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Відомий правозахисник, політик, журналіст, публіцист і 
громадський діяч, лауреат Міжнародної журналістської 
премії ім. Ніколаса Томаліна (1975), Державної премії 
України ім. Т. Шевченка (1996) в галузі журналістики й 
публіцистики, кавалер ордена Ярослава Мудрого V 
ступеня (1977), Герой України (2000, посмертно) 
В'ячеслав Чорновіл, започаткувавши в Україні 
національно-визвольний рух шістдесятників, разом зі І. 
Світличним, І. Дзюбою, А. Горською, Л. Танюком, В. 
Стусом та іншими представниками творчої молоді став 
символом української незалежності.    Журналістський 
хист, організаційні здібності, а понад усе - талант 
політика, державного діяча - ставлять ім'я В'ячеслава 
Чорновола до ряду видатних діячів національно-
визвольних змагань.  

     (24 грудня 1937 р. — 25 березня 1999 р.) 



Народився В'ячеслав Чорновіл 24 грудня 1937 р. у селі 
Єрки (тепер - Катеринопільський район Черкаської обл.) 
у родині сільських учителів Максима та Калини 
Чорноволів. Зростав В'ячеслав на тривожній землі 
Шевченка, у часи, коли сталінські репресії досягли свого 
апогею.  
До школи В'ячеслав пішов відразу  до другого класу (бо 
вже з чотирьох років умів читати).  У 1955 р. юнак з 
золотою медаллю закінчив Вільхівецьку середню школу 
і того ж року вступив до Київського державного 
університету ім. Тараса Шевченка (спочатку - на 
філологічний факультет, а з 2-го курсу перевівся на 
факультет журналістики). Уже в університеті він мав 
неприємності через свої погляди, з чим була пов'язана 
майже річна перерва у навчанні. Студентом В'ячеслав 
багато писав до газет. Його жанрові зацікавлення були 
різноманітними, і в будь-якому жанрі проглядалася 
тонка іронія та критичний погляд на факти. 
  У 1960 р. Чорновіл закінчив факультет журналістики 
Київського державного університету ім. Тараса 
Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. Під час 
випускного вечора, на Володимирській гірці, В'ячеслав 
присягнувся, що все життя боротиметься за самостійну 
соборну Україну.  



Після закінчення університету В’ячеслав Максимович 
протягом трьох років працював  старшим редактором 
програм для молоді Львівського телебачення. 
У травні 1963 р. В. Чорновіл повернувся до Києва і 
вступив до аспірантури Київського педагогічного 
інституту, але до навчання його не допустили через 
політичні погляди. Через «неблагонадійність» не 
дозволили захистити готову дисертацію про 
публіцистичну творчість та громадську діяльність Б. 
Грінченка. 
У 27 років В'ячеслав постав перед вибором: 
благополучна кар'єра перспективного науковця або 
мученицький шлях борця за волю, демократію та 
державність України, і обрав останній. До вересня 
1965 р. працював завідувачем відділу газети «Молода 
гвардія», намагаючись прорвати інформаційну 
блокаду, друкував поезії шістдесятників, самвидавні 
твори Л. Костенко, І. Драча, В. Симоненка. 
В 1960-1970 рр. В. Чорновіл стає одним з 
найяскравіших організаторів та активістів національно-
визвольного руху шістдесятників в Україні. 
4 вересня 1965 р., під час прем'єри фільму С. 
Параджанова «Тіні забутих предків» у київському 
кінотеатрі «Україна», разом із Іваном  Дзюбою та 
Василем  Стусом   Чорновіл виступив з протестом 
проти арештів української інтелігенції. 



Праці, за які в 1975 р., В. Чорноволу присудили 
Міжнародну журналістську премію ім. Ніколаса Томаліна, 
в 1966 р. за «Лихо з розуму», а за інші гостро 
публіцистичні твори - Шевченківську премію, 
комуністичний режим визнав антирадянськими і 
В'ячеслав Чорновіл отримав свій наступний вирок - три 
роки в таборах суворого режиму за ст. 187 - 1 КК УРСР 
(розповсюдження свідомо неправдивих вигадок, які 
ганьблять радянський державний і суспільний лад). Та це 
тільки загартувало непоступливий характер Чорновола. 
Вийшовши на волю в 1970 р., він розпочав випуск 
нелегального видання «Український вісник» і став 
«Гутенбергом українського опору». Видання згуртувало 
непересічно мислячих патріотів України і гідно 
репрезентувало українську суспільно-політичну думку за 
кордоном. До чергового арешту Чорновола вийшло п'ять 
номерів журналу. Під час хвилі арештів української 
інтелігенції 1972 р. В'ячеслав Чорновіл отримав вирок: 
шість років таборів і три роки заслання. Його знову 
засудили за «антирадянську пропаганду й агітацію», що 
вважалось «особливо небезпечним злочином». 
Незважаючи на важкі, навіть нелюдські умови 
перебування в ув'язненні, В. Чорновіл зазначав: «Я у 
своїй неволі вільніший за вас і життя моє ніби цікавіше й 
змістовніше. І це більш ніж компенсує всякі невигоди й 
фізичні труднощі». 



У 1985 р., після 15 років тюремних ув'язнень та 
заслань, В'ячеслав Максимович нарешті повернувся в 
Україну. Цей період став для нього, як і для багатьох 
інших його побратимів по духу, великою школою 
здобуття нових знань, розширення світогляду, 
ствердження власних позицій, гартування 
витривалості, посилення віри у справедливість і 
доцільність боротьби за права особи та нації. 
Людина невтомної енергії, Чорновіл не міг 
відсиджуватись, склавши руки, у час, коли в Москві та 
в республіках почали діяти неформальні організації. На 
базі Української гельсінської групи  він ініціював 
створення 1988 р. Української гельсінської спілки , яка 
відіграла важливу роль у становленні масової 
всеукраїнської організації, якою став Народний рух 
України. 
    Чорновіл став організатором і натхненником перших 
демократичних мітингів і демонстрацій, співавтором 
програмних документів, зокрема «Декларації 
принципів Української Гельсінської Спілки», яку 7 
липня 1988 р. оприлюднив на 50-ти тисячному мітингу 
у Львові. Водночас В'ячеслав Максимович брав 
активну участь у створенні Української асоціації 
незалежної творчої інтелігенції (УАНТІ) та ініціативної 
групи за звільнення в'язнів сумління. 



 
4 березня 1990 р. (уперше в СРСР) відбулися 
демократичні вибори, за результатами яких 
Чорновола було обрано народним депутатом, а 
також депутатом Львівської обласної ради. Його 
політична позиція була чітко окреслена - боротьба 
за повну державну незалежність України. 
3 квітня 1990 р. до квітня 1992 р. Чорновіл - голова 
Львівської облради і облвиконкому. У цьому статусі 
він розрубав гордіїв вузол протиріч радянської 
Конституції стосовно пріоритетності її статей щодо 
суб'єктів реальної влади в державі. Прийнятий 26 
квітня 1990 р. Декрет Львівської облради «Про 
владу» чітко визначив, що «вся повнота влади на 
території Львівської області переходить до рад 
народних депутатів як вищого органу державної 
влади на Львівщині. Відповідно, будь-яке втручання 
партійних чи громадських організацій у діяльність 
рад є неприпустимим». Під керівництвом 
В'ячеслава Чорновола Львівщина стала П'ємонтом 
боротьби українського народу за суверенну 
державу. 



Чорновіл поступово ставав постаттю всеукраїнського 
масштабу. Після проголошення незалежності України 
24 серпня 1991 р. він - кандидат у Президенти України 
від Народного руху. На виборах 1 грудня 1991 р. 
В'ячеслав Чорновіл зайняв друге місце, набравши 
23,27 % голосів. Згодом - народний депутат кількох 
скликань, керівник депутатської фракції Народного 
руху України. На ІІІ Всеукраїнських зборах Руху 29 
лютого 1992 р. був обраний співголовою Народного 
руху України, а в грудні 1992 р. - головою на всіх 
наступних з'їздах цієї громадської організації. 3 квітня 
1992 р. В'ячеслав Максимович перейшов на постійну 
роботу до Верховної Ради України. Був членом 
української делегації в Парламентській асамблеї Ради 
Європи з 1995 р. 
      Не полишав В'ячеслав Чорновіл і журналістської 
діяльності. Був шеф-редактором незалежної 
громадської політичної газети «Час/Time» (з січня 
1995 р. до травня 1998 р.) і «Час» (з жовтня 1998 р. до 
березня 1999р.), у якій систематично вів «колонку 
редактора», друкував виступи, коментарі. В'ячеслав 
Максимович прагнув створити український часопис 
сучасного стилю, «де було б багато інформації і ще 
більше свіжого політичного, економічного, 
культурологічного аналізу. Щоб газета не тільки 
прогнозувала, але певним чином і впливала на 
ситуацію в державі, а не пленталася за подіями...» 



Життя В'ячеслава Чорновола раптово обірвалося в 
розквіті творчих сил, на злеті його політичної кар'єри. 
25 березня 1999 р. при загадкових обставин він 
загинув в автокатастрофі під Борисполем.  
На місці загибелі встановлено кам’яний козацький 
хрест. Поховано видатного українського діяча на 
центральній алеї Байкового кладовища. У 2000 р. 
йому присвоєно звання Героя України. В’ячеслав 
Чорновіл не став Президентом України, але став її 
національним героєм. Його вбили в русі – у дорозі, на 
шляху до тієї іншої України, за яку він платив 
здоров’ям і життям. Чорновіл – це уособлення 
незламного духу. Він жив тим, у що вірив. Попри 
складні обставини його життя він не зрадив тому, що 
було для нього по-справжньому важливе.  
Його трагічна смерть дещо призупинила відродження 
та становлення нашої держави. Однак боротьба за 
Україну, за українську мову, український суверенітет, 
українську цілісність, розпочата Чорноволом, триває. 
Слова, вибиті на основі його пам'ятника: «Ми, 
українці, були, є і завжди будемо вільними!» -  стали 
життєвим кредо для багатьох його прихильників та 
послідовників. 



100 великих українців. – Київ: Арій, 2008. – 
496 с. 

 

 

Ця книга містить 100 коротких біографічних 
нарисів, історичних портретів видатних наших 
земляків, представників найрізноманітніших 
верств суспільства – мислителів, письменників, 
учених, митців, громадських, релігійних, 
політичних діячів, чиїми зусиллями впродовж віків 
творилася українська культура, формувався 
світогляд української нації. До таких особистостей 
належить В’ячеслав Чорновіл – полум’яний борець 
за справедливість, за волю та щастя народу. Він 
пройшов великий та складний життєвий шлях, до 
останку відданий служінню ідеалам свободи і 
демократії. 

 



В’ячеслав Чорновіл: біографія, статті, 
цитати. – Київ: МАУП, 2003. – 40 с. 

 

 

В’ячеслав Чорновіл залишається в нашій пам’яті, 
живе разом з нами і нині спонукає та закликає нас 
до дії. Бо він - лідер. Великий Лідер – великої нації. 
Через пелену літ ми раптом починаємо розуміти, 
що українці були сильнішими, настирливішими й 
відважнішими, коли попереду йшов Чорновіл. Він і 
тепер попереду. Але жити й діяти мусимо вже самі. 
У брошурі вміщено коротку біографію, ряд статей, 
цитат Героя України В’ячеслава Чорновола, який 
живе в пам’яті народу, в людських серцях і 
закликає українців до боротьби за незалежну 
Україну, до відродження української нації. 



Чорновіл В. Твори: в 10 т. / В. Чорновіл; 
Міжнародний благодійний фонд 
В’ячеслава Чорновола. – Київ: Смолоскип, 
2002. – Т. 2: Правосуддя чи рецидиви 
терору? Лихо з розуму (портрети двадцяти 
«злочинців»). Документи та матеріали 
1966-1968 рр. - 2003. - 904 с. 

 

До другого тому ввійшли праці, які 
В’ячеслав Чорновіл написав на захист 
української інтелігенції, заарештованої 1965 
року радянською владою. Цими творами 
автор викрив антилюдяну радянську 
систему, зробив ґрунтовний 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 В. Чорноволом 1966 р. 
та першого ув’язнення 1967-1969 рр. 
Окремий розділ – це іноземні відгуки про 
В. Чорновола в 60 – х роках. 



Чорновіл В. Хроніка таборових буднів / В. 
Чорновіл, Б. Пенсон. – Київ: Такі справи, 
1991. – 160 с. 

 

Збірка самвидавних документів, які в 1974 і 1975 рр. 
народилися у Владимирській в’язниці та в 
Мордовських і Пермських таборах СРСР. Їх авторами 
є політичні в’язні різних народів Радянського Союзу. 
Основну частину книжки становлять рукописи 
видатного діяча українського руху опору В’ячеслава 
Чорновола і єврейського мистця Бориса Пенсона. З 
написаного Чорноволом в збірку входять такі 
документи: текст його вироку з коментарем, його 
заява воєнному прокуророві і його звернення до 
президента США Дж. Форда. Надруковані тут 
документи розкривають умови безправ’я і 
насильства у в’язницях та концтаборах СРСР, 
вказують на важке становище політичних в’язнів, 
яких переслідують за їх переконання. Сказане 
повною мірою стосується і книги Михайла Хейфеца 
«Украинские силуэты», розділ з якої друкується без 
перекладу. Це – результат «творчого відродження», 
яке Хейфец відбував разом з Чорноволом. Хроніка 
українського опору, спогади про «мотора 
мордовських зон», як автор називає Чорновола, 
подані з симпатією й журналістською точністю. 



Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл: дух, 
що тіло рве до бою / В. Деревінський. — 
Харків: Віват, 2016. — 496 с.: іл. — (Гордість 
нації). 

 

 

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 тричі ув’язнений радянською владою, але 
зумів підняти міжнародну громадськість на захист 
політв’язнів у Радянському Союзі. Він став 
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. 

 



Главацький М. В’ячеслав Чорновіл / М. 
Главацький. – Київ: КМ-БУКС, 2016. – 144 с. 
– (Творці державного престижу) 

Перечитуючи деякі сторінки історії України, часом 
вражаєшся: як багато подій перегукується із 
сьогоденням! Та це й не дивно — історія, як 
відомо, рухається по спіралі. І якщо ми, українці, 
вважаємо себе мудрим народом, то маємо 
враховувати досвід своїх героїчних предків, 
учитися на їхніх помилках, намагатися 
попереджати нові. Біографічна серія «Творці 
державного престижу» присвячена величним 
історичним постатям, з якими насамперед 
асоціюється становлення державності та 
незалежності України. Однією з таких постатей, 
безсумнівно, є В’ячеслав Чорновіл — поборник 
української національної ідеї, людина, яка стояла 
біля витоків Народного Руху України, ініціатор 
проголошення Декларації про державний 
суверенітет України.  



Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл / В. 
Деревінський. – Харків: Клуб Сімейного 
Дозвілля, 2017. – 256 с. 

Особистість, політик і людина. Він свідомо 
знехтувала тими своїми талантами, які могли б 
стати корисними в тоталітарній державі, заради 
боротьби за суверенність свого народу. Мало хто 
знає літератора, науковця й викладача В’ячеслава 
Чорновола, але будь хто згадає першого 
політв’язня, який очолював обласну раду, лідера й 
натхненника однієї з найпотужніших політичних 
партій, мислителя, ідейний спадок якого не 
піддається корозії часу й залишиться актуальним 
на довгі роки… 



 
«Україна починається з тебе» 

                                                                            В. Чорновіл 

 

 
 
ПАМ'ЯТІ  
В‘ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА 
 
Ніколи він не бив себе у груди, 
"Я - патріот!" - на весь світ не кричав. 
Усе життя присвячував лиш людям, 
Хоч завжди це не кожен помічав. 

 
Ішов і не звертав із півдороги, 
І була перед ним одна мета - 
Вкраїна рідна із єдиним Богом, 
Мов батько й мати навіки - свята ! 

 

 
 
Ніяк не міг змиритись із свавіллям, 
Права людини завжди захищав. 
Не будував до піднебесся вілли, 
Не раз харчів ГУЛАГських скуштував. 

 
За правду йшов, за правду і загинув, 
Не побоявсь систем і перешкод. 
Він був і є Вкраїни вірним сином, 
Не все сказав про нього ще народ. 

 
А смерть прийшла підступно і 
невчасно, 
У тихий вечір, в розквіті весни. 
Зоря його і по житті не згасне, 
У русі був й лишився назавжди! 
 

Богдан Сливчук, 1999 р. 

 


