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ПРО ЛЮБОВ 
 
Ця збірка задумувалась як колективний нарис про людину, яка 

зуміла: 
– жити по совісті;
– бути щасливою у сім’ї;
– займатися улюбленою роботою, 
незважаючи на...
– погані стартові умови;
– матеріальні нестатки в молодості;
– радянську дійсність і партійну дисципліну... 
Авторський колектив ставив за мету розповісти про унікально-

го менеджера та духовно багату людину, нашого Учителя в жур-
налістиці та житті Володимира Яковича Стадниченка. Про його 
любов до журналістики, до людей...

На той час це був дійсно унікальний редактор, не начальник, а 
старший досвідчений порадник, людина, яку соромно підвести. І 
ми придумували нові теми, знаходили унікальні долі, сперечалися 
про кожен матеріал, затримуючись в робочих кабінетах допізна. 

Начитавшись теорії про соціалістичне змагання, я придумала 
рубрику «Як поділити премію». Завідуючий відділом (до речі, один 
із авторів цього збірника) ідею не сприйняв. «Треба йти до Стад-
ника, переконати його, що це дуже перспективна тема, він по-
дібні ідеї любить, – порадив Валентин Смага, один із найбільш 
талановитих журналістів «Робітничої». До мого тексту він додав 
правильних слів про «рішення партз’їзду, пошуки ефективних ме-
тодів виробництва» – такі були ритуальні фрази того часу. Редак-
тор порадив нам зі Смагою вести тему в тандемі. (Очевидно, так 
підстраховував «юне дарування» від можливих провалів. Згодом 
матеріал був опублікований.

Тепер з висоти журналістського досвіду розумію, що на той час 
сама постановка питання про поділ премії була крамольною. На 
одній із наступних літучок старші товариші нам із Смагою по-
яснили, що велосипед винаходити не треба, адже Республіканські 

профспілки (ті самі, які «школа комунізму») давно розробили нор-
мативи, в тому числі преміювання: слюсарю шостого розряду до 
зарплати добавляли, здається, 40%, п’ятого – 35%. (Недавно в ста-
рих паперах потрапила на стенограму тієї літучки). 

Але... після публікації почали надходити відгуки, людей поста-
новка питання зацікавила, попри те, що на виробничі теми листи 
до редакції майже не надходили.

У кінці 1970-х — на початку 80-х років аналітичні центри сиг-
налізували ЦК, що соціалістична економіка тільки імітує розви-
ток, п’ятирічки виконуються лиш на папері. Мотивації до праці  у 
людей не було жодної, але ще робилися спроби якось їх стимулю-
вати. З’явилися так звані нові методи: бригадний підряд, норма-
тивно чиста продукція і тому подібні «симулякри». Тому  рубрику 
«Як поділити премію» помітили. У московській «Правді», органі 
ЦК КПРС присвятили «передовому досвіду» майже чверть шпаль-
ти формату А2. На той час така похвала була рівноцінною ордену. 
А директор Інституту праці із  Луганська запропонував навіть пи-
сати кандидатську на цю тему...

 Хоча, як тепер розумію, рубрика могла коштувати догани ре-
дактору, прочитай матеріал про розподіл премії хтось більш кон-
сервативний. 

Унікальність редактора Стадниченка стала зрозумілою для усіх 
журналістів, випускаючих, коректорів та інших співробітників «Ро-
бітничої газети» після того, як редактор «пішов у кіно», тобто очо-
лив Державний комітет з кінематографії. Сам факт, що його «за-
брали на підвищення» був неочікуваним: він не був кар’єристом, 
не вмів працювати ліктями, розштовхуючи конкурентів на шляху 
до заповітного крісла, «наушничати», догоджати начальству. Він 
однаково доброзичливо спілкувався із студентами-практикантами 
і кураторами із всесильного на той час ЦК. Відчувалася не тільки 
повага до співбесідника, а й самоповага – явище рідкісне навіть 
зараз, а тоді й поготів.... 

Але з рішенням «спрямовуючої» сили не посперечаєшся. Якийсь 
час колектив придивлявся до нового головреда. На планірках всі 
сиділи, мов води у рот понабирали. З кабінету в кабінет переда-
валися слова нового начальника: «Дисципліни ніякої. Люди спіз-
нюються на 10 і навіть на 15 хвилин... Неподобство! Сидять після 
вісімнадцятої? І добре, у нас же ненормований день! Для того, щоб 
відновити дисципліну, треба звільнити трьох людей! Кого будемо 
звільняти?»
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І от через якийсь місяць колектив найкращої у світі газети наче 

підмінили. Замість доброзичливих планірок – сердиті «накачки». 
За запізнення на десять хвилин – догана. Кинута мимохідь крити-
ка вмить доносилася до нового керівництва... Тоді зрозуміла прав-
дивість, здається, французької мудрості: якщо стадо овець веде 
лев, то замість овечих сердець в грудях у них б’ються левині серця, 
а якщо на чолі зграї левів поставити барана, то всі леви перетво-
ряться на баранів...

 Пізніше, коли вже сама редагувала газету, отримала ще один 
урок, за який досі незручно. 

Заїхала привітати зі святом колег. «Я на хвилинку, – сказала 
водієві, – скоро поїдемо назад». «Ні, – почула голос Володимира 
Яковича, що стояв на ганку, – запрошуй хлопця, хай зо всіма 
пообідає». Така увага до людини, особливо якщо вона від тебе за-
лежить, – ще одна фірмова риса Стадниченка.

Вчитель дивує мене до цього часу. Дивує, коли організовує 
«круглі столи» чи форуми, присвячені Г.С. Сковороді, коли, на-
гадуючи кілька десятків разів, таки примушує написати давно обі-
цяну статтю. Коли редагує ті статті, працюючи за комп’ютером 
однією лівою рукою, бо права була в гіпсі... І як по-дитячому радіє 
верстці нової книги... 

«Невже він у його поважному віці не втомився писати статті, 
книги?» – подумала якось. І тільки недавно зрозуміла, що крім 
таланту та великої наполегливості, у нашого героя були ще вели-
чезне людське везіння та рушійна сила.

І удачу і силу звати Галина Семенівна Стадниченко, Галя, дру-
жина, з якою вони разом уже 60 років, незабаром мають відсвят-
кувати діамантове весілля.

Друзі юності досі дивуються: красуня, розумниця, активістка, 
донька партійного керівника, нехай і регіонального, що назива-
ється вогонь-дівка (по зодіаку також) вибрала скромного хлопця, 
котрий начебто нічим особливим не вирізнявся. Щодо останнього 
– в інтерв’ю Галини Семенівни для цього збірника – достойна і 
переконлива одповідь тим, хто має необережність вважати її чоло-
віка «звичайним». 

Більш того, з самого початку подружнього життя Галя зробила 
ставку не на власну кар’єру, а на чоловіка та сім’ю, забезпечивши 
йому тил, а вже потім – на власну роботу спочатку в газетах, зго-
дом  на телебаченні. 

Галину Семенівну доля також не обділила ні літературним хис-

том (кожен її спогад – закінчена новела, і я умовляю її бодай на-
диктувати ті розповіді на диктофон), ні неабиякими управлінськи-
ми здібностями: Галя Тетчер – жартують друзі. Та й можливості 
робити власну кар’єру у неї були: завдяки телепередачі «Пропа-
гандист» на рівних спілкувалася із тодішніми вершителями доль, 
секретарями ЦК, а комусь і допомагала робити політичну кар’єру.

Мабуть, інтуїтивно розуміла, що наше суспільство досі хворе 
на чоловічий шовінізм, а тоді й поготів. Ще сорок років тому всі 
керівні пости займали чоловіки за винятком відділів культури в 
партійних органах. Варто лише згадати фото радянських парадів... 

До речі, Галина Семенівна багато років випускала в телеефір ті 
репортажі: «Дивлюся на трибуну  – на фоні тих старих стоїть мій 
Стадниченко, молодий, красивий, на ньому сорочечка, краватка, 
усе ідеально». 

В одній фразі – і любов, і гордість, і труд, і безліч дрібниць, які 
видають щасливе подружнє життя. 

...Ці двоє настільки зріднилися, що непомітно для себе кажуть: 
наша дочка, наш зять, наша онука, наші правнуки (звичніше чути 
мій, моя). Мабуть, така вона, любов у всіх її виявах. 

Алла Ковтун,
автор ідеї збірника, 

головний редактор газет
 «Фінансова» Україна, «Ділова Україна», «Урядовий кур’єр». 
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ОФІЦІЙНИМ РЯДКОМ 
Витяг з енциклопедичного довідника  

«Шевченківські лауреати» 1962—2007 

СТАДНИЧЕНКО Володимир Яко-
вич /20.06.1936, м. Кременчук, Полтав. 
обл./ Публіцист, канд. істор. наук /1982/, 
засл. журналіст України /1996/, народ-
ний депутат України І скликання. За-
кін. 1959 Київ. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. 

Працював кореспондентом газ. «Радян-
ська освіта» /1959—1963/, відповід. секре-
тарем, заст. редактора «Робітничої газети» 
/1963—1976/, її гол. редактор /1976—1983/, 
голова Держ. комітету УРСР по кінематогра-
фії /1983—1988/, гол. редактор газ. «Радянська 
Україна» /1988—1993/, з 1991—«Демократич-

на Україна»/, заст. міністра у справах преси та інформації /1994—1996/, 
заст. голови К-ту із Нац. премії України ім. Т.Шевченка /1996—2005/…

…Автор великого циклу статей про видатного українця Г.Сковороду 
в період. виданнях «Дзеркало тижня» /«Кожне нове століття почина-
ється думкою і словом Сковороди», «Наш перший розум», «Солодке 
заслання з гірким присмаком», «Єретик Сковорода» та ін./, «Робітни-
ча газета» /«Невловимий Сковорода», «Людина утаємниченого сер-
ця» та ін./, «Україна молода» / «Отчизна мудрого серця», «Каврай-
ська весна» та ін./2000—2006/, художньо-літ. альманасі «Рідний край» 
/«Каврайський зошит»/, 2001, № 2. Підсумком цих публіцист. розві-
док є кн. С. «Іду за Сковородою. Сповідь у любові до Вчителя», К.: 
Криниця, 2002. Сковороді присвячена також фотокнига «Наш Пер-
ворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті» /у співавт., 2004/.

У серії «Бібліотека Шевченківського комітету» ви-
йшла книга С. «Зелений дзвін», до якої ввійшли соціаль-
но значущі  художньо-документальні твори публіциста /2008/.

…У подальші роки В.Стадниченко до енциклопедичного списку додав 
свої нові сковородознавчі книги: «Садівник щастя. Сковорода як дзерка-
ло України», К.: Криниця /2012/; «Учитель з Назарета і учень із Чорнух. 
Роздуми над книгою, яку носив у подорожній сумці Григорій Сковоро-
да». /Діалог із старшим пастором київської євангельської церкви «Хрис-
тиянська надія» В.Решетинським/. К.: Криниця /2014/; як автор-упоряд-
ник «Учитель життя. Сковорода як гасло часу» К.: Успіх і кар’єра /2016/. 

Галина Стадниченко:  
ЛЮБОВ – ЦЕ СВІТ, У ЯКОМУ ЖИВЕШ
Бесіда з другою половинкою ювіляра.

– Галино Семенівно, наскільки я знаю, вашій сім’ї уже років 
шістдесят. Хоча зазвичай шлюби творчих людей не часто витримують 
перевірку часом. Рецепти щастя існують?

– Не знаю. Наші з Володею рецепти дійсні тільки для нас. 
Якось потрапило на очі інтерв’ю Джульєтти Мазіни, кінозірки і 
дружини геніального режисера Федеріко Фелліні. «Чи важко жити 
з генієм?» – запитав журналіст. «Мабуть, значно легше, ніж із дур-
нем», – відповіла кінозірка.

У нас схожа ситуація. Мені не було складно. Не було важко. І не 
лише тому, що прийшла до нього від мачухи. (Мама, Марія Охрімів-
на Григоренко померла ще під час війни, батько, фронтовик Семен 
Федорович Сидоренко – вже по війні). Отож після таких жахливих 
втрат я раптом потрапила наче у якийсь інший світ: теплий, ніжний, 
наповнений любов’ю. І цей світ для мене створив він, Володя.

Подружжя Стадниченків за шістдесят років до діамантового весілля
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У Володимира Яковича золо-

тий характер. Він не вміє сварити-
ся, не вміє підвищувати голос, не 
вміє конфліктувати, хоча поставле-
ної мети досягає завжди.  Мирним 
шляхом. Його доброта просто вра-
жає. Дуже тактовно, м’яко, поважа-
ючи чужу думку, завжди говорить 
із будь-ким зі своїх співбесідників, 
навіть маленькими донькою Світ-
ланкою, внучкою Лідочкою.

Він ніколи не цілився на матері-
альні блага: попри міністерські по-
сади та депутатський мандат, досі 
мешкаємо в невеликій квартирі на 
околиці столиці, неподалік від ме-
тро «Чернігівська», наданій ще «Ро-
бітничою газетою», не маємо дачі... 

Стадниченко ніколи не ховав-
ся за чужі спини. Наприклад, весь 
страшний чорнобильський травень 

1986 року замість затишного кабінету голови Держкіно Володимир 
Якович щодня їздив у зону – організовувати кінозйомки та відпо-
чинок тих, хто боровся з атомним дияволом.

Жодного разу не хизувався посадою, численними преміями, 
нагородами ні перед знайомими, друзями, ні перед колишніми 
односельцями, однокурсниками. Зазвичай десь після п’ятдесяти 
років люди перестають «обростати» новими знайомствами, друзя-
ми. На нього це правило не поширюється – до нього, як магнітом, 
притягуються нові люди, нові проекти... 

– Як знаходять спільну мову два лідери, а у вас характер також 
явно лідерський, зазвичай виняток. Тим більше, Ви двадцять років 
працювали на телебаченні, за нинішніми мірками, працювали теле-
зіркою... 

– Ой, яка там телезірка, тоді навіть такого поняття не було... 
Щодо лідерства... воно у родині має бути у тому, щоб першим зро-
бити щось приємне для своєї половинки. 

 Амбіції кожен із нас залишав за порогом. Не пам’ятаю навіть, 
щоби ми ревнували одне одного. Хоча Володю на роботі завжди 
оточувало чимало молодих та гарних жінок, а телевізійні будні 

мене щораз знайомили з достойними представниками сильної ста-
ті. І що? А нічого! Бо на фоні мого чоловіка всі вони видавалися... 
навіть визначення не підберу... не такими.

Для себе я пояснила цей стан формулою: «Любов – це постійна 
присутність людини поруч, навіть коли фізично вона відсутня». 
Можливо, саме такий найвищий прояв любові. Не закоханість, 
не обожнювання, не потяг, не розуміння. Це щось вище: світ, в 
якому живеш.

Ніколи не сприймаю себе окремо від нього – за цей час стали 
наче одною людиною. Коли у нього починає боліти серце, я ков-
таю таблетки, бо мені також стає погано. 

– А як ви зрозуміли, що ви половинки одне одного? Любов з пер-
шого погляду ?

– На першому курсі ми одне одного не помічали. Потім з фа-
культетом журналістики КДУ поїхали жнивувати на цілину. Я 
працювала копнувальницею, він – помічником тракториста. До 
речі, тракториста звали також Володя, прізвище Мостовий, він 
був родом з Полтавщини. Якось трактор поламався, і ми з Стад-
ниченком вісім кілометрів їхали на кабіні трактора зверху – такий 
от екстрім. Наговорилися! 

Через пару днів Лариса Файдиш, згодом дружина Ігоря Мали-
шевського, каже: «Ти поглянь, який красень!» Я з подивом: «Стад-
ниченко?» «Авжеж, відповіла Лариса, – стрункий, високий. А очі… 

В дитинстві Володю Стадниченка зазвичай 
можна було побачити з книжкою в руках. 
Втім, як і зараз!

Учні Чорнухинської середньої школи імені Григорія Сковороди (впізнайте нинішнього ювіляра)
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Ти бачила які в нього очі?»
Я подивилася...
– ...і все?
– Майже. Настільки бага-

то ми значимо одне для од-
ного, зрозуміли коли повер-
талися з цілини, на вокзалі в 
Харкові. Там Володя зійшов 
з поїзда, щоб добиратися 
до батьків на Полтавщину 
під Чорнухи, а я поїхала на 
Київ, далі у Ржищів, до ма-
чухи (батько тоді вже пішов у 
інший світ). Кілька днів для 
мене все навкруг було сірим, 
сумним. Доки ввечері не по-
стукав у шибку: «Я приїхав. 
Не можу без тебе». 

На заняттях сиділи якось 
так, що секретар коміте-
ту комсомолу КДУ (комітет 
прирівнювався райкому) Ві-

ктор Будкін викликав мене для розмови: «Як ти себе поводиш? 
Дівчина має бути гордою!» Почала виправдовуватися: «Та це ж мій 
чоловік…»

Весілля ми не справляли – не було грошей, та й моди на гучні 
гулянки також. А через рік народилася Світланка, настали інші 
клопоти...

– Поясніть, де ваш чоловік навчився управляти людьми, зосеред-
жуватися на головному?

– Думається, по життю його веде якась вища сила. Оті знання 
і вміння якось самі виросли, зародилися в його душі. Причому ці 
вміння ніколи і ніде – я в цьому переконана – не були використа-
ні для поганих справ, в ім’я зла. Вочевидь, якісь вищі сили керу-
ють людиною, спонукають жити по совісті, робити добрі справи...

Якщо виняткову доброту Володя успадкував від батьків, то ен-
циклопедичні знання, розуміння людей осягнув самостійно. За-
вдяки нелегкій праці та потягу до знань. Його мама Марія Мака-
рівна, як більшість її ровесниць у ті часи, закінчила лише початко-
ву школу. Батько Яків Антонович – військовий, після повоєнного 

скорочення армії повернувся на малу батьківщину, працював ліс-
ничим. 

Десятирічку Володя Стадниченко закінчував у Чорнухах, за сім 
кілометрів від дому. В понеділок – через поля, ліси, мимо вовчих 
стежок – до школи, в суботу тим же шляхом – додому. Протягом 
тижня жив на квартирі, яку наймали для нього батьки.

Ще одна його особливість: Стадниченко завжди був націлений 
на якусь високу мету, високу ідею.

– Ну, «завжди» мабуть, все ж перебільшення. Може, з вісімнад-
цяти- двадцятилітнього віку... 

– У тім-то й справа, що завжди. Я зберігаю його старий за-
писник, який Володя вів ще школярем: рівнесенькі рядки, калі-
графічний, красивий почерк, математичні формули впереміж із 
переживаннями про отриману четвірку з геометрії. Тут же: план 
на найближчий рік: що треба зробити, в якій черговості, які пріо-
ритети... І раптом: «Есть Бунин, и мы еще поживем». Нагадаю, це 
п’ятдесяті роки минулого століття, емігранта Івана Буніна викрес-
лено з літератури. А сільський хлопчина його ім’я знав....

– Знання, все-таки, можна десь почерпнути, а от мистецтву управ-
ління, яке відзначають усі, кому доводилося працювати із Володимиром 
Яковичем, у ті часи ні в інститутах, ні у вищій партійній школі не вчили. 

– Так, Стадниченко ВПШ не закінчував. Причому він уміє до-
сягати мети якось так, що людина навіть виконує чуже завдання, 
наче втілює власну мрію. Інколи Володя всеж ж розказував про 
свої «хитрощі»: запропонує комусь ідею, а на планірці похвалить 

Схоже, що колір Володіних очей Галя ще не розгледіла

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
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співробітника, мовляв, яку гарну тему придумав. І журналіст, окри-
лений похвалою, гори зверне, але матеріал зробить добротний.

 – «Робітничу газету» Стадниченко очолив, коли йому було лише 
36 років. На той час це був скоріше виняток із правил. 

– У редакції тоді був якийсь особистісний конфлікт між редак-
тором та одним із його заступників. Як буває, антагоністів пере-
вели на інші роботи. На посаду головного редактора в ЦК КПУ 
обговорювалося кілька кандидатур, у тому числі і заступника го-
ловного редактора В. Я. Стадниченка. Що-що, а система відбору 
в радянські часи була дуже серйозна. Щоб зробити кар’єру, треба 
було пройти усі сходинки, зарекомендувати себе тільки позитивно. 
На якомусь етапі обговорюють вже дві чи три кандидатури.

 «А чому не Стадниченко?» – раптом спитав Щербицький. «Так 
молодий же, не закінчував ні Академії суспільних наук, ні ВПШ, 
не працював на самостійній роботі».

«А покажіть, де написано, що без цього людину не можна при-
значити?» Тим часом зі свого боку журналісти газети написали 
в ЦК КПУ лист із проханням призначити головним редактором 
газети Володимира Стадниченка. Лист не встигли передати в ЦК 
КПУ, бо Микола Петрович Черенько, тодішній парторг, вирішив 
порадитися із винуватцем події.

 «Зупини народ – це неправильно», – застеріг його Володя і 
признався, що його вже викликали на співбесіду з приводу мож-
ливого призначення. 

Так на радість колективу Стадниченко став головним редак-
тором «Робітничої газети». Мабуть, для нього то був найулюбле-
ніший колектив, найголовніша посада. Після посади журналіста, 
яким він залишався завжди. 

— Але і проблем із тим колективом було чимало, наскільки я 
пам’ятаю. Завідуючий відділом потрапив у витверезник, інший допус-
тив «подружню зраду» – його дружина приходила в редакцію «розби-
ратися» із конкуренткою, писала листи в партком та ЦК КПУ, щоб 
допомогли зберегти сім’ю. Нинішній молоді це видається смішним та 
диким, але в ті часи редактору загрожувала партійна догана «за не-
достатню виховну роботу в колективі».

 – Нічого такого дома не розказував. Згадую інші випадки, 
коли йому загрожували серйозні проблеми. Але ніколи не бачила 
Володю розгубленим.

Пам’ятаю, як одного разу зателефонували додому о шостій ран-
ку: «О дев’ятій нуль нуль бути в ЦК!» Тобто на тодішній Орджо-

нікідзе, де знаходився ЦК КПУ, тепер Адміністрація Президента. 
У приймальній першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щер-

бицького зібралися редактори усіх чотирьох головних газет респу-
бліки. Виявилося, що причиною переполоху стало щойно опублі-
коване привітання до дня народження міністра оборони СРСР, 
маршала Дмитра Устинова.

Напередодні, як завжди в таких випадках, редакції довго чекали 
стрічку ТАРС – подібні публікації узгоджувалися «нагорі». Наре-
шті близько дванадцятої ночі текст прийшов, а фото все не було. 

«І чого чекати? У мене є прекрасне фото ювіляра, давайте по-
ставимо», – запропонував легендарний фотожурналіст Яків Да-
видзон, що знімав багатьох майбутніх керівників держави ще на 
фронтових дорогах, а після війни – у їх високих кабінетах. Знімок 
заверстали, а рано-вранці (тоді існувала практика доставляти що-
йно віддруковані газети додому всім членам Політбюро), началь-
ник Київського військового округу Герасимов помітив, що погони 
на ювілярові не маршальські, зірочки на погонах не маршальські, 
ордени не всі, і взагалі фото недостатньо офіційне....

Тому й зібрали редакторів. Очікували рішення вони мовчки – 
розуміли, що догана, а може, й звільнення з роботи за таке само-
управство майже гарантовані, і це ще в кращому випадку. Щер-
бицький тим часом телефонував Устинову, привітав з днем на-
родження, розповів про фото з «неправильними» погонами: «Що 
будемо робити з редакторами?» – запитав обережно. «Передайте 
їм мою подяку за те, що показали народові мене молодого і краси-
вого», – засміявся маршал.

...Наступного дня газети повторили тексти із «правильними» 
фото і погонами.

– Догани черговим по номерах за втрату пильності винесли?
– Ні. Думаю, журналісти із «Робітничої» та «Радянки», коли ці 

редакції очолював Стадниченко, навіть не знали про десятки по-
дібних неприємних розмов у високих кабінетах. Крім того, Володя 
надзвичайно відповідальна людина, і перш ніж прийняти рішення, 
обов’язково все зважував. На відміну від тих, хто через власну ам-
бітність просто міг «підставити» людей. 

– Маєте на увазі конкретний випадок? 
– Так, із власного досвіду в «Радянці». Проходили чергові ви-

бори до Верховної Ради, мені випало бути «свіжоголовою». Вже 
на завершальному етапі, коли все заверстано, очікуються лише 
можливі правки ТАРС, до нашого кабінету заходить тодішній го-
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я відмовилася, але ж не в усіх такий вредний характер, щоб пере-
чити начальству.

– Стадниченко ніколи не погрожував доганами, не кричав на під-
леглих. Він по-іншому змушує людину працювати: знайде якусь сте-
жечку до душі людини, і та з великим задоволенням працює вдвічі 
більше, ніж робила би з-під палиці. 

– Про одне шкодую, що у мене ніколи не було такого ке-
рівника, як Стадниченко. Є тип людей, які вважають, що їхня 
професія – начальник. Такий тип просто давить на колектив, 
ініціативи твої висміює чи не помічає, натомість вимагає мак-
симального послуху та залізної дисципліни. Наприклад, один із 
заступників редактора «Радянки» свого часу вигадав технологію 
контролю. Всі, хто приходив на роботу, мали розписатися на 
листку. Фокус полягав у тому, що рівно о 12 годині секретар-
ка забирала попередній папірець, замість нього клала інший: 
«Список співробітників, що прийшли на роботу о 12.05» – зна-
чилося вгорі. Тобто журналістам пропонувалося самим розпи-
суватись у своєму запізненні. Оскільки мало хто вчитувався в 
заголовок, кандидатів для доган не бракувало. Я ж дружила 
з секретаркою, то вона мені тихцем давала підписувати «пра-

ловний редактор «Радянської України»: «Тут з Канади вірш при-
слали. Треба поставити в номер. Напиши врізку і трохи поправ, бо 
вірш слабенький».

Чогось мені дуже не хотілося писати ту врізку: викинула два 
рядки, зовсім бездарні, як на мій смак. Тут ще зайшов Яременко із 
міжнародного життя: «Яка врізка? Спочатку нехай КДБ все пере-
вірить, що то за поет з Канади!» 

Пішли до редактора, а той і слухати не хоче жодних аргументів: 
«Я сам напишу вріз! — розкричався. – Тобі, Стадниченко, догана 
за невиконання завдання редактора». 

Вийшов той номер, мені винесли догану. І раптом ЧП – від-
кликають номер газети, вилучають його навіть із бібліотек. І ніхто 
нічого не пояснює. 

«Ти працювала над номером про вибори?» – телефонує мені 
письменник Валентин Речмедін, добрий знайомий і сусід. «Так, 
свіжою головою», – кажу. «Ну, вважай, що більше не працюєш. 
По телефону не можу, заходь, розкажу».

Його рідний брат працював у ЦК КПРС, отож був свідком пе-
реполоху, який зчинився, коли до Москви потрапив номер якоїсь 
канадської газети, яка передрукувала із нашої газети той злощас-
ний вірш, до якого я не написала врізку. Він виявився акровіршем. 
Перші літери читались: «На москалів, ляхів і юд, точіть ножі... (я 
ж викинула два рядки) і там і тут».

Головного редактора зняли з роботи, чергового по номеру зня-
ли з роботи, а мені нічого, бо в мене алібі – догана!!! Добре, що 

Щасливе подружжя з донькою

Молоде подружжя



22 23

ВОЛОДИМИР СТАДНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР СТАДНИЧЕНКО
– Багатьох дивує його довголітня вірність професії. Продовжує 

писати, знаходить нові теми. У сімдесят з гаком вирушив на полю-
вання в Кенію, наступного року місяць жив в буддистському монас-
тирі на Тайвані. У вісімдесят – чергова книжка, що пропагує ідеї 
Григорія Сковороди. 

– Ще одна особли-
вість характеру: для Во-
лодимира Яковича не іс-
нує поняття «сьогодні», 
тим більше «вчора». Він 
налаштований тільки на 
«завтра», на майбутнє. 
Щойно вийшла з друку 
газета, книжка – для ньо-
го вони не цікаві, як про-
йдений етап. Вже планує 
новий проект, збирає 
своїх соратників... Так є. 

Взагалі він має дуже 
сильного ангела-охорон-
ця. Років сорок тому в 
Кисловодську автобус із 
пасажирами, що їхали від 
місця дуелі Лермонтова, 
потрапив у аварію – з 
верхньої на нижню дорогу перекинувся сім разів. А на Володі жод-
ної подряпини. Наступного року ми з ним поїхали туди, бачили 
вщент понівечений автобус. Єдине пояснення – вищі сили його 
оберігають, наче його по життю хтось веде для високої мети. 

Я дуже сподіваюся, що наша донька Світлана, внучка Лідочка, 
а тепер уже й правнуки Іван та Христинка успадкували свою част-
ку Володиного таланту любити людей, розрізняти в житті головне 
і випадкове, бачити перед собою мету і йти до неї. Нашу родину 
дуже тішить, що наш правнук Іван Невмержицький успадкував 
не тільки зовнішність, а й характер прадіда. Такий же спокійний, 
витриманий. Хлопчик щовечора милується книжками на своїй 
поличці, вибирає черговість їх читання. Стратегічне мислення – 
жартують батьки хлопчика... 

Вела бесіду Алла Ковтун

вильний» список. 
Звичайно, будь-

який тиск породжує 
опір. Непопулярного 
начальника не гріх 
обманути, і в цьому 
була наша солідар-
ність. Пам’ятаю, од-
ного разу на збори 
журналістів до Дня 
преси, де мав ви-
ступати секретар з 
ідеології ЦК КПУ 
Андрій Скаба, майже 
ніхто не прийшов. 
Урочистості мали 
відбуватися в Будин-

ку офіцерів, тоді як більшість нашого журналістського братства 
святкували за місцем дислокації редакцій. Який же був скандал! 

На партійних зборах «Радянки» розбирають порушників. До-
ходять до мене. Я піднялася, вже зробила сумні очі...

І тут голос: «Вона була, я сам бачив!» – це крикнув із місця 
Олексій Якович Шушурін, заввідділом сільського господарства. 
Пронесло! 

«Спасибі, що виручили, – зайшла в його кабінет через кілька 
днів, – але скажіть, чого ви вирішили мене врятувати від догани?

«Я також не був у Будинку офіцерів, – засміявся Олексій Яко-
вич. – А коли крикнув, що тебе бачив, то проти мого прізвища 
також плюсик поставили».

Якщо подібні випадки ми й обговорювали вдома, то лише в мо-
лодості. З роками все більше намагалися залишати всі виробничі 
проблеми за порогом. Тим більше, що домашніх клопотів виста-
чало. Світлана якось непомітно виросла, одружилася із Андрієм 
Бакановим, народилася Лідочка...

– Стадниченко досі зберіг здатність бачити в людях тільки хоро-
ше. Цю його рису часто експлуатували друзі, колеги?

– Не можу погодитися, що Володя не розбирається в людях, 
нічого подібного, недоліки він чітко ідентифікує, але воліє на них 
не звертати уваги. І люди від того дійсно проявляють свої най-
кращі риси.

Доросла донька молодого чоловіка.  
Щасливий батько із Світланою

Сім’я Стадниченків: сидять Яків Антонович, Марія Макарівна,  
Галина Семенівна, Світлана, Володимир Якович.
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Короткий словник родових імен 

Чоловіча лінія 
Володимир Якович Стадниченко нар. 20.06.1936

Яків Антонович Стадниченко – батько, нар. 1910 р. 
Марія Макарівна Левченко – мати, нар. 1912 р.

Жіноча лінія 
Галина Семенівна (Сидоренко) Стадниченко нар. 12.04.1936

Сидоренко Семен Федорович  – батько, нар. 1898 р.
Григоренко Марія  Охрімівна – мати, нар. 1910 р.
Григоренко Ірина Йосипівна –  бабуся, нар. 1870 р.
Григоренко Охрім Миколайович – дідусь, нар. 1869 р.

Діти 

Світлана Володимирівна (Стадниченко) Баканова – донька,  
нар. 1.09.1957 
Баканов Андрій Георгійович – зять,  нар.17.07.1945 

Внуки 

Лідія Андріївна (Баканова) Невмержицька – внучка, 25.05.1982
Сергій Невмержицький – внучатий зять, 25.05.1982

Правнуки 

Іван Сергійович  Невмержицький – правнук, нар. 25.08.2010
Христина Сергіївна Невмержицька – правнучка, нар. 28.08. 20015

Онука Ліда виросла так несподівано!

Життя прекрасне – і в цьому немає сумнівів
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ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ

Правнуки Стадниченків – Іван і Крістіна Невмержицькі

Діти дивляться фото Гагаріна
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Якович запам`ятався тоді тим, що без кінця фотографував, імпро-
візуючи потрібні сценки й нікому не даючи спокою. Я зрозумів, 
що він затятий фотоаматор (майже професіонал фотохудожник) 
і не лише портретист, а й пейзажист. Пізніше не раз мав нагоду 
в цьому переконатися, а ще й пересвідчився, що він на відміну 
від багатьох не лише азартно фотографує, а й залюбки роздаровує 
свою продукцію. 

Через деякий час доля звела мене з Володимиром Яковичем 
Стадниченком у Комітеті з Національної премії ім. Т.Шевченка. 
Він був науковим секретарем та заступником голови Комітету, і 
фактично на ньому лежала вся організаційна і підготовча робота, 
часом доволі марудна. Знадобилися його досвід, доброзичливість 
і делікатність, щоб полагоджувати стосунки з амбітними претен-
дентами на почесне звання і готувати широке представлення та 
обговорення їхньої  творчості. Співпраця з ним та з іншими чле-
нами Комітету, серед яких були видатні митці, люди з добрим 
смаком і принципові, залишається єдиним світлим спогадом про 
ті роки, загалом настільки отруєні інтриганством і злобою тих, 
хто не отримав Премії, що я був щасливий, коли мені нарешті, 
після двох спроб, вдалося піти з посади голови. Відтоді я щиро 
співчуваю всім наступникам, яким доводиться приймати на себе 
неправедний гнів невдоволених, яких завжди було, є і буде більше, 
ніж задоволених.  (Недарма раз-у-раз постає сумнів у доцільності 
Національної премії в такому форматі.) 

Пішов зі мною і Володимир Якович, але у нас із ним було по-
переду ще багато спільних справ. У видавництві «Криниця» він 
реалізував оригінальний проект «Рукопис»  – публікацію докумен-
тів, меморіальних текстів та листування, що висвітлюють цікаві 
сторінки нашої політичної та культурної історії. Вийшло два томи 
«Рукопису», але, на жаль, на цьому з фінансових причин видання 
припинилося, і багато незайвих для дослідників публікацій так і 
залишилися в архіві.

Тим часом Володимир Якович не перестає дивувати своїми 
новими й новими журналістськими та дослідницькими задумами. 
Вже не дуже молодою людиною він  коли сам, а коли з молодши-
ми колегами (!) раз-у-раз пускається в нелегкі або й ризиковані 
мандри далекими краями й  континентами, результатом  яких ста-
ли книжки «Тайвань» (1999), «Чиста земля» (2000), «Сафарі: сон 
наяву» (2007) та ін. Це не репортажі, це емоційна розповідь про 
побачене, пізнане, пережите, передумане  в контакті з екзотикою, 

ДОБРОТА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Доброта від природи і відповідальність як самодисципліна – 
ось, мені здається, неполярні полюси образу Володимира Яковича 
Стадниченка. Саме в цьому етичному діапазоні мені уявляються 
його такі привабливі людські риси.

Перше знайомство з ним не провіщало мені майбутньої кіль-
карічної тісної співпраці, а потім дальших дружніх стосунків. Це 
було десь на початку 90-х, я лікувався в кардіологічній клініці в 
Конча-Заспі – мене провідали колега з Міністерства культури Іван 
Михайлович Орендичка (так-так, славне прізвище – Орендичка, 
наче навмисне придумане для службовця, що   опікувався культу-
рологічною пресою за доволі невеселих умов),  Володимир Пав-
лович Мостовий, головний редактор тижневика «Дзеркало тиж-
ня», в якому я інколи друкувався, а третій був Володимир Якович 
Стадниченко, про якого  я чував як про бувалого журналіста, але 
особисто не знав.

Ми прогулялися до недалекого лісочка. Стояв морозний зи-
мовий день, у лісі гості розпалили невеличке багаття на трьох, 
щоб зігрітися, поміж скромними тостами обговорювали видавничі 
проблеми,  а я, як четвертий і режимний та ще й  мерзлякува-
тий,  лише потроху пританцьовував навколо багаття. Володимир 
Член уряду В.Я. Стадниченко
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що є дорогоцінною частиною світу людства.

Володимир Якович  – істинний природолюб і природовболі-
вальник. Природу  він бачить і чує чистою душею, а око фото-
апарата допомагає йому вловити приховані тонкощі її загальної  
картини. А ще більше бентежить його зникоме й нечутне. Недарма 
його книжка про перебування на Подунав’ї «Лоно Дунаю» (2006) 
має промовистий підзаголовок: «Природа мовчить дедалі голосні-
ше». Звісно, про що криком мовчить: про щоденну людську нару-
гу. Про екологічну катастрофу…

Широкий емоційний і розмисловий зміст усього написаного 
Володимиром Стадниченком, як і вся його людська поведінка,  
мають надійну етичну основу. Про неї – в його книжці «Іду за 
Сковородою. Сповідь у любові до вчителя» (2002). Образ україн-
ського Любомудра, його моральна наука – найдорогоцінніше для 
нашого ювіляра,  і він постійно звертається до нього. Звіряється з 
ним, знаходить у нього підтримку. Ходив слідами Сковороди. Був 
у постійному зв’язку з Переяслав-Хмельницьким музейним комп-
лексом, де  Сковородинський дух підтримував його  друг,  леген-
дарний тепер Михайло Іванович Сікорський, залучав до відвідин і 
мене, і колег з Шевченківського Комітету.

Минають роки, ми вже далеко не молоді (хоч Володимир Яко-
вич таки молодший за мене), зустрічаємося вже нечасто, але кон-
тактів не втрачаємо. Люблю слухати його розповіді про цікавих, 

добрих і небайдужих людей сковородинівського духу, на яких у 
нього особливе чуття. І зворушує мене його вміння порадувати 
якимось книжковим раритетом –  знає цю мою слабинку…

Належу до тих, хто любить і цінує Володимира Яковича Стад-
ниченка. Хто, вітаючи його з високим ювілеєм, зичить йому 
здоров’я, душевних сил і благодаті.

Іван Дзюба, 
академік НАНУ, Герой України

Важливі зустрічі у високих кабінетах

В зону Чорнобильської катастрофи керівник Держкіно Володимир Стадниченко поїхав уже в травні – 
той випадок, коли сповна скористався правом бути першим
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опозиціонер, і, незважаючи на це, ми знаходили спільну мову і я 
завжди його шанував.

Хотів би побажати ювіляру залишатися таким вірним «сковоро-
диністом», яким він є. Це дає велику наснагу, адже він припадає 
до джерел, витоків мудрості великого філософа, а вони ж бо вічні, 
тому що дають людині можливість міцно стояти на ногах і вміти 
чинити опір зовнішньому тиску.

Публікацію підготували  
Іванна Підборська та Ірина Пельц, 

студентки першого курсу Інституту журналістики 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ІВАН ДРАЧ:  
КРИНИЦЯ ДЛЯ СПРАГЛИХ 

Своїми спогадами про Володимира Стадниченка 
поділився відомий український поет, кіносценарист, 
державний і громадський діяч Іван Федорович Драч.

 Я знаю Володимира Стадниченка в різних іпостасях. Для мене 
він як редактор «Робітничої газети» продовжував традиції Володи-
мира Винниченка, бо велику увагу приділяв українському робіт-
ництву, розуміючи, що без нього, робочого класу, не можна буде 
відроджувати Україну.

З 1983 по 1987 рік Володимир Стадниченко очолював Держав-
ний комітет з кінематографії. Я вдячний йому за сприяння показу 
на екранах фільму «Криниця для спраглих», який залишався на 
полиці за так зване антирадянське спрямування. Я співпрацював 
із Володимиром Яковичем Стадниченком, коли той став заступни-
ком голови Комітету із Шевченківської премії.

Він був дуже активним діячем, ґрунтовним, прискіпливим, що 
мені завжди подобалося. Ну а найбільше його знаю як «сковоро-
диста», дослідника, котрий брав активну участь у різноманітних 
симпозіумах, конференціях, багато писав про видатного україн-
ського філософа Григорія Савича Сковороду. Цим він мені і ці-
кавий.

Він не говорив різко, дратівливо чи грубо, мене це вражало. Із 
партійного діяча радянської епохи він став інтелігентною люди-
ною українського відродження і все робив для того, щоб Україна 
зміцнювалася і зростала духовно. 

 Із творчого доробку Володимира Стадниченка припала до душі 
книга «Садівник щастя», у якій зібрані спогади й вірші поетів ми-
нулого та сьогодення. Серед них є також твори Драча: «Ця книж-
ка свідчить про те, що він об’їздив усі місця, пов’язані з життям 
Григорія Сковороди й завжди організовував конференції, «круглі 
столи», різні зустрічі. Володимир Якович був душею сковороди-
нівських зібрань.

Він прийшов до влади з радянської номенклатури, а я –  поет-

Новий очільник Держкіно УРСР В.Я. Стадниченко легко знайшов спільну мову з тодішніми корифеями 
кінематографії – режисерами Миколою Мащенком та Григорієм Коханом. Митці оцінили сміливість 
шефа: на власну відповідальність дістав з полиці заборонений фільм «Криниця для спраглих».
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КОРОТКІ ЗУСТРІЧІ
Минуло понад півстоліття, але втомлена пам’ять щось дістає із 

своїх втомлених утрамбованих закапелків.
У вересні 1954-го у величезній (проти звичного класу) аудиторії на 

нас обвалилась столюдською зливою тьма-тьмуща незнайомих людей 
– першокурсників факультету журналістики Київського держуніверси-
тету ім. Т.Г. Шевченка: діти війни, учасники війни, цивільні перерос-
тки і новенькі випускники середніх шкіл. Зізнаюсь, я провінційна ді-
вчина з Каховки, була приголомшена. Усі тут були чужі, а свої далеко.

Відверто, не пам’ятаю, як ми заприязнилися з Володею Стадни-
ченком. Якось навіть в кіно ходили на індійського «Бродягу» в кіно-
театр «Комсомолець України», що на Прорізній (колись Свердлова). 

Говорили про все, але я чомусь запам’ятала про поезію Сергія 
Єсеніна. Володя був справді начитаним, тож говорив він, а я слухала, 
роззявивши рота. На його прохання прочитати свої улюблені єсе-
нінські рядки я лише мовчки почервоніла. Щоб тактовно розрядити 
ситуацію, Володя раптом захоплено сказав:

–  От послухай, як чудово він написав: «ломкая верба».
Він був особливий – тактовний, чуйний і сором’язливий.
Після закінчення університету Володимир займав різні поважні 

посади в пресі, в уряді. А я на 55 з лишком років застрягла в доку-
ментальному кінематографі.

Як парламентський кореспондент я очолювала знімальну групу в 
Верховній Раді з радянських часів і досі.

Тоді ложі преси не було, знімали ми прямо в сесійному залі. Аж 
раптом в боковій правій ложі я побачила Володю. Це було для мене 
несподівано і дуже приємно.

Перемовились… Виявляється, він став депутатом від Одеських 
країв. Я відчула, що ставши депутатом, він не змінився, такий же 
делікатний, скромний, навіть трішки зніяковів.

І знову помчали  роки…
Кожен на своєму місці зростав у кар’єрі. Я доросла до головного 

редактора  «Кіноперіодики». Робота була напруженою: плани, графі-
ки, зйомки…

І раптом радісна, несподівана новина – Володя став моїм голо-
вним шефом. Його призначили головою Державного комітету УРСР 
з кінематографії – то була свіжа і світла пора в кінематографі.

Не можу сказати, що ми часто зустрічалися в цей час. Переважно 
Володя в президії, а я – в залі. Якось після урочистостей сталося таке 
собі тусовочне спілкування. Володя підійшов до мене і каже:

– Лєна, чому ти нічого не просиш у мене? Інші дістають...
Я подякувала. Адже у мене зі службою складалося все нормально. 

А увага була приємна мені.
І знову майнули роки…
Від нашого спільного друга Володимира Мостового я знала про 

головні події в житті Володі. Та й Галя іноді дзвонила. А от не 
пам’ятаю, хто з двох Володимирів запросив  на презентацію Стад-
ниченкової книги, присвяченої славетному землякові Григорію Ско-
вороді. Я запросила з собою кінооператора, і в затишному кабінеті 
головного редактора «Демократичної України» пана Адаменка ми 
відзняли відеоматеріал про цю подію.

Поспілкувалися і з Володимиром. Він зовсім не змінився. Такий 
же відкритий, делікатний, сором’язливий, як в далекі студентські 
роки. Справжній!

Ось такі вони – щемні короткі зустрічі. А за ними – все наше життя.

Олена Завгородня,
головний редактор творчого об’єднання Української студії хронікально-
документальних фільмів, заслужений працівник культури України, член 

національної спілки кінематографістів України, член національної спілки 
журналістів України, парламентський кореспондент
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– мені стало зрозумілим, що творчий ресурс редакційного колек-
тиву значно потужніший, ніж він проявлявся на газетних шпальтах. 
Вельми приємне відкриття! Гадаю, кожен нормальний редактор 
створює умови, щоб люди сповна розкрили свої творчі можливості.

Свій перший, підписаний у світ номер «РУ» від 4 жовтня 1988-го 
я прийняв у заступника редактора Валерія Мінченка, який стане 
моїм надійним помічником і щирим другом. Чудовий журналіст, 
совість редакції, як його любовно називали. З глибоким задоволен-
ням і вдячністю назву імена Вітольда Прощакова, Леоніда Даєна, 
Віктора Десятникова, Лідії Рути – старше покоління, загартоване 
тодішньою дійсністю, безкінечно трудолюбиве. Не уявити нашу 
газету 80-х без відповідального секретаря Андрія Мельничука – 
людини миттєвої реакції на подію, ситуацію. Його висока відпо-
відальність, постійна готовність, безмежна відданість газеті давали 
мені змогу як редакторові реалізувати наші творчі задуми.

Наступна генерація – Олександр Побігай, Анатолій Краслян-
ський, Володимир Краснодемський, Микола Сингаївський… І на-
решті Михайло Дорошенко, Леонід Бровченко, Лариса Остролуць-
ка – молодіжне плем’я, яке в своїх судженнях і вчинках уже не 
схилялось перед партійними авторитетами.

Вважаю життєвою удачею, що мені випало працювати з Яковом 
Борисовичем Давидзоном. Фронтовий, партизанський гарт фото-
репортер зберіг на все життя. Не існувало редакційного завдання 

НА ЗЛАМІ ЕПОХ

Осінь 1988-го… На дворі четвертий рік перебудови… Для «Ра-
дянської України» ще й перезмінка на керівному редакційному 
містку. Як завжди у подібному випадку колектив хвилюється: хто 
буде головредом? Тобто кого відрядить до нас компартійний ЦК. 
Цього разу Сіробабу заступає Стадниченко, обидва Володимири 
Яковичі. Як згодом з’ясується, новий редактор – останній призна-
ченець. А тоді відлягло від серця, бо він «наш», газетяр, пройшов 
усіма редакційними сходинками…

* * *
Згадуючи навесні 2016-го події майже тридцятирічної давності, 

Володимир Стадниченко зізнається:
 –  І хоч у ті часи я був уже далеко не новачком на журна-

лістській ниві, все ж тривожився. Чи вдасться збагнути приховане 
від зовнішнього ока життя нової редакції, стати своєю людиною в 
колективі. Та незабаром відчув, що мої сумніви були надуманими, 
побоювання перебільшеними.

Не в останню чергу цьому сприяло те, що справдилася мудрість 
афоризму «Всі ми вийшли з гоголівської шинелі», правда, в дещо 
іншій редакції: всі ми, журналісти старшого покоління, вийшли 
із «Радянської України». Газети легендарної біографії, славних 
традицій, добротної журналістської школи. Ну, хіба ж випадково 
відповідальний редактор «Комуніста» вогненного 1942-го Андрій 
Чеканюк, як голова Державної екзаменаційної комісії, підписав 
червоний диплом про моє закінчення повного курсу Київського 
університету із спеціальності журналістика? Ніхто інший як редак-
тор «Робітничої газети» Юхим Лазебник призначав мене, по суті, 
журналіста-початківця, відповідальним секретарем редакції. Зга-
дую про це тому, що Юхим Антонович свого часу завідував від-
ділом у «Радянській Україні». Там сформувався як неординарна 
творча особистість. А під орудою в майбутньому редактора «Радян-
ки» Андрія Рябокляча (одного з моїх попередників на цьому посту) 
я починав у газеті «Радянська освіта». Співпраця з досвідченим 
Андрієм Карповичем, людиною високого благородства і душевної 
делікатності, стала ще однією ниточкою до «Радянської України».

З перших місяців роботи, – веде далі Володимир Стадниченко, Голова Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко вручає Володимирові Стадниченку  
орден «Знак Пошани»
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найвищої труднощі, яке б було йому не до снаги. Звичайно, не всіх 
я тут згадав, не про кожного маю можливість оповісти, але всі вони 
живуть у моїй вдячній пам’яті.

* * *
У життя преси перебудова увірвалась незвичними гаслами: 

«гласність», «відкритість», «дискусійність»… Від журналістів ви-
магалося опановувати навички полеміки, виявляти терпимість до 
різних точок зору. Адже не секрет, що виховані ми були на пріори-
тетності начальницької думки. Тепер дискусійні розділи виходили 
на передній план газетного номера – там, де раніше міцно отабо-
рилося директивне. Одна настановча передова стаття чого варта!

Модний плюралізм (згідно із тодішнім словником  –  «ложное 
идеалистическое учение») нерідко приводив до оціночних переко-
сів, неочікуваних збоїв. Легше було махнути рукою: нехай, мовляв, 
читач сам розбереться, що до чого… Але ж має бути і здоровий 
глузд. З газетних сторінок не сходило слово «перебудова», а у житті 
люди не бачили реальних плодів. Одне слово, парадокси. Орієнту-
ватись в обстановці, що постійно змінювалася, дедалі складніше. 
Важелі так званого партійного керівництва пресою послабились, 
відчувалася розгубленість у верхах. У нових обставинах зростала 
роль головного редактора, редколегії, редакційної політики.

У колективі примітили схильність Володимира Стадниченка-ре-
дактора перевіряти кожну тему на новизну, відсіювати псевдосен-
сації. Тоді ж завели рубрику «Про це ще ніхто не писав». Скорис-
тались зокрема розсекреченням доти таємних документів з архівів 
ЦК КПУ, КДБ та ін.

Результативність газетного рядка – проблема на всі часи. Осо-
бливо в такі, як вікопомна перебудова, або теперішній – реформа-
торський. «Не забалакати б!» – не втомлювався застерігати голо-
вред. Нині це виглядає кумедно, а тоді враз, втративши матеріальне, 
фінансове забезпечення випуску газети (адже не стало цеківсько-
го управління справами), ми, шукаючи вихід із скрути, пробували 
«мислити по-ринковому». Хтось, наприклад, всерйоз пропонував 
налагодити на редакційних площах… виробництво пива на продаж.

Окремо згадаю про започаткування розділу «Ноосфера: 
об’єднання розуму і природи». Це була, схоже, виношена «домашня 
заготівка» нового редактора, постановка питання на виріст. «Одна 
з нинішніх нагальних проблем – збереження нашої оселі, колис-
ки, в якій народилося найбільше диво – людський розум планети 

Земля. Збереження природи вийшло чи не на перше місце серед 
багатьох проблем дня», – так проголосила газета своє екологічне 
кредо і почала наступ на чиновницькі бастіони байдужості і зло-
вживань щодо природного довкілля. Читач підтримав тему потоком 
критичних листів.

Уже на початку ХХІ ст. надійшло підтвердження, що тему но-
осфери Володимир Стадниченко не загубив у наступних турбо-
тах. Світ побачила його книга «Лоно Дуная» – капітальна доку-
ментально-публіцистична праця у майстерному поліграфічному 
виконанні видавництва «Криниця». Цей плід автор плекав не 
одне десятиліття. На фактах з історії Дунайського біосферного 
заповідника НАНУ анатомовано пекучу проблему збереження й 
охорони природи в Україні, на планеті. Книга здобула високе 
визнання.

Змінювалась газета, змінювалася обстановка в редакції. Ого-
лошувалось неприйняття схематизму, рутини, штампів. Підтри-
мувались нестандартність мислення, публіцистичність, гостро-
та матеріалів. По-новому компонувались цілі номери, випуски 

текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під 
фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото......
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вихідного дня змінили обличчя. Головред заохочував до цього 
молодих журналістів, делегував їм повноваження, а отже і відпо-
відальність.

Так у горнилі суворих газетярських буднів проходило змужніння 
кадрів «редакторської школи» нашої газети. А це, за станом на по-
чаток ери незалежності України (крім Володимира Стадниченка і 
його наступника Олександра Побігая),  –  Евеліна Бабенко-Півто-
радні («Робітнича газета»), Михайло Сорока («Урядовий кур’єр»), 
Сергій Правденко («Голос України»), Михайло Дорошенко («Укра-
їна молода»).

* * *
Хід історичного розвитку привів країну до зламу епох в серпні 

1991-го. Хвиля мітингового протиборства розхитувала союзні під-
валини, влада втрачала важелі управління. Наростали негативні 
тенденції. Останній рубіж – це проект Договору про Союз суве-
ренних держав. Цей документ «Радянська Україна» опублікувала 
у п’ятницю, 16 серпня. Зберігалася крихта надії на еволюційне 
реформування Союзу РСР. Володимир Стадниченко згадує ті дні:

 –  Мені не забувався опублікований ще у новорічному номе-
рі іронізм нашого читача Ігоря Березінського: «У новому році й 
помилки нові». Дошкульний прогноз справдився. У понеділок, 
19 серпня, країну пробудили Заява радянського керівництва і 
Звернення до радянського народу, що акумулювалися в зловісній 
абревіатурі ГКЧП. Надзвичайний стан, коли б справа його вдала-
ся, передбачав: законсервувати політичне й суспільне становище, 
ввести дозовану демократію. Тобто повернути історію назад, здій-
снити контрреволюційний переворот. 20 серпня вся союзна преса 
опублікувала документи ГКЧП.

З висоти часу я замислююсь: чи могли газети всіх рангів не 
опублікувати ці офіційні документи? Ні. Адже інформаційний по-
тік ТАРС-РАТАУ ще залишався ідеологічним і організаційним 
стрижнем функціонування системи ЗМІ. Тож видаються неспра-
ведливими тодішні взаємні нападки газет, ізуїстичні закиди ре-
дакціям, їхнім керівникам у підтримці ГКЧП.

Усі наші газети в головному були разом: однозначно підтри-
мували прагнення України до демократизації, суверенітету, само-
стійності – аж до повної державної незалежності. Що й довело 
голосування у Верховній Раді, де прошарок депутатів-журналістів 
був досить помітний.

Тим часом події на терені ЗМІ, в стосунках між владою і пре-
сою розгорталися за іншим, підступно створеним сценарієм. 22, 
23, 24 серпня столичні газети виходили у відлунні політичної 
напруги в Москві, Києві, в усій Україні. Редакція вибиралася із 
світоглядних суперечностей, уточнювала свій політичний курс і 
обов’язково самостійно вийшла б на єдино правильний шлях – з 
народом, до незалежної України. І раптом зупинка: вихід цен-
тральних газет – «Радянської України», «Правды Украины», «Ро-
бітничої газети», «Сільських вістей» – заборонено. Вища цензур-
на міра покарання!

У суботу, 24 серпня, Верховна Рада проголошує незалежність 
України. Колектив редакції починає підготовку номера із доку-
ментами, які закріплюють незалежність нової держави на карті 
світу – Україна. Історичний номер мав вийти за звичним графі-
ком. Не вийшов. У понеділок із секретаріату парламенту надхо-
дить телефонне розпорядження про зупинення випуску чотирьох 
партійних газет.

Реакція журналістів була миттєвою. Діяти і ще рад діяти – за-
хистити свободу слова. Вже зранку того «чорного понеділка» ре-
дакційні збори приймають рішення про вихід газети з підпоряд-
кування ЦК Компартії України і ухвалюють засновництво «Ра-
дянської України» трудовим колективом. У п’ятницю, 30 серпня, 
о 17-й годині випуск газет розблоковано. Тож мерщій до роботи! 
У суботу, 31 серпня, побачив світ звільнений з-під арешту номер 
«Радянської України». Він виходить під «шапкою»: «Україна – не-
залежна демократична держава!» 

У центрі – документ найвищої ваги – Акт проголошення не-
залежності України. 

* * *
Газетне імення – не просто, кажучи сучасною мовою, бренд. 

Це заява редакції про світоглядне, ідейне, сутністне. Тим-то ви-
бір назви або її зміна відбуваються, як правило, на історичному 
зламі – крок відповідальний, доленосний. Випало таке і на долю 
головреда Стадниченка та його колег і однодумців.

За майже сто років існування наша газета виходила у світ під 
трьома назвами. Починалося видання як «Комуніст» – таке імен-
ня дали своєму дітищу фундатори. Наступне «Радянська Україна» 
з’явилося у розпал Другої світової війни. 

У буремні дні після проголошення незалежності читачі заін-
тересовано відгукнулися на наше запрошення дати свою назву 
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для часопису. Їхні пропозиції друкували в добірках «Дамо газеті 
нове ім’я», про це дискутували в колективі. І ось лист, що перева-
жив інші пропозиції. Мешканець селища Українка, Обухівського 
району Київської області писав: «Як на мій погляд, назвати газету 
«Демократична Україна» було б цілком у дусі часу. Можливо, ви 
скажете, що саме слово «демократія» старе, як світ, але ж воно 
й вічно молоде. От і в нас перемогла демократія. Вона ще дуже 
молода. Їй ще спиратися на ноги й міцніти. Допомагайте їй у 
цьому». Настав час, коли за справу взявся художник-шрифтовик. 
8 жовтня 1991 року газета вийшла під новою назвою «Демокра-
тична Україна». У добру путь!

Володимир Стадниченко сповідує кредо: нічого не втрачено, 
якщо не втрачено все; головний наш здобуток – незалежність 
України – з нами і назавжди; решта прикладеться.

Євген ЯМПОЛЬСЬКИЙ,
ветеран редакції газети «Демократична Україна».

УЧИТЕЛЬ

У кімнаті, де провів 
останні земні дні 

Григорій Сковорода
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МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ:  
СТАДНИЧЕНКО – СПРАВЖНІЙ ЛІДЕР

Коли бачиш вдумливу, інтелігентну, ерудовану людину, її пра-
вильну манеру поведінки, то навіть погано її знаючи, починаєш 
ставитися до неї з повагою. – Я прийшов до  «Робітничої газети» 
у 1970 році,  як закінчив факультет журналістики (тоді ще був фа-
культет, а не інститут).  Пропрацював рівно вісім років, до 1978-го. 
За цей час моїми керівниками були три редактори: Юхим Лазеб-
ник, Володимир Бурлай і Володимир Стадниченко.

Впродовж того часу я сформувався як журналіст, тому вважаю 
своєю alma mater не університет, а саме «Робітничу газету». 

Я потім працював у Всесоюзному агентстві АПН, де умови пра-
ці були куди кращі: службова машина, вища зарплата, особистий 
кабінет, але найтепліші спогади у мене саме про «Робітничу». Пер-
ші творчі доробки, особисте самовиявлення дала мені саме ця ре-
дакція і безпосередньо її керівник Володимир Стадниченко.

Після призначення редактором Володимира Яковича, як у 
кожному колективі, були перепризначення, хоча ні заступників, 
ні секретарів, чесно кажучи, я не пам’ятаю. Але кожен із редакції 
відчував підтримку Володимира Стадниченка. Він ніколи не під-

вищував голосу, не влаштовував скандалів. У редакції ніколи не 
було чути його крику. Це людина зовсім не авторитарна, котра 
заробила великий авторитет серед працівників. Володимир Якович 
завжди вмів себе правильно поставити перед кожним, незважаючи 
на посаду і ранг. Стадниченко – справжній лідер. Навіть коли він 
обирав, хто буде писати передовицю (передова стаття-звитяга про 
досягнення робітничого класу або ЦК КПУ, яку прагнув написати 
кожен журналіст і виборював це право), то не було ані сварок, ані 
непорозумінь. 

Коли я прийшов у «Робітничу газету»  до мене  усі ставились 
турботливо, по-батьківськи.  Мудрість та професіоналізм Володи-
мира Яковича проявлялись у прагненні надати можливість людині 
молодій проявити себе, висловити своє унікальне журналістське 
«я».  На його очах «зелені» та амбітні початківці  проходили до-
вгий шлях від написання простих заміток до виконання важливих 
редакційних завдань. 

Роботи без курйозів не може бути.  У той час, коли я працював 
у відділі робітничого життя, до мене звернувся Іван Сподаренко 
(редактор «Сільських вістей») з пропозицією очолити відділ ін-
формації у його газеті.  Я повідомив про свої наміри Володимиру 
Стадниченку і пішов працювати до іншого видання. Там мені до-
велось досліджувати проекти та дизайни хатин, докорінно вивча-
ти нову тему. Я засумнівався, що «потягну» великий обсяг робо-
ти, тому вже на другий день повернувся до «Робітничої газети» з 
проханням прийняти мене назад. Володимир Якович не дорікнув 
жодним словом чи натяком, а лише прослідкував за тим, щоб на-
каз про звільнення не пішов по інстанціях. Він відрізнявся врів-
новаженістю, спокійним  та філософським підходом до важливих 
життєвих питань.  Ніколи не обурювався, голосно не говорив, не 
картав і не карав.

Коли вже не працював у «Робітничій газеті», приємно було зу-
стрітися з Володимиром Яковичем у спільних знайомих – Воло-
димира Мостового, котрий тоді був редактором «Дзеркала тижня», 
в Українському фонді культури (це у Бориса Ілліча Олійника), він 
туди доволі часто заходив.

Публікацію підготували Лаура Маргарян, Богдан Миколайчук,
студенти першого курсу  Інституту журналістики Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка
текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під 
фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото......
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МЕДІЙНИМ ШЛЯХОМ  
У ЧЕРЕВИКАХ МЕТРА

Він іде за Сковородою, а ми – за ним
Все довкола зеленіло і цвіло 8 травня 1965 року. Зеленів та цвів 

і я. Ще б пак! Перший редактор відновленої «Робітничої газети» 
Юхим Антонович Лазебник мало не за руку заводить мене, вчо-
рашнього студента факультету журналістики Київського держуні-
верситету до редакції:

– Оце буде ваш стіл. За ним ще вчора сидів Володимир Стад-
ниченко. Від сьогодні він – відповідальний секретар.

Оглянувши кілька пустих шухляд, Лазебник зупинив погляд на 
останній внизу, де лежали нові черевики. 

– А це вам у спадщину, – посміхнувся Юхим Антонович. – 

Стадниченку вони тісні, і за моєю порадою він залишив тому, хто 
сидітиме тут після нього. Отож випало вам…

Після стоптаних студентських капців вони – як аванс на шляху 
літпрацівника «Робітничої газети». 

– Можете завантажувати його завданням, – прямуючи до ви-
ходу, сказав Юхим Антонович завідувачеві відділом робітничого 
життя і побуту Володимиру Литвинову.

І той звалив на стіл з десяток читацьких листів для ознайом-
лення з редакційною поштою. Зиркнувши на черевики, посміх-
нувся:

– Ваш початковий талісман…
Того ж дня завітав до кабінету Володимир Стадниченко. «Як 

черевики?» – запитав, пронизуючи мене оцінювальним поглядом 
великих голубих очей.

– Наче для мене шиті, – кажу. – А скільки маю за них пла-
тити?

– Ніскільки, це презент взуттєвої фабрики, про яку я писав. 
Носи на здоров’я. 

Сівши напроти на стілець, він почав говорити, що мені, як і 
йому, поталанило з завідувачем: 

– Литвинов страшенно вимогливий журналіст, але знай: він 
буде для тебе другим університетом. 

В цьому я невдовзі переконався. Якщо під час попередньої 
практики у «молодіжці» мої матеріали йшли з коліс, то тут процес 
значно уповільнився. Я на власній шкурі відчув лазебниківську 
теорію про те, що «матеріал – це сировина, з якої треба створити 
інформацію, репортаж, статтю, нарис, кореспонденцію тощо».

– Як працюється? – запитав Стадниченко через кілька місяців. 
– Втягуюсь, – відповідаю.
– Черевики не давлять?
– Розносились, але мозолі є.
– Нічого, все буде гаразд, – підбадьорив Володимир Якович. – 

Я також пройшов університет Литвинова.
Часто одержавши завдання від завідувача перед відрядженням 

і поради, як його виконувати, я все ж хотів почути думку Стадни-
ченка. А в нього цих думок було, як зірок у небі. Мене вражало і 
захоплювало його веселе фантазування на будь-яку тему. 

Володимир Якович не нав’язував свого бачення творчого 
розв’язання теми, він міркував, ніби дуетом підігрував моїм дум-
кам. Після таких розмов я йшов на завдання чи їхав у відряджен-текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під 

фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото...... текст під фото......
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ня у повному творчому спорядженні. 

Перше десятиріччя моєї роботи у «Робітничій газеті» сповнене 
наполегливого «вгризання» в тематику видання. І кожна публіка-
ція так чи інакше народжувалася під впливом титанів журналіст-
ського пера, двох Володимирів: Литвинова (царство йому небес-
не!) і Стадниченка, який і в свої 80 ще ого-го!

На цей період припадають знакові впливи їхньої аури на по-
дії мого газетного існування. Восени, тільки-но я вкоренився в 
редакційний процес, прийшла повістка . «Відслужись, – сказав 
Литвинов, – і сюди. Місце збережемо». «А черевики поклади у 
нижню шухляду, там, де вони були, – додав Стадниченко. – Піс-
ля чобіт вони знадобляться». Так і сталось.

Творчої снаги Володимиру Яковичу вистачало на співпрацю 
з видавництвами. Він видавав свої твори, виступав упорядником 
збірок нарисів про людей праці, залучаючи і мене. Я охоче їздив 
у відрядження, писав про токарів, слюсарів, металургів, тракторо-
будівників, будівельників тощо. 

Здаючи Володимиру Яковичу нариси про них, з хвилюванням 
чекав його вироку. Стадниченко робив на кожній сторінці три-
чотири правки, цілком зберігаючи все моє, і засилав до набору: 

– У тебе свій стиль, вдосконалюй його.
Коли мені перевалило за тридцять, Володимир Якович жарто-

ма зауважив:
– З роботою ладиться, житло редакція тобі вибила. У тебе кри-

тичний вік, якщо не одружишся зараз, залишишся назавжди хо-
лостяком, як Павло Караван. 

Привітний, чуйний і симпатичний був завідувач відділом листів 
ветеран війни Павло Пилипович Караван. Про нього казали, що 
його любить караван вродливих жінок, він усіх жалів, тому не міг 
на якійсь одній зупинитися. І коли свіча його згасла, в останню 
дорогу проводжав його справжній караван засмучених молодиць…

Попередження Володимира Яковича вплинуло на мене. Невдо-
взі він, Литвинов і Лазебник сиділи поруч на моєму весіллі…

На друге десятиріччя моєї роботи в «Робітничій газеті» припа-
дає золотий період, коли протягом семи років (1976–1983) Воло-
димир Якович працював головним редактором. 

…Теплого сонячного дня, 8 травня 1976 року до свого колиш-
нього кабінету заходить Стадниченко. Побачивши, як я виправляв 
чийсь матеріал, запитує:

– Над чим ти сушиш голову? 

– Перекладаю інформацію з неандертальської мови на доступ-
ну українську.

– Та-ак, – розтягуючи склад, мовив він. – Живуча школа Лит-
винова.

Тоді обіймає за плечі і каже:
– Ходімо за мною, – і веде коридором до вільного кабінету. – 

Відсьогодні ти завідувач відділом.
Така несподівана зміна статусу радувала. Я сам вестиму окрему 

ланку, матеріали до друку підписуватиме безпосередньо Володи-
мир Якович, лояльніший до мого ліризму в творах. Але й засму-
чувала – бо досі я думав тільки про себе, а тепер ще за трьох від-
повідатиму: винахідливого Максима Рильського, онука великого 
Максима Тадейовича, досвідчену Ліду Пастернак і недавню випус-
кницю КДУ Аллу Ковтун. І знову сум’яття моїх почуттів розвіяв 
Стадниченко:

– Та не бери дурного в голову.  Кому ж, як не молодим то-
рувати  шлях «Робітничій газеті»? Перед тобою ширшає простір 
творчого лету. 

Володимир Якович ще й застеріг: у просторі відділу обережно 
ставитись до рукописів своїх підлеглих. Тоді вийде букет талано-
витих і визнаних майстрів пера. Признатися, виконати таке  за-
стереження було найскладніше, але я старався.

Щодо простору, то він справді ширшав миттю. Бо крім різ-
нопланових та різнотемних статей, репортажів і кореспонденцій 
відділу доручили готувати щомісячні цільові шпальти «Добрі по-
слуги» та «Думай і вирішуй». 

Згодом  Стадниченко доручає моєму відділу вести Всеукраїн-
ський конкурс охорони праці і культури виробництва. Матеріали 
відділу йшли у кожному номері. Всі вони були виключно аналітич-
но-критичного характеру, слідом за якими обов’язково через кіль-
ка днів друкувалися повідомлення про нагородження переможців 
та вжиті заходи після критики. 

Ініціативу газети щодо конкурсу відзначила Спілка журналістів 
України, нагородивши спеціальним призом. А редакція не забула 
заохотити і нас.

– От що значить довіряти важливу справу молодим, – сказав 
Володимир Якович на черговій літучці. 

До речі, при доборі кадрів Стадниченко завжди надавав пере-
вагу молодим. За час своєї редакторської каденції він багатьом 
випускникам КДУ відчинив редакційні двері. 
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З одного курсу відразу взяв п’ятьох: Аллу Ковтун, Анатоля Ка-

цая, Володю Дехтяренка,  Анатолія Мозгового та Валерія Рекуно-
ва. Згодом до редакції прийшла і дружина Анатолія  – Тетяна. 

Це були творчо амбіційні особистості. Всі вони згодом виросли 
у завзятих керівників солідних друкованих видань. Зокрема Алла 
Ковтун вже в часи незалежності організувала «Фінансову Украї-
ну»,  очолювала низку ділових видань, згодом  – колектив «Уря-
дового кур’єра». 

Повертаючись до семирічного редакторства Володимира Стад-
ниченка в «Робітничій газеті», гріх не згадати, що саме в цей пері-
од він без відриву від газетного виробництва захопився філософі-
єю, захистив дисертацію кандидата філософських наук. Закохався 
у творчість Григорія Сковороди, видав про нього ряд цікавих до-
сліджень. Одне з них – «Йду за Сковородою». Він ішов за Сково-
родою, а ми йшли за ним…

Знову стояв теплий сонячний день вересня 1983 року. Редакцію 
«Робітничої газети» охопив смуток. Семирічне редакторство Во-
лодимира Яковича Стадниченка закінчилося для нас несподівано. 
Його, як депутата Верховної Ради України, призначили головою 
Держкіно. Давши зелене світло новим талановитим кіносценарі-
ям, збагативши матеріальну базу кіноіндустрії сучасною технікою, 
наш колишній редактор все ж повернувся  до журналістики – очо-
лив газету «Демократична Україна». Ця редакція була на третьому 
поверсі нашого видавництва, а ми хоч і мали іншого керівника, 
час від часу залітали до нього за порадою.

Якось він сказав, що варто зробити збірку моїх нарисів. Так 
народилася перша книжка – «Викликаю на дуель». Вступне слово 
до другої моєї книжки – «Літа гудуть» на прохання Стадниченка 
написав Володимир Васильович Литвинов. А до третьої – збірки 
віршів «Свіча горить» – вступне слово (завдяки Володимиру Яко-
вичу)  надав Микола Сингаївський.

…Сьогодні хочу подякувати долі за те, що подарувала мені та-
кого хрещеного батька у моїй газетній роботі і виданні книжок. 

Михайло Балтянський,
заслужений журналіст України

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ

У моїй домашній бібліотеці налічується близько двох десятків 
книг прози, поезії і публіцистики, авторами яких є мої друзі-жур-
налісти. Серед них, не принижуючи талант кожного, з особли-
вим благоговінням беру до рук видання «Лоно Дунаю», «Зелений 
дзвін», «Садівник щастя. Сковорода як дзеркало України». З при-
ємністю читаю дарчі написи: «Дорогому Павлуші – моєму мо-
лодшому другу на всі часи і при будь-яких віддалях – з любов`ю! 
В.Стадниченко», «Дорогий Павле! Хай ця книжка принесе тобі 
мою щиру дружбу і радість на щодень! В.Стадниченко». Ці три 
фундаментальні книги – творчий доробок автора упродовж 2006–
2012 років. Саме на цей період, після тривалого проміжку часу, 
припадає поновлення наших щирих взаємин.

Нині ми трудимося в одній творчій команді – громадському 
організаційному комітеті Великий проект «Сковорода – 300». 
Через півстоліття доля з`єднала дві різні дороги – учителя і учня 
– в одну. Учень Володимира Стадниченка – автор цього спогаду. 

…У квітні 1966 року я, третьокурсник журфаку Київського 
державного університету ім. Шевченка, одержав направлення на 
творчу практику в редакцію республіканської «Робітничої газети». 
До цього вже мав кілька публікацій на робітничу тематику в га-
зетах «Київська правда», «Вечірній Київ», «Молодь України». Та 
при розподілі попросився випробувати свій творчий потенціал у 
республіканській пресі. 

Добре пам`ятаю той день, коли з хвилюванням переступив 
поріг приймальні головного редактора «РГ» Юхима Антоновича 
Лазебника. Секретарка, пробігши очима папірець направлення, 
ввічливо кинувши «зачекайте», зникла за дверима кабінету. 

Після п`ятихвилинної бесіди з головредом секретарка відвела 
мене у відділ промисловості і представила завідуючій Олені Пе-
трівні Терлецькій та двом літрабам (так на ті часи жартома на-
зивали літературних працівників) – Володимиру Стадниченку і 
Володимиру Литвинову. Це знайомство відбулося на початку обі-
дньої перерви. Олена Петрівна запропонувала хлопцям іти «бор-
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щитися» (на першому поверсі 
преси працював буфет).

 – А ми з Павликом почаю-
ємо і обговоримо його перше 
творче завдання, – привітно 
посміхнувшись, звернулася 
вона до мене.

 – В такому разі ось вам до 
чаю бутерброд, – вийнявши з 
шухляди свого стола пакунок, 
Володя Литвинов поклав його 
переді мною.

 – А до пари прийміть і мій, 
– весело додав Стадниченко. 

Уявіть собі, яке враження 
справило на вихідця із села, 
студента шістдесятих з 25 
карбованцями стипендії, таке 
чуйне ставлення колег. За-
бігаючи наперед, скажу: цей 
здавалося б незначний жест 
простої людяності я зберігаю 
у своєму серці донині. Добро-
чинність стала невід`ємною рисою мого характеру на все життя.

А тепер про уроки мого мудрого наставника, відомого нині 
письменника-публіциста, невтомного дослідника – сковородознавця 
Володимира Стадниченка.

Першою моєю публікацією в «Робітничій» був репортаж з Дар-
ницького шовкового комбінату. Напередодні 15-річчя столично-
го підприємства тут побував льотчик-космонавт Павло Попович. 
Читабельно розповісти в одному матеріалі про дві події мені з 
першої спроби не вдалося. Керівник практики (Олена Петрівна 
доручила опікуватися мною В.Стадниченку), прочитавши мій 
опус, доброзичливо зауважив: 

 – Фактаж хороший, але не вистачає якоїсь родзинки. Мабуть, 
космонавт не тільки «побував», «привітав». Може він крім трибу-
ни пройшовся цехами, невимушено спілкувався з кимось… 

 – Павло Романович про щось розмовляв зі знаменитою тка-
лею Надією Захарченко, але я не зміг до них протовпитися, – ви-
нувато виправдовувався я.

 – Це можна виправити, – заспокоїв мене Володимир Якович. 
– Ось тобі довідник з телефонами київських підприємств. Зна-
йди ДШК, ввічливо представся кореспондентом газети і попро-
си телефон начальника цеху, в якому працює Надія Захарченко. 
Впевнений, він допоможе тобі поспілкуватися з нею…

Десь за півгодини я поклав перед Володимиром Яковичем ре-
портаж, доповнений діалогом Павла Поповича з Надією Захар-
ченко. Завершувався він побажанням славній трудівниці «досягти 
у праці космічних висот». На що вона жартома відповіла: «Прийде 
час, ми і Місяць одягнемо у шовк!» Слова з цього контексту «і 
Місяць одягнемо у шовк» – Володимир Якович виніс у заголовок 
мого репортажу. Пожовкла від часу газетна вирізка досі зберіга-
ється в моєму архіві.

Наступним випробуванням для мене стало відрядження до Ві-
нниці. Завдання: протягом тижня зібрати цікавий матеріал про 
працю та дозвілля колективу агрегатного заводу. У напутньому 
слові Володимир Якович порадив запастися товстим блокнотом і 
шість днів ходити на підприємство як на роботу. 

 – Щодня намагайся знайти неординарний сюжет, цікавого 
робітника, бригаду, молодого винахідника чи раціоналізатора, – 
підказував він мені тематичний план майбутнього матеріалу.

До слова, мої спогади про ті часи позитивні. Був справжній 
патріотизм, пошанування людини-трудівника, ентузіазм 
робітничої молоді, робітничі династії, високі відзнаки за працю 
звитяжну. Нечесні приватизаційні процеси, рейдерство, олігархи, 
корупціонери, злодії в законі все розтягли, перепродали, 
зруйнували… Головне джерело виховання майбутньої робітничої 
зміни – профтехучилища – на межі вимирання… 

Не знаю, у якому стані сьогодні Вінницький агрегатний завод 
і чи існує він взагалі, але той тиждень, що я провів у колективі 
підприємства, досі згадую як приємні гостини у чудовій трудовій 
сім`ї. Комсорг заводу Борис Французов допоміг мені успішно ви-
конати усі поради Володимира Яковича, занотовані у записнику. 
В суботу, останній день відрядження, я взяв участь у зльоті ком-
сомольсько-молодіжних бригад, що проходив на мальовничому 
острові Фестивальний посеред Південного Бугу. Трудова молодь 
міста на велелюдному святі звітувала про свої досягнення у пра-
ці, спорті. Колективи художньої самодіяльності показали розмаїту 
концертну програму.

Пам`ятаю, як добряче «помалював» Володимир Якович мій 

В шістдесяті роки минулого сторіччя в «Робітничій 
газеті» чоловіки традиційно відзначали річницю 

Перемоги «шикуванням» у Парку Перемоги  
(тепер імені Пушкіна)
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20-сторінковий рукопис. Заставляв мене шукати нові епітети, ско-
рочувати стандартні речення, компонувати виклад думок. Чесно 
зізнаюся, коли згодом вичитував машинопис, мені не вірилося, 
що це з мого поспішно зробленого сумбурного опусу вийшов та-
кий цікавий, написаний досконалою літературною мовою нарис. 
Про це щиро, зі словами вдячності я зізнався своєму куратору. 
На що він відповів: «З брили мармуру скульптор творить шедевр. 
Знаєш як? Старанно видаляє зайві шматочки матеріалу. Надалі 
так і працюй: рукопис, малий чи великий, повторно сумлінно 
перечитуй, добирай кращі слова, мовні звороти, викладай думку 
лаконічно, без викрутасів».

Репортаж з Вінницького агрегатного заводу під заголовком «Зі-
рниці» був опублікований на першій шпальті газети. В коридорі 
деканату вона тривалий час прикрашала блок «Знай наших!» у 
семиметровій стіннівці факультету журналістики. Серед одно-
курсників я став героєм. Газета ж була органом ЦК Компартії 
України! 

Упродовж багатьох років своєї професійної діяльності на по-
садах відповідального секретаря газет «Вечірній Київ», «Радян-
ська освіта», «Урядовий кур`єр» мені доводилося керувати твор-
чою практикою студентів журфаку Київського держуніверситету 
(пізніше Інституту журналістики). Кожному з них я цитував із 

старенького записника пора-
ди мого колишнього учителя. 
Впевнений, ними керувались у 
своїй творчій діяльності Павло 
Бальковський, Надія Полков-
ниченко, Валентина Снітко, 
Ольга Сушко та багато інших 
майстрів пера, які трудяться 
нині у вітчизняних ЗМІ та за 
кордоном. 

Останнє за час моєї творчої 
практики відрядження було на 
завод «Криворіжсталь». У 1974 
році колектив підприємства 
мав відзначити знаменну дату – 
40-річчя від дня пуску першої 
доменної печі «Комсомолка». Я 
мав зібрати матеріал про те, як 

металурги несуть трудову вахту на честь майбутнього ювілею. 
 – Ти познайомишся з незвичайними людьми. Сталевари за-

слуговують на те, щоб про їхню нелегку працю писали книги, 
складали пісні. Спробуй під час спілкування глибше пізнати ха-
рактер цих мужніх людей, щоб потім розповісти про них правдиво 
і тепло.

Ці напутні слова, як і інші професійні поради свого наставни-
ка, я занотував до свого журналістського записника. 

Кому довелося хоч раз побувати у доменному цеху, побачити 
процес розливу сталі (крізь спеціальні темні окуляри), впевнений, 
враження запам`яталося на все життя. Після повернення я ви-
конав завдання Володимира Яковича: написав «правдиво і тепло» 
про бригаду сталеварів Олександра Варнавіна і… вірш. Оскіль-
ки він в лаконічній формі повторював зміст моєї кореспонденції, 
Стадниченко порадив віднести його до газети «Молодь України», 
де в цей час друкували твори початківців під рубрикою «На кон-
курс «Юності дороги світанкові». Там він і був опублікований. 

Минуло півстоліття. Знівельовано престиж робітничої профе-
сії.

Де зараз ви побачите, почуєте чи прочитаєте у засобах масо-
вої інформації про сталевара, будівельника, токаря чи слюсаря? 
Та й журналістика сьогодні подекуди стала якоюсь злобивою, за-
мовною, продажною. Мабуть, перевелися уже й такі мудрі, ін-
телігентні, доброзичливі, талановиті людинолюби – наставники, 
яким був у далекій юності і залишається нині для мене у зрілому 
віці Володимир Якович Стадниченко. 

Павло Ларіонов,
член Національної спілки журналістів України,

відмінник народної освіти України,
заслужений працівник культури України

???????????????????????????
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МАВ ЧЕСТЬ…
Мені пощастило і на газету, в якій ще студентом друкувався, і 

на керівників. Завідувачем промислово-економічного відділу, моїм 
безпосереднім шефом був Євген Павлович Карасійчук, вельми та-
лановитий журналіст. Було в кого вчитися. Втім, у «Робітничій га-
зеті» слабких не було.

Журналістика – чесна професія. Ніхто за тебе не буде роби-
ти з безпорадного репортажу більш-менш пристойну публікацію. 
Пам’ятаю, підготував два вдалих і чималих репортажі – і раптом як 
заціпило. Матеріали власкорів, авторів, читачів готую на рівні, а по-
їду за власним – п’ять-сім разів переписую. І нема на те ради. Шеф 
відділу вже натякнув: може, перейти тобі кудись у видавництво… 

Запанікував трохи і я. Що діяти? Молодий спеціаліст ніякий, 
хоч-не-хоч три роки терпи баласт, бо потрапив я у «Робітничу газе-
ту» не просто так. На той час у республіканську пресу за звичайним 
розподілом випускників не брали, а за листом, підписаним особис-
то головним редактором Юхимом Антоновичем Лазебником (земля 
йому пухом). Ще й чималу кімнату у комунальній квартирі у центрі 
міста через три місяці роботи надали. Одні збитки для редакції. 

Мої однокурсники, які потрапили в міські, обласні, галузеві ви-
дання, таких проблем не мали. 

Відвідувала вже й думка, що журналістика – не моя стезя. Гро-
шей катастрофічно не вистачало. А друкувався ж і до університе-
ту, і під час навчання в інших виданнях без проблем... Та в тому 
й справа, що «Робітнича» була кращою, актуальнішою газетою не 
лише України. Відповідальний, заступники, завідувачі відділами 
буквально фонтанували ідеями, добре знали своє ремесло. Що не 
співробітник – метр. 

Так я безпорадно «прокантувався» років з півтора, їздив у від-
рядження, писав та переробляв. 

І от викликає мене Володимир Якович Стадниченко, заступник 
відповідального редактора (так тоді звалася ця посада, наче редак-
тор або його заступники можуть собі дозволити бути безвідповідаль-
ними). Показує матеріали чергового партз’їзду із доповіддю «доро-
гого» Леоніда Ілліча з підкресленими рядками – завданнями партії 
про те, що треба виробляти прокат на мінусових допусках, а не 
на плюсових. Бо всі будівельні конструкції з металу проектуються 
на міцність мінусу. Скажімо, міліметрової товщини металевий лист 

можна прокатати товщиною 0,95 міліметра, а можна – 1,07. Товще 
– вага більша, тонше – менша, застосування однакове.

Та славний лідер «рідної» партії, проголосивши заклик, не навів 
довідку про необхідну нормативну базу. Заводи і надалі постачали 
прокат на вагу, а не на метри. Чим товще, тим важче. Та й мороки 
на прокатних станах менше. А премії – більші.

– Поїдь на тиждень, побувай у прокатних цехах, подай пробле-
му, – напутив мене Володимир Якович. 

Я обклався літературою, зрозумів що до чого, подався у відря-
дження. Розумів і те, що це мій останній шанс не вилетіти з редак-
ції.

На «Запоріжсталі» порадили детально поговорити з бригадиром 
прокатників Орловим, він уже кілька років поспіль випускав прокат 
лише у межах мінусових допусків. Справжній ас прокату.

У Дніпропетровську, на заводі ім. Петровського, головним ін-
женером (пізніше директором) працював тоді Василь Іванович 
Дерев’янко. Старший за мене на двадцять з гаком років, видатний 
інженер-металург. У нашому передмісті Ігрені будинки наших бать-
ків стояли неподалік один від одного, мами наші дружили. 

Прийняв він мене тепло. Запросив заступника, керівника техно-

Ювілей «Робітничої газети»
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логічного відділу. І 
тут почалася роз-
мова з тонкощами, 
подробицями.

Одним словом, 
на завод ім. Дзер-
жинського у Дні-
продзержинську я 
прибув у всеозб-
роєнні. Тут спра-
ви йшли так собі... 
Отже, у діалогах, 
можна сказати, у 
науково-популяр-
ному викладі тема 
лягла на папір.

Євген Карасійчук прочитав, поніс Стадниченкові. Той мене не-
вдовзі запросив і сказав: «Сергію, думаю, років за п’ять з тебе таки 
вийде журналіст». 

І відтоді прорвало. 
…На мої двадцять п’ять вірменський коньяк смакували вчоти-

рьох: Стадниченко, Карасійчук, молодий журналіст Василь Литвин 
і ваш покірний слуга. Це означало, що я і Вася прийняті до вузького 
кола людей, з якими варто спілкуватися.

Запам’ятався й ще один епізод, пов’язаний з Володимиром 
Яковичем. Року 1973-го ЦК Компартії України наслав у редакцію 
численну комісію. Точніше, керівних співробітників кілька місяців 
тягали до ЦК. Багатьох, як і мого шефа Євгена Карасійчука, аж 
тіпало після чергового візиту. А кашу заварив перший заступник 
головного: редактору шістдесят три, а на пенсію не збирається, не 
дає дороги молодим... 

Конфлікт врегулювали звичним тоді методом: з редакції пішли 
обидва.

 ...Звільнили і парторга редакції – милу тиху сиву жіночку, від-
повідального секретаря Литвинова та двох заввіділами, слава Богу, 
не мого. Довелося поповнювати лави, добувати квартири новачкам. 
Редакційна черга на отримання житла посунулася вниз.

А я саме відповідав у профкомі редакції за житлове питання і 
обурювався. Вголос. Почув той голос і тодішній, призначений ЦК 
КПУ головред Володимир Сергійович Бурлай. Та й викликає мене: 

«Квартири новачкам нададуть з фонду ЦК. Квартирна черга не по-
страждає».

Минув рік. Василеві Басарабові та Іванові Фальку (мій земляк, 
талановитий і добрий, ще й гуморист, мешкав зі мною в комунал-
ці) ЦК надало житло таке-сяке на околиці. А решті – ні, і ночу-
ють хлопці в редакції на диванах та газетних підшивках. Весело! Як 
шкоди наробити – «рідне» ЦК завжди готове, а допомогти колек-
тивові – дзуськи.

От я й пішов до Бурлая, тоді вже сам вів кілька рубрик, та ще й 
одну в фейлетонному дусі. 

– Як будемо перетрушувати чергу? – питаю. –У мене з дружи-
ною і двома маленькими дітками маленька «двійка». Кинуло нас 
ЦК. Чи не могли б ви звернутися до ЦК з проханням підкинути 
кілька квартир? Головний змовчав, але щелепи видавали: надто я 
зухвалий. 

– ЦК перед нами зобов’язання виконало, – відповів за хвилю. – 
Двом співробітникам житло надали, бо їхні посади номенклатурні. 
Решта – турбота редакції.

– Вибачте, ще одне. ЦК належного не виконало. Отут ви мені й 
казали рік тому, що усіх новачків наділять...

Бурлай дав зрозуміти: розмова скінчена.
За п’ять хвилин викликає мене Євген Карасійчук: «Що ти йому 

сказав?»

Ювілей «Робітничої газети»
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Переповідаю. 
– Так правду ж врізав! – резюмує шеф.
Дзвінок від Стадниченка:
– З Сергієм – до мене.
Та сама розмова і такий самий висновок. Ми обмінялися рукос-

тисканнями: міцно, по-чоловічому. Як однодумці. Цього не забути. 
Я заспокоївся: обидва шефи в поталу не дадуть. Вони завжди під-

тримували одне одного. А тепер і мене.
Року 1980-го, наприкінці зими, з Чорноморського морського 

пароплавства, найбільшого в спочилому Союзі, прийшло повідо-
млення, що мене готові взяти редактором багатотиражки на один з 
океанських пасажирських лайнерів. З цим я й зайшов до Стадни-
ченка – тоді вже головного редактора «Робітничої газети». 

– За кордон хочеш? А давай ми тобі путівку дістанемо у Болга-
рію, до міжнародного санаторію для журналістів.

– Володимире Яковичу, я з шкільних років мріяв побачити моря 
й океани, далекі континенти. Потім довго вагався, куди вступати: у 
вищу мореходку чи до Київського університету. Ви ж знаєте, курка 
– не птиця, Болгарія – не заграниця.

– Послухай, твій шеф відділу потрапив у халепу. Я не можу при-
крити, бо міліція сповістила ЦК Компартії України. Ти очолиш від-
діл.

Що й казати, солідне, рідкісне підвищення.
 – Помирати буду і жалкуватиму, що проміняв юнацьку мрію на 

щабель у кар’єрі.
– Ну, тоді повертайся, – ми попрощалися. Як виявилося, на до-

вше, ніж я сподівався.
Маючи за плечима три навколосвітні й інші рейси на борту най-

кращого «пасажира» Союзу – турбохода «Максим Горький» – я від-
правив за півроку повідомлення про своє повернення з Канади, 
з’явивcя до «Робітничої газети» перед мудрі очі Стадниченка. 

– На жаль, вакансій у нас немає, – засмутив мене він. – Можу 
зателефонувати і порекомендувати тебе Андрієві Зоненку (головред  
«Правди України») чи Володимиру Сіробабі («Радянська Україна»). 

І тут же зателефонував: мовляв, все одно підеш до них, вони 
питатимуть, що за творча одиниця? Зоненко відповів, що у нього є 
лише вакансія власкора у Криму, а Сіробаби того дня на роботі не 
було. Його заступники мурижили мене чотири місяці. Я ще в один 
рейс сходив. 

Пізніше, вже будучи головним редактором, я осягнув мудрість 

Сіробаби, теж, до речі, Володимира Яковича. Він дуже обережно і 
дбайливо ставився до добору кадрів. І вже через роки, коли Сіро-
баба пішов на пенсію, а я очолив «Голос України», запропонував 
йому посаду оглядача з ветеранської тематики. Він охоче погодив-
ся. І працював до останніх днів свого земного життя. Навіть коли 
вже не міг ходити до редакції. Ставлення колективу до нього було 
шанобливим. А мені він давав корисні поради, зокрема з кадрових 
питань. Він добре знав людей. Та ще й пройшов Велику Вітчизняну.

Насамкінець скажу: радий, що в моєму житті випала честь пра-
цювати під керівництвом Володимира Яковича Стадниченка. Та ще 
й проголошувати разом з ним у парламенті бурхливого і світлого 
серпневого дня Незалежність України. То була найщасливіша подія 
у житті мільйонів українців. Збулося!

З приємністю згадую прожите й пережите. 
І коли згадую, бажаю Вам, вельмишановний і дорогий Володи-

мире Яковичу, міцного здоров’я і завжди доброго настрою.
Нам з Вами пощастило зростати й мужніти у світліші, ніж ни-

нішні, дні й роки. 
– Піднімемо повнії чари, ювіляре. За Вас, за нас, за процвітання 

України. Отут ще й ми з Вами, старі, готові долучитися. З усіх сил, 
що лишилися. До побачення…

Сергій Правденко,
народний депутат України 1, 3, 4 скликань Верховної Ради, 

заслужений журналіст України, лауреат премії «Незалежність» 
Київської спілки журналістів
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МИКОЛА ЧЕРЕНЬКО:  
ЗАТЯТИМ ДЕМОКРАТОМ БУВ ПОСЕРЕД  

ВСЬОГО ТОГО СОЦІАЛІЗМУ

Коли робиш щось з задоволенням, коли в тобі спрацьовує не 
страх, а самоаналіз, коли ти дисциплінований та усвідомлюєш цю 
необхідність, коли розумієш, для чого йдеш на роботу в демократич-
ний колектив, де панують самоповага, демократія та плюралізм ду-
мок, лише тоді редакційний конвеєр працює успішно та злагоджено.

Партійні газети — а в радянські часи інших не могло бути – сут-
тєво відрізнялися від сучасних. Тоді партійних газет було лише чо-
тири: «Колгоспне село», що переросло у видання «Сільські вісті», 
«Радянська Україна», яка за незалежності стала газетою «Демокра-
тична Україна», «Правда України» та наша «Робітнича газета». Були 
ще молодіжні «Комсомольское знамя» та «Молодь України», а також 
кілька галузевих, як наприклад, «Радянська освіта». 

Якщо «Радянська Україна» та «Правда України» були органами 
ЦК, то так би мовити галузеві «Сільські вісті» та «Робітнича газета» 
– лише газетами ЦК. На практиці це означало, що публікувалося 
менше офіціозу, дозволялося більше «життєвих матеріалів». За авто-
ритетністю «Робітнича газета» була найпершою, та й успіх непоганий 
мала. Як думаєте, завдяки чому? Хоча краще запитати: кому? Адже 
не тільки колективу. Дуже важливо, хто очолює той колектив. Най-
більшого розквіту, безперечно, газета досягла, коли її редактором був 
Володимир Стадниченко. 

Коли я прийшов у газету в 1974 році, Володимир Якович уже був 
заступником головного редактора. Але це був не підісланий від ком-
партії номенклатурник,  чи, скажімо, людина від когось, а чоловік, 
котрий піднімався по щаблях кар’єри завдяки власним зусиллям та 
праці. Редактором він був, до речі, таким, яких важко десь зустріти. І 
журналіст від Бога, і людина чудова. 

Стадниченко ніколи не підвищував голос на підлеглих. Коли йому 
приносили якийсь недолугий матеріал, то робив зауваження настіль-
ки делікатно, правив так чудово і коректно, що ти й сам не розумів, 
як міг такі промахи зробити. Лише подивиться на матеріал – і той 
наче відразу кращим стає. Адже жив він газетою, хотів, щоб вона була 
гарною.

Уся газета –  як на долоні була. Знав усі матеріали, що і де має 
стояти. Заходить, було, до нього відповідальний секретар чи його за-
ступник Анатолій Мироничев, не примірник газети показує, лише 
макет, а Володимир Якович: «Толю, ну як тобі не соромно? Ось що 
ти приніс?» І відразу усі все розуміли, тільки червоніли від сорому та 
намагалися переробити все якнайкраще, щоб не опуститися в очах 
редактора. 

Летючки проводили якось…  комфортно, радісно. Звичайно, ви-
ступав оглядач, людина, яка перечитала всі шпальти, Володимир 
Якович завжди знаходив можливість когось похвалити, особливо мо-
лодих. І такий гамір на тому зібранні був: суперечки, доводи, диску-
сії. І не боявся ніхто висловитися, безглуздо чи доцільно – усе було 
на вагу золота. Він усіх вислуховував та підсумовував.

І ще хочу сказати про одну його цінну рису: затятим демокра-
том був посеред всього того соціалізму. Часто Центральний комітет 
КПУ різні наради проводив: збирав завідувачів відділами, редакторів 
та партійних секретарів. Там зазвичай присутнім був і Стадниченко, 
слухав усе, та як тільки яка серйозна тема прозвучить, брав її до ува-
ги й розгортав серйозну кампанію. І завжди вона отримувала високі 
оцінки. Знав редактор, що і як потрібно зробити. Та робив усе не для 
того, щоб вислужитися перед кимось, а щоб усе якнайкраще йшло, 
розвивалося.

В колективі його і поважали, і водночас боялися, щоб не зробив, 
чого доброго, зауваження. Причому ти відчував не страх, а скоріше 
докори сумління, незручність від того, що він думає про тебе добре, а 
ти не виправдав його сподівань. Він був близьким до підлеглих. Жод-

Ювілей «Робітничої газети»
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ну людину за його керівництва не звільнили, хоча й брали на роботу 
далеко не всіх. Знали: якщо він викликає, то задля чогось важливого. 
І двері його кабінету були, як і душа, завжди розкриті. Кому потріб-
но – може зайти. Знаєте, як буває: один усе робить, щоб завоювати 
довіру та авторитет, а Стадниченко, здавалося б, нічого такого осо-
бливого не робив, та авторитет його зростав. Цінності, які він спо-
відував, сильний характер, а також журналістський талант формували 
його авторитет у колективі. За весь час, що ми працювали у редакції, 
не знав я нікого, хто б про нього б щось погане сказав.

За спізнення на роботу не карав. Розумів, що журналістика – 
творча справа. Журналіст сам повинен знати і розуміти, коли прийти, 
вчасно здати матеріал.

От свята він полюбляв! Особливо приємні компанії на цих гу-
ляннях. Був у нас один редактор, що любив пива випити, але застіль 
уникав, щоб ніхто про нього нічого зайвого не подумав. Володимир 
Якович, навпаки, міг випити трохи червоного вина, охоче спілкував-
ся у компанії колег, бо знав, що усі свої.

Ми товаришували, хоч я й старший від нього. Бувало, часто у ви-
хідні дні по гриби їздили. І завжди він із собою невеликий збірник 
з висловлюваннями брав. Сиділи, відпочивали, а Володимир Якович 
знаходив у тій книжечці усілякі мудрі речі, які в моїй пам’яті надовго 
залишалися. Сковороду любив. Був простішим за письменника у сво-
їх філософських поглядах на життя, але не менш, вважаю, мудрим. 
Мудрим по-своєму. До того ж, теж на Полтавщині народився.

Весь колектив страшенно жалкував, коли Стадниченко у 1983 
році пішов, як казали, на підвищення – очолив Державний комі-
тет Української РСР з кінематографії. Не хотів на цю посаду іти, 
бо знав, що і люди там інші, та ще й з кіно пов’язані, а він те кіно 
до кінця не розумів. Недовго пропрацював, Держкіно розформу-
вали, Стадниченко став редактором газети «Радянська Україна»,  
а згодом –  депутатом та міністром. Та  при зустрічі розмови були 
лише про рідну «Робітничу газету»…

Шкода, що зараз спілкуємося лише по телефону – здоров’я не до-
зволяє. Та й він зайнятий: над книжкою працює. Буває, телефонує й 
вибачається, що робить це рідко…

Якщо коротко, це дуже розумна, порядна та талановита людина.

Публікацію підготували Іванна Савчук, Варвара Свеженцева, 
студентки першого курсу Інституту журналістики Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка

Опубліковано 20 червня 2006 року 
«Робітнича газета» 

ІДУ ЗА ВЧИТЕЛЕМ

Слово про Володимира Стадниченка

Хоч до призначення Володимира Яковича Стадниченка редак-
тором «Робітничої газети» я вже півтора року працював у цій газеті, 
моє близьке знайомство з ним відбулося на третій або четвертий 
день його редакторства. Завдяки йому я отримав довгоочікувану 
квартиру – за десять хвилин їзди від редакції, дружина влаштува-
лася на роботу, життя почало налагоджуватися...

Згодом переконався: турбота про ближнього, загострена 
увага до проблем оточуючих – одна з основних рис характе-
ру В.Я.Стадниченка. Скільком він допомагав, скількох виручав, 
скільком залагоджував їхні особисті справи!

Робота в газеті відомо яка: щось наплутав, написав не так або 
невлад, помилився – і вже скандал. Але жодного разу за весь час 
редакторства Володимир Якович не перекладав відповідальність 
на когось, не підставляв колег, приймаючи весь вогонь на себе. За 
всі сім років роботи з ним не пам’ятаю випадку, щоб хтось отри-
мав сувору догану або був звільнений з редакції.

Якось зустрічаю в коридорі Володимира Яковича. Перекинули-
ся на ходу кількома словами про те і се. Потім він каже:

— Послухай-но, а чому б нам не організувати під егідою «Ро-
бітничої газети» якусь експедицію? І тобі було б цікаво, і читачам. 
Спробуєш?..

Чи думав я тоді, що ця коротка розмова переверне все моє по-
дальше репортерське життя?!

Того ж року ми разом з учителем історії, керівником гуртка 
юних археологів Єнакіївського палацу піонерів Віктором Климен-
ком і трьома десятками його вихованців уже займалися пошуками 
загадкової Каяли – літописної річки, що згадується у «Слові о 
полку Ігоревім»: саме наближалася ювілейна дата – 800-річчя цьо-
го безсмертного шедевра слов’янської писемності. За п’ять сезонів 
експедиції, підтриманої науковцями й місцевим металургійним 
заводом, ми зуміли довести, що історична Каяла, яку вчені без-
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результатно шукали майже півтора сторіччя, сьогодні називається 
Крайньою Балаклійкою.

Підтвердженням тому було більше десятка матеріальних знахі-
док XII століття. Документальну повість про наші відкриття охоче 
надрукував журнал «Нева», блискучу рецензію дав академік Дми-
тро Лихачов.

Потім було ще безліч цікавих експедицій: занурення із севасто-
польськими гідронавтами в апараті «Бентос» майже на стометро-
ву глибину Чорного моря; пошуки справжнього імені першої се-
стри-жалібниці Даші Севастопольської – насправді, як виявилось, 
її звали Дарією Лаврентіївною Михайловою; з’ясування трагічної 
долі 349-ї стрілецької дивізії, «загубленої» в дні нашого невдалого 
наступу під Харковом у травні 1942-го...

А ось ще приклад неординарності редактора Стадниченка. Го-
ловуючи на засіданні екзаменаційної комісії факультету журналіс-
тики Київського держуніверситету ім. Т.Г.Шевченка, він пригля-
дів одразу шістьох випускників: Толю Кацая, Володю Дехтяренка, 
Аллу Ковтун, а згодом – Таню й Толю Мозгових, Світлану Божко.  
Такого масового одночасного вливання «молодої крові», напевно, 
не знала жодна інша газета. Володимир Якович ризикнув. І ні в 
кому не помилився.

Молоді журналісти, як і я колись, приголомшені довірою, що 
називається, «рили землю». Майже всі пройшли через так звані ви-
їзні редакції «Робітничої газети» на ударних будовах. У Ноябрську 
Тюменської області, в Маріуполі на будівництві прокатного стана 
1600, в Кривому Розі на спорудженні найбільшої доменної печі, на 
будівництві одеського порту «Південний»...

І ця ідея з виїзними редакціями теж належала В.Стадниченку. 
Надруковані в тому ж Ноябрську примірники «Робітничої газети» 
вертольотами розвозилися по геологічних партіях і нафтогазових 
вишках, де вахтовим методом працювали багато сотень наших 
співвітчизників. Ім’ям нашої газети навіть була названа одна з ву-
лиць Ноябрська.

З часом усі вони стали чудовими журналістами, більшість із них 
сьогодні самі керують різними виданнями й напевно пам’ятають 
школу.

У багатьох викликало здивування і те, як В.Я.Стадниченко, від-
даючи без ліку сил й часу редакторській роботі, встигав не роз-
лучатися з пером: захистив кандидатську дисертацію, друкувався у 
всесоюзних виданнях, писав книги. За серію публіцистичних ви-

ступів його відзначили Національною премією України ім. Тараса 
Шевченка.

...І раптом у самісінький розквіт газети сумна для всіх нас но-
вина: редактора «перекинули» на нове місце – він очолив Держ-
комітет УРСР з кінематографії. У його подальшому послужному 
списку – інші не менш відповідальні державні посади.

Але ж Володимир Якович перш за все журналіст Божою миліс-
тю! І, зізнаюся, згадуючи будь-коли про нього, завжди переживав: 
скільки б він устиг, якби не всі ці життєві колізії! Але Стадничен-
ко своєю творчістю переконав: перо вчителя не іржавіє. Тільки за 
останні роки він написав приголомшливо цікаве дослідження з 
майже невідомого в нас нового напряму буддизму – так званого 
гуманістичного буддизму, що проповідує синтез сучасних культур і 
релігій, взаєморозуміння і єднання народів світу, створення єдиної 
духовної цивілізації третього тисячоліття. Книга так і називається:  
«Чиста земля».

Буквально днями Володимир Якович показав мені обкладинку 
чергової майбутньої книги. Цього разу про проблеми збереження 
заповідного куточка України, «останньої в Європі живої річкової 
дельти – нижньої течії Дунаю», на долю якої вже замахуються не-
далекоглядні правителі.

А перед цим була, напевно, найголовніша робота у творчості 
журналіста Володимира Стадниченка – книжка «Йду за Сковоро-
дою» – про знаменитого нашого національного філософа, поета-
гуманіста. Написана суто по-стадниченківськи тонко й оригіналь-
но, вона має такий же характерний підзаголовок: «Сповідь у лю-
бові до вчителя». І мені, прочитавши його, захотілося запозичити 
його в автора і переадресувати йому самому...

Юлій САФОНОВ 
Київ
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ЗАЛИТИЙ СОНЦЕМ  
ШОСТИЙ ПОВЕРХ

Мені було 19, коли склавши свою першу сесію на факульте-
ті журналістики Київського державного університету ім. Тараса 
Шевченка і трішки розчарувавшись в системі тодішньої освіти 
(весь семестр ми повторювали матеріал середньої школи з літера-
тур і мов, а про омріяні практичні заняття з журналістики, як каза-
ли старшокурсники, треба було забути років на п’ять), я вирішила 
сама організувати собі практику. 

Яку газету обрати для співпраці, довго не думала. Звичайно ж, 
«Робітничу». У промисловому Кременчуці, де я мешкала з батька-
ми, «Робітнича газета» наприкінці 70-х була одним із найпопуляр-
ніших видань. Пам’ятаю, у нашому чотириповерховому будинку 
на тридцять дві квартири 19 сімей виписували «Робітничу». Дуже 
часто у розмовах дорослих можна було почути: в «Робітничій га-
зеті» написано… (і далі як беззаперечний аргумент – газетна пу-
блікація). Особливо любили рубрику «Юридичні консультації», на 
них теж часто посилалися як на істину в останній інстанції. По-
пулярними були всілякі поради господиням: як засолити, закон-
сервувати, вивести плями з піджака тощо. Їх вирізали із газети і 
дбайливо наклеювали у спеціальні зошити.

Коли у рудої Шури з третього поверху незаконно звільнили з 
роботи чоловіка – майстра заводу литва і штамповки, вона на-
писала листа в редакцію. Приїздив кореспондент, цю подію довго 
ще обговорювали всім подвір’ям. Дехто казав, що Шура нічого не 
доб’ється, публікації не буде, бо хто ж попре проти заводського 
начальства. Начальство, як і зараз не любили, але на той час ще 
й боялись. Стаття в газеті вийшла, справедливість, як то кажуть, 
восторжествувала, Шуриного чоловіка поновили на роботі. 

Отже у моєму рейтингу газет на першому місці була «Робітни-
ча». До того ж в ній працював наш земляк Толя Кацай. Він теж, як 
і я, прийшов на факультет журналістики після заводської багато-
тиражки. Місцеві журналісти його дуже любили, пишалися своїм 
земляком, який першим «пробився» у всеукраїнську пресу. Я його 
не знала, бо почала працювати на заводі, коли він вже вчився в 
Києві. Але заочно встигла дізнатися, який він талановитий, обда-
рований, обізнаний, чемний. 

Робочий день мого першого редактора багатотиражки «Ваго-
нобудівник» Сергія Івановича Тимошенка розпочинався завжди з 
перегляду свіжої преси. Він першим брав купу газет, від яких ще 
пахло друкарською фарбою, а на руках залишалися чорні плями, 
замикався в кабінеті. За годину виходив до нас, чотирьох жінок-
кореспонденток, і казав: «Робітничу» почитайте: хороша стаття 
Василя Литвина про проблеми рухомого складу залізниці. Може, 
Лідунь, і нам організувати рейд у складальний цех. Відгукнутися 
на критику?» Коли ж в газеті була публікація Толі Кацая, то двері 
редакторського кабінету розчинялися навстіж, він стояв на порозі 
та голосно гукав до нас: «Надрукована Толіна стаття!»

То чи могла я після цього любити якусь іншу газету? 
Відразу після зимових канікул без зайвих телефонних поперед-

жень я і з’явилась в редакції «Робітничої газети» у клітчастій су-
кенці, пошитій місцевою майстринею за викройкою із польського 
журналу мод, та з двома рекомендаційними листами від кремен-
чуцьких колег, які починалися словами «Кацаюшечко, привіт!». 
Кацая мій візит дещо збентежив. Він довго читав листи, спочатку 
не розуміючи, чого ж я хочу: «На роботу після першої сесії не бе-
руть. Просто друкуватись? Виконувати завдання редакції? Яке ж 
завдання тобі дати?»

Згадуючи себе у свої дев’ятнадцять років, можу сказати, що 

???????????????????????????????????????????????????????????????
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дівчиськом я була бойовим і дуже самовпевненим, а після двох 
років роботи у багатотиражці вважала себе ледь не публіцистом 
Аграновським, а тому сказала без зайвої скромності: «Будь-яке за-
вдання. Мені все цікаво». 

Десь на середині нашої розмови до кабінету увірвався чоловік 
років тридцяти в окулярах з товстим, наче у батискафі, склом. Це 
був журналіст Валентин Смага.

– П’ятдесят рядків скоротити! А чому не сто п’ятдесят?! Що від 
матеріалу залишиться? – нервово забігав він по кімнаті. – Толю, 
що робити? Іти  до Стадника?

– Можливо, зробити дві подачі? Тоді нічого не треба скоро-
чувати, – запропонував Кацай і запитав, чи немає у Валентина 
якоїсь теми для студентки першого курсу, тобто для мене.

– Є тема! – загорівся Смага. – Уявляєш, комплексній бригаді 
на авторемонтному заводі парторг з начальником цеху не дають 
працювати, зменшують кількість замовлень, звідси ні платні, ні 
премій. Таке журналістське розслідування може бути!

– Ну ця тема для Світлани, мабуть, буде занадто складною, – 
подивившись на мене, м’яко зауважив Кацай.

– Складною?! – образився Смага. – Ну тоді нехай все життя 
репортажі із зоопарку пише! 

І вже на порозі сказав: «А за пораду про дві подачі дякую. Іду 
до Стадника».

Отак я і познайомилася з редакцією «Робітничої газети» і по-
любила її назавжди. Мені подобалось тут все: довгі коридори з 
квітами у великих горщиках і баліях на підлозі, величезні вікна, 
які виходили на галасливий Брест-Литовський проспект і на завод 
«Більшовик», метушня перед здачею номера, довжелезні гранки і 
свіжі полоси… Але найбільше мені подобались люди, які тут пра-
цювали. Як колись написала у фейсбуці Любов Голота, згадуючи 
своїх поетів-ровесників, «це був час, коли всі всіх любили». Досі 
бачу найвіддаленіший кабінет Валентина Смаги, куди ми йшли 
із своїми стільцями, бо саме тут, у прокуреній кімнатці з масив-
ним дубовим столом, що дістався Смазі у спадок від попереднього 
редактора, хотілося пити круто заварений у чашках чай і спілку-
ватись, говорити про газету, розповідати про відрядження, про зі-
браний матеріал і про той, що ніколи не увійде до статті.

Володимир Якович Стадниченко, якого всі в редакції назива-
ли Стадником, зумів дуже різних людей, талановитих і не дуже, 
амбіційних і невибагливих, згуртувати в професійний колектив, 

дав можливість кожному реалізовувати себе. Може, тому за часів 
Стадниченка не було в редакції сварок, інтриг і чвар, а найпалкіші 
дискусії точилися не навколо гонорарів чи зарплат, а журналіст-
ських розслідувань, майстерності пера, тем, заголовків. Особливіс-
тю цього колективу було й те, що тут працювали люди різних по-
колінь, коли як в інших партійних газетах – лише надійні партійці 
передпенсійного віку, а в двох «молодіжках» – переважно молодь. 

Поруч із досвідченими журналістами – Іваном Фальком, Васи-
лем Бесарабом, Миколою Череньком, Вірою Корсунською, Едві-
ном Логвіним, Ларисою Клевцовою, Володимиром Червінським, 
Дмитром Писарєвим, Юлієм Сафоновим, Євгеном Курманом, 
Михайлом Балтянським, Іриною Ромодановою працювали пред-
ставники середнього покоління – Сергій Правденко, Василь Лит-
вин, Володя Слизькоух, Валентин Смага, Любов Хазан, Таня За-
харова. 

Здається, в 1978му Стадниченко зробив нечуваний для всієї 
партійної преси крок: взяв на роботу відразу п’ятьох випускників 
журфаку Анатолія Кацая, Володимира Дехтяренка, Аллу Ковтун, 
Анатолія Мозгового, Валерія Рекунова. Невдовзі у відділ листів 
прийшла працювати їхня ровесниця Таня Мозгова. Після закін-
чення університету з технічної посади була переведена на творчу 
Наталка Андрусенко. І це тоді, коли в партійні газети брали після 

???????????????????????????????????????????????????????????????
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десятиліть випробувань «районами» та обкомами партій. 

Тепер розумію, що завдяки головному редакторові в колекти-
ві панувала атмосфера якоїсь дивної доброзичливості і водночас 
здорової іронії та самоіронії. Бо сам Стадниченко починав у цій 
газеті репортером, його призначення редактором сталось і завдяки 
колективу, який його беззаперечно підтримував. Отже він не за-
бронзовів, як це буває з багатьма, кого випробують мідні труби, 
а притаманне йому почуття гумору було кращою вакциною від 
«зірковості», надування щік і намагань зобразити з себе великого 
начальника. 

Моє знайомство з Володимиром Яковичем відбулось, коли я 
вже десь близько року активно співпрацювала з газетою. Тоді я 
збиралась у своє перше відрядження, здається, на будівництво 
Кримської АЕС. Прийшла в редакцію за посвідченням. В кори-
дорі, на півдорозі до редакторської приймальні зустріла Миколу 
Петровича Черенька, поруч з ним йшов усміхнений незнайомий 
чоловік. Сонце з великих вікон сліпило у вічі, і я не дуже роздиви-
лася його обличчя. Черенько представив мене, а потім, вказуючи 
на незнайомця, сказав: «А це наш головний редактор».

– Ви і є Стадник? – вихопилося у мене.
– Стадник, Стадник, – засміявся чоловік. – Ну як, студентко, 

тебе тут ніхто не ображає? 
З «Робітничої газети» я пішла в 2006 році. Це була вже зо-

всім інша газета, з іншими людьми, які сповідували інші життєві 
цінності. Але й сьогодні, з висоти прожитих років, озираючись у 
минуле, я завжди з вдячністю і теплотою згадую початок свого 
професійного життя, той залитий сонцем коридор шостого по-
верху, запах міцного чаю, дешевих цигарок і стукіт друкарських 
машинок…

Світлана Божко, 
практикантка, кореспондент «Робітничої газети»  

часів В.Стадниченка.

ПОДАРУНОК ДОЛІ

Мабуть, з весни 1982 року і почну. Я готувався вступити до 
Спілки журналістів. Прийом очікувався на тижні, і я – один з 
перших на черзі… Подумки вже тримав той квиток у кишені: ре-
комендації позитивні, за плечима – сім років професійних буднів 
у шанованій усіма «Робітничій газеті», Володимир Якович, як го-
ловний редактор «Робітничої газети», за статусом був заступником 
голови Спілки журналістів України і головою приймальної комісії 
для новоспечених членів спілки. 

В газету я потрапив завдяки своєму товаришу на все життя Іго-
реві Засєді. Саме Ігор відвів мене до Володимира Стадниченка, 
тоді першого заступника головного редактора «Робітничої газети». 
Той відправив мене як позаштатного кореспондента у відряджен-
ня на Франківщину — таким чином тоді перевіряли професійні 
та людські якості майбутнього співробітника, перш ніж приймати 
його в журналістський колектив. 

В гостях у «Робітничої газети» улюблений актор Юрій Нікулін
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Вже за рекомендацією Стадниченка  в 1975 році приймав мене 

на роботу Володимир Сергійович Бурлай. 
А Володимир Якович став одним із двох моїх хрещених батьків 

у журналістиці. Перші роки роботи в редакції він опікувався 
мною (може, так здавалося), часто викликав до себе чи заходив в 
лабораторію, давав завдання. Зазвичай звертався на ти і по імені. 
У спільних відрядженнях, особливо на перших кінофестивалях 
«Людина Праці на екрані» була повна демократія, аж до келиха 
вина! 

Але як тільки став головним редактором при першій зустрічі 
звернувся на ви і обізвав Валентином Івановичем, на що я під-
правив: Анатолійович. Наступну зустріч я вже був Валентином 
Миколайовичем, потім Андрійовичем… Так я і не дізнався: то він 
забувався? А може, скоріше, розігрував мене і себе, пригадуючи 
«демократичні» часи…

Тим часом, напередодні мого вступу до Спілки розгорталися 
майже військові події. На фотосекції Спілки журналістів, під ке-
рівництвом Якова Давидзона, роздивлялися і розбирали фотовис-
тавку «Наші в Афганістані». Привезли її з Москви не автори, а 
функціонери Спілки журналістів СРСР. 

На більшості світлин були наші воїни, квіти, і дуже радісні 
афганці… Я був добре знайомий з одним із московських авторів, 
талановитим репортером АПН Вадимом Крохіним, тому запитав: 
«Чи не бачили вони серед світлин, що не потрапили до експозиції, 
більш драматичних, а може й трагічних фотографій?» 

Що тут почалося! Давидзон звинуватив мене у відсутності па-
тріотизму, бажанні бачити смерть радянського солдата.

…Вже через годину після перепалки у Cпілці секретарка ви-
кликала мене до кабінету головного редактора Стадниченко, він 
зосереджено читав довгу доповідну Якова Давидзона на Валентина 
Ландара. 

«Ну що з тобою робити, – каже, – невже не вистачає розуму не 
все говорити, про що знаєш?» 

І видав наказ: завтра на тиждень у відрядження, потім у від-
пустку… І забути про вступ до Спілки аж до осені…

 Ну от, десь у вересні «склав присягу» Володимиру Яковичу, 
отримав квиток, і як водиться, відзначили подію в фотолабораторії 
при червоному ліхтарику.

Пригадую і думаю: якщо би замість Володимира Яковича був 

хтось менш лояльний? Мабуть, пішов би в кочегари. А далі – со-
рок років фотожурналістського плавання, вже самостійного. 

Озираючись в минуле, думаєш: Хто керує нашим життям згори? 
Чи головне – щасливий випадок!? Звідки ж його чекати, як не від 
справжніх друзів… І що потрібно для щастя? Спочатку люблячі 
батьки, потім розумні, щирі вчителі. А далі – вірні друзі, які не 
тільки дарують щасливий шанс, але й вимагають бути відданим 
спільній справі та дружбі. Кому міг, сам допомагав.

Дякую долі, що звела мене з двома непересічними особистос-
тями – Ігорем Засєдою та Володимиром Стадниченком. Від них, 
як по ланцюговій реакції, з’явилися знайомства, зв’язки, друж-
ба, співпраця з багатьма видатними журналістами, письменника-
ми, художниками, артистами, вченими… І так всі сорок років. Це 
справжнє щастя.

Щиро вдячний Вам, Володимире Яковичу.

Валентин Ландар,
член Спілки журналістів України,

фотокореспондент «Робітничої газети» у 1975–1985 роки
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МОРАЛЬНИЙ ПРИКЛАД 

У одній з духовних святинь України  
– Густинському монастирі 
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ТОЙ, ЩО ЙДЕ ЗА СКОВОРОДОЮ…

«Бог дає кожній людині душу, долю і Батьківщину», – писав 
Григорій Сковорода. Невтомному дослідникові творчості нашого 
любомудра Володимиру Яковичу Стадниченку є за що дякувати 
Господа. 

Він дав йому добру, талановиту, допитливу, ніжну, надзвичайно 
працьовиту і шляхетну Душу, завжди відкриту для людей.

З Батьківщиною теж пощастило. Володимир Стадниченко наро-
дився на благословенній Полтавській землі, багатій на таланти, яка 
подарувала світу багатьох геніїв літератури і мистецтва, науковців 
і державних діячів. З маленьких років він старанно вбирав енергії 
талановитих пращурів Григорія Сковороди і Миколи Гоголя, вібра-
ції таємної біосфери Володимира Вернадського, сповна опанував 
солов’їну мову Івана Котляревського, шукав дорогу до зірок разом 
з Юрієм Кондратюком (Шаргеєм). У селі Єреськи знімав Олек-
сандр Довженко свої геніальні фільми, які увійшли в історію світо-
вого кіно та увіковічили на плівці красу полтавської землі. Пізніше 
в своїй книжці «Іду за Сковородою» Володимир Стадниченко по-

ділиться ліричними спогадами про красу своєї малої Батьківщини: 
«…вишневі сади на чорнухинському косогорі, зелена шапка лісів 
над Ковилями, шовкові луки у пониззі під Харсиками, білосніжні 
лілії, що купаються у прозорих водах Многи…» Яка поезія! 

Володимир Якович – обранець долі. Він пізнав таємницю 
формули щастя Сковороди – «Споріднена праця і мир в душі». 
З професією журналіста визначився за покликом серця, коли ще 
навчався в Чорнухинській школі. Як його уславлений земляк ви-
рушив з Чорнух вчитися до Києва. Відточував майстерність слова 
в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка. Два 
генії українського народу – Григорій Сковорода і Тарас Шевчен-
ко стали його духовно-моральними орієнтирами на життєвому і 
творчому шляху. 

Публіцистичні твори Стадниченка увінчані багатьма літератур-
но-мистецькими відзнаками: Національною премією України ім. 
Тараса Шевченка, преміями ім. Григорія Сковороди та ім. Іва-
на Франка, почесним званням «Заслужений журналіст України», 
міжнародною журналістською премією «За дружбу і взаєморозу-
міння між народами».

Основною темою творчості талановитого журналіста стала до-
слідницька робота з вивчення дорогоцінної спадщини українсько-
го філософа і просвітителя Григорія Сковороди. Завдяки своїй 
допитливості Володимир Стадниченко йде шляхами Сковороди, 
відвідує в Україні та за кордоном міста і села, де перебував наш 
мандрівний філософ, відшукує в архівах невідомі факти з його 
життя і переносить на папір. Як багато інших дослідників твор-
чості Сковороди, Стадниченко відкриває широкому колу читачів 
втаємничений світ багатої та невловимої душі мислителя, постійно 
залучає нових прихильників в «Сковородинівське братство».

Творчу роботу Володимир Стадниченко завжди поєднував з 
громадським служінням. Він був головним редактором «Робітничої 
газети» та «Демократичної України», очолював державні установи, 
обирався народним депутатом України. Тож  можна впевнено ска-
зати, що Володимир Стадниченко живе за наукою Сковороди, з 
миром в душі, виконує «споріднену працю», яка приносить задо-
волення йому і користь суспільству. Особисте життя теж склалося 
якнайкраще. У нього гарна, розумна дружина Галина Семенівна, 
яка завжди була його помічником і однодумцем, чарівні донька й 
онука та улюблені правнуки, схожі на свого прадіда. 

Особисто я познайомилася з Володимиром Яковичем у 1983 
??????????????????????????????
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році, коли він виступив з ініціативою від «Робітничої газети» про 
заснування кінофестивалю «Людина праці на екрані». Керівництво 
Держкомітету України по кінематографії, в якому я працювала, 
спочатку неохоче сприйняло пропозицію щодо фестивалю, обме-
женого однією тематикою. Проте Володимир Якович, як справ-
жній лицар і щирий шанувальник робітничої професії, переконав, 
що сталеварам і шахтарям потрібні не тільки якісне вугілля і нові 
технології у виплавці сталі, але й свято для душі, радість для серця. 
Він знайшов свого однодумця, завзятого прихильника кіномисте-
цтва в особі колишнього секретаря Жданівського міському партії 
Бориса Качури. Перший кінофестиваль «Людина праці на екрані» 
пройшов влітку1983 р. у Жданові (тепер Маріуполь). 

За 40 років своєї роботи в кіно я побувала на багатьох престиж-
них міжнародних і всесоюзних кінофестивалях, але такої святкової 
атмосфери, душевного єднання глядачів і творців кіномистецтва 
не бачила ніколи. В кожному кінотеатрі нам стелили червоні до-
ріжки, засипали квітами, зали були завжди переповнені. Нашим 
акторам – Бориславу Брондукову, Лесю Сердюку, Валерії Заклун-
ній, Костянтину Степанкову, Ларисі Кадочниковій та іншим твор-
цям фільмів не давали проходу журналісти і вдячні кіноглядачі. 
Відбувалися численні творчі зустрічі на підприємствах і в учбових 
закладах багатьох міст Донецької області. І досі пам’ятаю усміхне-
ні, надзвичайно привітні обличчя наших східних братів. Важко по-
вірити, що сьогодні там війна, що на багатьох будинках майорять 
російські прапори, що нас зневажають і називають «бандерівськи-
ми фашистами». 

Соромно усвідомлювати, що в роки незалежності України наша 
політична еліта захопилася розподілом влади і майна, втратила ва-
желі ідеологічного впливу, засновані на культурі та національних 
традиціях українського народу, звузила культурний простір до меж 
столиці, а ідеологи чужої держави скористалися цим і розкину-
ли на південно-східну Україну тенета «русского мира». Лише те-
пер можна по-справжньому оцінити далекоглядність Володимира 
Стадниченка. Він ніби прозирав майбутнє і розумів, що духовний 
зв’язок між людьми важить значно більше ніж будь-які економічні 
досягнення. Не хочеться говорити про сумне, повернемось в той 
1983 рік.

Успішне проведення кінофестивалю та широкий розголос про 
українське кіномистецтво на сторінках преси виявились доленос-
ними для його організаторів. На численні клопотання відомих 

митців кіно перед урядовими організаціями Володимира Стадни-
ченка було призначено головою Держкіно України, а Бориса Ка-
чуру – секретарем ЦК Компартії України.

Варто згадати, що українська кінематографія на той час була 
досить потужною: п’ять державних кіностудій, дві кінофабрики з 
тиражування фільмів, конструкторське бюро та два заводи з ви-
готовлення кінообладнання і 22 000 кінотеатрів! Для порівнян-
ня: сьогодні лише 900. На українських студіях знімалося щороку 
близько 50 художніх кіно- і телефільмів, прнад 500 документаль-
них, науково-популярних і анімаційних стрічок. Щороку валовий 
збір від кіно перевищував 200 мільйонів карбованців. Цих коштів 
вистачало на вітчизняне кіновиробництво, а також на дотації осві-
ти та медицини. 

Володимир Стадниченко органічно влився в ірреальний світ 
кіно. Він перший скасував функції контролю Держкіно України 
за творчим процесом, натомість вимагав від чиновників створення 
всіх умов для покращення роботи кіностудій, реалізації режисер-
ських творчих задумів. Стадниченку вдалося випустити на екран в 
1987 році фільм «Криниця для спраглих» режисера Юрія Іллєнка 
за сценарієм Івана Драча, який був знятий в 1965 році, але не при-
йнятий Держкіно СРСР для випуску на екран через «націоналізм». 
Картина пролежала на полиці 22 роки. 

У ці роки, коли Стадниченко очолював Держкіно, створено 
ряд художніх і документальних фільмів, які висвітлюють, скажімо, 
чутливі теми з історії нашої держави, як «Легенда про княгиню 
Ольгу» та «Солом’яні дзвони» Юрія Іллєнка, «Кармелюк» Григорія 
Кохана, «Легенда про безсмертя» Бориса Савченка, «Все перема-
гає любов» Миколи Мащенка, «Які ж були ми молоді» Михайла 
Бєлікова, «Філер» Романа Балаяна, «Увійдіть, стражденні» Леоніда 
Осики та інші. Здавалося, Володимиру Стадниченку пощастило і 
на ниві кіно, проте через два роки почалися проблеми.

У 1985 році відбувся п’ятий з’їзд кінематографістів СРСР, на 
якому Михайло Горбачов вперше оприлюднив свою програму пе-
ребудови. Реформи почалися з прибуткової галузі, «найважливішої 
з мистецтв» – кінематографії. Рішенням Держкіно СРСР кіноте-
атри та організації кінопрокату передали з державної власності в 
приватні руки, а кіностудії перевели на госпрозрахунок. Виробни-
цтво фільмів різко скоротилося, нові власники перепрофілювали 
кінотеатри в кафе, кабаре, автосалони та інші торгівельні органі-
зації. В 1988 році Держкіно ліквідували, а його функції передали 
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Міністерству культури. Володимир Стадниченко увійшов в історію 
кіно як останній голова Держкіно України. Для вітчизняного кіно-
мистецтва почався трагічний період занепаду. Багато талановитих 
майстрів загубилися в пошуках нових шляхів виживання.

Володимир Стадниченко згадує, як йому в цей період допо-
міг Сковорода. «Так сталося і насамкінець ХХ століття, у 2000 
році, коли я зрозумів: щоб вистояти в буремному штормі життя, не 
впасти на гребені тисячоліть, треба йти, летіти до Сковороди і міц-
но триматися за його посох, за його думку». Він пішов за Учителем 
і переміг, про що свідчать його дев’ять книжок і безліч літератур-
них публікацій. На цьому шляху він невтомно шукає істину, напо-
внює новими джерелами глибоку криницю великого українського 
любомудра. Серед його творчого доробку п’ять книг, присвячених 
дослідженню втаємниченого світу Григорія Сковороди.

В чому ж секрет успіху Володимира Стадниченка? На мій по-
гляд, він успадкував від свого славного земляка віру в себе, вну-
трішню свободу та вміння позитивно мислити. Григорій Сковоро-
да  вчив: «Стежте за своїми думками! Думки наче повітря. Його 
годі побачити, але воно твердіше землі і сильніше води, ламає 
дерева, руйнує будівлі, жене хвилі і кораблі, їсть залізо і камінь, 
гасить вогонь. Так і думки сердечні. Наче не видно їх, але від цієї 
іскри виникає пожежа, хвилювання і руїна, від цього зерна за-
лежить ціле дерево нашого життя. Коли зерно добре, то й добрі 
плоди»… Творча нива Володимира Стадниченка щедра на рясні та 
добрі плоди. Хай щастить! 

Віра Мельник,
кінознавець, сценарист, член Національної 

спілки кінематографістів України

АНАТОЛІЙ МЯЛОВИЦЬКИЙ:  
НАМ ЩЕ БАГАТО ТРЕБА ВСТИГНУТИ

У дні, коли ми відзначаємо ювілей Володимира Яковича Стад-
ниченка, кожний, хто його знає, бажає висловити свою любов і 
повагу до цієї багатосторонньої особистості. Для мене Стадничен-
ко – це в першу чергу чесна і порядна Людина з великої літери, 
справжній і вірний друг. 

Я дуже вдячний долі, що вона звела мене з Володимиром Яко-
вичем, який завжди був поруч, підтримував і підтримує мене – або 
мудрою порадою, або і дотепним жартом. Він став чудовим другом 
всієї моєї сім’ї, а ми в свою чергу щиро любимо його родину, його 
прекрасну дружину Галину Семенівну. Скільки дивовижного часу 
ми провели разом, скільки цікавих і неспішних бесід залишилось 
у спогадах!

 Важко знайти такого вдумливого і ерудованого співрозмовни-
ка, як Володимир Якович. Ми завжди встигаємо поділитися най-
різноманітнішими думками, обміркувати події нашого нелегкого 
часу, згадати минуле і поділитися планами на майбутнє. Як добре 
мати поруч такого надійного товариша!

Нас з Володимиром Яковичем познайомила професія. На мо-
мент нашої першої зустрічі Стадниченко був молодим, але вже до-
бре відомим журналістом. С тих пір я не перестаю захоплюватись 
талантом мого друга, його відточеним словом і багатогранністю 
знань. Але жодний талант не розкриється без наполегливої пра-
ці. Володимир Якович – невтомний працелюб, журналістський і 
письменницький доробок якого може скласти десятки томів. 

Публіцист, кандидат історичних наук, заслужений журналіст 
України, народний депутат України I скликання, лауреат Шев-
ченківської премії, цей список можна продовжувати. Розмах твор-
чості Володимира Яковича Стадниченка охоплює найрізноманіт-
ніші теми і найширший простір – від гирла Дунаю до острова 
Тайвань, від нарисів про життя простих робітників до наукового 
дослідження постаті Григорія Савича Сковороди. Я пам’ятаю, з 
яким натхненням взявся Володимир Якович за книгу «Садівник 
щастя», присвячену Сковороді – філософу, мислителю, поету сві-
тової слави, скільки часу і енергії потратив він, щоб глибоко ви-
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вчити його життєвий і творчий шлях. Автор сам пройшов дорога-
ми Сковороди не лише всю Україну, а й багато місць в Європі, 
шукаючи ключ до розуміння цієї видатної людини, проявляючи 
весь масштаб свого журналістського і людського таланту. Як ска-
зав сам Володимир Якович, «Садівник щастя» – це «щира і чесна 
авторська спроба виписати об’ємний образ Григорія Сковороди». 
Як і всі інші задуми Стадниченка, це видання пронизане мудріс-
тю, прагненням пізнання істини, справжньою філософією серця, 
захопленням красою світу та людської душі, любов’ю до природи. 

Саме про цю останню рису Володимира Яковича я хотів би 
сказати сьогодні ще декілька слів.

 Спільна любов до природи завжди кликала нас у мандрівки. 
Разом ми здійснили сотні незабутніх подорожей по лісах і полях 
Київщини – Переяслав-Хмельницького і Макарівського районів. 
Яке це щастя – вдихнути запах колосків жита, взяти в руки бу-
кет волошок, посміхнутись ласкавим променям сонця. А однією 
з найбільших радостей таких чарівних вилазок було наше «тихе 
полювання», оскільки захоплення збиранням грибів стало нашою 
спільною пристрастю. Пригадую, що один дуже відомий компо-
зитор на схилі свого життя сказав: «Я віддав би усі свої звання, 
нагороди і відзнаки, щоб знову піти в ліс по гриби. Це для мене в 
житті була найбільша насолода». 

Ми з Володимиром Яковичем завжди знаходили час, щоб пере-
жити такі години щастя і спогади про ці радісні дні гріють душу 
і по сьогодні. Без перебільшення можу сказати, що захоплення 
мальовничою природою українського краю зріднило нас, і радий 
думати, що Володимир Якович поділяє ці почуття.

Бажаю дорогому ювіляру натхнення та бадьорості ще на довгі 
роки життя! Дорогий Володимиру Яковичу, щиро люблю і пова-
жаю Вас і, як Ви мені колись сказали, нам ще багато треба встиг-
нути зробити в цьому житті! 

Анатолій Мяловицький,
заслужений журналіст України,

головний редактор журналу «Комуніст», депутат Верховної 
Ради УРСР 

 ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН  
ЧОРНУХ

Дякую долі, яка дала можливість познайомитися з талановитим 
журналістом, письменником, видатним діячем, просто прекрас-
ною людиною Володимиром Стадниченком, для якого все життя 
дороговказом є наш славетний земляк, наш Перворозум Григорій 
Сковорода. 

Спілкуюся з Володимиром Яковичем протягом багатьох років, 
і мені імпонує його виваженість, працелюбність, вміння організу-
вати і консолідувати різних людей для досягнення спільної мети і 
при цьому врахувати їхню думку, не обмежуючи їхньої ініціативи. 
Він буває в нашому районі, на батьківщині філософа із своїми 
друзями, шанувальниками життя і творчості Г.С.Сковороди, від-
відує місця своєї юності і в результаті виходять у світ цикли статей 
та книги. 

Володимир Якович завжди допомагає у вирішенні організацій-
них питань при проведенні у районі наукових конференцій всеу-
країнського масштабу, які стосуються життя, творчості Григорія 
Сковороди, проведенні щорічних пленерів «Чорнухинська сково-
родіана», висадженні дібров і багато інших питань, які дотичні до 
імені нашого земляка. Завдяки його допомозі подані нами мате-
ріали заходів щодо відзначення 290-ї річниці з дня народження 
Григорія Сковороди були враховані у постанові Верховної Ради 
України від 8 лютого 2012 року «Про відзначення 290-ї річниці з 
дня народження Григорія Сковороди». 

 Володимир Стадниченко не тільки допомагає організаційно, а 
й сам бере безпосередню участь у реалізації різних заходів. Грома-
да нашого району завдячує Володимиру Яковичу за його просвіт-
ницьку діяльність серед учнівської молоді. Незважаючи на його 
завантаженість, буваючи у нашому районі, він завжди знайде час 
для спілкування з учнями району, адже сам Володимир Якович 
ще у далекому 1954 році закінчив Чорнухинську середню школу. 
Також він постійно зустрічається з працівниками Літературно-ме-
моріального музею Григорія Сковороди. Як наслідок цих зустрічей 
– письменник дарує учням, бібліотекам, музею свої творчі дороб-
ки, які сприяють вихованню патріотизму, духовному зростанню 
молоді, що так необхідно для нас, українців.
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 Чорнушани високо цінують вагомий внесок Володимира Яко-

вича у вивчення духовної спадщини Григорія Сковороди і тому 
рішенням 24-ї сесії 5-го скликання Чорнухинської селищної ради 
від 8 квітня 2009 року Володимиру Стадниченку присвоєно звання 
«Почесний громадянин селища Чорнухи».

Знаючи достеменно наш Чорнухинський край, Володимир 
Якович ще в 70-х роках двадцятого століття звернувся до сково-
родинівської тематики і сам завжди послуговувався життєвими 
принципами нашого Перворозуму. Так з’явилося багато творів, 
присвячених видатному філософу. Потрібно окремо згадати про 
його унікальну книгу, що вийшла у світ у 2012 році «Садівник 
щастя: Сковорода як дзеркало України», присвячену ювілею ви-
датного філософа, у якій письменник поєднав сковородинівську 
науку про щастя людини, природність її праці на землі з вимогою 
сучасності – сталим розвитком суспільства. За цю публіцистичну 
працю Володимир Стадниченко отримав найвищу нагороду у га-
лузі журналістики України – «Золоте перо». Також він став лауре-
атом премій ім. Івана Франка та Панаса Мирного. 

Володимир Якович завжди у пошуках нових, ще незнаних віх 
у біографії Григорія Сковороди, досліджує життя і проблеми його 

земляків. Завдяки своїй наполегливій праці, реалізуючи Великий 
проект «Сковорода – 300», письменник підготував другий том 
книги «Учитель життя, Григорій Сковорода як гасло часу», при-
свячену 295-й річниці з дня народження філософа. У книзі по-
дано цінний матеріал про маловідомі сторінки біографії, глибоко 
осмислено творчу спадщину Сковороди.

Я щиро завдячую Володимиру Стадниченку за те, що кожний 
раз, відвідуючи наш район, він порушує різні питання про уві-
ковічення пам’яті нашого славетного земляка і водночас окрес-
лює шляхи вирішення, збираючи всіх нас разом: виконавчу, пред-
ставницьку служби і всіх людей, небайдужих до життя і творчості 
Г.С.Сковороди задля конкретного виконання намічених завдань.

Микола Кривчун,
голова благодійного фонду

«Батьківщина Григорія Сковороди» 

Зустріч із старшокласниками в Чорнухинській школі імені Григорія Сковороди
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ПОБРАТИМ ДОБРИХ СПРАВ

Про Володимира Яковича Стадниченка говорити і легко, і вод-
ночас непросто з огляду на його чисельні таланти і багатогранність 
творчої натури. Як на мене, його гуманність, доброта, бажання 
допомогти людям, з якими зводила доля, незалежно від соціаль-
ного статусу ніколи не заважали його творчій працездатності, хоча 
останніми роками є проблеми із здоров’ям. Не раз спостерігав, як 
до нього горнуться люди, прислухаються до його зауважень. Воло-
димир Якович виховав, допоміг упевнено «стати на крило» цілій 
когорті знаних сьогодні фахівців. І це не дивно, бо Стадниченко є 
метром журналістики, у нього енциклопедичні знання, що часом 
дивують не тільки мене.

Моя трудова молодість проминула в Переяслав-Хмельницько-
му, де  Кобзар написав свій «Заповіт». Саме тут певний час пере-
бував великий любомудр – Григорій Савич Сковорода, за яким 
багато років йде та присвячує свої журналістські розвідки, статті, 
книги Володимир Стадниченко. Разом ми популяризуємо життя і 
творчість геніїв України, особливо серед  нашої молоді, відкрива-
ємо Сковородинівські та Шевченківські світлиці в містах і селах 
– в школах і вищих навчальних закладах. Вісім Шевченківських 
світлиць з’явилися також  в Посольствах України за кодоном.

Зокрема у квітні 2008 року прийняв перших відвідувачів Му-
зей «Заповіту» Т.Г.Шевченка в Переяславі-Хмельницькому. Воло-
димир Якович долучився до формування фондів музею, що став 
органічною складовою Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав».  Стадниченко передав близько 40 кни-
жок, виданих за програмою «Українська книга», а також декілька 
написаних ним самим книжок. 

Захоплення Володимира Яковича самою постаттю Сковороди, 
його творчістю та філософією можна пояснити не лише поетич-
ною містикою.  Стадниченко  свої дитячі та юнацькі роки провів 
у Чорнухах, де народився видатний український філософ, навіть 
закінчив школу імені Сковороди. 

Щоденну журналістську та дослідницьку діяльність Володимир 
Якович поєднував зі служінням суспільству. Він був обраний де-
путатом Верховної ради України ХІ скликання та народним депу-

татом України першого скликання. Завдяки його зусиллям було 
побудовано кінотеатр і лікарню у Кілії та Арцизі. Він брав актив-
ну участь у розробці законів, що стали основою незалежної пре-
си України. Вважаю, що найвідповідальнішим вчинком депутата 
Стадниченка стало його голосування за Декларацію про держав-
ний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акт проголошення 
незалежності України 24 серпня 1991 року.

Завжди з повагою спостерігав за його захопленнями: подоро-
жами Україною та світом, захистом рідної природи. Вагомою сус-
пільно-громадською роботою стала його книга «Лоно Дунаю», що 
заслужено удостоєна кількох творчих нагород. Але домінує в його 
творчості все ж сковородинівська тема: вкорінення в українському 
суспільстві почуття свободи, «мудрості серця», «сродної праці».

І сьогодні, коли багато літ пережито, Володимир Якович знахо-
дить сили і час підтримувати творчі стосунки з колективами музеїв 
Сковороди в Переяславі-Хмельницькому, Чорнухах, Сковороди-
нівці, з професором кафедри ЮНЕСКО І.Я. Гришиним, який на 
Харківщині створив фонд «Григорій Сковорода – 300».

Щиро вдячний В.Я.Стадниченку та М.О.Кривчуну (голові 

Після подорожі до Тайваню появилася нова книга та орден, який вручив  
Президент цієї країни нашому нинішньому ювілярові – одному із небагатьох іноземців
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благодійного фонду «Батьківщина Григорія Сковороди»), які за-
початкували і зробили традиційними пленери художників «Чор-
нухинська Сковородіана». Добре, якщо за словом стоїть реальна 
справа.  П’ятий пленер був проведений у 2014 році, сьогодні над 
пам’ятником любомудру працює молодий талановитий скульптор 
Віталій Андріанов.

Суспільно-громадська діяльність Володимира Яковича має й 
інші, не менш патріотичні прояви. Наслідуючи родинний козаць-
кий дух, він самотужки розслідує місцезнаходження Задунайської 
Січі на території Румунії, за що Козацьке товариство Києва на-
городило його двома медалями. Працюючи 10 років разом із вели-
ким українцем Іваном Михайловичем Дзюбою у Комітеті з Наці-
ональної премії України ім. Тараса Шевченка, Володимир Якович 
доклав багато зусиль для створення Бібліотеки Шевченківського 
комітету – видання книг шевченківських лауреатів.

Нині ми з Володимиром Яковичем мріємо про нову назву Чор-
нухінської  районної газети: гадаємо, було б доречно – «Сково-
родинівський край».  Є  спроби  створити цікавий туристичний 
маршрут «Золота Сковородинівська підкова» за маршрутом Київ – 
Переяслав-Хмельницький – села Коврай, Сковородинівка – смт 
Чорнухи – Київ. Я сподіваюсь, що усі плани і надії будуть реалізо-
вані, а згодом з’являться нові книги невтомного дослідника рідної 
землі і патріота України Володимира Яковича Стадниченка.

Борис Войцехівський,
член правління Громадського організаційного комітету

 «Григорій Сковорода-300»,
почесний громадянин смт Чорнухи,

лауреат премії  ім. Героя України Михайла Сікорського 
Національної спілки краєзнавців України та Всеукраїнської премії 

ім. Івана Огієнка

Вельмишановний Володимире Яковичу,
я в захваті від вашої мудрості і таланту

Коли мені запропонували написати особисті враження від спіл-
кування з Володимиром Яковичем Стадниченком, я досить швидко 
написав текст. А при цьому ще й більш детально почав вивчати твої 
твори і дійшов висновку, що багато вкрай важливого для сучасної 
України з твоїх ідей я не знав або знав недостатньо те, що термі-
ново треба внести у Великий проект «Григорій Сковорода – 300».

Коротка хронологія ювілейних дат 
Як вважають фахівці, під час 100-річного ювілею (1822) Григо-

рія Савича обговорювалися лише чотири твори, у тому числі твори 
самого Сковороди. На його 200-річчі (1922) – вже 334 твори. На 
250-річчі (1972) – близько 900 творів.

Вже в межах незалежної України на 300-річчі очікується більш 
ніж 5000 творів різного рівня і авторства: роботи Сковороди, нові 
монографії, статті тощо. Відчувається підйом національного духу.

Істотно, що є роботи різного рівня. Це і студентські перші 
кроки, і багато повторів, але є й потужні інструментарії розвитку 
суспільства на планеті Земля. Але у цих п’ятьох тисячах вагомим 
внеском є роботи Володимира Яковича, наприклад, «Тайвань: XXI 
вік. Журналістські записи на рисовому папері», «Садівник щастя». 
Сковорода як дзеркало України», також один із його останніх тво-
рів – у співавторстві зі старшим пастором Євангельської церкви 
«Християнська надія» В.М. Решетинським «Учитель з Назарета і 
учень із Чорнух». 

Базова методологія Володимира Яковича – це повага і любов 
до Людини. В його книжках і статтях сотні суб’єктів, описуваних 
подій. Але ви не знайдете про них критики, будь-яких зауважень. 
Це  духовна єдність в особистій особливості творчості. Творчості 
Володимира Яковича!

Вчення  Сковороди мало використовувалось у практичній ді-
яльності людства. Але в зв’язку з проблемами і викликами, що 
проявились у XX  – на початку XXI століть виникла потреба більш 
повного залучення його ідей до найкращої практики і життя не 
тільки Людини, а й всієї живої матерії космохаосмосу. Володимир 
Якович – серед тих, хто безпосередньо включає ідеї Сковороди в 
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практику. Достатньо того, що до двадцяти відсотків його книги 
«Садівник щастя» присвячено Великому проекту «Григорій Ско-
ворода – 300».

Тому за участю Володимира Яковича  та  фахівців низки на-
вчальних та наукових установ представники бізнесу Харківської, 
Сумської, Київської, Полтавської та інших областей започатку-
вали у 2002 році 20-річний Великий проект «Григорій Сковорода 
– 300». Він розрахований на тривалу перспективу – стосується 
Всесвіту, планети Земля і кожної окремої Людини в її екзистенці-
ональному середовищі. У центрі цього процесу –  наш шановний 
Стадниченко.

Володимир Якович  – це доброзичливець найвищого ґатунку, 
який  «генетично» зичить усім минулим, сучасним і майбутнім 
партнерам-сковородинцям добра. З повагою і прихильним став-
ленням до їхніх ідей, до їхньої діяльності. Таке відношення не 
залежить від того, чи згоден він з їхньою думкою, чи осуджує їх.

Для нього наступні слова Сковороди є істина: «Будем помнить 
во всех своих приключениях, что есть свет и тьма, голова и хвост, 
добро и зло, вечность и время. Дух мой признал способным при-
нять эту истину и полюбить ее». Цей потужний інструментарій 
завжди присутній в арсеналі Володимира Яковича в контексті осо-
бливого бачення розвитку. Ще майже двадцять років тому Стад-
ниченко звернув увагу на спеціальні соціальні утворення (індустрі-
альні (промислові) парки) в системі бізнес-інноваційних структур, 
але іншого типу ніж у США і Європі, що давали б можливість 
активно залучати іноземні інвестиції. Не дочитались до суті горе-
державники.

У підсумку європейська і американська методології затьмарили 
більш прогресивну азіатську. Ось чим обертається «недочитаність 
текстів» видатної людини, якою є наш шановний Володимир Яко-
вич.

Іван Гришин,
професор кафедри ЮНЕСКО,

директор Інституту інноваційного менеджменту ХНТУСГ

ГРОМАДЯНИН МАЙБУТНЬОГО

Володимир Стадниченко в Асканії-Новій
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ЛЮДИНА СКОВОРОДИНСЬКОГО  
ДУХОВНОГО ТИПУ

Володимир Якович Стадниченко – знаний публіцист, історик, 
громадський діяч. І всі ці вроджені професійні здібності підпоряд-
ковані його моральній чесноті – людяності.

Хоч би яке журналістське чи історичне дослідження здійснював 
Володимир Стадниченко, він віднаходить у всьому рукотворному 
духовну суть Людини і в усьому сущому вселадуючу силу Космо-
су. У книжках «Тайвань: крок у XXI вік. Журналістські записи на 
рисовому папері» (1998) та «Чиста земля. Правдиві і щирі свідчен-
ня, вільні журналістські нотатки шукача істини в глибинах часу, в 
просторах світу» (2000) автор проникливо висвітлює сутність тай-
ванського дива: економічні реформи й соціальний захист людини, 
збереження природи й розвиток культури, східні практики само-
вдосконалення й духовного вивершення людини та облаштування 
чистими людьми Чистої землі – квітучого саду. А зі східною му-
дрістю перегукується в Стадниченка питома українська мудрість. 

Подорожньо-дослідницька праця «Лоно Дунаю» (2006) із за-
стережним мотто «Мовчання Природи стає дедалі голоснішим», 
пройнята тривогою за нинішні стосунки Людини з Природою, за 
долю України й глибинно резонує зі Сковородиною еволюційною 
філософемою: «Природа – всьому початкова причина і рушійна 
сила». 

Протягом кількох десятиліть Володимир Стадниченко послі-
довно опікується збереженням пам’яті про Григорія Сковороду й 
популяризує життєвість його морального вчення, об’їздивши всі 
місця перебування мандрівного мудреця в Україні й інших євро-
пейських країнах. Знаковим став цикл статей «Кожне нове століт-
тя починається думкою і словом Сковороди» (2000), що виріс у 
книжку «Іду за Сковородою. Сповідь у любові до Вчителя» (2002). 

Тож зосередимося докладніше на Стадниченковому сковоро-
динстві, заодно розкриваючи суть цього феномену української 
культури.

У 2012 році Володимир Якович зініціював проведення ювілей-
ного Міжнародного форуму «Григорій Сковорода як гасло часу», 
де започатковано Великий проект «Григорій Сковорода – 300». 
Так власним подвижницьким прикладом Володимир Стадничен-
ко започаткував суспільно важливий рух сковородинства. Цього ж 

року, до 290-річчя генія українського духу, він уклав 500-сторінко-
ву книжку нарисів, досліджень, спогадів, поезій, світлин, означив-
ши цю працю як «перше видання на шляху до великого національ-
ного і світового ювілею – 300-річчя від дня народження (3 грудня 
2022 року) Григорія Савича Сковороди». Ця натхненна праця про 
нашого Вчителя має глибоко смислову назву «Садівник щастя». У 
книжці представлено надзвичайно своєчасні моральні імперативи 
мудреця про «вроджену працю» й природженість людини до щастя 
– про внутрішнє прагнення людської душі жити гідним життям. 

З авторських подорожніх нарисів і досліджень, із життєвих 
спогадів людей сковородинського духовного типу, з поезій Тара-
са Шевченка, Павла Тичини, Максима Рильського, Юрія Клена, 
Михайла Драй-Хмари, Андрія Малишка, Арсенія Тарковського, 
Василя Симоненка, Василя Стуса, Івана Світличного, Миколи 
Вінграновського, Бориса Олійника, Ліни Костенко, Дмитра Пав-
личка, Івана Драча, Яра Славутича й інших поетів постає цілісний 
образ великого подвижника українського духу.

На жаль, українці знають про свого великого Вчителя переваж-
но з переповідок, а не з його власних глибинних праць. 

За життя Григорія Сковороди не було надруковано жодної 
його праці – послідовники мандрівного мудреця поширювали їх 
у списках. Це ствердив і Тарас Шевченко: «списую Сковороду». 
Свій перший філософський діалог «Наркіс. Розмова про те: пізнай 
себе» мудрець написав упродовж 1769–1771 років, нову редакцію 
зробив у середині 1780-х, а перед відходом з цього світу додав про-
лог. Ця перша пам’ятка оригінальної філософії східних слов’ян 
вийшла друком у 1798 році без прізвища автора. Потім деякі твори 
Г. Сковороди виходили в 1806, 1837, 1839, 1861 роках, але обме-
женими накладами, бо тодішня цензура вважала їх «противными 
Святому Писанию и оскорбительными для монашества». Сково-
рода справді повставав проти мертвої церковної схоластики та 
гніту «московского православия». Сковорода навчав: «Щоб пізна-
ти Бога, треба пізнати самого себе»; «Якщо Бог усюди, …то для 
чого ти шукаєш розради в інших місцях, а не в самому собі?». 
Найбільше зібрання праць Григорія Сковороди, хоч теж неповне, 
вийшло 1896 року в Харкові за редакцією професора Дмитра Ба-
галія. Відтоді ідеї практичної філософії українського мудреця на-
були широкого суспільного резонансу. У ХХ ст. праці мислителя 
виходили 100-тисячними накладами, а в ХХІ ст. наклади творів 
Сковороди обмежуються сотнями примірників. Такі ж малодос-
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тупні нинішньому українському суспільству й праці про Вчителя. 
Хоч кількість назв видань самого Сковороди й різнотематичної 
сковородинознавчої літератури, що вийшли у світ за останні два 
десятиліття, перевищує півсотні. Це свідчить як про зростання до-
слідницького інтересу до спадщини мислителя, так і про мало-
доступність першоджерел та їх студій для суспільного загалу, про 
невтоленність інтересу свідомих українців до свого духовного по-
движника і Вчителя. Тож Сковорода так і лишається ще далеко не 
до кінця пізнаним Вчителем свого народу… 

Сильний імпульс просвітництва й популяризації сковородинства 
вносить у нинішній український соціум Володимир Стадниченко 
своїми працями «Садівник щастя» та «Вчитель життя». Адже осно-
вним змістом світоглядно-життєвих орієнтирів вчителя Григорія 
Сковороди є прагнення людини до щастя: «Щастя наше всередині 
нас». За Сковородою, людина може досягти щастя через самопіз-
нання й через працю за покликанням. Головне джерело особистого 
й суспільного щастя – «споріднена праця»: «Щасливий, хто з’єднав 
свою приватну справу з загальною. Се є істинне життя». 

Людина щаслива у своїй праці, коли не вона для праці як засо-
бу нагромадження багатства чи й визиску, а праця для неї заради її 
моральної зрілості, духовного народження й здійснення нею свого 
внутрішнього покликання, закладеного в життєвій програмі її душі 
– долі. Мірилом щастя є радість життя. На жаль, нині в Україні 
все вимірюють валовим продуктом, а не міжнародним індексом 
щастя – «коефіцієнтом щастя». Валовий продукт – це по суті міра 
виживання українського народу, а не рівень його гідності й щастя. 

В ідеї щастя Григорій Сковорода поєднав особисту мету люд-
ського життя й духовне призначення людини, єдність яких є суттю 
української національної ідеї – життєвої програми народу. Зра-
джує спільну справу той, хто не виконує покладеного на нього 
священного обов’язку. «Кожен повинен пізнати свій народ і в на-
родові пізнати себе» – в цій філософемі Сковорода дає нам ключ 
поєднання в збірній цілісності народу морально зрілих людських 
особистостей. 

Як вчитель Сковорода нікому не нав’язував своїх внутрішньо 
осягнутих істинних знань, а навчав лише тих, хто прагнув так само 
осягнути Істину й жити в ній. Педагогічний принцип Григорія 
Сковороди – «Навчаю тих, хто бажає знати». Саму філософію 
мислитель розумів як мудрість – життя в Істині й сам жив згідно 
зі своїм істинним вченням. 

Вчення Григорія Сковороди дивним чином перегукується зі 
вченням Кун Фу-цзи (Конфуцій, 551–479 до н. е.). Морально-
світоглядна система Конфуція – конфуціанство набула визнання 
в китайському суспільстві лише через 200 років по смерті мудреця. 
А ще через 100 років конфуціанство стало суспільною ідеологією 
Китаю. Тож і в українцях до 300-річчя Сковороди дедалі невтрим-
ніше зріє внутрішня потреба осягнути, засвоїти й запровадити в 
життя практичні морально-світоглядні принципи свого Вчителя. 
Так формується сковородинський світоглядний рух – сковородин-
ство.

Григорій Сковорода уособив глибинні моральні орієнтири укра-
їнського народного світогляду, закоріненого в благородстві збірної 
праці аграрної культури, й наперед на віки визначив розвиток волі 
українського духу. Звідси сковородинський духовний тип україн-
ської людини – морально зрілого, духовно народженого, вільного 
дбача духовно-господарських цінностей своєї питомої культури. 
Адже за Сковородою, «культура – це друге, духовне народження 
людини».

Для сучасників Сковороди й наступних поколінь українців му-
дрий Вчитель був і лишився моральним взірцем. Сковородинство 
стало критерієм пошуку серед українського загалу правдивих, со-
вісних, справедливих людей. Бути сковородинцем – самому про-
йти внутрішній шлях моральної зрілості й духовного народження 
у власній культурі. 

Володимир Стадниченко як людина сковородинського духо-
вного типу за цим моральним принципом добирає своїх сподвиж-
ників на просвітницьку справу – осягнення, засвоєння й запро-
вадження в життя практичних морально-світоглядних принципів 
Григорія Сковороди.

Внутрішній шлях моральної зрілості й духовного народження віль-
ної людини починається з самопізнання. Внутрішнє прямування кож-
ного з нас до Істини з провідництвом Сковородиної ідеї «пізнай себе» 
неодмінно виросте в морально-світоглядний суспільний рух сково-
родинства. І грядуще 300-річчя нашого духовного Вчителя має озна-
менуватися відчуттям людського щастя в послідовному моральному 
визріванні «збірної особи українського народу» (П. Куліш). 

Олександер Шокало,
культурософ
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ШЛЯХАМИ ФІЛОСОФА

Дивовижна книжка Володимира Стадниченка «Іду за Сковоро-
дою. Сповідь у любові до Вчителя» покликала подорожувати краї-
ною. Книга нагадує живий музей, до якого часто ходиш, і щоразу 
тобі цікаво. Коли обговорювали це надзвичайно цікаве видання 
на засіданні клубу «Дорогами до прекрасного», виникло бажання: 
от би проїхати по місцях Сковороди, побачити на власні очі та 
почути розповідь знавців про того, кого називають Перворозумом 
українства.

То ж, поділилася нашою задумкою з автором, який при щіль-
ній зайнятості державної людини виявився на диво контактним. 
Володимир Якович порадив, які саме місця включити до програ-
ми поїздок і пообіцяв свою допомогу. Так маршрутами вихідного 
дня ми відвідали музеї, експозиції яких розповідають про життя і 
творчість народного філософа. Важливим стало спілкування з му-
зейними працівниками. Бо коли науковці-музейники бачать уваж-
них, зацікавлених, ще й підготовлених слухачів, то розповідають й 
показують найдивовижніше.

З кожною поїздкою нам розкривався сам автор «Сповіді у лю-
бові до Вчителя» – Володимир Якович Стадниченко. Найперше 
ми звернули увагу на його характеристики людей, з якими мали 
познайомитися: чудова людина, дивовижна людина, надзвичайна 
людина. Водночас не можна було не помітити, з якою щирою по-
вагою спілкувалися з ним всюди, де ми побували. Збоку виглядало 
так, ніби кожний звертався зі своєю справою – і Володимир Яко-
вич в курсі цієї справи.

Отже, представники двох клубів – студентського «Скіфи» та 
викладацького «Дорогами до прекрасного» – започаткували ско-
вородинівську мандрівку. У День вчителя поїхали  до народного 
навчителя, до Ковраю. Автобус зупинився біля школи з пам’ятною 
дошкою, що свідчила: «В селі Коврай в 1753–1759 роках жив і пра-
цював український просвітитель, філософ, поет і музикант Григо-
рій Савич Сковорода». Володимир Якович домовився з директо-
ром школи Людмилою Леонідівною Різник про гостей. Зустріли 
нас привітно, директор школи та трійко її вихованців розповіли 
про всі експонати, спогади й перекази старожилів села, потім ми 
оглянули шкільне подвір’я, панський погріб, що зберігся з часів 
вчителювання Григорія Савича у маєтку Томари, подивувалися на 

грушу, що росте з тих давніх літ, час од часу самовідновлюючись 
молодими пагонами, перекочували на Кравцеву гору і зробили на 
галявині кількагодинний привал. Поки варилася козацька юшка, 
розговорилися про наші мандрівки. Людмила Леонідівна порадила 
крім меморіальних музеїв відвідати монастирі, де бував Григорій 
Савич. 

Після повернення з подорожі звітувала: з ким спілкувалися і що 
побачили. Своїми запитаннями Володимир Якович дав зрозуміти, 
що побачили далеко не все, й приніс свої фото й статті, щоб об-
говорити на засіданні клубу. «Як думаєте, скільки є пам’ятників 
Сковороді?  А портретів? А скільки віршів йому присвячено?» – і 
почали ми шукати відповіді на всі запитання.

Старанно готувалися до поїздки в село, виділили запитання, на 
які сподівалися почути відповіді в Чорнухинському музеї. До того 
ж цього разу мав їхати з нами сам автор книги «Іду за Сковоро-
дою» та його друг, математик В.Г. Коломієць. Домовляючись про 
екскурсію з директором музею та директором школи імені Сково-
роди, Володимир Якович пообіцяв привезти до Чорнух студентів 
та викладачів. Отже, крім огляду музею, на нас чекала зустріч зі 
старшокласниками. 

Разом із щирою послідовницею, поетесою Людмилою Рінгіс
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Директор школи одразу запропонувала переглянути роботи пе-

реможців щорічного конкурсу рефератів про видатного земляка. 
Володимир Якович гортав ці твори і, певно, порівнював із свої-
ми першими враженнями про народного філософа. Згадував, як 
п’ятдесят років тому сам був випускником цієї школи. Нинішня 
молодь точно сміливіша. І коли я почула з залу запитання: якщо 
хтось із наших приїде до КНЕУ вступати – відповіла жартом: 
«Певне, доведеться піднімати планку вступних вимог, адже ви з 
такого мудрого краю!»

…Перед зворотною дорогою вирішили відпочити на березі річ-
ки Мномиги. Сюрпризом для нас стала зустріч із засновником 
чорнухинського музею Трохимом Сергійовичем Зубом, який по-
казав цікаві записи про родичів свого уславленого земляка: і про 
двоюрідного брата, що завідував друкарнею Печерської Лаври, і 
про рідного дядька, який опікувався царськими прийомами у Пе-
тербурзі, і про спалену шведами церкву, де міг згоріти хтось із 
рідні Григорія. Слухати можна було б не один день. І саме тут, 
у Чорнухах, відчувалося, що Сковорода з міфічної постаті стає 
більш зримим, ніби знайомішим. 

Коли обговорювали з Володимиром Яковичем знайдене в літе-
ратурних джерелах про колишній Красногірський Чорнухинський 
монастир і про бажання побачити, що від пустині залишилося 
тепер, у відповідь почули, що автобусом туди точно не доїхати. 
Вони з директором музею половину дороги здолали «Нивою», а 
далі добиралися пішки. Все, що лишилось від колись людного 
чоловічого монастиря – тільки ледь вгадувана місцина, що порос-
ла ліщиною, березняком, хвоїною. Та ще на витоптаній галявині 
викладене колом із червоних цеглин вогнище, яке розпалюють 
злодійкуваті шукачі скарбів – «чорні археологи». Хоч нема тепер 
самого храму та його багатого іконостасу, але все-таки здавен на-
молена місцина сприяє роботі уяви: ніби насправді Стадниченко 
бачив хлопчика Григорія Сковороду, відчував у серці, як бринів 
його дивовижно ніжний альт.

Довідавшись про наші мандрівки, відомий письменник і дра-
матург Микола Шудря порадив їхати до Прилук й неодмінно за-
вітати до Густині, де бував Григорій Савич. І хоч у енциклопе-
дичних довідниках й інформаційних сайтах нема й згадки про 
перебування мандрівного філософа у цьому місті, але за версією 
Шудрі, Сковорода не тільки навідував, а й кілька місяців жив під 
Прилуками. 

Поїздка до Прилук була цікавою, у Густині оглянули храми, 
монастирське подвір’я, навіть некрополь і запитували монахинь, 
чи бував тут Григорій Савич. Нібито бував, але коли саме… 

Особливим пунктом програми «Шляхами Сковороди» було 
відвідання старовинного міста Переяслав-Хмельницького. Саме 
сюди був запрошений спудей Могилянської академії читати курс 
піїтики у колегіумі. Володимир Якович запевнив, що допомогти 
нам у пізнанні істинного Сковороди може надзвичайна людина, 
що зустрічала поета і філософа як близького друга, у сні і наяву, 
створила музей Сковороди – це директор історико-етнографічно-
го заповідника «Переяслав» Михайло Іванович Сікорський. Запи-
тав, чи чули його розповіді. Ми не раз були у музеї, а от чи чули 
самого М. Сікорського, не пригадую... «То й не напружуйтесь, не 
пригадаєте. Бо якби хоч кілька хвилин поспілкувалися з ним, це 
у пам’яті закарбувалось би назавжди. Але ж директор, наскіль-
ки мені відомо, не водить вже тепер екскурсій... Не переживайте, 
я домовлюся, то по-дружньому зробить. Тільки встигайте хапати 
кожне його слово, бо всі вони дорогого варті». Дякуючи Володи-
миру Яковичу у заповіднику ми впродовж цілого дня спілкувалися 
із засновником 26 музеїв міста М. Сікорським, Героєм України, 
Почесним громадянином Переяслава-Хмельницького, хранителем 
історичних скарбів і гідності українства.

 Чергову мандрівку спланували по Житомирщині. Якщо обира-
ти тему «Шляхами Сковороди», то маршрут мав бути таким: Київ-
Васильків-Фастів-Попельня-Бердичів-Чуднів... Цією дорогою по-
над 250 років тому їхала комісія генерал-майора Федора Вишнев-
ського на заготівлю вин для імператорського двору в угорському 
Токаї. Це цікаво. Але скажіть, хто і в якому музеї про таке може 
розповісти більше, ніж Володимир Якович, визнаний сковоро-
дознавець? А він же їде з нами!

Перебравши варіанти, зупинилися на маршруті: Київ – Воло-
дарськ-Волинський, де мали оглянути музей каміння, далі Малин 
з відвіданням музею Міклухо-Маклая та музею Героя Радянського 
Союзу Ніни Сосніної.

Але вже дорогою рекламний щит закликав оглянути Музей об-
разотворчого мистецтва села Кмитів, заснований Й. Буханчук, що 
родом із сусіднього села Студениця. Колишній військовий прой-
шов війну, працював начальником штабу цивільної оборони у Ле-
нінградській академії мистецтв. Після виходу на пенсію повернув-
ся додому й організував шкільний музей з власної колекції картин, 
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подарованих друзями-художниками. Поступово музей зростав, 
став народним, а після того як друзі допомогли побудувати власне 
просторе помешкання, здобув статус державного. 

Володимир Якович цікаву розповідь екскурсовода доповнив 
лише фразою: «А скільки ж за цим стоїть організаційної роботи: 
дзвінків, листів, скільки треба обтоптати порогів різних інстанцій, 
узгоджень, умовлянь і таке інше – це може розуміти тільки той, 
хто сам хоч щось організовував».

Нашим клубівським поціновувачам прекрасного було чим ми-
луватися і дивуватись під час огляду чималої експозиції. Навіть Во-
лодимира Яковича, який бачив-перебачив різних музеїв по всьому 
світу, один з експонатів особливо вразив – робота О. Солдатова 
«Портрет Сковороди». 

Завершуючи мандрівку, завітали до Малина, який зчарував 
своєю гостинністю, сонячністю та простотою. Екскурсоводом по 
рідному місту була студентка Машенька Кириченко. Володимир 
Якович, як зазвичай, встигав запитувати про нагальні проблеми. 
Почув, що шкільну бібліотеку (та й місцеву так само) не поповню-
ють новою літературою. І невдовзі значна частина його домашньої 
бібліотеки була переправлена до Малина.

Ми щиро вдячні Володимиру Яковичу за кожну зустріч, за 
участь у поїздках і не тільки «Шляхами Сковороди»,  а за те, що 
значно розширив коло наших знайомств і спілкувань. Тепер від-
відуємо цікаві заходи у різних музеях, проводимо дослідження зі 
сковородинської тематики. Вдячні Володимиру Яковичу за редагу-
вання університетських колективних ювілейних збірників «Вітри-
ла натхнення» та «Мереживо часу». З повагою ставимося до його 
таланту єднати, організовувати, надихати.

У тих, хто потрапляє у коло спілкування Володимира Яковича, 
з’являється відчуття «стадниченкості», як відчуття особистої необ-
хідності, залученості до чогось спільно цікавого, важливого, навіть 
значущого.

Доземний уклін Вам за це, дорогий Володимире Яковичу!

Від імені клубів КНЕУ «Скіфи» та «Дорогами до прекрасного»
Людмила Рінгіс

ІДЕЇ ВЕЛИКОГО МИСЛИТЕЛЯ  
ПОТРІБНО ВТІЛЮВАТИ  

В УСІ СФЕРИ НАШОГО ЖИТТЯ
переконаний лауреат премії ім. Івана Франка в галузі 

інформаційної діяльності Володимир Стадниченко
…Серпень 2012-го, Київ, книжкова виставка в Українському 

домі. На її тлі відбувається важлива подія – керівництво Держ-
комтелерадіо України вшановує переможців конкурсу на здобуття 
премії ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності-2012.

Серед чотирьох обраних конкурсною комісією лауреатів і я, 
але їх лік відкриває вже немолодий, але доволі гарний чоловік 
Володимир Стадниченко. Той самий Стадниченко, котрий  упро-
довж багатьох років очолював провідні українські щоденні газети 
– «Радянську Україну», «Робітничу газету»… Він став лауреатом 
Франкової премії в номінації «За кращу публікацію у друкованих 
засобах масової інформації» за книжку «Садівник щастя».

Це дуже солідна праця, а насправді – смілива спроба пред-
ставити загалу видатного  українського філософа, письменника 
Григорія Сковороду. Праця, яка увібрала в себе три чинники: іс-
торичні відомості з його життя, творчі здобутки та їхній зв’язок із 
сьогоденням. 

Слова автора, сказані під час вручення премії, можна знайти 
в багатьох публікаціях про нього, адже преси в той момент було 
багато. Ось що, зокрема, сказав Володимир Якович: «Книжка 
звернена до читача, котрий відчуває потребу долучитися до сучас-
ного сковородинського руху, головна мета якого – зберегти і при-
множити пам’ять про унікального філософа, популяризувати його 
творчу спадщину, використати його погляди в нашому сьогоденні 
для створення нової, демократичної України…

Сковородинський рух сформований у Чорнухах, Переяславі та 
навіть за кордоном. В Угорщині, у Токайському краї, де філософ 
провів п’ять років, де його знають і шанують. Портрети україн-
ського філософа висять у кабінетах мерів, школах, бібліотеках по-
руч із портретами президента Угорщини».

Мало хто досі знав, що «Садівник щастя»  – лише частина 
великого проекту, який присвячується 300-м роковинам Григо-
рія Сковороди, який українська громадськість відзначатиме аж  
у 2022 році. Головне його  завдання – популяризація ідей філософа 
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з народу в повсякденному житті нашої країни. Очолив проект 
«Сковорода – 300» директор Інституту інноваційного менедж-
менту Харківського національного технічного університету сіль-
ського господарства імені П. Василенка Іван Гришин. 

Кілька слів про книгу «Садівник щастя». Перед читачем постає 
потужний образ видатного філософа із світовим ім’ям. Він увібрав 
у себе запах пилу українських доріг, якими ходив Григорій Савич, 
глибин його творчої спадщини та нерозривний зв’язок між мину-
лим і сьогоденням. 

Автор через усю оповідь проносить головну ідею – щастя лю-
дини в ній самій, у її плідній праці, спрямованій на розвиток осо-
бистості та користі для суспільства. Мандрівний філософ та його 
доробок став дороговказом для низки послідовників, учнів, які на-
магаються пояснити важливість його для людства і тих цінностей, 
які воно виробляє. 

Поетична стежина Григорія Сковороди занурює читача у світ 
його високих образів, душевність та ліризм рядків вражає просто-
тою та свіжістю.

Насамперед автор цієї фундаментальної праці  апелює до чи-
тача, чиї прагнення до розвитку, самовдосконалення  і стають за-
порукою тієї мудрості, яка приходить не одразу, а після багатьох 
стоптаних стежин, які прокладають справді світле майбутнє укра-
їнству… 

Наша довідка: 
За пропозицією Держкомтелерадіо та Національної Спілки журналістів 

України постановою Кабінету Міністрів України в 2003 році було встанов-
лено премію ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

Ця премія літературна, присуджується щорічно в чотирьох номінаціях 
авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі інформаційної 
діяльності, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його на-
ціональної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і 
демократизацію українського суспільства.

Алла Кобинець, 
член НСЖУ, лауреат премії ім. Івана Франка, доцент 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СЛУХАЮ ЗЕМЛЮ І НЕБО…

Володимир Якович Стадниченко є не лише талановитим 
журналістом, публіцистом, письменником, вченим, лауреатом усіх 
вітчизняних та міжнародних літературно-мистецьких премій, він є 
тією особистістю і тим морально-етичним явищем, про яке можна 
сміливо сказати: совість українського народу і української культури.

Зізнаюсь, не так просто говорити про таких епохальних людей. 
Тільки зібрався з думками, немовби взяв пензля, змішав фарби і… 
розгубився перед монументальним образом нашого героя. 

Подумки знову і знову проходив наше знайомство, нашу першу 
зустріч, бесіди, спільну працю над книгами і намагався якось ви-
хопити із цього виру подій мого справжнього, глибинного «Стад-
ниченка», якого мені показав Бог і яким щодня продовжую за-
хоплюватися і дивуватися. А писати банальні слова, навіть якщо 
вони і будуть дуже красиві, не хотілось би. Це не той випадок. Так 
хотілось віднайти відповідні слова, щоб кожне з них було напо-
внене щирістю, любов’ю і життям. А тут ще тривалі місіонерські 
поїздки в різні кінці нашої планети: Індія, Туреччина, Південна 
Корея. І кожного разу сотні нових знайомств, свіжих роздумів і 
безліч яскравих почуттів. І кожного вечора, повертаючись з при-
ємною втомою до свого готельного номеру, знову повертався до 
«Стадниченка», як до свого храму і знову шукав його.

І кожного разу мої найвищі думки і слова здавалися мені дуже 
блідими, щоб ними змалювати дорогий мені образ.

Але одного ранку я прокинувся з першим промінням враніш-
нього сонця. За вікном по-весняному співали пташки, сяяли всіма 
веселковими кольорами крапельки роси на ніжно-молодому листі 
дерев. А неподалік внизу велично дихав Тихий океан. Його бла-
китні хвилі щедро пестили вулканічні гострі скелі острова Тіджі-
До (належить Південній Кореї). Така краса і гармонія! І в ту же 
мить я знову відчув ніжний дотик Духа Божого… У свідомості 
блискавично промайнуло: я ж слухаю землю і небо! І радісне від-
криття заполонило мою душу – це ж і є основна формула мого 
«Стадниченка», найвища філософія його життя – почути землю 
і небо! І я згадав його книгу «Лоно Дунаю», де, за визначенням 
автора, «мовчання природи ставало дедалі все голоснішим».
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Слухаю Землю…
Листаючи росянисті листочки цієї книги, немовби відчуваєш 

пахощі яблуневого саду, легкий дотик метелика-брошки, смак кра-
пельки нектару, що бджола добула із яскравої квітки, чуєш за-
ливний спів жайворона в блакитному небі, бачиш замріяні Дунай-
ські плеса, перший політ пташенят ластівки і нарешті бабу Славку 
на возику із віслюком. І все це змальовано з такою неповторною 
любов’ю, що виникає величезне бажання там бути, самому розта-
нути в цій величній симфонії природи.

Якою же неосяжною повинна бути душа тієї людини, що може 
чути найменші зітхання живої природи, може побачити величне 
чудо Розумного Задуму в кожній травинці, в кожному помаху пта-
шиного крила?

Так! Володимир Якович по-справжньому слухав землю. Книгу 
«Лоно Дунаю» писав Стадниченко – депутат Верховної Ради Укра-
їни. Він не «дерибанив» землю, а звеличував її.

І я уявляю собі, як кожного ранку Володимир Якович вставав 
із сонцем, щоб відчути ранкове дихання природи, почути безліч 
нових голосів і все це змонтувати в своєму серці в величну картину 
під назвою «Краса і ніжність». 

Знаючи славний життєвий шлях Володимира Яковича, його 
працю на високих та відповідальних посадах головного редактора 
в партійних та ідеологічних радянських виданнях, щиро дивуюся, 
як за стільки років партапаратної рутини його душа залишилася 
заповідно чистою, недоторканною. Володимир Якович немовби 
зберігав її для своєї землі, для чогось вічного. Ми всі пам’ятаємо, 
як у радянські часи треба було писати не лише талановито, але й 
правильно.

А тут в лоні Дунаю «Стадниченко» – це момент Істини. Він не-
мовби вирвався з полону, щоб побути самим собою, зігріти свою 
землю та насолодитися її красою.

Цікаво, що сам автор вважав, що книга «Лоно Дунаю» вида-
на «на замовлення птахів і звірів, лісів і рік, морів і небес рідної 
України».

Тільки людина з чистим серцем може так тонко відчути та оспі-
вати природу на рівні пророка. Згадуються рядки біблійної поезії:

«Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його рук розповідає не-
бозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, – без мови 
й без слів, не чутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос 
їхній, і до краю Всесвіту їхні слова!» (Пс. 19:2-5)

Дякую Вам, Володимире Яковичу, що Ви проклали такі рося-
нисті доріжки любові до рідної землі не для одного покоління. Ви 
подали чудовий приклад цілісності та цінності людського буття в 
гармонії з природою.

Але Володимир Якович слухав не лише землю, а й людей, які 
його оточували. Не можу навіть уявити собі, щоб хтось із знайо-
мих міг ображатися на Володимира Яковича. Це неймовірне по-
єднання організаторського таланту із щирим бажанням служити 
людям просто вражає.

Ще з першого разу, коли Володимир Якович відвідав наш офіс, 
він всіх нас одразу взяв до себе в полон. Починаючи від секретарів 
та закінчуючи нашою пасторською командою, всі чекали з радістю 
простих та щирих слів від Володимира Яковича.

Як зараз бачу його неквапливі, але точні рухи, завжди добрі та 
мудрі очі. Володимир Якович піднімає слухавку – і нові вказівки: 
«Павлушо, чи не зміг би ти…» або «Галинко, як ти думаєш…» Хіба 
після таких слів не вистрибнеш із самого себе? Тут не лише писати 
почнеш, а й співати, якщо буде треба. Під час написання нашої 
спільної книги весь наш офіс навчився дисципліни. На ранок має 
бути закінченим новий розділ — отож все мало бути таким, щоби 
в голосі Володимира Яковича не було жодної нотки докору. 

Сковородинська скромність, доброзичливість та щирість у жит-
ті Володимира Яковича завжди поєднувалися з глибоким філо-
софським любомудрієм, незчисленною многістю його таланту і 
завжди світлими і яскравими почуттями.

Переважна кількість людей, потрапляючи в будь-який колектив 
або на якесь ситуативне спілкування, підсвідомо шукають шлях до 
самоствердження, демонструють свою значимість та самореаліза-
цію. А от із Володимиром Яковичем все по-іншому. Потрапляєш у 
його оточення – і кожна людина відчуває його батьківську турбо-
ту. Його головне кредо – не мені, а людям повинно бути добре зі 
мною. Не люди для мене, а я для людей.

Знову дивуєшся: та це ж головне Золоте правило християнської 
етики: «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те 
саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і Пророки» (Мт. 7:12). І це 
стосується будь-кого, з ким спілкується наш ювіляр: близьких дру-
зів, членів творчого колективу чи санітарки, яка подає йому чай в 
шпиталі.

А ще ми любимо, Володимире Яковичу, ваш добрий та само-
критичний гумор, який однозначно свідчить про чудове душевне 
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та духовне здоров’я людини. Пам’ятаєте, як ваша маленька донька 
запитувала вас: «Тату, блискучий журналіст – це той, у якого бли-
щать штани?»

Дякуємо Вам, дорогий Володимире Яковичу, що Ви живете для 
людей, для нас, для рідної землі. Залишайтеся з нами, не йдіть! Ви 
нам так потрібні! Від Вас завжди віє затишком, пахне молоком і 
медом і рідною землею, яку Ви завжди чули…

Слухаю Небо…
Творець створив людину за своєю подобою! А це означає, що 

кожна людина є духовною творчою особистістю з правом та від-
повідальністю свого вільного вибору. І десь в глибині кожного 
людського єства залишено місце для її Творця. І цей духовний 
вакуум не може бути заповнений нічим іншим. Ніщо інше, лише 
дотик Творця, Його творяще Слово та присутність здатні по-
справжньому вгамувати нашу спрагу та ввести нас в справжній 
спокій. Тому й тяжіє людська душа до вічного, вищого над суєт-
ністю буденного життя.

На жаль, дуже мало людей на землі, які відчувають цей вічний 
поклик серед тривожних буднів свого життя. Але вони є, вибрані 
та поціловані Богом. 

Такі люди дуже тонко відчувають неповторність та плин часу, 
тамують свою зоряну тугу глибокими сакральними переживання-
ми, вони здатні творити шедеври, вони здатні до вічного пошуку 
сенсу й Істини.

Стадниченко Володимир Якович і є одним із таких обранців 
неба. Мене продовжує дивувати, як такий знаний радянський 
журналіст заявляє: «Іду за Сковородою…» ще стає духовним по-
водирем творчої еліти України, яка себе назве пізніше сковоро-
динцями. Перечитую книги Володимира Яковича «Зелений дзвін», 
«Садівник щастя». Як щиро та віддано любить він Григорія Ско-
вороду: «Так сталося насамкінець ХХ століття у 2000 році, коли я 
зрозумів: щоб вистояти в буремному штормі життя, не впасти на 
гребені тисячоліть, треба йти, летіти до Сковороди й міцно трима-
тись за його посох, за його думку».

Що так сильно приваблює Вас, Володимире Яковичу, в поста-
ті Григорія Савича? Можливо, що Сковорода – наш український 
Сократ, чистий наш Перворозум? Може, Вас заполонила його фі-
лософія щастя чи відкриття про «сродний» труд? Чи впізнаєте в 
душі народного навчителя свою власну, безкорисливу, «сродну» 

душу? А можливо, Вас манить дещо утаємничена містичність Ско-
вороди, яка нагадала про себе епіграмою на його могилі: «Світ 
ловив мене, та не спіймав»? 

Через Сковороду, Володимире Яковичу, Ви чули небо, його ві-
чний поклик, Ви припадали до тієї ж криниці, з якої сам пив 
Григорій Савич.

До речі, я був дуже здивований, коли дізнався, що Сковороду 
деякі прихильники відносять до когорти чистих гуманістів, навіть 
вважають пантеїстом і таким собі середньовічним революціоне-
ром. Щоб пізнати Сковороду, треба зазирнути в подорожню сум-
ку, яку носив Сковорода. Там були записи, сопілка та Біблія. Щоб 
пізнати по-справжньому Сковороду, треба пізнати Творця, Якому 
Сковорода віддано присвятив все своє життя. 

Супутником всього життя Сковороди без перебільшення – 
кожного його дня, – був Ісус Христос із його Благою Вістю, і 
можна з переконаністю сказати, що «Сад божественних пісень», 
який виріс із «зерен Священного Писанія», за своїм духовним і 
поетичним змістом є ліричним віддзеркаленням Євангелія – Но-
вого Завіту Христа. Сковорода на все життя обрав євангельський 
шлях і не сходив з цієї стезі ніколи, за будь-яких обставин, в най-
складніших випробуваннях, яких чимало випало на долю мандрів-
ного філософа.

Наш український апостол Григорій Сковорода проніс через все 
своє життя глибоке особисте відкриття Христа як джерела Життя, 
Істини та Любові. Сковорода відчував найменші вібрації живо-
творящого Слова Божого. Він знайшов дорогоцінну перлину Цар-
ства Небесного (Мт. 13:46), майстерно огранив її у своїх піснях, 
і кожна грань випромінює духовне осяяння. У цьому найперший 
філософський і духовний феномен Григорія Сковороди.

Так Учитель з Назарета і учень із Чорнух знайшли один одного. 
І в сьомій пісні свого «Саду…», присвяченій воскресінню Христа, 
Сковорода освідчується у неподільній любові до свого Учителя: 

«Кто ли мене разлучит от любви твоїй?
Может ли мне наскучить дивный пламень сей?
Пусть весь мир отбежит!
Я буду в тебе жить, о Иисусе!»
Тому коли в «Християнській Надії» відбувся сковородинський 

форум «Григорій Сковорода як гасло часу», я сказав: «Григорій 
Сковорода сьогодні прийшов до себе додому». 

І тут, Володимире Яковичу, я знову дивуюся з вашої чистої 
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душі. Мабуть, випили кухоль студеної води в хаті козака Сави 
Сковороди в Чорнухах, чули голос студента Григорія в залі Києво-
Могилянської академії, розшукали альтиста Григорія Сковороду 
в придворній капелі Санкт-Петербурга, вслухалися в нове слово 
викладача поезії Сковороди в Переяславському колегіумі та з лег-
кістю пішли далі духовними стежками...Так виникла нова книга 
«Учитель з Назарету і учень із Чорнух». Це був новий виклик. 
Справжній інтелектуальний та духовний подвиг Володимира Яко-
вича. 

В улюбленому жанрі Григорія Савича – діалогах, які тільки 
теми ми з ним обговорювали! Тут було євангельське вчення про 
основи християнської етики, співвідношення між Біблією і сучас-
ною наукою, різні історичні, пророчі та есхатологічні питання, 
роздуми про початок Всесвіту та багато іншого. Але найбільше нас 
захоплював образ Ісуса Христа. І для мене найвищою нагородою 
було ваше зізнання: «Але читаючи Євангеліє, я зримо бачу Ісуса не 
в сяючій позолоті ікон, не в тремтливих відблисках мільйонів сві-
чок, не у хвилях хоралів під небовидом тисяч храмів, а живою лю-
диною із плоті і крові, яка має у своєму житті одну всепоглинаючу 
мету: «свідчити про істину» (Ін. 18:37). Я бачу, як мені назустріч 
іде молодий проповідник, тридцятирічний чоловік у довгому плащі  
«сімла», на ногах шкіряні сандалії  «срох», зав’язані сиром’ятними 
ремінцями, довге волосся, підібране й пов’язане шнуром «хевел». 
А головне – Його очі, променисті карі очі, які не відпускають від 
себе, притягують людину, мов магнітом, просвічують твоє серце і 
душу, забирають у полон Нового Заповіту. Таким я побачив Ісуса 
на кам’янистих дорогах Палестини.

І хоча після Воскресіння Ісус постав поруч із Богом Отцем на 
небесах, все одно в моєму зорі, пам’яті живе і йде дорогами духо-
вного оновлення й подає кожному знак спасіння молода людина, 
яка світиться любов’ю й несе нове слово покаяння, молитви та 
надії, яке зрозуміле людям, а згодом стане доступним усьому люд-
ству».

І тому, Володимире Яковичу, не заспокоюсь я, аж поки з вашо-
го серця не виллється ще одна книга про Христа. Відкрийте завісу 
і покажіть нинішньому і майбутньому поколінню всю велич та 
неозорість Сина Людського та Сина Божого. 

На жаль, наше суспільство і в тому числі творча еліта, в хрис-
тиянстві вбачають лише елемент культури. 

Володимире Яковичу, Ви повинні відкрити для України Христа 

як джерело життя, як єдину надію, істину та шлях. Досить нашим 
людям лише цілувати палітурку Євангелія – треба відкрити для 
нашого народу животворящу силу Божого Слова. Досить золотити 
церковні куполи – золотіть душі людські Словом Божим. Це мій 
заповіт для Вас!

Бог дав Вам 80 років благословенного та щасливого життя. Всі-
єю вашою творчістю, чистотою, благородством та мудрістю вашої 
душі, Ви вже залишили в Україні невмирущий та глибокий слід. 
Але ще головне не сказано, головна пісня ще не заспівана. Ви ще 
дуже багато зобов’язані Богу та людям. 

Отож, бажаю Вам, дорогий Володимире Яковичу, ще більшо-
го богонатхнення у вашій творчості та у вашому житті. Міцного 
здоров’я, бадьорості і нових творчих злетів! А ми завжди будемо 
поруч.

З любов’ю та вдячністю, 

Валерій Решетинський, 
пастор церкви «Християнська надія»

Разом із однодумцями на батьківщині 
Григорія Сковороди



112

ВОЛОДИМИР СТАДНИЧЕНКО

Сковородинське братство

В. Я. Стадниченко отримує чергову нагороду


