отри�
мання від читачів кореспонденції і пожертв на
друк видання. Такий спосіб був доцільним, оскіль�
ки надіслані «Віснику» листи не завжди одразу
потрапляли до редакції. Зокрема, з цього при�
воду В. Чорноволу надійшов лист із львівського
цеху сортування письмової кореспонденції, в
якому було сказано, що до них надіслали адре�
совані «Українському віснику» рекомендовані
листи, але через те, що «не відоме точно місце�
знаходження «Українського вісника», листи хо�
дять по Львову, так як ніяке відділення зв’язку їх
не приймає» [7].

Для неофіційного видання було звичним те,
що на пошті не мали адреси редакції, а її члени
подавали в журналі свої домашні адреси. За весь
час існування «Вісника», починаючи з 70�х років,
редакція не мала власного приміщення, номери
готувалися по різних приватних помешканнях.

У зв’язку з тим, що І. Гель був заангажований
у справі відновлення Української греко�католи�
цької церкви й очолив Комітет захисту УГКЦ, у
лютому 1988 р. він вийшов із редколегії «Україн�
ського вісника». Перед цим у грудні 1987 р. відбу�
лося її поповнення, що значно посилило інтелек�
туальний потенціал редколегії, членами якої
стали Б. Горинь зі Львова та В. Шевченко із Києва.
З осені 1987 р. почали створювати кореспон�
дентські пункти журналу в Україні й поза її межа�
ми. У Москві такий пункт очолив М. Муратов, у
Харкові – С. Сапеляк, у Дніпропетровську –
М.Береславський та в м. Долина Івано�Франків�
ської обл. – В. Січко. Кореспондентське представ�
ництво за межами України очолила А.�Г. Горбач
із Німеччини. Функції кореспондентів виконували
А. Пашко, С. Кириченко, Т. Чорновіл та ін. Отже,
відновлений у Львові журнал досить швидко став
актуальним загальноукраїнським виданням, яке
мало вплив і в діаспорі.

Упродовж усього періоду видання журналу
В.Чорноволові, як відповідальному редактору,
доводилося особисто здійснювати весь ланцюг
роботи з підготовки «Вісника» – від збирання
інформації до розповсюдження видання, працю�
вати з листами читачів, спілкуватися із відвідува�
чами, виконувати функції редактора, літредак�
тора, журналіста, коректора і навіть друкаря,
працювати без поліграфічної бази та необхідного
технічного штату. Звичайно, це відбивалося на
якості видання, якою доводилося жертвувати
задля оперативності та актуальності матеріалів.
З часом з’явилася можливість користуватися по�
слугами друкарок та фотографів. У дев’ятому–де�
сятому та одинадцятому–дванадцятому номерах
«Українського вісника» вміщено оголошення про
те, що редакція скористається послугами
відповідних спеціалістів будь�де в Україні,
передусім у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Донецьку.

В. Чорновіл розпочав видавати «Український
вісник» за кошти присудженої йому в 1975 р.
Міжнародної журналістської премії ім. Н. Тома�

ліна. Від початку 1988 р. основним джерелом
фінансування журналу стали грошові пожертви, які
надходили з України та з�за кордону. Розпо�
всюдження «Вісника» на території України та в
республіках СРСР прибутків не приносило, адже
платними були лише номери журналу, перевидані
за кордоном, що в основному поширювалися се�
ред української діаспори. Більшу частину виручених
таким чином коштів витрачали на перевидання
«Вісника», його розповсюдження за кордоном та
в Україні. На її території, враховуючи попит на
журнал, «Український вісник» продавали навіть не
пов’язані з його редколегією особи на «чорному»
ринку за досить велику ціну – 100–150 рублів за
номер, що відповідало тоді розміру місячної
заробітної плати.

Щоб уникнути різних наклепів і спекуляцій з
боку владних ЗМІ (так званої «охоронної журна�
лістики»), як це було, коли дисидентам надходила
певна допомога з�за кордону в 1970�х роках,
редколегія «Українського вісника» вирішила
вміщувати у журналі інформацію про передані для
видання кошти. У восьмому номері «Українського
вісника» В. Чорновіл писав, що, попри пожертви,
для видавців журналу найвищою підтримкою було
«небайдуже читання нашого спільного (а отже, і
Вашого) журналу, розповсюдження його та, при
можливості, співробітництво в ньому». У зв’язку
з цим було дозволено вільно передруковувати ма�
теріали журналу, або навіть і весь журнал, та по�
ширювати його.

На початку 1988 р. вирішено створити неве�
лику фінансово�ревізійну групу із включенням
представників від читачів, яка мала стежити за
надходженнями й видатками журналу. Її очолила
Г. Садовська. Значної потреби в такій групі не
було: зроблені В. Чорноволом записи, що збері�
гаються у його архіві, свідчать про скрупульозне
ведення ним підрахунків надходжень і витрат
редакції «Українського вісника».

Отримані кошти витрачали на купівлю паперу,
копірки, фотоматеріалів, придбання друкарських
машинок, їхнє обслуговування і ремонт, на поїздки
членів редколегії та кореспондентів журналу в різні
області та республіки СРСР. Оплачували телефонні
розмови, надсилання кореспонденції, роботу дру�
карок і фотографів, хоча дехто погоджувався пра�
цювати на громадських засадах.

З часом вдалося збільшити наклад та геогра�
фію збирання та поширення нових матеріалів.
Було встановлено заробітну плату (значно нижчу
за платню працівників офіційних республіканських
журналів) тим членам редколегії «Українського
вісника», які повністю зосередилися на виданні
журналу й не мали інших джерел існування. Розмір
зарплати протягом першого року становив 100
рублів, згодом – 150. До речі, заробітна плата
В.Чорновола під час його праці до лютого 1988 р.
на посаді кочегара Львівської школи�інтернату
№103 становила 75 рублів.

Кошти витрачали не тільки на журнал, а й на
нерозривно пов’язану з ним діяльність відновленої
Української гельсінської групи та Українського
підкомітету Міжнаціонального комітету захисту
політв’язнів. Надавали матеріальну допомогу по�
літв’язням, що на той час ще були за ґратами чи
щойно повернулися в Україну. Кошти викорис�
товували також для підтримки контактів із не�
формальними об’єднаннями інших республік
СРСР [12, 35].

Наприкінці 1980�х років редколегії В. Чорно�
вола вдалося видати шість випусків журналу:
сьомий, восьмий, спарені дев’ятий–десятий і
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одинадцятий–дванадцятий, тринадцятий і чотир�
надцятий. Виходили вони з серпня 1987 р. до
квітня 1989 р.

Відновивши «Український вісник», органі�
затори планували видавати його як місячник,
однак за умов протидії влади довелося потрібний
для видання журналу час витрачати на захист від
наклепів, писати й масово розсилати відкриті
листи, заяви тощо. Затримався вихід дев’ятого
номера журналу, що згодом вийшов спареним із
десятим номером. Спареним був і наступний
одинадцятий–дванадцятий номер, який, по суті,
перетворився на квартальний. Майже готовий до
випуску в кінці другого кварталу 1988 р. тринад�
цятий номер затримався із виходом через ак�
тивне розгортання політичних подій на Львівщині
влітку–восени 1988 р. Тому квартальник потрапив
до читача із запізненням на півроку. На початку
1989 р. редколегія планувала регулярний випуск
«Вісника» щоквартала. Однак з огляду на напру�
жений ритм розвитку політичного життя й активну
участь у ньому В. Чорновола та інших членів ред�
колегії не вдалося видавати «Український вісник»
як товстий журнал з численними розділами й
рубриками. Чотирнадцятий номер, виданий ред�
колегією під керівництвом В. Чорновола, став
останнім.

Уже в перші місяці існування журналу, з огляду
на потребу оперативного реагування на масові
атаки застійної преси, вийшли об’єднані однією
темою «експрес�випуски» журналу меншого
розміру. Називався цей збірник оперативних
матеріалів спочатку «Український вісник. Експрес�
випуск», а згодом «УВ�експрес». Планували, що
він виходитиме раз на два місяці, однак випускали
збірник частіше. Перший «УВ�експрес» побачив
світ на початку грудня 1987 р., а до липня 1989 р.
було виготовлено 13 номерів. Потреба видавати
такі експрес�випуски була також актуальною для
національних рухів інших республік СРСР [3, 19].

Крім видань, що висвітлювали потреби дня,
редколегія журналу планувала реалізувати ідею
видання «Бібліотечки «Українського вісника», де
б друкувалися літературні та історичні праці без
скорочень, однак для задуманого проекту не було
ні належної поліграфічної бази, ні кваліфікованих
редакторів, тому це залишилося лише в планах.

«Український вісник» було засновано як літе�
ратурно�художній та суспільно�політичний жур�
нал. У програмній статті, вміщеній у сьомому но�
мері, редколегія зазначала, що журнал успадкував
традиції «Вісника» 1970�х років, який у роки
застою втілював у життя політику гласності (тоді
вона називалася свободою слова) задовго до її
офіційного проголошення. Залишилася незмін�
ною з моменту написання у грудні 1969 р. про�
грама відновленого журналу.

До цієї програми, на думку редколегії, потріб�
но було внести незначні корективи, а саме: у
відновленому журналі, у зв’язку з початим про�
цесом демократизації в СРСР (припиненням по�
літичних репресій, частковим звільненням
політв’язнів, допущенням легальних форм опо�
зиції), домінуватимуть відтак не матеріали про
суди, тюрми, табори, позасудові репресії і тому
подібні прояви періоду застою та утисків, а
проблемні статті з актуальних питань сьогодніш�
нього українського життя, художні твори, доку�
менти минулого. Ставши відкритим виданням,
назвавши ім’я свого редактора, «Український
вісник» друкуватиме не тільки стихійно поши�
рювані, а й спеціально для нього написані
матеріали, намагатиметься уникати анонімності.

Видання надаватиме місце для публікації авторам
і творам, яких не допускають до підцензурного
друку з політичних мотивів. Журнал мав намір стати
органом легальної опозиції в Україні й сприяти
поглибленню розпочатого процесу демократизації.

У програмі «Вісника» також було наголошено,
що Україна, за відсутності незалежної преси, конче
потребує такого видання. Адже будучи однією з
найбільших республік Радянського Союзу, яка
кількістю населення, територією, економічним і
духовним потенціалом не поступається основним
європейським державам, формально маючи
статус самостійної в рівноправному Союзі
суверенних держав, вона насправді позбавлена
всіх основних ознак суверенності, навіть власної
державної мови. Крім того, багато проблем, які
турбують широке коло української громадськості,
зовсім не висвітлюються або фальшуються
офіційною пресою.

В. Чорновіл, відновивши в 1987 р. «Український
вісник», з часом розширив його зміст, доповнюючи
новими рубриками й розділами. Постійними
стали розділи «Література і мистецтво», «Публі�
цистика» (згодом «Наука і публіцистика»), «Хро�
ніка тиску і опору», «Документи історії», з часом
рубрика «Релігія в Україні» перетворилася на
окремий розділ, доповнилися розділи «Україна у
світі» та «Розмова з читачами. Редакційний відділ».
Постійно існувала окрема рубрика, присвячена
В.Стусові.

Журнал висвітлював широке коло актуальних
питань, завжди покликаючись «на інтерес до зло�
боденності, гостроти постановки найбільш
наболілих  проблем»  [14,  104]. Так,  публікували
історичні документи, які приховувалися від наро�
ду, висвітлювали боротьбу в’язнів сумління з
режимом, проблеми релігійного життя, друкува�
ли твори письменників, які не могли пробитися до
читача через цензуру. Зокрема, статті й твори та�
ких відомих людей, як О. Гончар, В. Сосюра, Є.Свер�
стюк, Я. Дашкевич, П. Айрикян, І. Калинець та ін.

В. Чорновіл, як відповідальний редактор, кон�
тролював випуск кожного номеру «Вісника», писав
статті та вступи до них, брав інтерв’ю, вів колонку
редактора, здійснював огляд надісланої до
редакції кореспонденції, спілкувався на сторінках
журналу з читачами, висвітлював двобій журналу
з офіційною пропагандою, динаміку розвитку
журналу, його фінансове становище, подавав
редакційні оголошення і повідомлення тощо.

Відновлений В. Чорноволом «Український
вісник» став єдиним легальним пресовим орга�
ном і рупором незалежної громадської думки в
Україні. Він дав потрібне суспільству правдиве
непідцензурне слово, першим повертав імена й
творчість заборонених авторів. З дописів до
журналу починали свою політичну діяльність
багато хто з відомих сьогодні людей.

Навколо редакції журналу почали гуртуватися
активні особистості, що згодом витворили своє�
рідну групу «Українського вісника», яка впливала
на суспільно�політичне життя не лише Львова, а й
цілої України. Завдяки чорноволівському журналу
Львів разом з Києвом, де діяв УКК, став місцем
згуртування активної громадськості. Більше того,
він перетворився на центр, який визначав дина�
міку розвитку політичного процесу по всій Україні.

«Український вісник», який досить швидко
перетворився на всеукраїнське видання, створив
передумови для відкриття нових позацензурних
незалежних видань в Україні. Через рік після
відновлення виходу журналу в Україні стався своє�
рідний самвидавчий бум. Перші повісниківські



Українознавст
во

 ¹
3

/
2

0
0

9

207

позацензурні видання виникли також у Львові. У
листопаді 1987 р. вийшов літературно�мистець�
кий та науково�популярний альманах «Євшан�
зілля», відповідальним редактором якого стала
І.Калинець. Альтернативне офіційній Спілці пись�
менників України об’єднання – Українська асоціа�
ція незалежної творчої інтелігенції (УАНТІ) – видало
в січні 1988 р. журнал «Кафедра» за редакцією
М.Осадчого. Зважаючи на резонанс «Українського
вісника», І. Гель у лютому 1988 р. створив друко�
ваний орган Комітету захисту УГКЦ – «Християн�
ський голос». З метою охоплення якомога більшої
кількості читачів різних сфер життєдіяльності та
уподобань видавці «Вісника», «Євшан�зілля»,
«Кафедри» та «Християнського голосу» домови�
лися про тематику матеріалів і загальний тон
видання [9, 61].

Під впливом львівського самвидавчого центру
почали з’являтися позацензурні видання в інших
містах, зокрема в Києві – «Коло», «Дзвін», «Спад�
щина», у Херсоні – «Плуг», у Харкові – «Слобідська
Україна», у Миколаєві – «Чорноморія» тощо.

Група «Українського вісника» сама виступала
організатором або була учасником різних заходів,
створення громадських об’єднань, зокрема
УАНТІ. Впливала також на розвиток релігійної си�
туації, не без її участі відновив активну діяльність
Комітет захисту УГКЦ, а його головою став член
редколегії «Вісника» І. Гель. Цьому сприяв В. Чор�
новіл, який, залишаючись немовби поза кон�
фесійними процесами, умовив єпископів і цер�
ковних активістів доручити керівництво Комітету
сприяння легалізації УГКЦ світській людині  –
І.Гелю [16]. Таким чином, було досягнуто коор�
динації між світськими й релігійними структу�
рами. Група «УВ», зокрема В. Чорновіл, мала
вплив і на відновлення Української автокефальної
православної церкви, сприяла налагодженню
координації і об’єднанню зусиль із діячами
національних рухів СРСР для боротьби за демо�
кратію і національну незалежність.

Ще задовго до відновлення «Українського
вісника» В. Чорновіл був присутнім на нараді пред�
ставників ініціативних груп національно�демо�
кратичних рухів народів СРСР у Ташкенті у квітні
1987 р. [8, 934]. Згодом члени групи «УВ» долу�
чилися до діяльності цих нарад. З ініціативи
В.Чорновола та редколегії журналу одну з черго�
вих нарад скликали у Львові.

В. Чорновіл – перший український діяч, що 2
вересня 1987 р. взяв участь  у засіданні неурядо�
вих громадських організацій та приватних осіб,
проведеному в Москві, яке активізувало право�
захисну діяльність в СРСР. Того ж місяця за

сприяння В. Чорновола та його побратима по
концтабору П. Айрікяна приступили до створення
Міжнародного комітету захисту політв’язнів, який
остаточно сформувався у грудні 1987 р. З
вересня 1987 р. в Україні діяла група захисту
українських політв’язнів, заснована В.Барладяну,
І. Гелем, М. Горинем, З. Попадюком, С. Хмарою
та В. Чорноволом.

Отже, редагований В. Чорноволом «Вісник»
відіграв важливу роль у створенні українських не�
залежних ЗМІ, активізації і консолідації політично
дієвих людей, вніс нові ідеї у суспільство, стимулював
процеси національного відродження українців.
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Василий Деревинский
Журнал «Украинский вестник» (1987–1989 годы)
Аннотация. В статье освещена деятельность В. Черновила по созданию первого украинского

неподцензурного журнала во 2�й половине 1980�х годов. Раскрыты программные задачи, которые
очертил В. Черновил для «Украинского вестника». Представлена информация о том, как происходило
формирование редакционной коллегии, в каких условиях осуществляли подготовку и выпуск журнала,
как повлиял «Вестник» на становление независимых украинских СМИ и активизацию общественности.
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Vasyl’ Derevinskyy
Magazine «Ukrainian Reporter» (1987–1989)
Annotation. The article tells about V. Chornovil’s activity in creation of the first Ukrainian legal magazine

in the second half of 1980’s. Author examined programmatic tasks which were outlined by V. Chornovil for
the «Ukrainian Reporter». Information about formation of editorial board, conditions of preparation and
issue of magazine and its influence on establishment of independent Ukrainian MASS�MEDIA and public
activation is represented in the paper.
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