
Ми, українці, були, є і завжди будемо вільними 
(до 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола) 



    На Черкащині 2017-ий оголосили роком засновника Народного Руху України 

В'ячеслава Чорновола ‒ на честь ювілею з дня його народження.  

    В’ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року в с. Єрки (нині 

Катеринопільський район). Став провідником українського національно-

демократичного визвольного руху кінця 1980-х – 90-х років. Серед іншого, 

В’ячеслав Чорновіл був ініціатором проголошення Декларації про державний 

суверенітет України та Акта проголошення Незалежності України. Посмертно 

отримав звання Героя України. Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. 

Ніколаса Томаліна (1975). 

     

Присвоєно звання Герой 

України з удостоєнням 

ордена Держави (2000) 

(посмертно) — за 

визначний особистий 

внесок у національне 

відродження України, 

послідовне відстоювання 

ідеї побудови незалежної 

Української держави, 

активну громадську і 

політичну діяльність 

Нагороджений орденом  

князя Ярослава Мудрого  

V ступеня (1997) 



Лауреат Державної премії України ім. 

Т. Шевченка (1996) — за збірки 

«Правосуддя чи рецидиви терору?», 

«Лихо з розуму», книгу «Хроніка 

таборових буднів», публіцистичні 

виступи в пресі.  Премію присуджено у 

тому числі за твори, раніше 

інкриміновані як антирадянські. 

    Доля кидала його в найнижчі низини і підіймала до найвищих висот. Тесляр, 

редактор, літературний критик, політв’язень, журналіст, кочегар, лідер партії 

Народний Рух України, ініціатор заснування Української Гельсінської спілки – це все 

про В’ячеслава Чорновола.  

     Він був абсолютно незвичайною людиною‚ але неможливо передати‚ у чому ж 

полягала його незвичайність. Він був запальним і спокійним‚ неймовірно м'яким і 

досить жорстким‚ грізним і добрим‚ радісним і сумним‚ але головною його рисою 

була неймовірна терпимість на фоні феноменальної реакції і гострого язика. Ці 

несумісні якості якраз і робили його видатним політичним діячем у справах 

державних‚ і цілком незахищеним у звичайному житті... Він міг до безмежності 

терпіти образи‚ якщо це стосувалося його особисто‚ але ніколи‚ якщо це 

стосувалося України. 



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.1 : 

Літературознавство. Критика. Журналістика / Вячеслав 

Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко, В. Чорновіл, Т. Чорновіл 

[та ін.] ; [відп. ред. тому М. Коцюбинська ; упоряд. та 

комент. В. Чорновіл] ; Міжнародний благодійний фонд 

Вячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип, 2002. – 634, [1] 

с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 564–592 ; ім. покажч. с. 61. 

     

    До першого тому ввійшли літературознавчі праці 

Вячеслава Чорновола, рецензії, критичні начерки, ранні 

журналістські спроби, статті. В основному це праці з 

архіву В. Чорновола, які раніше не друкувалися: про Т. 

Шевченка. Б. Грінченка, В. Самійленка, матеріали про П. 

Грабовського, опрацьовані автором в Якутському архіві. 



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.2 : 

Правосуддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму 

(портрети двадцяти "злочинців"). Документи та 

матеріали 1966-1968 рр. / Вячеслав Чорновіл ; 

[редкол.: А. Пашко, В. Чорновіл, Т. Чорновіл [та ін] ; 

[упоряд. та комент. В. Чорновіл ; худож. оформ. Л. 

Танюк] ; Міжнародний благодійний фонд Вячеслава 

Чорновола. – К. : Смолоскип, 2003. – 903, [2] с. : 

фотоіл. – Бібліогр. в тексті ; ім. покажч. с. 885.  

     

    До другого тому ввійшли праці «Правосуддя чи 

рецидиви терору?» та «Лихо з розуму (Портрети 

двадцяти «злочинців»)», які Вячеслав Чорновіл 

написав на захист української інтелігенції, 

заарештованої 1965 року радянською владою. Цими 

творами автор викрив антилюдяну радянську систему, 

зробив Грунтовний аналіз несправедливого арешту, а 

потім засудження двадцяти інтелігентів. 

    У томі подано інші матеріали В. Чорновола 1966 - 

1969 років ‒ заяви, скарги, листи. 

    У Додатках уміщено статті та заяви, що стосуються 

суду над Вячеславом Чорноволом 1966р. та першого 

ув’язнення 1967-1969 pp., як радянські, так і на його 

захист. 

Окремий розділ ‒ це іноземні відгуки про Вячеслава 

Чорновола в 60-х роках. 



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.3. : 

Український вісник. Вип. І-VI / Вячеслав Чорновіл ; 

[редкол.: А. Пашко, В. Чорновіл, Т. Чорновіл [та ін.] ; 

[упоряд. В. Чорновіл ; передм. М. Косів] ; 

Міжнародний благодійний фонд Вячеслава 

Чорновола. – К. : Смолоскип, 2006. – 978, [2] с. : 

фотоіл. – Іменний покажч. с. 953–978.  

 

    У третьому томі Творів у десяти томах Вячеслава 

Чорновола опубліковано шість випусків 

позацензурного журналу "Український вісник", 

редактором якого він був з кінця 1969 р. по 1972 р. 

    У журнал уміщено самвидавні документи середини 

60-х – початку 70-х років, хроніку репресій – 

переслідувань, арештів, судів. Усі матеріали вміло 

об’єднанні редакторськими поясненнями, 

зауваженнями, доповненнями. У журналах є 

документи самого Вячеслава Чорновола. 

    Цей том, як і попередні, цінний для науковців, 

студентів, учнів, які досліджують і вивчають 

правозахисну діяльність цього періоду, а також для 

всіх, хто цікавиться історією України. 



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.4. Кн.1 : Листи 

/ Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко, В. Чорновіл, Т. Чорновіл [та 

ін.] ; [упоряд. та комент. М. Коцюбинської, В. Чорновіл] ; 

Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола. – К. : 

Смолоскип, 2005. – 988, [2] с. : фотоіл. – Іменний покажч. с. 955–974 ; 

покаж. лист.  

 

Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.4. Кн.2 : Листи 

/ Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко, В. Чорновіл, Т. Чорновіл [та 

ін.] ; [упоряд. та комент. М. Коцюбинської, В. Чорновіл] ; 

Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола. – К. : 

Смолоскип, 2005. – 1066, [1] с. : фотоіл. – Іменний покаж. с. 1003–

1029; покажч. лист. 

    

    Четвертий том творів Вячеслава Чорновола в двох книгах – його 

епістолярна спадщина (початок. 60-х – 1998 р.), що складається з 

трьох розділів: ―Листи з неволі‖, які впорядкував сам автор, ―До 

рідних‖ та ―До друзів і знайомих‖. 

    Листи обіймають період активної правозахисної діяльності В. 

Чорновола, в основному періоди ув′язнення в радянських політичних 

таборах та перебування на засланні. Вони становлять надзвичайно 

змістовний та історично важливий матеріал, свядчення утвердження 

та боротьби людини в умовах несвободи проти тоталітарного режиму, 

формування політичної самосвідомості, відображають стратегію й 

тактику українського правозахисного руху. 

    У заключному розділі серед адресатів – відомі письменники та 

громадські діячі, колеги з-за кордону, члени Міжнародної Амністії, 

в′язні сумління. 

    Листи В. Чорновола разом з детальними коментарями упорядників 

допомагають почути голос доби. 

     



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.5. : 

Публіцистика, документи, матеріали "Справи № 196" 

(1970-1984) / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко, 

В. Чорновіл, О. Зінкевич [та ін.] ; [упоряд. та комент. 

Валентини Чорновіл] ; Міжнародний благодійний 

фонд Вячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип, 2007. – 

911, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 895–911.  

    

     У п’ятому томі Творів Вячеслава Чорновола в 

десяти томах уміщено публіцистику та документи 

періоду з 1970 по 1984 рр. Сюди увійшли матеріали 

―Справи № 196‖, які опубліковано вперше. Книга 

щедро доповнена багатим ілюстративним матеріалом: 

фотографіями В. Чорновола, його колег, рідних та 

друзів, а також фотокопіями причетних до особи В. 

Чорновола документів. 

    Книга – цінний матеріал для науковців, студентів, 

учнів, усіх, кого цікавить історія держави та життєвий 

шлях В. Чорновола і його боротьба за незалежність 

України в другій половині ХХ ст.  

  



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.6 : 

Документи та матеріали (листопад 1985 - квітень 

1990) / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко, М. 

Коцюбинська, О. Зінкевич [та ін.] ; [упоряд. та 

комент. В. Чорновіл] ; Міжнародний благодійний 

фонд Вячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип, 2009. – 

1051, [1] с. : фотоіл. – Ім. покажч. с. 1031–1051. 

     

    У шостому томі Творів В. Чорновола в десяти 

томах уміщено матеріали після звільнення з 

ув’язнення (1985 р.) по квітень 1990 р.- початок 

державотворчої діяльності. Це період відновлення ж. 

―Український вісник‖ (вип. 7 - 14), ініціювання і 

заснування УГС, очолювання прес-служби УГС, 

випусків, крім ―УВ‖, ―УВ-експрес‖, ―Листків прес-

служби УГС‖, активної участі в мітингах 1980-х рр., 

створення міжнародних організацій та участь у їхній 

роботі, внесення радикальних ідей у Програму НРУ. 

    Це важливі матеріали для науковців, істориків, 

студентів, учнів, які досліджують останній період 

радянського часу, боротьбу за незалежність України.  



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.7. : 

Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990-грудень 1992) 

/ Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко, М. 

Коцюбинська, О. Зінкевич [та ін.] ; упоряд. та комент. 

Валентини Чорновіл] ; Міжнародний благодійний фонд 

Вячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип, 2011. – 1078, [1] 

с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 1069–1079.  

     

    У сьомому томі Творів В. Чорновола в десяти томах 

уміщено його статті, виступи, інтерв'ю. Це період початку 

державотворчої діяльності відомого політика від весни 

1990 р. до грудня 1992 р. включно (депутат Верховної 

Ради, депутат і голова Львівської обласної ради, кандидат 

на пост Президента України, гетьман Українського 

козацтва, співголова НРУ з березня до початку грудня 

1992 р., далі - голови НРУ). Це період перед самим 

здобуттям незалежності та її утвердженням у нелегкій 

боротьбі з ворогами самостійної Української держави. 

    Дослідники знайдуть у книзі цінні матеріали як про 

діяльність Чорновола, так і про будівництво нашої 

держави, що взаємозв'язане. 

http://bookolyky.com.ua/index.php/katalog/korysni-knyzhky/tvory-v-desiaty-tomakh-tom-7-statti-vystupy-interv-iu-berezen-1990-hruden-1992-viacheslav-chornovil-detail.html


 

Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.8 : 

Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1993-грудень 1995) 

/ Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко, М. 

Коцюбинська, О. Зінкевич [та ін.] ; упоряд. та комент. 

Валентини Чорновіл] ; Міжнародний благодійний 

фонд Вячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип, 2012. – 

1082, [2] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 1069–1082.  

 

    У 8-й том Творів Вячеслава Чорновола в десяти 

томах увійшли виступи, інтерв'ю, статті періоду з 1993 

по 1995 роки. Це боротьба за утвердження 

незалежності через законотворчу діяльність у 

Верховній Раді, відстоювання держави, інтересів 

народу в діяльності Народного Руху України, оцінка 

щоденних суспільних подій у редакційних статтях 

газети «Час/Тіmе». Як і попередні томи, цей том 

цінний правдивістю, історичністю часу, багатий на 

документи. Отже, потрібний для всіх, хто цікавиться 

становленням нашої держави, її історією, уболіває за 

Україну. 



Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т. 9 : 

Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1996-грудень 1997) 

/ Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: О. Зінкевич, Л. Танюк 

(голова), М. Косів [та ін.] ; упоряд. та комент. Валентини 

Чорновіл] ; Міжнародний благодійний фонд Вячеслава 

Чорновола. – К. : Смолоскип, 2014. – 1003, [2] с. : 

фотоіл. – Імен. покажч.: с. 989–1003 та в тексті. 

 

    У 9-й том Творів Вячеслава Чорновола в десяти томах 

увійшли виступи, інтерв’ю, статті періоду 1996 – 1997 

років. Особливу увагу привертають статті «Колонок 

редактора» газети «Час/Time», виступи у Верховній Раді, 

розлогі інтерв’ю, публікації біографічного характеру, 

матеріали про прийняття Конституції України та нового 

виборчого закону. У цьому томі висвітлені проблемні 

питання, актуальні й сьогодні, зокрема щодо Криму, 

стосунків з Росією та Європою, вступу України в НАТО. 

Рекомендовано дослідникам, які вивчають історію нашої 

держави. 



 
 

Чорновіл, В. М.   Твори в десяти томах [Текст]. Т.10 : 

Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998 - березень 1999) 

/ Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: О. Зінкевич, Л. Танюк 

(голова), М. Косів [та ін.] ; упоряд. та комент. Валентини 

Чорновіл] ; Міжнародний благодійний фонд Вячеслава 

Чорновола. – К. : Смолоскип, 2015. – 673, [4] с. : фотоіл. – 

Імен. покажч.: с. 665–673 та в тексті.  

 

    У 10-й том Творів Вячеслава Чорновола в десяти томах 

увійшли, як і раніше, статті «Колонок редактора» газети 

«Час/ Time», виступи у Верховній Раді, документи НРУ, 

хроніка його діяльності. Це період за 1998 та три місяці 

1999 років. У томі відображено намагання В. Чорновола 

об’єднати національно-демократичні сили, відновити 

зруйнований Рух. Безумовно, останній том важливий не 

тільки для характеристики діяльності Чорновола, а й для 

вивчення історії України,-для аналізу подій того часу, з 

яких не зроблено висновків дотепер. 



  В’ячеслав Чорновол  був депутатом і активно боровся за незалежну Українську 

державу. У чому ж полягає феномен цієї людини? Чи була його смерть політичним 

замовним убивством? Дізнайтеся відповіді на ці питання вже зараз, завітавши до 

бібліотеки  та взявши до рук книги відомого українського політика, державного 

діяча, публіциста та  журналіста. 


