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І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
Від редактора
Цей невеликий збірник за змістом значно багатший, ніж можна
судити з його назви. Його тематика виходить далеко за межі
історичних матеріалів локального масштабу. (Хоча, природно,
чимало текстів – близько половини – присвячено ніжинській
тематиці, але й вони становлять інтерес не для самих лише
ніжинців, адже це водночас матеріали до всеукраїнської історії).
Тут можна знайти й низку цікавих і вартих уваги міркувань щодо
важливих актуальних проблем загальнонаціонального характеру.
На одній із цих проблем – проблемі складній, комплексній –
слід зупинитися докладніше. Першою видимою частиною цієї
проблеми (про неї говорить С. Зінченко, а також Т. Марусик) є
нещаслива доля організації, що її назва – «Товариство української
мови імені Тараса Шевченка» – фігурує в заголовку нашого збірника. У жовтні 1991 року до цієї назви дочеплено слово «Просвіта»,
створюючи певну ілюзію об’єднання двох організацій (комбінація,
від самого початку неприйнятна для мене, адже ТУМ і «Просвіта» –
структури виразно відмінні за завданнями й характером діяльності). Через деякий час «Товариство української мови» й зовсім
зникло з назви організації, лишилася сама «Просвіта». Заслуговує
максимального поширення згадувана на сторінках збірника стаття
В. Куєвди під промовистою назвою «Знищення ТУМу було першим
потужним ударом по національному рухові в Україні» разом із
доданими матеріалами, що проливає яскраве світло на цю ганебну
подію.
Ліквідація Товариства української мови, хоч як її кваліфікувати –
як сплановану диверсію ворожих сил чи, за браком прямих доказів,
наразі лише як недоумство – однозначно була великомасштабним
антиукраїнським актом. (Недоумства, безперечно, теж не бракувало –
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скажімо, як інакше можна пояснити те, що на багатьох фігурантів
справи, українських патріотів-націоналістів, подіяли сміховинноабсурдні аргументи Мовчана: «ТУМ виконав свої статутні
завдання… Мова – лише маленька ділянка у національному
відродженні…» [1] й інші подібні, про що згадують С. Зінченко й
Т. Марусик). Відтоді й дотепер існує проблема відсутності
потужної громадської організації, націленої на відстоювання й
утвердження української мови в Україні.
Друга проблема, нерозривно пов’язана з першою, чи радше
друга важлива частина згаданої комплексної проблеми – це
хронічні тяжкі хвороби організації, що постала на місці ТУМ – а не
поруч із ним. Про них досить ґрунтовно розмірковує ініціатор і
спонсор нашого видання М. Шкурко у своїй багато документованій
статті. При цьому він пропонує й рецепти оздоровлення «Просвіти» (позначаючи це як її переформатування), з ним солідаризується Ю. Давиденко. Поза сумнівом, таке переформатування – річ
дуже важлива й потрібна. Але варто наголосити: це не скасовує
потреби відродження Товариства української мови – точніше,
створення сучасної аналогічної організації, може й під іншою
назвою.
Мушу висловити, одначе, і деякі застереження. В. Чепурний у
своєму цікавому виступі проголошує, серед іншого, тезу про
«російську місію» товариства «Просвіта». Працювати над великою
проблемою наших стосунків із сусідами, безперечно, потрібно, але
викликають подив слова про якусь нашу відповідальність за Росію –
бо, мовляв, «і Російська, і Радянська імперії створені значною
мірою українцями». Так, у розбудові Московської імперії помітну
участь брали українці – як найчисленніший із усіх поневолених
народів імперії, але яка наша відповідальність може звідси
випливати? Хіба що відповідальність за участь етнічних українців
у московських злочинах – тут лишається тільки сподіватися, що
коли цю відповідальність на нас покладуть (теоретично й такої
можливості не можна виключати), то вона буде не надто тяжкою
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(зважаючи, що ті люди зазвичай виконували підрядну роль, були
просто знаряддям у московських руках). В. Чепурний перебільшує
роль українців у творенні російської культури та в інших «сферах
Московії-Росії» – багато хто помітить, що його розважання
довкола досить вільно переказаного вислову Достоєвського про
Гоголеву «Шинель» не витримують критики. Зрештою, деякий
емоційний сумбур, розпливчастість формулювань і недомовки
внеможивлюють однозначне розуміння цього пасажу, викликаючи
запитання до автора – що́ він, власне, хотів сказати? Я охоче
подискутував би з ним на цю тему.
Іще один коментар – до виступу В. Семистяги (стосовно
діяльності цієї особи луганська громадська активістка Ірина
Магрицька оприлюднила інформацію [2], що вимагає серйозної
перевірки). Дещо в цьому виступі, як визнала редколегія, є таким,
що може завдати шкоди «Просвіті», отож у його друкованій версії
зроблено відповідні скорочення.
Що ж до решти матеріалів збірника, то, не вдаючися в їх
докладнішу характеристику (за змістом вони досить різноманітні),
можу запевнити, що ознайомлення з ними теж буде корисним для
читачів, зацікавлених відповідними ділянками наукових дисциплін
(історії, соціолінгвістики, етнополітології тощо) або/та громадськополітичної практики.
Джерела
1. Куєвда В. Знищення ТУМу було першим потужнім ударом по
національному рухові в Україні // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка, т. 25. Донецьк: Український культурологічний
центр, Східний видавничий дім, 2009, с. 245 http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/visnyk25.pdf
2. Магрицька І. «Герой» без люстрації? // Україна молода, 16 січня
2015 https://www.umoloda.kiev.ua/number/2593/188/91347/
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Оксана БАНЗЕРУК
Відзначення ювілеїв ТУМ
та «Просвіти»
в НДУ імені Миколи Гоголя

25 лютого 2019 року в старовинних стінах НДУ імені Миколи
Гоголя відзначили відразу два ювілеї: 30-річчя Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка м. Ніжина і 150-ліття Всеукраїнської
організації «Просвіта». В ошатно прибраній залі було велелюдно:
на свято зібралися різні високоповажні гості, школярі, студенти,
учителі, викладачі, бібліотекарі й просто шанувальники рідної
мови та культури.
Захід відбувся з ініціативи генерального директора Просвітницької виробничо-комерційної фірми «Сяйво», засновника
Благодійного фонду «Ніжен» М. П. Шкурка, за підтримки ректора
НДУ імені Миколи Гоголя доцента О. Г. Самойленка та соціальногуманітарного відділу. Організаторами стали декан філологічного
факультету доцент Н. І. Клипа та заступник декана з виховної
роботи доцент О. В. Банзерук. Координатори проекту – культуролог Ю. А. Близнюк і викладач факультету культури та мистецтв
НДУ імені Миколи Гоголя М. М. Коломійченко. На урочистий лад
налаштували глядачів неперевершені ведучі, магістранти факультету культури та мистецтв Ірина Шевченко та Сергій Юскевич.
З вітальним словом до присутніх звернулися міський голова
м. Ніжина А. В. Лінник і ректор НДУ імені Миколи Гоголя
О. Г. Самойленко. Про роль ніжинського осередку Товариства
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української мови розповів його фундатор М. П. Шкурко. Своїми
роздумами щодо проблем та історії «Просвіти» поділилися доктор
філологічних наук, завідувач відділу слов'янських літератур
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України П. В. Михед, кандидат історичних наук, доцент Ю. М. Давиденко, кандидат
історичних наук О. В. Ростовська, доктор філологічних наук,
завідувачка кафедри української мови НДУ імені Миколи Гоголя
Н. І. Бойко.
Жвавим був виступ відомого на Чернігівщині журналіста, почесного голови Чернігівського обласного об'єднання Всеукраїнського
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка В. Ф. Чепурного, який
вручив грамоти найактивнішим ніжинським просвітянам.
До шанувальників рідної мови також звернулися зі словом
заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені
Тараса Шевченка В. Ф. Семистяга, заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах
суспільного життя при Міністерстві культури України Т. П. Марусик, старший науковий співробітник Інституту мовознавства
імені О. О. Потебні НАН України І. З. Бурковський.
Про здобутки та невдачі на тернистому шляху української
«Просвіти» й ніжинської зокрема розповів кандидат філологічних
наук, доцент кафедри української мови НДУ імені Миколи Гоголя
С. В. Зінченко. Роздумами над значенням українського правопису
в сучасному багатовимірному світі поділилася кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НДУ В. М. Пугач. Роль
періодичних видань Ніжинщини висвітлила журналістка, директорка Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою
Н. П. Онищенко.
До виступів-спогадів долучилися й активні учасники Ніжинської «Просвіти» – кандидат технічних наук, доцент Ніжинського
агротехнічного інституту В. І. Василюк, випускник філологічного
факультету В. О. Пабат, який розповів про участь ніжинських
студентів-філологів кінця 1980-х – першої половини 1990-х років у
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просвітницькій роботі. Ліричний акорд у свято внесли студенти
філологічного факультету НДУ, учасники гуртка виразного читання
під керівництвом доктора філологічних наук, професора кафедри
мовно-літературної освіти та культури української мови А. І. Бондаренко: Вікторія Шутько, Анна Агеєва, Олена Терех, Ярослава
Романенко, Дарина Соколова, Владислав Симан, Владислав Мусієнко, які поетичним словом українських літераторів передали
любов до Батьківщини та мови. Справжньою окрасою урочистостей став виступ дитячого зразкового хору «Сяйво» Ніжинської
музичної школи під керівництвом заслуженого працівника
культури України С. О. Голуба в складі: концертмейстер О. О. Сінєльнікова, хористи Машталір Софія, Ярещенко Софія, Гайдук
Діана, Бурлак Владислава, Іванько Марія, Харзу Меланія, Петренко Діана, Уральова Вікторія, Рубель Дарина, Юровицька Анна,
Касьян Каріна, Куніцина Євгенія, Солдатенко Вікторія, Іванько
Анастасія, Аніщук Дар’я, Клименко Анастасія, Зігура Олександра,
Балацька Анастасія, Клименко Марія, Устименко Анна, Ляшенко
Олександра, Хоменко Софія, Лисенко Дар’я, Пащенко Віолета,
Котельницька Євгенія, Бабич Анастасія, Турчина Наталія, Пархоменко Ольга, Новобранченко Анастасія.
Упереміж із виступами лунали пісні у виконанні ведучих
Сергія Юскевича й Ірини Шевченко, студентки філологічного
факультету Ярослави Романенко, молодого викладача факультету
культури та мистецтв НДУ імені Миколи Гоголя Ярослава Йотки.
Присутні могли ознайомитися з виставкою книг із різних
куточків України та зарубіжжя, подарованих міській бібліотеці
Ніжинським товариством української мови. Представники всіх
закладів, запрошені на свято, отримали комплекти книг від
Благодійного фонду «Ніжен».
Спілкування продовжилося під час фуршету, підготовленого
ґречною господинею кафе «Прохолода» Ларисою Зайко.
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Володимир ВАСИЛЮК

Вони віддавали енергію
просвітницькій роботі

Шановні члени Ніжинського товариства «Просвіта», шановні
гості!
Сьогодні ми маємо нагоду охопити поглядом діяльність
нашого товариства протягом минулих трьох десятиліть – а вона
була багатогранна: від розповсюдження української книги до
відзначення пам’ятних дат, пошанування видатних особистостей
української культури та історії. Маємо нагоду згадати добрим
словом тих, хто працював у наших лавах, хто нам допомагав.
Від усіх тут присутніх подякуємо славної пам’яті ректорові
університету Арвату Федору Степановичу за підтримку діяльності
Товариства та виділення аудиторії ім. М. В. Гоголя для проведення
наших засідань.
Наш святий обов’язок – пом’янути тих, хто стояв біля витоків
відновлення діяльності товариства наприкінці 80-х років і кого з
нами вже немає. Це люди, яким була небайдужа українська мова,
наші традиції, культура, пісня, церква, які в той переломний
момент віддавали свою енергію, особистий час для вкрай необхідної просвітницької роботи:
- викладачі, педагоги
Бацанський Віталій Анатолійович,
Дикий Іван Данилович,
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Довгоброд Іван Якович,
Долгошеєнко Сергій Іванович,
Дробот Петро Матвійович,
Жомнір Олександр Васильович,
Зільберман Емма(нуїл) Львович,
Кобернюк Тетяна Гнатівна,
Красовський Яків Пилипович,
Кусов Володимир Миколайович,
Малюга Сергій Михайлович,
Муквич Людмила Юріївна,
Пінчук Тамара Дмитрівна,
Пушмін Едуард Андріанович,
Сердюк Павло Олександрович,
Фесенко Олексій Якович,
Шкурко Пантелій Іванович,
Шуст Микола Наумович;
- представники інших професій (інженери, робітники, медики
тощо)
Берденко Михайло Семенович,
Іващенко Альберт Олексійович,
Качура Петро Васильович,
Максимонько Володимир Болеславович,
Мереуца Володимир Олександрович,
Науменко Микола Миколайович,
Павлів Йосип Петрович,
Ступич Павло Йосипович,
Турчин Віктор Кирилович,
Чуян Андрій Костянтинович.
Пропоную вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання.
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Лариса ЗАЙКО
Хай традиції об’єднують

Вітаю!!! ШАНОВНЕ ТОВАРИСТВО!!!
З великою радістю від себе особисто та від усіх греків
Товариства імені братів Зосимів вітаю вас зі славним ювілеєм!!
Громади дітей будь-якого народу, коли їм волею долі випало
жити далеко від своєї рідної землі, намагаються зберегти та
відтворити на новому місці перебування характерні особливості та
звичаї, успадковані від предків. В українській та грецькій історії
місто Ніжин посідає особливе місце. Коли греки переселилися до
Ніжина, вони, облаштовуючи життя в нових умовах співжиття з
братнім українським народом, не уявляли існування національної
спільноти без своєї церкви, обрядів, мови, освіти, – тобто всього
того, що наповнює повсякденне людське життя сокровенним
духовним змістом.
Економічні та культурні зв’язки грецької спільноти Ніжина,
яка була переважно купецькою, швидко перетворили місто на
впливовий центр міжнародної торгівлі Східної Європи, спричинили масовий приплив капіталів. Тричі на рік тут відбувалися
великі ярмарки, на які приїжджали купці не тільки з Гетьманщини
та Московщини. Тут завжди можна було скуштувати смачної екзотичної їжі, випити запашної кави. Прославилися ніжинські греки
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також своєю благодійністю та просвітницькою діяльністю: вони за
власні кошти будували православні храми, школи, богадільні,
займалися видавничою справою.
Важко уявити, яким би був сучасний Ніжин без греків, без
унікальних пам’яток містобудування, які залишилися нам у спадок
від грецької громади. Справжніми окрасами історичного центру
нашого стародавнього міста ось уже три століття залишаються
перлини архітектури минулого.
Ви, шановне Товариство, святкуєте свій ювілей як тепле
родинне свято. Приєднуємося до вас, до ваших спогадів про багато
достойних справ, щиро зичимо вам великої світлої долі на багатобагато років! Хай традиції вашого Товариства об’єднають нові
покоління!!! Хай дзвони величних грецьких храмів Ніжина вічно
несуть до українських небес слова вашої Віри, Надії та Любові!!!
Пишаємося багаторічною дружбою з вами. Вклоняємося
великій праці Засновників, піонерів вашого Товариства!!!
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ІІ. ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА

Тарас МАРУСИК

Боротьба за мову триває

Шановна громадо! Вітаючи всіх вас і нас із 30-річчям
Товариства української мови та 150-річчям «Просвіти», хочу
наголосити, що боротьба за мову триває. Наші лаври ще попереду.
Ще лютував Союз в Україні, але вже хитався/розвалювався.
Однією з найпотужніших громадських ініціатив з відродження, а
по суті з деколонізації, було утворення 30 років тому Товариства
української мови ім. Тараса Шевченка, установча конференція
якого відбулася 11–12 лютого 1989 року. Тоді ж у Київському
університеті ім. Шевченка постав осередок ТУМ’у, що його очолив
Віталій Радчук, філолог-перекладознавець та автор низки статей з
проблематики мовної політики.
До речі, він передзвонив мені ввечері, попросив передати щирі
вітання й вибачитися, що йому не вдалося переставити пари, тому
не зміг приїхати.
Товариство української мови – це була потужна організація,
що нараховувала десятки тисяч членів. Можна згадувати десятки й
десятки людей, які своєю енергією, завзяттям у боротьбі за
відродження рідної країни штовхали її в правильному напрямку.
Не всі, на жаль, дожили до нинішнього дня. Хочу згадати славної
пам'яті вченого-етнопсихолога Володимира Куєвду, який багато
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зробив для організації від моменту її заснування, будучи першим
заступником голови Товариства. Мало хто знає, але він великою
мірою спричинився до зникнення в столиці російськомовних
вивісок, виконуючи постанову ТУМ’у. Одну вивіску – на фасаді
тепер славного Національного музею літератури – він відбивав
обухом через спротив дирекції, і на таку українізацію не витратив
жодної копійки бюджетних коштів.
Попри недовгу історію Товариства, його вплив у перші роки
був величезним. Саме тоді запроваджено інститут громадських
мовних інспекторів при Київраді, які рекрутувалися з членів
ТУМ’у.
На жаль, дуже швидко почалося гальмування розвитку
впливової громадської організації. Володимир Терентійович
детально це описав у своєму матеріалі під назвою «Знищення
ТУМ’у було першим потужним ударом по національному рухові в
Україні», підкріпивши свої слова низкою сканованих документів.
Тепер уже зрозуміло, що ідея замінити ТУМ «Просвітою»
була хибною й шкідливою. Адже можна було зберегти й те, і те.
Хоча тоді багато хто сприймав таку риторику: ми, мовляв, маємо
вже незалежну Україну, тож смішно й далі називатися Товариством української мови. В нинішній ситуації нам не завадили
б ні ТУМ, ні «Просвіта», ні «Знання», на яке також був замах. Було
б легше тримати антимосковський мовно-культурний фронт.
Сьогодні ми маємо свою державу, уряд і Міністерство
культури, на яке покладені функції забезпечення конституційного
статусу української мови. У структурі Міністерства – не лише
відділ мовної політики, а й нещодавно створений Директорат
державної мовної політики. Але державний статус української
мови й далі підважується з багатьох сторін.
Я вже не кажу про те, що Міністерство ніяк не відзначило 30-річчя ТУМ’у. А можна було б, з огляду на велике значення
Товариства не лише у відродженні української мови, а й у
приведенні в перше скликання Верховної Ради депутатів, які потім
утворили опозиційну Народну раду, поєднати цю круглу дату,
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скажімо, з Міжнародним днем рідної мови. Натомість Мінкультури ліквідував з початку 2019 року сім українськомовних видань,
і серед них – таке знакове, як «Кримська світлиця».
Парламент нині (як і місяць, і два тому) – напередодні
розгляду мовного закону. Голова ВРУ Андрій Парубій пообіцяв
роботу над законопроектом у цей пленарний тиждень. Багато хто
розраховує, що в четвер, коли в парламенті відбуваються
найважливіші голосування, буде ухвалено й цей закон. Я на це не
сподіваюся, бо там понад дві тисячі правок, і якщо йти за повною
процедурою, то розгляд розтягнеться не на одне засідання. Саме
цього й добиваються приховані опоненти закону та радники
Президента України, які вважають, що мова розколює суспільство
й може забрати голоси в Петра Порошенка. Це фактично підтвердив Андрій Парубій під час погоджувальної ради керівників
парламентських фракцій і груп 25 лютого 2019 року.
Незважаючи на те, що на догоду кон’юнктурі моменту зі
стрункої структури мовного законопроекту вилучили Службу
мовних інспекторів, Центр української мови, Термінологічний
центр української мови, ухвалення закону не відбулося, як було
обіцяно, у 2018 році, і зараз не дуже наблизилося. До речі, разом зі
Службою мовних інспекторів вилучено терміни «мовний інспектор» та «мовне інспектування». Національну комісію зі стандартів
державної мови поки що залишили.
Незрозуміло, як у разі ухвалення закону будуть ділити сфери й
повноваження Національна комісія зі стандартів державної мови,
Директорат державної мовної політики та відділ мовної політики
Мінкульту. Міністр культури Євген Нищук нещодавно казав про
створення нового державного органу – Служби з питань етнополітики
та свободи совісті. Прогнозую, що це може означати вишукану
ліквідацію відділу, який багато зробив для утвердження державної
мови. Хоча, як на мене, новостворений Директорат державної
мовної політики не виправдовує свого існування, і його варто було
б зліквідувати, залишивши й надалі відділ мовної політики.
17

І ще одне. 31 травня 2018 року Президент видав указ «Про
невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору
України», який одержав неформальну назву 10-ліття української
мови. Фактично це був черговий піар і доручення Кабінетові
Міністрів написати програму функціонування й розвитку української мови як державної в усіх сферах життя на всій території
України. Такі програми з початку 90-х років діяли в Україні. Їх
ухвалювано урядовими постановами без жодних нагадувань. Але з
1 січня 2011 року це питання стало на паузу, і ця пауза триває й
досі. Іде дев’ятий рік без державної програми на підтримку одного
з фундаментів держави.
10 січня цього року Міністерство культури України запропонувало до громадського обговорення проєкт концепції Державної
цільової програми забезпечення всебічного розвитку й функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя до 2028 року на виконання згаданого указу Президента
України. Пропозиції приймали аж до 18 січня.
Нагадаю, що 28 лютого виповнюється рік, як скасовано закон
«Про засади державної мовної політики», більше відомий як «закон
Ка-Ка». Я був одним із трьох експертів, які виступали на відкритому
пленарному засіданні Конституційного суду України щодо
неконституційності цього закону. На жаль, Міністр культури Євген
Нищук, при якому в 2016 році утворено Координаційну мовну раду,
не надав мені, як заступникові голови Коордради, попри свою
обіцянку, рекомендаційного листа в КСУ на прохання суддідоповідача. Тож не дивно, що Міністерство культури майже півтора
року, від 26 вересня 2017 року, не скликає засідання Коордради
через низку принципових питань, які я поставив перед Мінкультом.
На закінчення хочу сказати таке: поки МОВА не запанує в
конституційно визначених межах, громадські активісти не заспокояться, хай там хоч хто каже, що «спочатку економіка, а мова
потім». Але боротьба за мову, навіть у разі ухвалення закону, буде
затятою й довгою. Так мені підказує мій досвід і відчуття ситуації.
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Василь ЧЕПУРНИЙ
«Просвіта» має триєдину
нову місію

Від почесного голови, як правило, чекають, що буде він говорити довго, нудно і виключно про минуле. Проте я буду говорити
про майбутнє.
Хоча, звісно, годиться й згадати дещо з тридцятилітньої історії
нашого товариства. Скажімо, те, що в Миколаївському соборі
Ніжина, де зараз засідає московський патріархат, перше богослужіння після радянського запустіння відслужив єпископ незалежної
української церкви Роман (Балащук). І було це під час походу
«Дзвін-90», проведеного чернігівським Рухом та Товариством
української мови імені Т. Шевченка. Людей було стільки, що я
боявся, як би не тріснув балкон, адже в самому храмі не вміщалися… А у Вертїівці нас зустріли незвично – порожніми вулицями.
Коли ж ми змогли дізнатися, де всі люди, виявилося – побігли
боронити свою церкву, бо комуністи поширили брехню, що
католики йдуть її забирати…
Впам’ятку не тільки перші установчі збори ніжинської
«Просвіти», а й захоплення професора Павла Сердюка українською
мовою, коли він, титулований філолог, на похороні дочки чує чин
похорону, здійснюваний священиком нашої церкви – звісно,
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українською. І він, досвідчений філолог, навіть у такій ситуації
захоплюється красою рідної мови…
Або хіба можна переоцінити той труд, завдяки якому
напівзабутого поета й літературознавця Ігоря Качуровського
звеличено Національною Шевченківською премією, і це – виключно завдяки просвітянину Миколі Шкурку, який із Ніжина, з
провінційного на погляд столичних діячів Ніжина, зумів переконати їх присудити таку нагороду своєму землякові!
Подружжя Астаф’євих – це цікава сторінка бурхливої історії
Ніжина й «Просвіти», але мені й зараз пригадуються статті про
«каганат» у ніжинській газеті «Під прапором Леніна» – старші
ніжинці знають, про кого йдеться… Або, скажімо, статтю Марії
Астаф’євої про ігуменю Вассу теж не забуто. Це все було в газеті
«Просвіта», заснованій і якийсь час видаваній у Ніжині.
Власне, чернігівська «Просвіта» (як обласна, тобто сюди я
включаю й ніжинську) – це боротьба за українську освіту. Коли ми
починали, у Чернігові була одна українська школа, і то – для дітейсиріт. Професор Анатолій Погрібний, почувши про це, гірко
сказав: «Сирітська мова – сирітські діти». Українізацію освіти в
обласному центрі ми починали з 12-ї школи, і першим це робив
поет та журналіст Василь Струтинський. Пригадую, ми почали
були курси українознавства в тридцятій школі, але нас виставила
директорка Ганна Тимошко: «Ви ж розказуєте, що Мазепа – герой,
а я вчу, що зрадник». Що, звісно, не завадило їй згодом очолити
обласне управління освіти…
Чернігівська «Просвіта» – це боротьба за українську культуру.
Я кажу, що якби чернігівська «Просвіта» не зробила більше нічого,
крім створення пісні-шлягера «Козачка» (слова Надії Галковської,
музика Миколи Збарацького), то й тоді сенс існування «Просвіти»
був би виправданим. А народилася ця пісня в нашому поході
«Козацькими шляхами» (1991рік), під Коропом, і вже в Коропі
вперше була виконана.
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Або візьмімо літургію ніжинського композитора Івана Синиці –
таж завдяки їй нам вдалося провести цілу спецоперацію й
відслужити в Борисоглібському соборі повноцінну Божественну
Літургію, яку звершив єпископ Чернігівський і Ніжинський Никон
(Калембер). Українській церкві доступу туди не було, та завдяки
представленню літургії як музичного твору нам удалося домогтися
дозволу. А що ми, здобувши той дозвіл, суто музичний захід
перетворили на релігійно-музичний – так то вже наша хитрість…
Чернігівська «Просвіта» – це й боротьба за українську історію.
Саме БОТУМ – Бахмацьке об’єднання Товариства української
мови на чолі з головою Володимиром Кашкою встановило першу в
Україні пам’ятну плиту гетьману Іванові Мазепі на Гончарівці, у
Батурині. А ми, чернігівські просвітяни, перетворили Батурин на
центр всеукраїнського паломництва, де визрівав голова правління
Національного банку Віктор Ющенко, що, ставши Президентом,
відбудував і Батурин, і палац гетьмана Розумовського, який доти
ніколи за свою історію не був доведений до ладу.
Чернігівська «Просвіта» – це й боротьба за український
інформаційний простір. Я міг би годинами розказувати про видання «Просвіти» – газети «Сіверщина», «Просвіта», Біла хата»,
всеукраїнський журнал «Сіверянський літопис». Зрештою, і «Літературний Чернігів» був заснований чернігівською «Просвітою», і
перше число його вийшло як видання «Просвіти». Але з жалю на
вашу втомленість скажу тільки, що газета «Сіверщина» вивела
Чернігівщину з «червоного пояса»: від 2002 року область перестала віддавати більшість голосів за комуністів, соціалістів та інших
червоних. І коли взяти число голосів за українські партії, то це
буде число передплатників і читачів «Сіверщини», враховуючи, що
кожен примірник читали мінімум двоє осіб. Скажу ще, що
знищення «Сіверщини» було не випадковістю, а продуманою
спецоперацією ворожих Україні сил, які в часи Януковича
скеровувалися з-за кордону.
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Чернігівська «Просвіта» – це й боротьба за українську Церкву.
Всі перші громади – і не лише в Чернігові, а й у Ніжині,
Монастирищі, Ічні, Батурині, створювали просвітяни. А видатні
ніжинські просвітителі – отці Сергій Чечин та Олександр Морозов
уже зараз починають вдостоюватися якщо не книг іще, то великих
статей про себе. Заслужено.
Чернігівська «Просвіта» – це й українське книговидання.
Досить сказати, що саме «Просвіта» відкрила першу в Чернігові
українську книгарню «Добра книга», яка згодом трансформувалася
в «Інтермеццо». А коли ніжинський просвітянин Григорій Риженко
по електричках продавав українські книги – то зараз це може
видатися чимось недоладним, а тоді було для багатьох людей
ковтком волі. І в Ніжині, і в Чернігові просвітяни видали багато
книг, які інакше просто б не побачили світу. Як, скажімо,
дослідження Володимира Шкварчука про селянські повстання на
окупованій росіянами Чернігівщині («Бунт землі») чи його ж
дослідження про роль євреїв в органах ЧК – ҐПУ – НКВД на
Чернігівщині («Прищеплена гілка»).
Але – завжди з’являється принципове але: уже ж наче маємо й
українську освіту, й українську культуру, й українську назагал
Церкву… Усе? «Просвіту» можна списувати в архів, віддавати на
препарацію вченим-історикам?!
Ні, я впевнений, що нині «Просвіта» має триєдину нову місію:
1) Внутрішньоукраїнську. Жодна з політичних партій не
каже на повен голос і з повною переконаністю про основного
внутрішнього українського ворога – олігархат. Не про окремих
Ахметова, Фірташа, Коломойського тощо, а саме про систему, яка
нищить живий розвиток, псує Україну як спільноту вільних
самоорганізованих людей. Скажімо, на селі хіба агрохолдингам
цікавий дитсадок у Кошелівці, чи дорога до Безуглівки, чи церква в
Данині? Вони їм тільки заважають. А от фермеру Григорію
Ткаченку у Лукашівці все це потрібне, бо більш нема кому там цим
займатися. Тільки «Просвіта» може довести шкідливість олігархіч22

ної моделі держави й дати розуміння, як її позбутися без крові та
революцій.
2) Російську. Будь-яка війна закінчується, навіть Столітня
війна між Францією й Англією закінчилася. Закінчиться й
російсько-українська війна, але ми не перестанемо бути з Росією
сусідами. І не відгородимося ні стіною Яценюка, ні ізраїльською
стіною сектору Ґаза, ні стіною Трампа. Але ми не тільки приречені
бути поруч, ми ще й відповідальні за Росію. Бо ніде правди діти – і
Російська, і Радянська імперії створені значною мірою українцями.
Це нами засновані Переяславки, Чернігівки, Київки на Далекому
Сході, і наш посланець – мандрівник Олександр Волощук був у
Чернігівці. Це нами освоєні родовища Західного Сибіру, де навіть
місто є, назване на честь українця – Муравленко. Це кістки наших
предків лежать в основі Санкт-Петербурга, це наш гетьман Полуботок перевертається в труні в Петропавлівській фортеці, а гетьман
Петро Дорошенко – під Москвою, а святий кошовий Петро
Калнишевський на Соловках. І ми повинні від цього всього
відмовитись?
Зрештою, тут, у стінах Ніжинського університету імені Гоголя, не зайве нагадати слова Достоєвського, що вся російська
література вийшла з «Шинелі» Гоголя. А Гоголь же наш! Та й
навіть он Маяковський писав, що він «не із кацапів-роззяв. Один
мій дід січовик, а другий у Грузії пуп закопав». А рід його з села
Маяки на Херсонщині. Чи взяти Анну Ахматову, яка від роду
Горенко, і Євген Маланюк ще й обігрував її прізвище: «Горенько
моє»… Цей ряд можна продовжити. Без українців не було б
російської літератури, або була б вона на рівні важкочитаних
Державіна та Баратинського…
Така сама картина в малярстві, архітектурі, церкві, практично
в усіх сферах Московії-Росії. Скажімо, християнізація російської
Півночі, Сибіру, яка й досі не завершена, немислима без
українських святих, як-от ваш земляк митрополит тобольський
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Іоанн. І в сучасному глобальному селі, яким стає світ, ми маємо від
своїх впливів відмовитися перед наступом жовтої раси?!
Росія невдовзі розпадеться. Проте Україна до цього не готова.
І ми маємо застерегти, щоб не було, як писав Шевченко: «Польща
впала та й вас роздавила». Саме «Просвіта» має довести українцям
і світові відповідальність України за подальшу долю Росії.
3) Європейська місія. Ми йдемо в Європу й тулимося до
НАТО, хоч останнє, як на мене, зайве. Ми хочемо бути такими, як
французи, як німці, як поляки… Але Європі не потрібні французи
№2 чи німці №2, чи другі поляки. Європа, як і Господь Бог, любить
ексклюзив, оригінальність. А з чим оригінальним ми можемо
прийти у Європу, якщо не хочемо приходити лише будівельниками
Речі Посполитої «од можа до можа» чи підмітайлами світлиць
італійських матрон? Ми можемо бути цікавими Європі лише своєю
культурою, своєю мовою, своєю історією – тим, чого немає в них.
…Тож наостанок дозвольте нагадати про одного видатного
просвітянина, якого його друзі- сучасники називали вредним. Це
Борис Грінченко. І як же було його називати, коли він друзям, не
ворогам, кидав сердито: «Ще не вмерла Україна, Але може вмерти:
Ви самі її, ледачі, Ведете до смерти!». Тож нумо працювати, щоб
не бути ледачими!
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Микола ШКУРКО
Рух за перезавантаження
«Просвіти»

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка
давно потребує змін, і змін радикальних. Воно перетворилося на
таке собі «товариство закритого типу» голови Павла Мовчана та
його близького оточення. Ця громадська організація щороку отримує з державного бюджету чималеньку суму гривень. З них до
Чернігівської області й районів не доходить ні копійки. Незважаючи на це, на місцях просвітяни діють. Не завдяки офіційній
«Просвіті», а через альтернативні структури – як-от наш Благодійний фонд «Ніжен» чи прилуцьке арт-кафе «За двома зайцями»
Ігоря Павлюченка. Але відсутність потужного координаційного
центру зводить нанівець ентузіазм низових структур у реагуванні
на цивілізаційні виклики під час інтеграції України в глобалізований світ.
Вимоги змін на VIII з’їзд «Просвіти»
На звітно-виборчій конференції Чернігівської обласної
організації ВУТ «Просвіта» 13 червня 2009 року наводилися такі
факти. За 18 років діяльності «Просвіти» в Галичині й на Волині
під “панською” Польщею в головних містах були збудовані
громадським коштом будинки «Просвіти», а по селах – просвітянські хати-читальні. За такий самий час у незалежній Україні
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товариство не спромоглося не те що збудувати щось, а хоча б
повернути у свою власність відібране комуністичним режимом.
Мало того: будинки культури, перейменовані на початку 90-х років
на доми «Просвіти», у 2000-х знову стали будинками культури чи
просто народними домами [1].
Палкі дискусії розгорілися на тій конференції щодо таких
питань, як незалежність товариства від державного фінансування,
незаанґажованість керівництва в партійних та державних структурах, роль «Просвіти» як контролера за дотриманням державного
статусу української мови. Конференція ухвалила резолюцію з
вимогами до VIII з’їзду «Просвіти» переобрати керівництво, удосконалити Статут, ухвалити програму першочергових заходів для
реанімування організації [1; 2; 3].
Чернігівці визнали роботу Всеукраїнського товариства
«Просвіта» незадовільною, зауваживши, що його керівництво «не
звертає уваги на місцеві організації, а тільки прикривається ними
для “вибивання” бюджетних коштів» [2; 3]. Тим часом у Чернігові
«Просвіта» утримувала єдину українську книгарню, дві газети –
«Сіверщина» й «Біла хата», всеукраїнський журнал «Сіверянський
літопис», мистецьку галерею «Круті сходи». І на все це не
отримувала жодної допомоги з Києва.
Таку позицію відстоювала делегація Чернігівщини й на
VIII з’їзді ВУТ «Просвіта» 19 червня 2009 року. Лише наприкінці
його роботи я домігся отримати слово й прочитати ухвалу обласної
конференції. Вона була конкретною:
«Конференція обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка стурбована стилем і
методами керівництва товариством, за яких місцеві структури
залишені напризволяще, а їх діяльність є прикриттям для
„вибивання” бюджетних коштів, що до областей не доходять.
За словами Романа Іваничука, «“Просвіта” потребує ґрунтовної реорганізації в державному масштабі». Товариство має
відзначатися системністю в роботі, спиратися на патріотичну
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ділову еліту, пропонувати державі й суспільству масштабні
гуманітарні проєкти та братися за їх реалізацію (наприклад,
мережа українських книгарень, створення масової щоденної газети
тощо), бути громадським контролером процесів державотворення.
Тому конференція вважає необхідною зміну керівного складу
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка і
перенесення основної діяльності на місця, в осередки «Просвіти».
З цією метою пропонуємо з’їзду внести зміни до Статуту, за якими
звітно-виборча кампанія має проходити що два роки, та передбачити виділення на обласні організації не менше третини наданих
державою бюджетних коштів пропорційно до реальних справ
місцевих організацій» [4].
На жаль, ця наша ухвала не була взята до уваги. Та й чи можна
називати з’їздом зрежисоване паном Мовчаном дійство?
Тернопільська ініціатива
7 – 18 листопада 2012 року в Тернополі відбулася конференція
з нагоди 100-річчя четвертого статуту «Просвіти» (1912 р.).
Обговорювано використання господарсько-економічного досвіду
товариства, наголошувалося на нових можливостях, які відкриває
щойно прийнятий Закон України «Про об’єднання громадян».
Учасники конференції ухвалили заяву, де сказано, що «товариство
залишається орачем і сівачем на ниві національного самоутвердження українців у своїй державі», а також «інкубатором для
зростання представників патріотичної влади». У заяві підкреслено:
«При цьому «Просвіта» має залишатися економічно і політично
самодостатнім інститутом громадянського суспільства, аби вести
партнерський діалог з виконавчими органами влади всіх рівнів».
Стверджено «необхідність перезавантаження діяльності ВУТ
“Просвіта”», для чого потрібен позачерговий з’їзд. Завершується
заява такими словами: «З цією метою оголошуємо про створення в
рамках ВУТ “Просвіта” постійно діючої Тернопільської ініціативи
імені 100-річчя Четвертого статуту “Просвіти”» [5].
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Настанови щодо реформ на ІХ з’їзд «Просвіти»
2 червня 2013 року відбулася чергова звітно-виборча конференція Чернігівської обласної організації ВУТ «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка. Ніжинське міське об’єднання ВУТ
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка ухвалило звернення до учасників
конференції, у якому, серед іншого, зазначено:
«Просвіті» необхідно перейти на систему самофінансування і
повну відмову від бюджетного утримання, окрім як на конкретні
державні проєкти (програми), в яких товариство виступатиме
виконавцем». Мотивовано це тим, що «Просвіта», як інститут
громадянського суспільства, має здійснювати контроль за державними органами, насамперед у справі забезпечення державного
статусу української мови. Державне ж фінансування означає
вихолощення такої функції, бо утримання державним коштом
громадської організації – це свого роду її підкуп і «приручення».
Сформульовано також пункти щодо утворення, розподілу та
використання бюджету товариства:
- рівномірний розподіл коштів між обласними об’єднаннями
за визначеними нормативами та механізмом;
- цільове використання коштів за державними програмами від
місцевого до загальнодержавного рівнів зі строго контрольованим
звітуванням;
- заборона фінансування з держбюджету витрат на виплату
заробітної платні посадовцям товариства – для утримання
«Просвіти» мають використовуватися будь-які фінансові джерела,
окрім державного та місцевого бюджетів.
Завершується документ такою констатацією:
«З усього вище викладеного можна зробити висновок, що
нинішня діяльність «Просвіти» не відповідає сучасній суспільній
ситуації… керівна структура виявила нездатність реагувати на
виклики. Отже, є потреба у перезавантаженні – поетапних, легітимних змінах існуючої системи «Просвіти», яку треба здійсню28

вати від низів (обласних організацій) до верхів (центральних
органів)» [6].
З цією позицією перегукувавсь і звіт голови чернігівського
обласного об’єднання товариства Василя Чепурного: «Тернопільська ініціатива про перезавантаження всеукраїнської «Просвіти»
базується не на боротьбі з персоналіями у керівництві всеукраїнського товариства, як це дехто сприйняв, а на розумінні потреби
зміни форм і методів роботи. І якраз чернігівська «Просвіта», без
зайвої скромності, може бути зразком, як без фінансової підтримки
з Києва і від влади видавати газети, журнал, відкривати книгарню
тощо.
Ми повинні працювати так, щоби навколо «Просвіти» були
об’єднані всі, абсолютно всі українські сили...
«Просвіта» сьогодні має бути не тільки культурницькою організацією – давно пора організовувати школи фермерів, курси для
організаторів переробки сільгосппродукції, юридичні консультації...
Зусиллями ворожих Україні сил «Просвіта» сьогодні фактично
заведена у певне гетто: говоріть, мовляв, про мову й культуру,
приймайте грізні заяви, які лягають під сукно чиновникам,
проводьте «круглі столи», які не попадають на екрани телевізорів,
а ми будемо дерибанити Україну…
Після тривалого занепаду, викликаного як надіями на
помаранчеву владу, що за нас усе зробить, так і необхідністю
виживання, зараз починається підйом громадської свідомості і дії.
…Якщо опозиція зводить усі свої потуги до двох лозунгів – «Геть
Януковича!» і «Свободу Юлі!», то чому б саме «Просвіті» не
сказати: нам цього мало! (…) Зрештою, чому б саме «Просвіті» не
почати широку кампанію роз’яснення шкоди олігархічного
капіталізму, насадженого в Україні?
… Україна – знову перед вибором. Скинути владу Хама – уже
замало для нашого успішного руху… Давайте будувати Україну в
Україні!» [7].
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На цій же звітно-виборчій конференції я в своєму виступі
накреслив такий механізм змін: включити питання про перезавантаження «Просвіти» в резолюцію конференції, поширити
концепцію перезавантаження серед інших обласних організацій,
провести відповідну нараду за участі представників з областей ще
до з’їзду, створити на з’їзді робочу групу для реформування
товариства. При цьому кадрові зміни повинні випливати з
висновків робочої групи, і для цього мав би бути скликаний
позачерговий з’їзд «Просвіти». Конференція підтримала більшість
ніжинських ініціатив [8; 9]. Парадоксальність тодішньої ситуації в
Україні полягала в тому, що громадські інституції, які вимагали
заміни Президента й Уряду, самі вкрай потребували реформування. Адже вони успадкували від УРСР патерналізм, утриманство
та набули недуги корупції, проте «в чужому оці й порошину
бачать, а в своєму й пенька не помічають».
29 червня 2013 року відбулося засідання Ради ЧОО ВУТ
«Просвіта», на якому опрацьовано настанови делегатам (Чепурний,
Антоненко, Коцюбинський, Павленко) на з’їзд ВУТ «Просвіта» –
стосовно перезавантаження (реформування) цієї організації. Чернігівські просвітяни мали переконувати делегатів з інших областей
створити робочу групу, яка протягом півріччя мала б напрацювати
механізм реформ.
5 вересня 2013 року працював ІХ з’їзд ВУТ «Просвіта». На
жаль, реалізувати свої наміри чернігівській делегації знову не
вдалося.
Пропозиції змін на Х з’їзд «Просвіти»
11 листопада 2017 року звітна конференція Чернігівської
обласної організації ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка визнала
за потрібне ще раз нагадати київському керівництву на черговому, Х
з’їзді товариства про необхідність започаткування змін.
Так, за моєю і В’ячеслава Лебедя пропозицією конференція
вирішила: вважати доцільним проведення з’їзду в два етапи – з
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тим, щоб на першому етапі висунути кандидатури на посаду
голови організації та створити робочу групу для напрацювання
ідей щодо її перезавантаження, а під час другого – обрати голову й
виробити нову стратегію. Чернігівські просвітяни проголосували
за висунення кандидатури Тараса Марусика, заступника голови
Координаційної ради з питань застосування української мови в
усіх сферах суспільного життя України при Міністерстві культури
України, на посаду голови «Просвіти».
18 листопада 2017 р. в Києві відбувся Х з’їзд Всеукраїнського
товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка.
2/3 делегатів з’їзду були люди, які давно проминули пенсійний
рубіж. Здавалося б, сивочолі достойники, та ще й науковці, мали
стати мудрістю товариства. Але ж ні – знов «одобрямс». Хоча
франківці й пропонували здійснити модернізацію організації, а
рівняни підтримали чернігівців щодо «перезавантаження» статуту
«Просвіти» та оновлення її керівного складу, проте висуватися на
голову ніхто не схотів. Тим-то такий незамінний від 1990 року на
посаді Павло Мовчан!
У своєму виступі я пропонував: почергове головування в
централі голів обласних об’єднань з ротацією, скажімо, щопівроку
і проведенням засідань Правління у відповідній області. У Києві ж
на постійній основі координує Секретаріат. Однак загал з’їзду
виявився неготовим до змін [10].
Колись попередник теперішньої «Просвіти», Товариство
української мови, було в авангарді державотворчих процесів. Зараз
навпаки – ВУТ «Просвіта» не встигає за життям, за ініціативами
керівництва держави. Лише критиканство й виканючування
бюджетного фінансування, від якого ні шеляга не потрапляє на
місця. Водночас нинішній організаційно-правовий статус товариства (громадська організація, а не спілка) позбавляє обласні
підрозділи будь якої фінансово-господарської самостійності. Держава – до децентралізації, а «Просвіта» – у зворотному напрямку.
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«Просвіта» має стати громадською спілкою
21 лютого 2016 року в Чернігові відбулася науково-практична
конференція «Питання мови, справа буття нації». Її організатори –
Чернігівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Тараса Шевченка, Ніжинська міськрайонна
благодійна організація «Благодійний фонд «Ніжен», Національний
архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» –
поставили за мету привернути увагу наукової спільноти та
державників до мовної ситуації в обставинах законодавчої невизначеності, запропонували шлях до її оздоровлення. У передмові до
збірника матеріалів конференції наголошувалося, що в справі
утвердження державної мови «дуже потрібна буде допомога
сильної громадської організації, на кшталт колишнього Товариства
української мови імені Тараса Шевченка (свого часу підступно, в
обурливо шахрайський спосіб зліквідованого під плащиком
об’єднання з теперішньою анемічною «Просвітою»)» [11, 8].
Ці слова пригадалися мені через два роки після конференції,
коли 11 січня 2018 року правління чернігівської «Просвіти»
постало перед проблемою припинення випуску свого друкованого
органу – газети «Сіверщина». Вихід я пропонував такий: перетворення чернігівської «Просвіти» з підрозділу ВУТ «Просвіта» на
самостійну громадську спілку. Її членами мали бути: засновники –
юридичні особи, інші суб’єкти – як юридичні, так і фізичні особи,
що вступлять до спілки після її реєстрації. Таким чином, оновлена
чернігівська «Просвіта» стала б дахом для численних розрізнених і
слабких громадських організацій. 30 років тому таку роль перебрав
від Товариства української мови Народний Рух України за
перебудову. Саме завдяки згуртуванню демократичних організацій
у Народному Русі боротьба за Незалежність увінчалася успіхом. І
якби ми й далі були так само згуртовані, то навряд чи сепаратизм
пройшов би. Нині відбувається зростання громадської активності
довкола справи остаточного ухвалення нового закону про
українську мову як державну. Під впливом критики в Міністерстві
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культури утворено Директорат державної мовної політики,
Управління з питань мовної політики та літератури, а також
громадський дорадчий орган – Координаційну раду з питань
застосування української мови в усіх сферах суспільного життя
України. Їх робота потребує контролю з боку інститутів громадянського суспільства. Про це свідчить звернення до Президента
України, яке підготували члени Координаційної ради з питань
застосування української мови в усіх сферах суспільного життя
при Міністерстві культури України В. Ф. Коваленко та І. П. Ющук,
і яке я пропоную ухвалити.
Отож справа перезавантаження Всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Тараса Шевченка є як ніколи актуальною. Треба
діяти далі!
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Станіслав ЗІНЧЕНКО
Світло й тіні в діяльності
Товариства української мови
імені Тараса Шевченка

Доба перебудови в СРСР відкрила шлях до національного
відродження України. Важливим аспектом українського ренесансу
була велика та багатогранна просвітницька діяльність, яку протиставляли русифікаційним процесам перші неформальні громадські
організації. Із другої половини 80-х років ХХ ст. починається
процес організаційного згуртування шанувальників рідної мови,
внаслідок чого утворюється низка громадських об’єднань у різних
регіонах нашої республіки. Провідне місце серед них безумовно
належить Товариству української мови – громадській організації,
метою якої було після століть русифікації відродити та утвердити
українську мову в Україні.
Ця організація зі всеукраїнським статусом була створена
тридцять років тому, у лютому 1989 року в Києві, як громадська
спілка, що об’єднала численні організації та гуртки, поставивши за
мету відродження й утвердження української мови в Україні та
серед українців зарубіжжя. Становлення організації відбувалося в
умовах шаленого тиску комуністичної номенклатури, тому ситуація
вимагала від активістів та організаторів оперативності й пильності,
з максимальним дотриманням норм тогочасного законодавства.
Уже 17 грудня 1988 року в Києві створено організаційний
комітет для проведення установчої конференції Товариства, який
34

очолив Дмитро Павличко. Ця конференція відбулася 11–12 лютого
1989 року, давши початок існуванню Товариства української мови
імені Тараса Шевченка – першого легального форуму незалежної
громадської організації в Києві. Ухвалено її статут і обрано керівні
органи, головою став Дмитро Павличко.
Товариство української мови імені Тараса Шевченка як
всеукраїнська організація проіснувало до початку 1992 року, і на
той час нараховувало 140 тисяч членів. Потім більшість структур
цієї організації увійшла до Всеукраїнського товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка.
Товариство брало щонайактивнішу участь у всіх загальнополітичних заходах, не випускало з поля зору проблему зміцнення
позицій української мови як державної, його члени були діяльно
причетні до підготовки Верховною Радою Закону про мови в
Україні. Розгорнуто інтенсивну видавничу діяльність.
У вересні 1990 року в Києві була скликана II конференція
Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Під час її
роботи змінено статут організації. На альтернативній основі головою Товариства обрано народного депутата України Павла Мовчана. А в жовтні 1991 року відбулася III позачергова [нелегітимна –
Ред.] конференція Товариства української мови, на якій відбулася
його реорганізація у Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені
Тараса Шевченка (сучасна назва).
Процес створення та діяльність Товариства української мови в
роки перебудови знайшов своє відображення в новітній українській
історіографії. Етапи становлення й розвитку Товариства проаналізовано в працях В. Білецького, Б. Савчука, Б. Степанишина,
Ф. Турченка, А. Данілова, В. Куєвди.
Для розуміння глибини соціально-політичних процесів, що
призвели до об’єднання Товариства української мови з «Просвітою», хотілося б спочатку зробити акцент на поступальному
рухові створення окремих майбутніх структур Товариства україн35

ської мови в тих регіонах України, котрі зазнали найбільшого
зросійщення.
Так, публічна презентація Донецького обласного Товариства
української мови як першої масової громадської організації в
Донецькому краї відбулося 5 березня 1989 р. на творчому вечорі
поета Бориса Олійника.
У березні 1989 р. відбулися установчі збори Миколаївської
міської організації Товариства української мови.
Установча конференція Миколаївського обласного Товариства
відбулася в травні 1990 року. Тоді на збори прибули 92 делегати з
Миколаєва, Первомайська, Снігурівки, Єланця, Врадіївки, Очакова,
Нової Одеси, Нового Бугу, Вознесенська.
У місті Южноукраїнську було засноване Товариство української мови «Гамалія», яке влада реєструвала протягом 1988 р.
Южноукраїнськ був одним із найдемократичніших міст у регіоні,
показовим став випадок, коли в місті вирішували, який пам’ятник
ставити – В. Леніну чи Т. Шевченку, і перевагу віддали пам’ятнику
Кобзареві.
Товариство української мови в Одесі було створене в жовтні
1988 р. Щоправда, через суперечки, яким шляхом іти далі, яку
роботу проводити, там стався розкол, виникли дві організації ТУМ
в Одесі. Крім обласного центру, осередки товариства створено в
Ізмаїлі, Овідіополі, Котовську та Балті.
Установчі збори Мелітопольського міськрайонного обʼєднання
Товариства української мови і культури відбулися в квітні
1989 року.
У травні 1989 p. проведено установчу конференцію Севастопольського Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка.
Ініціатива севастопольських активістів була підхоплена українськими патріотами інших міст Криму. Уже в жовтні 1989 року в
Сімферополі відбулася установча конференція Кримської обласної
організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка.
36

Усю свою культурно-просвітницьку діяльність Кримське
Товариство та його місцеві організації поєднували з відстоюванням
української державності.
Але влада Криму, навіть уже після здобуття Україною
незалежності, так і не стала українською: спочатку півостровом
керували вихідці з компартійної номенклатури, потім вони ж,
перефарбувавшися, стали «фундаментальною основою» Партії
регіонів. Отож від 1991 року і до московської окупації в Криму
функціонувало лише сім українських шкіл.
У березні 1990 р. в Запоріжжі відбулася перша звітно-виборча
конференція обласної організації ТУМ ім. Тараса Шевченка, у якій
узяло участь 239 делегатів від міст Бердянська, Мелітополя,
Енергодара, від Василівського, Гуляйпільського, Запорізького,
Оріхівського, Чернігівського та інших районів області.
Практично протягом перших років свого існування робота
Товариства української мови імені Тараса Шевченка на Півдні та
Сході України, незважаючи на демократизацію та відкритість,
проходила на тлі жорстокого протистояння з компартійними
структурами та з громадянами проросійських поглядів, які займали
керівні посади в різних державних органах. У тих регіонах
активістам доводилося відроджувати не лише мову, занедбаними
були й національна історія та культурні традиції, адже замість
української історії там панувала імперська – історія «Юга России».
Важливими практичними результатами діяльності осередків
ТУМ імені Тараса Шевченка в регіонах України з переважанням
російськомовного населення стали відкриття українськомовних
класів, поява друкованих самвидавних газет, заснування художніх
творчих колективів національної спрямованості, проведення
культурно-масових заходів – концертів, творчих вечорів, художніх
виставок тощо. Культурно-просвітницькі заходи спрямовувалися на
пропаганду окремішності українського історичного процесу й
відігравали важливу роль у пробудженні національної свідомості.
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Аналіз діяльності Товариства української мови на Півдні та
Сході України наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.
показав, що рух за відродження української мови та культури мав
значні регіональні відмінності. Високий рівень національної
свідомості на Заході України зумовив потужну підтримку широкими верствами тамтешнього люду справи утвердження української мови. Натомість на Півдні та Сході ця справа зустрічала
спротив або індиферентне ставлення російськомовного населення.
Спротив був не лише відкритим. Споглядаючи тодішню
ситуацію зі становленням відділів Товариства та їх діяльності в
російськомовних регіонах України з сучасних позицій і новітньоісторичних реалій, можемо з певністю заявляти, що спочатку КҐБ,
а потім і російське ФСБ все робили для нейтралізації процесу
відродження українства. На жаль, ці їхні старання були досить
успішними. Ми, українці, як миролюбний народ, часто недооцінюємо загроз іззовні, іноді не усвідомлючи, здавалося б,
очевидних речей. У пориві злету національного самоусвідомлення
на початку незалежності нашої держави, ми сприйняли відомі
слова Бориса Єльцина «встань утром и подумай, что ты сделал для
Украины» як заяву про дружню підтримку, але в РФ ці слова
реалізувалися в прагненні відродити в Україні «русский мир», у
намаганні втримати молоду державу на орбіті своїх імперських
інтересів. Така політика сусідньої держави, імовірно, вплинула й на
долю Товариства української мови. Наші вороги розуміли, що
існування цієї організації несе для них реальні загрози, тож
постаралися знейтралізувати її – хоча б шляхом «розчинення» в
більш громіздкій і менш цілеспрямованій у мовному питанні
організації, та й боротися проти двох організацій зі структурами по
всій території України значно важче, ніж із однією. «За кулісами»
робилося все, щоб зупинити поступ відродження української мови,
надто на Сході й Півдні, та й на Півночі України. Білоруський
сценарій щодо мовного питання є яскравою ілюстрацією для
розуміння цих процесів.
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Свої погляди на перші роки існування «Товариства» та процес
об’єднання з «Просвітою» висловив колишній перший заступник
голови Товариства української мови (1990–1992) Володимир
Куєвда у своїй статті з назвою «Знищення ТУМу було першим
потужним ударом по національному рухові в Україні». Цю статтю,
з відповідними документами в додатках, можна відшукати в мережі
Інтернет. Автор відзначає, що проти масових рухів, які були
втіленням волі народу, працювали високопрофесійні спецслужби (і
не лише КҐБ!), які досконало володіли методами нейтралізації,
дезорієнтації, дезінформації, одне слово – системою спеціальних
знань та навичок, наукою знешкодження, придушення всіляких
протестних рухів. Зауважмо, що вже тоді під виглядом захисту прав
і свобод людини, боротьби з радянським тоталітаризмом в Україні
активно діяли зовнішні сили… В. Куєвда до кінця свого життя
виступав проти реорганізації Товариства української мови в
«Просвіту». Згадуючи ті події, він пише: «Вказівка голови зібрати
Правління ТУМ для обговорення «дуже важливого питання» нас
насторожила передусім своєю утаємниченістю, особливо в
атмосфері недовіри голові. Такого ніколи не практикувалося, члени
правління за правило наперед повідомлялися про основні питання
порядку денного, а тут… Утаємниченість була підступною й добре
прорахованою – не дати отямитися. Йшлося, як виявилося вже під
час засідання правління, звичайно, не про ліквідацію, а реорганізацію ТУМу у «Просвіту». Маніпулюючи абсурдними аргументами
(наприклад, «соромно мати у незалежній Україні Товариство української мови», «Товариство виконало свої статутні завдання» тощо),
легковажними обіцянками, зокрема захопити товариство «Знання»
зі всією матеріальною базою, та іншими фантастичними прожектами, кілька членів правління під відвертим тиском таки схилилася
на такий вчинок. Це було наприкінці вересня, а вже на 12 жовтня
було призначено нараду, оголошену по тому конференцією. Звертаю
увагу на виняткову поспішність і утаємниченість П. Мовчана у
«переформатуванні», а по суті знищенні Товариства» [1].
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З огляду на події сьогодення, викладені в статті тези не лише
підтверджуються, а й акцентовано актуалізуються.
Можливо й із певною часткою суб’єктивності, але як учасник
тих подій В. Куєвда описує коротку історію утворення, найактивніший період діяльності та причини й перебіг руйнування першої
масової громадської національно-демократичної організації України новітніх часів. Показує роль окремих особистостей у цих
процесах і їх наслідки для української культури. У додатку до
статті вперше оприлюднено важливі оригінальні документи
Товариства. Дуже актуально звучать прикінцеві слова статті:
«Зараз усе частіше лунають голоси за повернення Товариства
української мови, і це неспроста. Бо з відстані часу все зрозумілішим стає драматичність його втрати, якою відлунює сучасний, до
непристойного упосліджений, статус нашої державної мови» [1].
Мова – консолідаційний, формотворчий складник, без якого
народ, держава неможливі. Недарма ж єврейський народ для
відновлення власної держави, Ізраїлю, підніс із 1700-літнього
занепаду свій іврит на рівень державної мови, хоча до того
спілкувався іншими мовами. Для чого? Щоб була держава!
Джерела
1. http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=37874
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Сергій МЕЛЬНИЧУК

Правозахисна боротьба
за мову

Із проголошенням Незалежності України імперський
шовіністичний апарат радянської окупаційної адміністрації не був
усунутий від влади, а гасло модернізації державної структури він
використав для «випуску пари» з населення, не на жарт збуреного
авторитарним правлінням КПРС. Фактично імперські чиновники
під гаслами демократизації та ринкової економіки, з допомогою
злочинного світу, конвертували свої посадові повноваження в
майнові статки, що дозволило авторитарно-адміністративний
ресурс панування замінити на сучасні технології фінансовомайнових махінацій. Комуністи й бандити стали панами – панами з
шовіністичною ідеологією, спрямованою на знищення основних
ознак національної ідентичності титульної нації України, до яких
належить українська мова.
Сьогоднішнє становище української мови та культури в
Україні за прагнення колаборантів в органах державної влади
звести нанівець основні ознаки національної ідентичності українців створює реальну загрозу втрати Незалежності України.
Переїхавши після окупації міста з Луганська до Києва, я
продовжую свою правозахисну діяльність задля відновлення
порушеного конституційного ладу України у сфері застосування
державної української мови. Після перипетій судових процесів, які
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тривають майже два роки, за моїми позовами до Міністра МВС
України Арсена Авакова та заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції В’ячеслава
Аброськіна про визнання протиправним невикористання цими
посадовцями української мови як державної при здійсненні своїх
повноважень, я зробив висновок, що серед чиновників державного
апарату носіїв московської імперської ідеології є мінімум 60–70 %.
(Не буду зараз зупинятися на нюансах згаданих судових процесів,
оскільки ця тема потребує окремого обговорення, основні її
обставини я виклав 8-го квітня 2018 року в статті «Судовий позов
проти Авакова і Аброськіна» на сайті «Радіо Свобода»).
Спостерігаючи в Києві за самовпевненою діяльністю колаборантів в органах державної влади, я пригадую збори громадських
товариств і об’єднань Луганщини національно-державницького
спрямування в офісі Луганської обласної «Просвіти» в період з
2003 по 2006 рік. На цих зборах згадані товариства й об’єднання
неодноразово в письмовій формі зверталася з колективними
зверненнями до найвищих посадовців України (Президента,
Генерального Прокурора тощо) з вимогою відновити на Луганщині
порушений порядок, установлений Конституцією України у сфері
застосування української мови як державної, наводячи численні
факти цілеспрямованого протиправного зловживання посадовцями
Луганщини своїм службовим становищем – обмеження конституційного права громадян на всебічний розвиток і функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території
України, що призводить до розпалювання міжнаціональної
ворожнечі та міжнаціональних конфліктів за мовною ознакою,
створюючи таким чином загрозу територіальній цілісності України.
У відповідь надходили формальні відписки, які за своїм змістом
нагадують явку з повинною, свідчачи про системне нищення
основних ознак національної ідентичності титульної нації України
стійкою ієрархічною структурою чиновників органів державної
влади. Таке злочинне ставлення відповідних державних органів та
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окремих їх службовців до згаданих колективних звернень
громадськості стало однією з причин нинішньої окупації окремих
районів Донецької та Луганської областей. Бачачи повну аналогічність тодішньої діяльності луганських можновладців із теперішньою діяльністю київських державних можновладців, мимоволі
висновуєш думку, що ця їхня діяльність може мати й аналогічний
результат – окупацію Московщиною цілої України.
У 2017 році я видав друге доповнене видання збірки
документів і публікацій власної правозахисної діяльності під
назвою «Моя боротьба за мову». У книзі вміщено копії згадуваних
вище колективних звернень громадських товариств і об’єднань
Луганщини до найвищих посадовців України з повідомленнями
про злочинну діяльність місцевих державних службовців, та копії
знущальних відписок, із підписами київських посадовців, номерами реєстрації тих звернень і датами відповіді на них. В анотації
до своєї книги я зазначив: «Збірка документів правозахисної
діяльності автора книги документально висвітлює процес поширення нацистської ідеології «Русского мира» в Україні, зокрема в
Луганську, як плацдарм для воєнної інтервенції кремлівськотерористичних військ в Україну під приводом захисту російськомовного населення.
Автор сподівається, що дана збірка документів незабаром
стане матеріалом для професійного дослідження працівниками
СБУ».
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
додала це видання книги «Моя боротьба за мову» до колекції
електронної бібліотеки «Україніка». Кожен може зайти на сайт
бібліотеки й ознайомитися з книгою [1]. Але про належну реакцію
СБУ на оприлюднені в ній документи, які фактично є доказами
обставин та фактів злочинної антидержавної діяльності працівників органів державної влади, що призвели до втрати території та
фактичної зміни державного кордону України, мені поки що не
відомо. До мене доходять чутки від компетентних знайомих, що
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матеріали книги «Моя боротьба за мову» використовуються
певними працівниками спецслужб як компромат на посадовцівфігурантів для власного збагачення або лобіювання власних чи
кланових інтересів в обмін на нерозслідування поданих фактів.
Уже рік, як Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України «Про засади державної мовної політики»,
у результаті чого він утратив чинність. Запропоновані більш як дві
тисячі поправок до ухваленого в першому читанні проекту закону
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» свідчать про важливість цього закону, особливо під час
російсько-української війни, у якій українська мова відіграє
функцію стратегічної зброї. Однак на підставі свого досвіду
правозахисної діяльності доходжу впевненого висновку: навіть із
ухваленням нового мовного закону, ще й із позитивними для
української мови поправками, просвітянам не варто розслаблятися –
адже в Україні основна проблема не в законах, а в дотримуванні їх.
Пригадаймо, з яким оптимістичним настроєм українці сприйняли
Конституцію України 1996 року, зокрема норми статті 10, за якою
українська мова наділялася статусом державної мови, а держава
взяла на себе зобов’язання забезпечити її всебічний розвиток і
функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території
України. Навіть після рішення Конституційного Суду України від
14 грудня 1999 року «Про офіційне тлумачення положень статті 10
Конституції України щодо застосування державної мови органами
державної влади, органами місцевого самоврядування та її використання у навчальному процесі в навчальних закладах (справа про
застосування української мови)», рішення, яке є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскарженим, причому Кримінальний кодекс України встановлює
за умисне невиконання рішення Конституційного Суду України
відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років, мені
доводиться від 2002 року до нинішнього дня в судовому порядку
відновлювати порушені конституційні норми застосування
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української мови як державної. Неодноразово мені вдавалося
через суд, органи прокуратури та МВС України в м. Луганську
зобов’язувати порушників цих норм дотримуватися їх.
Особливого розголосу, як в Україні, так і за її кордонами,
набула безкомпромісна боротьба між мною і державною
структурою України за отримання освіти державною мовою під
час мого навчання в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (далі СНУ ім. В. Даля). Найбільшим
своїм досягненням у правозахисній діяльності вважаю рішення
Жовтневого районного суду м. Луганська від 15 жовтня 2012 року,
у якому суд, розглянувши мій позов, визнав дії професора
конституційного права СНУ ім. В. Даля Фоміна А. І. – відмову
викладати мені лекції українською мовою – протиправними, та
зобов’язав адміністрацію вишу «забезпечити всебічний розвиток і
функціонування української мови в усіх сферах діяльності
Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля для Мельничука Сергія Андрійовича» [2, 210]. Додаткова
інформація: професор конституційного права Фомін А. І. у серпні
2012 року був делегований тодішнім Президентом України
Януковичем до робочої групи з питань розроблення системних
пропозицій стосовно змін українського законодавства у сфері
порядку застосування мов в Україні та проекту Державної програми всебічного розвитку й функціонування української мови.
Ці та інші факти моєї правозахисної діяльності документально
відображені в книзі «Моя боротьба за мову».
Як відомо, у багатьох країнах світу визначну роль у прогресивних змінах суспільства відігравали студенти. Це спонукає мене
приділяти особливу увагу проведенню презентацій своєї книжки у
вищих навчальних закладах з метою передавати студентам свій
досвід правозахисника. Сьогодні я дарую бібліотеці Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя друге доповнене
видання своєї книжки «Моя боротьба за мову». Я готовий виділити
час для її презентації в стінах університету й відповісти на всі
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запитання студентів і викладачів, яких зацікавить ця тема – факти
й обставини поширення нацистської ідеології «Русского мира» на
сході України, що призвело до відомих тяжких наслідків. Ми
мусимо це подолати.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Ігор БУРКОВСЬКИЙ
На шляху до утвердження
української мови
в Українській державі
(розширена версія усного виступу)
Шановні пані та панове!
Я опинився тут не випадково, бо з нинішньою урочистістю
пов’язана й моя біографія. Я був членом Ніжинського товариства
української мови від перших місяців його існування. Чому не від
самого початку? Тому, що спочатку банально не знав про
існування тут такого товариства – гучної реклами в місті за
тодішніх умов воно не мало, чи не єдиний, у всякому разі основний
спосіб поширення інформації про нього був «від вуст до вуст».
Довідався десь у травні від викладачки Антоніни Гафурівни
Петренко, відвідав його засідання й не гаючися вступив до цієї
досить незвичайної, як на тодішні мірки, хоч і не «екстремістської»
організації – бо принижене становище української мови мені дуже
дошкуляло. У липні того ж таки 1989 року став ініціатором створення та очільником Ніжинської організації Народного руху
України, тож відтоді основну свою увагу приділяв цьому напрямку –
розуміючи, що надійною гарантією відродження й розквіту
української мови може бути тільки українська влада, українська
самостійна держава. Але й із ТУМ не виходив – статути обох
організацій такого поєднання не забороняли.
Ми всі – ТУМ, Рух, УГС – УРП й чимало інших подібних
організацій – служили спільній справі. Ми боролися (мирними
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засобами) за наше національне визволення, за нашу українську
державність. Але, мусимо визнати, наша діяльність була
малоефективною. Наш народ надзвичайно тяжко постраждав за
часи московського панування. Крім багатьох мільйонів загиблих і
легіонів ненароджених від голодоморів, терору, репресій, воєн –
наслідків московської політики, слід не забувати й про страшні
духовні втрати. Це втрати від московської політики денаціоналізації й пов'язаної з цим деморалізації, від московського
шовінізму, внаслідок чого український народ зазнав глибокого
духовного занепаду, зазнав патологічних деформацій свідомості,
затримки ментального розвитку. Нагадаю також, що московський
терор і репресії, та й війни, виконували своєрідну селективну
функцію. І цей духовний занепад, підсилений згаданою негативною селекцією, відбився не лише на масі народу, а й на тій його
частині, що мала виступити в ролі проводу, еліти. Коли настав той
слушний час, до якого ми мали бути готові, серед нас не
знайшлося нового Богдана, нового Петлюри, не знайшлося, можна
подумати, навіть людей без особливої харизми, але з достатніми
діловими якостями – щоб, опинившися на керівних посадах у
наших організаціях, повести справу більш-менш успішно.
Насправді люди, здатні до такої праці, серед нас траплялися (тепер
їх стало й набагато більше), але на важливих посадах опинилися,
як правило, не вони, і ця ситуація дотепер істотно не поліпшилася.
Через те національне визволення українського народу (воно
включає в себе й соціальне) розтягнулося на цілі десятиліття – дай
Боже, щоб воно відбулося в головних рисах за біблійні сорок років.
Хоча здобутки, звісно, є. Найголовніші – це наша свобода, що її ми
нещодавно відстояли, уже не вперше, і наша державність, яку й
зараз доводиться захищати. Є й свіжі успіхи – як-от декомунізація,
нехай і спізнена (вона мала б завершитися чверть століття тому),
або зрушення в знову ж таки забарному процесі творення
української церкви. Але на сьогодні не виконано й половини
завдань, які стояли й стоять перед нами. Не виконано
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найголовнішого – побудова української національної держави, хоч
територіальну державність маємо вже 27 років. Не виконано
необхідної умови реалізації цього завдання – здобуття політичної
влади (її «контрольного пакету»), не приборкано антиукраїнських
сил. Нашого національного багатства досі не передано в українські
руки – зграю компартійних паразитів-«інтернаціоналістів», які
розпоряджалися ним раніше, замінила ще зажерливіша зграя їхніх
спадкоємців – аполітичних паразитів-чужинців (етнічне походження деякої їх частини не має значення). На більшій частині
українських земель українська мова й далі перебуває в стані
занепаду. Мало того: немає жодної серйозної політичної сили, яка
мала б на озброєнні більш-менш адекватну, ґрунтовну українську
національну ідеологію – тож немає й реальної перспективи
відносно швидкої побудови української національної держави.
Визначну роль у створенні такої ситуації відіграли свого часу
наші «куратори» з саатвєтствующіх орґанаф. Я, тодішній
рухівський активіст регіональної ланки, знаю й деякі конкретні
приклади уваги, що її вони проявляли до нас. Вони подбали про те,
щоб узяти під свій контроль наші організації – через свою
агентуру, заслану до наших рядів, тих, що були в них на гачку,
продажних, просто осіб, піддатних на їхній вплив, якими легко
маніпулювати. Частина тих людців і досі перебуває в лавах наших
організацій, на важливих постах, досі служить вільно чи невільно
Москві. Так, роль згаданих структур у наших негараздах, треба
гадати, неабияка: відомі їхні давніші успіхи в поборюванні українського визвольного руху – і петлюрівців, і оунівців. Але не це
найголовніше. Найбільше лихо – це наша недолугість, характеристика, що стосується і мислення, і волі, і характеру. Неуспішність
нашої діяльності – передовсім від цього, і без цього не могла б
бути успішною потаємна діяльність наших супротивників – ще
одна серйозна перепона на нашому шляху.
Зрештою, на ворожу агентуру є дуже простий і досить дієвий
засіб – ротація керівних кадрів. По їхніх плодах пізнаєте їх. Хто
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веде справу добре – той може претендувати на один додатковий
термін перебування на посаді. Хто веде справу провально – той має
не добути й одного ординарного терміну. А яка там причина – чи
свідомий саботаж, чи щось інше – то вже навіть не так і важливо.
Але погляньмо на сучасну «Просвіту» (інших українських організацій наразі зачіпати не будемо). Її керманич займає своє крісло
(початково – під іншими табличками) вже мало не три десятиліття.
Ця антидемократична аномалія ще могла б мати певне
виправдання, якби справи під керівництвом того діяча та його
штабу йшли надзвичайно блискуче – але ж справи під їхнім
керівництвом ідуть геть інакше. Вороги українства мають бути
вельми вдоволені з настільки безпечної для них «Просвіти». За
такий час і за таких умов (ще й із фінансовою підтримкою від
держави!) можна й треба було піднести національну свідомість на
Осередніх землях до рівня Західних, а на Південних та Східних –
бодай до сучасного рівня Осередніх. Історія дає приклади. У
міжвоєнний період, за неповних два десятиліття, у незрівнянно
менш сприятливих умовах організовані й неорганізовані
просвітяни вплинули на людність Західної Волині – перед тим
украй відсталого глухого закутка Російської імперії, одного з
найблагодатніших теренів для розгулу московського чорносотенства – так, що за рівнем національної свідомості вона
зробилася ближчою до здавна просвіченої Галичини, ніж до
Полтавщини чи Київщини, від яких раніш помітно відставала.
(Порівняйте становище української мови в сучасних Луцьку чи
Рівному і в Чернігові – сто років тому було однакове). Вагомих
здобутків досягли тогочасні просвітяни й на Закарпатті (та,
зрештою, скрізь, де вони мали змогу працювати) – завдяки їм
учорашня відстала, темна мадярська колонія, баламучена до того ж
численними москвофілами, 1938 року перетворилася на синьожовту Карпатську Україну, нехай і розчавлену 1939 брутальною
силою загарбника. Натомість у часи Незалежності національна
свідомість українців зростає дуже повільно, і то більше стихійно,
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ніж завдяки громадським організаціям чи освіті (на яку громадські
організації теж мали б чинити потужний вплив – і жорстким
тиском, і «м’якшими» способами).
Оглядаючи цю сумну ситуацію з сучасною «Просвітою» (а це
тільки один приклад), не слід дуже дивуватися з такої масової
ментальної безпорадності (не буду зараз добирати чіткішого
виразу), треба знати, що ця недуга дуже поширена не тільки в нас,
а навіть і в найуспішніших народів. Але притомна меншість
інтелектуалів-українців повинна врешті-решт здобутися на створення дієвої української організації, яка забезпечить створення
міцної української національної держави, здобувши державну
владу, попередньо завоювавши масову прихильність і підтримку.
Як цього досягти – спосіб відомий: вплив на масову свідомість,
передовсім і понад усе завдяки розгортанню ефективної української пропаганди (маючи розроблену відповідну ідеологію – яка
гарантуватиме й успішне використання здобутої влади). Інтелектуальні сили для цього знайдуться, потрібні лише воля та енергія.
Інакше шлях нашого народу до кращої долі буде тяжким,
плутаним, а отже й довгим.
Як людина з філософською освітою, на закінчення дозволю
собі висловити глибоку впевненість у перемозі української справи.
Слава Україні!
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ІІІ НІЖИНСЬКА ТЕМАТИКА

Надія БОЙКО
Ніжинська «Просвіта» – берегиня
українського слова

Колись…був я молодий,
А ти, дитина, гралась на колінах…
Тоді пригадую всю Україну,
Заквітчану Просвітами.
Г. Мазуренко
Новітня історія «Просвіти» як української громадської
організації культурно-освітянського спрямування бере початок від
11 лютого 1989 року. Протягом двох днів (11–12 лютого) у Києві (у
Республіканському будинку кіно) відбувалася Всеукраїнська
установча конференція Товариства української мови імені Тараса
Шевченка, де ухвалено статут і обрано керівні органи. У роботі
конференції взяли участь і ніжинці – активний громадський діяч,
український патріот, інженер Ніжинського жиркомбінату М. П. Шкурко та завідувач кафедри української мови Ніжинського державного
педагогічного інституту імені Миколи Гоголя Н. І. Бойко.
Товариство української мови імені Тараса Шевченка посіло
помітне місце в процесі загальнодуховного та національного
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відродження українського народу, відіграло визначну роль у
розвитку української мови, у справі надання їй високого
державного статусу. Виразно лінгвальне спрямування діяльності
Товариства української мови не завжди було пріоритетним,
оскільки його діяльність передбачала втілення в життя й низки
власне просвітницьких ідей, поєднання мовних проблем із
дидактичними, мовних реалій із вихованням молоді в українському
національному дусі, забезпеченням і створенням глибоко патріотичної атмосфери в колективах, сприятливої для поширення
українських національних ідей. Пізніше (12 жовтня 1991 року)
Товариство української мови імені Тараса Шевченка було
реорганізоване у Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені
Тараса Шевченка.
Корінний ніжинець М. П. Шкурко, людина з активною
життєвою позицією, зініціював створення Ніжинського осередку
Товариства української мови (далі – ТУМ) на базі колективів
кафедри української мови та кафедри української літератури
(завідувач – професор О. Г. Ковальчук) Ніжинського державного
педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. Ідею створення
Ніжинського осередку ТУМ підтримало керівництво, ректор
(професор Федір Степанович Арват) та декан філологічного
факультету (професор Григорій Васильович Самойленко) –
справжні патріоти Ніжинської вищої школи, української мови,
літератури, культури. Для проведення установчих зборів заздалегідь був виділений клуб Гоголівського корпусу. Для роботи
поточних засідань Ніжинського осередку ТУМ керівництво вишу
також забезпечило належні умови, виділивши для регулярних
зібрань найкращу аудиторію філологічного факультету – 215-ту (зі
змістовним і високоестетичним оформленням інтер’єру й комфортними кріслами).
Установчі збори Ніжинського осередку ТУМ відбулися рівно
30 років тому – 25 лютого 1989 року в стінах актової зали (клубу)
Гоголівського корпусу. Щоправда, погода того дня була похмура,
53

зала менш освітлена, скромніше оформлена, навіть дихала прохолодою… Сьогоднішнє ж ювілейне зібрання, 25 лютого 2019 року, по-справжньому врочисте, святкове. Воно позначене сонячним
днем, благословенням українського генія (у залі – великий портрет
Тараса Шевченка); є не менш патріотичним за змістом, ніж
1989 року, і значно вишуканішим візуально, зі змістовнішим
оформленням зали, а ще – з почесними грамотами, подарунковими
виданнями книг, теплом зовнішнім і внутрішнім, про що подбав
присутній у нинішній світлій залі теперішній ректор – доцент
Олександр Григорович Самойленко. І ще одна прикметна й цікава
ознака сьогоднішнього зібрання – відсутність президії.
30 літ тому президія зібрання була традиційно розміщена на
сцені клубу Гоголівського корпусу. У центрі президії – почесний
гість, присутній і зараз у залі, – голова Чернігівської обласної
організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка
Василь Федорович Чепурний, активні учасники зібрань Ніжинського осередку ТУМ інженер Микола Пантелійович Шкурко та
доцент кафедри української літератури Павло Олександрович
Сердюк, секретар установчих зборів – доцент кафедри української
мови Галина Михайлівна Шелемеха (Вакуленко).
Створення Ніжинського осередку ТУМ підтримав тодішній
мер Ніжина Анатолій Платонович Романенко, який і посприяв
своєчасній офіційній реєстрації Ніжинського осередку товариства
ТУМ – 21 березня 1989 року.
Учасники зібрань говорили тоді про проблемні сторінки нашої
минувшини й сьогодення, про наболіле: відсутність можливості
формувати мовну політику на державному рівні, про домінування
в місті й обласному центрі шкіл із російською мовою навчання,
про надмір російськомовних освітніх книжкових видань, радіо- й
телепередач; про образи на зразок «націоналіст», якщо ти спілкуєшся лише українською мовою тощо. До створення в українській
державі й у сім’ї культу української мови закликали у своїх
емоційних виступах насамперед викладачі Ніжинського педінсти54

туту, присутні на зібраннях осередку ТУМ: Павло Володимирович
Михед, Марія Миколаївна й Олександр Григорович Астаф’єви,
Володимир Павлович Крутиус, Микола Петрович Недюха, Петро
Макарович Никоненко, Світлана Панасівна Лукач, Петро Матвійович Дробот, Олександр Васильович Жомнір та ін.; учителька
української мови та літератури СШ № 10 Тетяна Гнатівна
Кобернюк, учитель історії СШ № 10 Пантелій Іванович Шкурко,
економіст Людмила Пантеліївна Карпунцова (Шкурко) та ін.
З ініціативи доцента кафедри української літератури Георгія
Яковича Неділька, відомого в Україні та далеко за її межами
шевченкознавця, члени Ніжинського осередку ТУМ започаткували
всенародний збір коштів на спорудження пам’ятника Тарасові
Шевченку в Ніжині. Ідея була успішно втілена в життя. 21 вересня
1991 року в міському парку імені Тараса Шевченка відбулося
урочисте відкриття першого після 24 серпня 1991 року (проголошення Акта про незалежність України) величного пам’ятника
Кобзареві.
Діяльність Ніжинського осередку ТУМ позначена активною
співпрацею з кафедрою української мови, генеральним директором
Просвітньо-виробничо-комерційної фірми «Сяйво», директором
Благодійного фонду «Ніжен» М. П. Шкурком. Результатом такої
співпраці стала низка спільних засідань, присвячених стану виконання Закону про мови в Україні, сучасним поглядам на походження української мови, мовно-культурній ситуації в Україні (соціопсихологічний та методичний аспекти), а також підготовка й
проведення Всеукраїнських мовознавчих конференцій, серед яких –
«Історія української лінгвістики» та «Репресовані мовознавці». За
матеріалами останньої укладено й опубліковано збірник наукових
праць «Репресовані мовознавці» (Ніжин: Видавництво НДУ
ім. М. Гоголя, 2010; науковий редактор – Н. І. Бойко).
Діяльність ТУМ сьогодні, як і колись, спрямована на
утвердження високого державного статусу української мови,
ухвалення нового Закону про державну мову, нового Правопису;
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на вдосконалення мовних норм, мовної культури (очищення мови
від росіянізмів, розмовних сленгізмів, некодифікованих лексем,
здеформованих словосполучень тощо). Важливою проблемою є
вироблення українських нормативних стандартів в ужитковій
сфері: правильне найменування громадських та суспільних організацій, установ, акціонерних товариств, фірм, різноманітних закладів на основі питомих українськомовних словотвірних моделей,
українського (а не чужомовного) лексичного складу; упорядкування рекламних оголошень, текстів, повідомлень, афіш тощо
відповідно до чинних правил української правописної системи, до
вимог мовної культури.
Наступний важливий аспект – досконале знання мови,
формування високої мовленнєвої культури в діяльності державних
службовців. Держава, вимагаючи від держслужбовців обов’язкового знання державної мови та обов’язкового користування нею,
повинна забезпечити належні умови для вивчення української
мови. Переконана, що один центр мовної підготовки державних
службовців у Чернігівській області не зможе зреалізувати цю
високу державну мету (настанову, вимогу). В інших, значно
менших територіально областях таких центрів навчання української мови функціонує по кілька, тому архіактуально сьогодні, щоб
сама держава долучилася до реальної репрезентації державної
мови, яка за своєю духовною сутністю заслуговує щонайбільшої
уваги та пошани.
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Павло МИХЕД
Про переддень
Незалежності…

До нинішньої українсько-російської війни лунали розмови про
те, що Україна отримала свою Незалежність без якихось надзусиль
і жертв. Хоч події останніх років зняли цю тему з порядку денного,
однак національно-визвольний рух, що передував здобуттю Незалежності, залишається цікавою сторінкою історії України. Давно
помічено, що будь-яке послаблення («лібералізація») влади в
імперському просторі Росії щоразу означалося хвилею піднесення
національної самосвідомості, що заявляла про себе в різних сферах
національного буття.
Якщо ми поглянемо на два попередні століття, то побачимо
певну закономірність в історичній динаміці національної свідомості. Вона виявляється у виразній тріаді, що в ній почергово
і,
домінують
поетично-інтуїтивний,
науково-раціональний
нарешті, політичний момент, котрий завжди є спробою втілення
рефлексій перших двох етапів розвитку національної свідомості.
«Енеїда» Котляревського й Харківська школа романтиків розбудили інтерес до українства та його минулого, а «Історія Русів»,
збірники М. Цертелєва «Опыт собрания стаpинных малоpоссийских песен» (1819), «Украинские народные песни» (1827),
«Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (1834) та
його лінгвістичні студії, історичні праці Д. Бантиш-Каменського
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підготували ґрунт для діяльності Кирило-Мефодіївського
товариства з його політичними ідеями.
Ланцюг-тріада наступного етапу – поезія Шевченка, школа
Антоновича з легітимізацією міфу України-Руси в історичних
працях М. Грушевського та, нарешті, революційні події 1917–
1920 років.
Якщо поглянути на другу половину ХХ ст., то вона почалася з
«шістдесятництва» – поетичного, далі загальнолітературного, а за
тим і мистецького (згадаймо «поетичне кіно»), але вже 70-ті стали
роками раціонального, наукового осмислення українства, а разом з
тим – зародження виразно політичних організацій, як, наприклад,
Гельсінська група. Оголошена в Москві «перестройка» підняла
хвилю організаційного будівництва – різних неформальних об’єднань, клубів, товариств (серед них і ТУМ), Меморіалу, що
об’єдналися довкола політичної за своїм характером організації,
Народного руху України (первісно – «Народний рух України за
перебудову»). Рух став тим річищем, у яке влилася велика
кількість культурологічних, екологічних, правозахисних та інших
громадських організацій різного спрямування, що швидко політизувались і стали осердям політичної боротьби за Незалежність.
Варто при цьому відзначити роль Чорнобильської катастрофи,
яка своїм нелюдським змістом зібгала й перекреслила комуністичну риторику, додала національним протестам моральної сили і
зробила комуністичний режим значно вразливішим. Супроти цієї
події та її інтерпретації в комуністів не було аргументів, і
національні активісти використали це сповна.
Таким чином, витворився досить потужний український
народний рух¸ який і привів до перемоги національних сил.
***
Дещо зі спогадів про ті події. На порубіжжі 1980–1990 рр.
спротив комуністичній владі зростав на очах. Його каталізували
невмілі й непевні кроки влади, як на верхах, так і на місцях.
Повновладдя розбестило правлячі кола, вони не вміли «грати в
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захисті». При цьому й гадки не було, що влада впаде, просто не
вірилося, що цього монстра можна повалити. Залишалося зривати
з нього покрову непомильності, змусити суспільство реально
подивитися на те, що відбувалося в країні, на тотальну денаціоналізацію України, на глухоту імперського Центру до потреб
національних республік – таким об’єктивно було наше завдання.
Два епізоди, котрі, як на мене, дають уявлення про той час.
Весна 1990 року, мабуть, кінець квітня, переддень вихідного. Я йду
додому з роботи – і чую гамір у парку Шевченка. Звертаю на
дорогу через парк і підходжу до літньої естради, звідки й лунає
гомін. Вона вщерть заповнена людьми. Біля входу зустрічаю
Миколу Шкурка, запитую: що за люди зібралися? Виявляється,
завод Сільмаш святкує якийсь ювілей, і народ зібрався з цього
приводу. А політична ситуація того моменту була така, що Литва
(першою з «союзних республік») уже проголосила відновлення
своєї незалежності, і Москва відповіла на це економічною
блокадою незалежної республіки. Керівництво Сільмашу, попри
те, що Литва була одним із важливих споживачів продукції заводу,
з готовністю заявило про підтримку блокади. Тоді ми ще не були
так економічно підковані, як сьогодні, але розуміли, що відмова
виконувати зобов’язання з постачання продукції зашкодить заводу.
Інший аспект справи, який нас турбував – це підтримка Литви в її
протистоянні з Москвою. Саме про це ми й поговорили з Миколою – і рушили до сцени з наміром роз’яснити ці речі. Коли
ведучий вигукнув: «Хто ще хоче сказати вітальні слова?» – ми
підняли руки. Привітавши публіку, заговорили про своє, наболіле.
Була в тому якась нагальна потреба втрутитися, пояснити,
висловити наші думки та ідеї людям, які зібралися на свято і яких
чекало веселе застілля. Але нас слухали, ніхто не перервав. Вони
чули незвичні для їхньої свідомості думки й аргументи. Саме з тієї
блокади, до слова, і почався занепад заводу, а з Литви – і розпад
«Союзу». Те, про що ми говорили зі сцени, було не пророцтвом,
але очевидним станом речей для неупереджених голів. Щоправда,
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українська незалежність тоді залишалася лише в захмарних мріях.
Інший досить цікавий епізод стався чи то наприкінці 1989-го,
чи теж на початку 1990 року. У центрі дискусій того часу, зрозуміло, опинилася мова. Національний рух за збереження мови
почався з діяльності ТУМ (товариства шанувальників української
мови), на перший погляд, далекого від політики за задекларованими принципами. Однак зі зміною політичних настроїв у країні
поступово політизувалося й товариство, і багато його членів
пізніше поповнили ряди політичних партій та рухів. Варто
зазначити, що сам характер громадської комунікації в докомп’ютерну еру мав доволі обмежений арсенал форм і засобів. Чи не
єдиною публічною формою, крім мітингів, залишалася газета.
Ніжинська «Під прапором Леніна» була наскрізь комуністичною, і
пробитися на її шпальти було справою майже неможливою. Разом
з тим газета в часи «перестройки» намагалася зачіпати гострі
проблеми, зокрема й мовне питання, провокуючи дискусії зі
зрозумілими акцентами. В одному з чисел була надрукована стаття
журналістки багатотиражки Ірини Наконечної – вона проспівала
хвалу російській мові, без якої українцям зав’яжеться світ. Це
виглядало зверхньо щодо рідної мови, і я написав відкритого листа
журналістці, де намагався спростувати тезу про неспроможність
української мови бути мовою науки, наводив для прикладу факт
видання «Енциклопедії кібернетики» 1973 року українською
мовою, наводив інші приклади повноцінного функціонування
української мови. Листа, дещо неочікувано, газета надрукувала. І
тільки пізніше став зрозумілим задум редакції. (Була дещо
збентежена й журналістка, яка при зустрічі зізналася, що не зраділа
адресованому їй публічному посланню). А задум редакції полягав
ось у чому: спровокувати дискусію, а потім розбити вщент тих, хто
наважиться винести на газетні шпальти інакомислення. Довго
чекати не довелося, «крамольник» упіймався на гачок. Після мого
листа редакція замовила статтю викладачеві наукового комунізму
доценту Пшегодському, який, прикрившися «прапором Леніна»,
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мав утвердити істину в мовному питанні. Доцент Пшегодський
підготував статтю, у якій із позиції «прогресивного вчення»
розтрощив упень мої твердження. У ті часи було заведено, що
після виступу газети мали бути висновки. Відповідний партком
зобов’язаний був зайнятися персоною, котра виявила політичну
незрілість. Заступник головного редактора товариш Каганов, як
мені розказали пізніше, зателефонував у партком педінституту й
запитав, яке рішення прийнято після викривального виступу газети –
вона мала у відведений термін надрукувати інформацію про це. На
подив редакції, об’єкт їхньої критики виявився не членом партії
комуністів, хоч і завідував кафедрою літератури. На цьому історія
не закінчилася, бо я засів за читання праць Леніна з національного
питання, і дуже швидко збагнув, що було два Леніни. Один –
дореволюційний, енергійно проповідував право націй на самовизначення [але тільки до певних меж, застерігаючи, щоб уярмлені
народи Російської імперії не «зловживали» тим самовизначенням:
«за право на відокремлення, але проти відокремлення» – Ред.], а
другий, пізніший, був обережнішим і стриманішим, оберігаючи
імперію. Перший з них став моїм помічником, однодумцем з цілої
низки питань. З його допомогою мені вдалося підважити чимало
тез самовпевненого знавця наукового комунізму. Стаття вийшла
розлога та іронічна, не без гумору. З нею я подався до головного
редактора. Той попросив залишити текст і прийти пізніше, а коли я
з’явився на його ясні очі, вирік: «Друкувати не будемо». На мої
слова, що редакція звинуватила мене в політичних гріхах і
відмовляє в праві на захист, повторив відмову. Я забрав свої
папірці й пішов прямо до першого секретаря міськкому Віктора
Процька, який не так давно був обраний на свою посаду партійною
конференцією після гарячих дискусій. Часи мінялися. Він мене
вислухав і запитав: «Стаття з вами?» Я подаю написане, він
підходить до вікна і швидко та зосереджено читає. Після
прочитання, не виказуючи емоцій, каже до мене: «Занесіть у
редакцію!» Я відповідаю: «Так мені щойно відмовили!» Після
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невеликої паузи він повторив: «Занесіть у редакцію!» І тут я
зрозумів, що є ще й телефон, який мене обжене. Статтю я мовчки
передав головному і зник. За декілька днів її надрукували. Ректор
інституту Ф. С. Арват при зустрічі, посміхаючись, мовить: «То
думаєте, капелюха треба вдягнути?» У статті був такий жарт.
Спіймавши опонента на одному пафосному й самовпевненому
твердженні, я писав: «Зніміть капелюха перед нашим автором!
Зняли? а тепер вдягніть, бо…» – і я продемонстрував читачеві
непереконливість того твердження мого опонента.
Так закінчився цей епізод місцевих дискусій про мову, а такі
епізоди виникали раз по раз. Скільки було, наприклад, розмов,
звернень, виступів на мітингах про оголошення на вокзалі
українською мовою. Це ціла епопея. І столиця тут не правила за
приклад, бо в ній декілька місяців ішли дебати про доцільність
використання української в київському метро.
Старе відступало, але чинило запеклий опір. Кипіли словесні
баталії. Ми й гадки не мали, що криваве протистояння ще
попереду.
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Ольга РОСТОВСЬКА
Просвітянські спогади

Світле та величне слово – «Просвіта». Воно не випадково
перегукується зі словами духовного гімну України – «Молитва за
Україну» (слова О. Кониського, музика М. Лисенка):
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Хіба не символічно, що автор слів цього гімну, який уперше
прозвучав 1 серпня 1885 р. в Тернополі, народився в селі Переходівка
на Ніжинщині? Дитинство Олександра Яковича Кониського (1834–
1900) пройшло в місті Ніжин, про яке він згадував пізніше: «Ніжин –
місто невелике. Водночас воно було осередком просвітництва
Чернігівщини та півночі Полтавщини. Тут красувався тоді
Безбородьків ліцей. До того ж за Ніжином було славнозвісне
минуле історичне…» Про козацькі часи говорити тоді було небезпечно, адже за діяльністю української інтелігенції вели суворий
нагляд імперські структури. Це вже відроджена сучасна Всеукраїнська «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка своє перше зібрання приурочила до 500-ліття козацтва. Нині визнано, що Ніжин – місто козацьке.
Уся історія товариства «Просвіта» засвідчує, що його члени
несли в широкі кола народу світло науки й національної культури,
пропагували українську пісню, книгу, плекали рідну мову, віру та
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пробуджували державотворчі настрої. Не раз і не два репресована,
«Просвіта» відроджувалась, як Фенікс із попелу.
З0 років тому завдяки національно свідомим громадянам у
Ніжині постало Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка –
воно стало спадкоємцем «Просвіти», яка припинила свою діяльність у 20-х рр. XX ст. Серед його членів були юристи, медики,
перші підприємці, службовці, робітники, викладачі, вчителі, студенти,
учні, журналісти. Зримо пам’ятаю, як у залі клубу Гоголівського
корпусу молодий та завзятий М. П. Шкурко разом зі своїми однодумцями, всупереч тодішнім стереотипам, звертався до критично
мислячих студентів і викладачів із закликами творити українську
Україну з загальнолюдськими, гуманістичними цінностями. По суті,
«Просвіта» брала на себе консолідаційну роль, оскільки в нових
реаліях демократії та плюралізму (багатопартійності) об’єднувала
прихильників незалежної від чужих урядів держави.
Пам’ятаю зустрічі з цікавими та ерудованими людьми з Чернігова, Києва, із зарубіжжя. Слід віддати належне керівництву
нашого інституту, насамперед Ф. С. Арвату й П. М. Никоненку, які
підтримували просвітянську справу, допомагали видавати газету
товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Ніжинського педінституту.
До когорти просвітян входили філологи, історики, математики,
музиканти. Серед них – П. О. Сердюк, подружжя О. Г. і О. М. Ковальчуків, О. Г. і М. М. Астаф’євих, Ю. І. та А. І. Бондаренків;
Н. І. Бойко, О. В. Забарний, С. В. Зінченко, В. М. Пугач, П. В. Михед, О. В. Жомнір, Ю. М. Давиденко, В. О. Аніщенко, Є. І. Коваленко, О. А. Кавунник, О. В. Турчин та багато інших (були й лектори та дописувачі до газети, не охоплені формальним членством, якот І. П. Костенко, О. Ю. Москаленко). Показово, що Олександр
Турчин, іще навчаючися в середній школі, разом зі своїм батьком
відвідував засідання товариства. А Ю. М. Давиденко, бувши
студентом IV курсу історико-філологічного факультету, опублікував у газеті «Просвіта» (№ 4–5 від 1994 р.) статтю з історії
Ніжинської «Просвіти» під назвою «Школа державності в чужій
державі». Згадується журналістка Ніжинської місцевої газети
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Онищенко Н. П., яка з полум’яним серцем і допитливим розумом
висвітлювала раніше замовчувані або забуті постаті та події в
історії культурно-освітнього життя.
Поступово відбувалася еволюція свідомості. Програмові положення товариства «Просвіта» – статус української мови як
державної; національне виховання молоді; утвердження незалежності України; гарантії прав у галузі духовного (релігійного) життя
тощо проголошено засадами офіційної державної політики. На початку 90-х рр. XX ст. досить значна частина викладачів і студентів
різних факультетів Ніжинського державного педагогічного
інституту ім. М. В. Гоголя ввійшли до Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка та стали членами інститутського
об’єднання товариства «Просвіта». Мета товариства, як зафіксовано в його «Статуті» – «відродження історичної пам’яті українського народу, формування національної свідомості». В основу своєї
діяльності товариство закладало «утвердження української національної ідеї, українського національного відродження, розвиток
національної культури та піднесення духовності і добробуту
українського народу». Громадська організація об’єднувала тих, хто
давав потужний імпульс для переосмислення історичних подій і
персоналій, хто словом і ділом, науковими дослідженнями, піснею
й музикою виборював і творив незалежну Україну.
У 1994 році керівництво нашого Ніжинського державного
педагогічного інституту доручило мені, як історикові та лектору,
очолити інститутське товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка,
що юридично було зареєстроване в квітні 1999 р., хоча фактично
діяло з початку 1991 р. під керівництвом доцента кафедри
математики М. М. Астаф’євої. Мене, як голову «Просвіти», тоді
введено до складу Вченої ради університету. До честі нашого
вишівського колективу, усі просвітянські ініціативи, усі наші
пропозиції знаходили в ньому підтримку. У місті ж – не завжди та
з труднощами. Члени товариства наштовхувалися на спротив,
нерозуміння, різні безпідставні звинувачення, бюрократичні
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перешкоди й таке інше. Робота здійснювалася на громадських
засадах, без жодних пільг чи заохочень.
Однак ми знаходили позитивний відгук серед студентів. Адже
студенти – це найчутливіша частина інтелігенції, вони, як критично мислячі та творчі особи, завжди були в перших рядах тих, хто
прагне якісних перетворень у суспільстві. Сьогодні студентство
тримає в руках цілий світ і безмежний океан інформації, завдячуючи Інтернету, а тоді воно потерпало від інформаційного дефіциту
й прагнуло позбутися його, як і інших негараздів нашого життя.
Аналізуючи діяльність
нашого вишівського товариства
«Просвіта», можна виділити кілька її основних напрямків:
1) Виступи викладачів та студентів з лекціями в колективах
міста й району.
2) Організація святкових заходів – до Шевченківських днів,
Дня жінки-матері, ювілеїв М. С. Грушевського й інших визначних
осіб тощо. На зібрання товариства запрошувалися вчителі, учні,
мешканці міста, проводилися концерти.
3) Публікація наукових та науково-популярних статей у
газетах і журналах (серед них міські – «Просвіта», «Ніжинський
вісник»; обласні – «Гарт», «Сіверщина», «Сіверянський літопис»;
всеукраїнські – «Київська старовина», «Ніжинська старовина»), та
видання історичних розвідок.
4) Участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських і
міжнародних заходах, присвячених проблемам національнопатріотичної роботи. Зокрема, незабутньою стала для мене участь
у II Всесвітньому форумі українців. Адже нашого цвіту – по всьому
світу. Пам’ятаю, як перед перервою оголосили, що наступним
питанням форуму буде анкетування щодо ставлення до історичних
постатей українського національно-визвольного руху. Із 12 осіб
чернігівської делегації в залі залишилося 3. Серед них була і я.
4) Вишівське товариство «Просвіта» співпрацювало з ніжинською культурно-просвітницькою спілкою громадян польського
походження «Астер».
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5) Міське та інститутське товариство «Просвіта» були причетні до спорудження земляного кургану на місці розстрілу в 1918 р.
учнівської й студентської молоді в Крутах. Нині цей меморіальний
комплекс шани полеглим борцям за волю України наснажує нове
покоління патріотів. «Революція гідності» 2014 р. з її жертовністю
героїв «Небесної сотні» та тисячами полеглих захисників територіальної цілісності Української держави радикально вплинула на
свідомість багатьох громадян, хоча й не принесла національної
єдності.
6) Завдяки зусиллям членів «Просвіти» відбувалися зміни й у
релігійному житті міста Ніжина. Так, Ніжинська Всіхсвятська
церква була віддана релігійній громаді УПЦ КП. Особисто мені
довелося звернутися з листом до мого наукового керівника
І. Ф. Кураса, який тоді обіймав посаду віце-прем’єр-міністра
України з питань гуманітарної політики. У листі, зокрема, писалося:
«У грудні 1994 року укладено угоду між виконкомом Ніжинської
міськради та громадою про використання відреставрованої Всіхсвятської церкви як духовно-просвітницького центру. В храмі
звучали студентські та дитячі хорові колективи, які виконували
шедеври української духовної музики. Богослужіння та професійний церковний спів лунають на рідній українській мові. Однак
через 4 місяці розпорядженням голови міськради призупинено
богослужіння в церкві…» Результат був позитивний. Нині в Ніжині
йде процес відродження храму Йоана Богослова, який має стати
окрасою нашого міста – сьомого чуда України. І вкотре закликаємо:
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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Юрій БОНДАРЕНКО
Документи скажуть більше

Поринати в спогади, безперечно, потрібно. Проте пам’ять
людська може дещо й змінити. Такі вже ми є. Тому документальні
матеріали – точніші свідки. Рідна мова й державна незалежність –
саме цими словами можна окреслити основні напрямки діяльності
Товариства української мови імені Тараса Шевченка на початку
90-х років.
Мова
Наше Товариство, власне, й зародилося з потреби захистити
українську мову. Сьогодні зроблено чимало, хоча до остаточного
утвердження рідного слова ще треба йти. Проте наприкінці 1980-х –
на початку 1990-х ситуація була складнішою. Зросійщення в СРСР
постійно набирало обертів, і зупиняти цей процес довелося
буквально за принципом «стоп-крана». Це стосується й Ніжина.
Ми, зокрема, вивчили питання про ступінь русифікації в освітніх
закладах міста. Як наслідок, народилося звернення до батьків
дітей, що підуть до школи.
Звернення Ніжинського товариства «Просвіта»
до батьків майбутніх першокласників
Шановні батьки, українці за національністю!
Так склалася доля нашої землі, що вона входила до складу то
Польщі, то Росії, і правителі обох держав намагалися або
ополячити, або русифікувати український народ. Це було потрібно
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їм для того, щоб, позбавивши національної самосвідомості,
тримати його в покорі. Тому вони виганяли українську мову зі
школи, церкви, армії, літератури, державних закладів. Але наш
народ проніс її через віки, зберіг і передав нам. На жаль в останні
десятиліття русифікація почала переходити з насильницької
форми в добровільну. Українці масово віддають своїх дітей до
російськомовних шкіл, навіть не задумуючись над тим, що забирають в України майбутнє. Адже, зрозуміла річ, мова – душа будьякого народу, вмирає мова – зникає народ.
Не оминув цей процес і нашого Ніжина. Колись полкове
козацьке місто, колиска багатьох діячів нашої культури тепер
втрачає найголовнішу ознаку українського – мовну.
Цифри говорять:
У Ніжині живе 85% українців і лише 15% людей інших національностей. Але майже 40% учнів здобувають освіту по-російськи, а 47% відсотків дошкільнят ходять в російськомовні групи
дитячих садків. Така ситуація підштовхує до гірких роздумів:
Чи можна буде назвати нашу землю українською через
п’ятдесят-сто років?
Чи збережеться одна з найдавніших у Європі культур?
Чи займе український народ належне йому місце у світовому
співтоваристві?
Так, шановні батьки, позитивна відповідь на ці запитання
значною мірою залежать від вас. Ми не перекреслюємо право
вибирати мову навчання, але закликаємо зробити цей вибір таким,
щоб ваші діти виросли справжніми українцями.
Тож хай вони навчаються рідною мовою!
Наведене звернення написано після ретельного вивчення
мовного питання й базувалося на інформації, одержаній від
міського відділу освіти (кількість дітей в українськомовних та
російськомовних класах) та відділу статистики (національний
склад населення Ніжина). Заклик до батьків підкріплено промовистими цифровими даними, які говорять самі за себе й мають
важливе історичне значення для розуміння тодішніх негативних
процесів в освітній галузі.
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Державна незалежність
«Просвіта» не була й не є аполітичною організацією. До її
складу входили і входять представники різних партій. На початку
90-х мало які збори просвітян відбувалися без політичних
дискусій, адже на порядку денному стояло головне питання –
здобуття нашої державної незалежності. У дев’яносто першому
році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності
України, відбувся референдум, який підтвердив прагнення українців здобути самостійність. Члени «Просвіти» брали активну участь
у тому процесі, проводили відповідну агітацію, виконували роль
незалежних спостерігачів. Про це, зокрема, свідчить ще одне
звернення до ніжинців.
Звернення Ніжинського товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка з приводу референдуму на підтримку
Акту проголошення незалежності України
Шановні земляки!
Незалежність – норма для будь-якого цивілізованого народу.
Адже тільки власна держава може бути гарантом задоволення
духовних і матеріальних потреб. Інших гарантів людство просто
не виробило. Саме тому в усі часи кожен народ намагався
вибороти це священне право – право бути вільним.
Боролися й ми. Але в силу різних історичних обставин Україна,
підійшовши до вирішального рубежу, так і не змогла здобути волі,
опинилася в залежності. Наслідки – катастрофічні. Та попри всі
біди, які існують сьогодні, є одна найбільша: прогресує процес
фізичного і духовного виродження нас як нації, зникнення з лиця
землі, із світової цивілізації. Тому першого грудня цього року ми
розглядаємо не тільки як рубіж, за яким стоїть життя чи
смерть всього українського народу. Пам’ятаймо: іншого зоряного
часу для нашої землі може і не бути.
Тож скажемо «ТАК» на підтримку Акту проголошення
незалежності України.
Паралельно з референдумом Україна вперше обирала свого
президента. Просвітяни й тут мали свою позицію, віддаючи
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перевагу В’ячеславу Чорноволу і вважаючи його найбільш гідним
кандидатом. Цікаво, якими б шляхами пішла наша історія, якби
В’ячеслав Максимович тоді очолив державу?
Звернення Ніжинського товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка з приводу референдуму на підтримку
щодо виборів Президента України
Шановні ніжинці!
Сьогодні ми не тільки замислюємося над тим, хто стане
Президентом України, а й виробляємо критерії оцінки людини, яка
має зайняти такий високий пост. Першого грудня, керуючись
власними оцінками, ми віддамо голоси за того чи іншого кандидата. А помилитися в цей скрутний час не можна. Тому думаємо,
що до кожного, хто вирішив балотуватися, потрібно висунути дві
основні вимоги: по-перше, чи має моральне право на президенство,
по-друге, чи володіє для керівництва державою необхідним
інтелектом.
На нашу думку, з тих, хто зареєстрований кандидатом,
В’ячеслав Максимович Чорновіл найбільше відповідає висунутим
вимогам. Він не був ні ідеологом командно-адміністративної
системи, яка довела Україну до убозтва, ні пристосуванцем до неї,
а поклав на олтар боротьби й незалежності все своє життя.
Крім того, Чорновіл не тільки бачить шлях виведення економіки з
кризового стану, а й володіє, що дуже важливо, необхідною
практикою. Його діяльність на посаді очільника Львівської обласної ради здобула високу оцінку навіть політичних супротивників.
Тому закликаємо голосувати за В’ячеслава Чорновола.
Звичайно, діяльність ніжинської «Просвіти» була ширшою,
ніж показують названі документи. Запам’яталося й активне
поширення української книжки, і відкриття пам’ятника Тарасу
Шевченку в парку з його іменем та меморіального знаку на шляху
перепоховання біля Спасо-Преображенської церкви. І поїздка з
групою львів’ян, серед яких був видатний письменник Роман
Іваничук, до Батурина, й участь у цілому ряді конференцій і з’їздів,
що відбувалися в Києві чи Львові. Загалом життя було активне й
цікаве. Спасибі всім, хто виявив небайдужість!
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Надія ОНИЩЕНКО
Золота цеглинка в споруді
теперішнього й майбутнього
(огляд газети «Просвіта»
1992–1995 рр.)

«Рада обласної організації Товариства «Просвіта» зареєструвала на правах районного об’єднання інститутську «Просвіту».
Щиро вітаємо всіх просвітян!»
Таким вступом починалося перше число газети Товариства
«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Ніжинського педінституту, заснованої 23 листопада 1992 року.
Редактор, а це була Марія Миколаївна Астаф’єва, у «Слові до
читачів» пояснила потребу в новому періодичному виданні. «На
історичному повороті усім відомої жовтневої революції істина
виявилася безпритульною сиротою в новому державному домі, її
нагородили стусаном і виставили за двері. Щодо періодичних
видань, то вони стали схожими один на одного, як дві краплі води:
від заклику пролетарів усіх країн до єднання і популярного профілю до осанни переконливим перемогам і успіхам радянського
народу під керівництвом мудрої, чесної і совісної партії. У нашому
місті залишилася одна газета, яка сумлінно виконувала й виконує
це партійне замовлення.
Не претендуючи на роль виразника абсолютної істини чи
глашатая просвітництва, хочемо, однак, частково заповнити вакуум в
інформаційному просторі, представляючи читачам різні погляди на
ті чи інші питання національно-культурного та політичного життя,
бо лише множинність точок зору наближає нас до істини».
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Запропоновану програму редакція виконувала протягом чотирьох років, до квітня 1996.
У першому числі привертають увагу роздуми Павла Михеда
«Куди йде вища школа?» Цитую: «Вже на рубежі 60–70-х років
західні соціологи забили тривогу з приводу того, що спеціаліст,
озброєний сучасним потенціалом знань, скерований природною
цікавістю до таїни життя, користю чи політичними лозунгами, але
без Бога в голові й душі, виступає не як будівничий, а як руйнівник
органічності життя, його форм – як природних, так і культурних.
Вища освіта, таким чином, що виховує еліту, перестає бути
високою в значенні її причетності до найвищих цінностей.
Гуманітаризація – це зовсім не розширення на природничих чи
технічних факультетах предметів гуманітарного циклу в механічному сенсі. Це спосіб гуманізації знання, спроба якщо не через
віру, то через пізнання абеткових наукових знань і мистецтв, що
об’єктом уваги мають людину, її екзестенційну суть, достукатись і
вплинути на той матеріал, з якого ліпиться моральний світ
людини».
Такі думки викладача й науковця є актуальними й тепер. Вони
стали темою дискусій учасників IX Міжнародного Конгресу
україністів у Києві, у яких я брала участь торік у травні.
Професорка Вроцлавського університету Аґнєшка Матусяк
підкреслила, що важливо вписати сучасну україністику в систему
нової гуманітаристики, яка залежить від студентського попиту, а
отже, не боїться нових інструментів і методів аналізу соціокультурного контенту, різних виявів перформативних трансформацій
мистецтва, соціальних медіа включно з «Фейсбуком», «Твіттером»
і т. ін. На її думку, сучасна гуманітаристика має бути міждисциплінарною.
1992 року ще не було «Фейсбука» й «Твіттера», і творці газети
«Просвіта» намагалися надолужити наші прогалини в абеткових
знаннях. Уже в першому номері Іван Костенко подає історію
інститутської Свято-Олександрівської церкви. Етнограф Олена
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Чекан розповідає про культ архистратига Михаїла на Поліссі.
Науковець Ніжинського краєзнавчого музею Олександр Морозов
пише про московський погром 1668 року в нашому місті. Торік
кафедра історії України на чолі з професором Євгеном Луняком
відзначила 350-річчя цієї події науковою конференцією та
реконструкцією.
Читаємо про візит Ігоря Качуровського до рідного Ніжина по
півстолітній відсутності. Торік Центр гуманітарної співпраці з
українською діаспорою нашого університету багатьма заходами
вшанував 100-річчя з дня народження нашого видатного земляка,
згадуючи той його приїзд, організований товариством «Просвіта».
Від самого початку існування сучасної «Просвіти» її члени
виступали захисниками української мови. Вартий уваги допис
Артура Конан-Дойля ніжинського «Великодержавний пуризм, або
життя, смерть і воскресіння пана Валуєва. Слідство веде Шерлок
Холмс».
З останньої сторінки дізнаємося про створення радою
«Просвіти» педінституту недільної школи національно-культурного спрямування та українознавчого лекторію. Привертає увагу
тематика: демократична ідея в українському державотворчому
процесі (доцент П. П. Овдієнко); Україна і Росія: діалог упродовж
віків (доцент П. В. Михед); українська тюремна лірика 1970–1990-х
років (доцент О. Г. Астаф’єв); «українська школа» в російській
музиці (кандидат мистецтвознавства Ю. І. Чекан); література
української діаспори (доктор філологічних наук О. Г. Ковальчук);
архітектурні пам’ятники Ніжина (доцент М. М. Астаф’єва).
Все це писалося, читалося й творилося в позаробочий час,
безгонорарно. Цікава деталь: автор допису Іван Костенко пожертвував на газету 30 купонів.
Отакі невеличкі внески, а ще грошова підтримка доктора
медицини Анатолія Лисого та його брата Володимира, наших
земляків зі США, дозволили збільшити наклад другого номера, що
вийшов у квітні 1993 року, з 990 примірників до 7000. Це для того,
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щоб ми всі прочитали велику розвідку «Де забарився, Одіссею?»
Ігоря Рудика про поета, прозаїка, перекладача, професора Українського вільного університету Ігоря Качуровського, дослідження
Віктора Ємельянова «З когорти нескорених» про трагічну долю
українського та чеського патріота, професора Ніжинського педінституту Є. А. Рихлика, бесіду Віктора Ємельянова й Олександра
Астаф’єва про діяльність осередків ОУН на Чернігівщині під час
Другої світової війни. Олександр Морозов історичними документами і власними археологічними розкопками переконував нас в
існуванні Ніжина в XIV столітті.
У «Хроніці подій» невеличка замітка «Як називається вулиця?» повідомляє таке: «За ініціативи працівників Ніжинського
краєзнавчого музею та громадських організацій виконком міської
ради народних депутатів ухвалив повернути вулицям міста їхні
історичні назви». Отже, декомунізація в нас почалася ще 1993 року, і ми – свідки й учасники тих історичних подій.
У квітні вийшло й третє число газети. Увагу привертає «Заява
парафіян» на останній сторінці: «Відбулися збори парафіян другої
у Ніжині громади Української Православної Церкви Київського
патріархату, зареєстрованої в обласній держадміністрації в листопаді минулого року. Понад 30 членів – викладачі, студенти, інтелігенція міста ще не мають свого храму. На зборах прийнято текст
заяви до облдержадміністрації з проханням передати громаді Всіхсвятську церкву по вулиці Євгена Гребінки, 31». 7 січня 2019 року
після Святкової літургії отець Сергій Чечин, перший настоятель
названого храму, вітав парафіян з визнанням Української церкви
Вселенським Патріархом.
У третьому числі Ігор Качуровський, описуючи «Життєвий і
творчий шлях Петра Одарченка» – ніжинського випускника й
викладача, вперше називає ніжинців – видатних діячів науки й
культури української діаспори, котрих знав особисто. Це була
перша спонука для Олександра Астаф’єва до створення 1999 року
в нашому виші Центру гуманітарної співпраці з українською
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діаспорою, до написання докторської дисертації «Лірика української діаспори: еволюція стильових систем». Тоді ж Олександр
Григорович уперше в Україні почав друкувати, саме в газеті
«Просвіта», спогади ще однієї ніжинки з діаспори, Ольги Мак, «З
часів єжовщини».
На початку 90-х років ми багато чого робили вперше, на
противагу багатьом «хатискраєнкам» уперто ступаючи в сліди
наших великих україноборців, котрі впевнено ходили коридорами
й аудиторіями Гоголівського вишу, вулицями нашого міста,
милувалися давніми храмами. Університетську (тоді ще інститутську) інтелігенцію підтримував ректор, академік Ф. С. Арват.
«Українознавство – не лише галузь знання, – стверджує він в
інтерв’ю «Щоб освіта стала національною». – Воно покликане
стати політикою і філософією нації і має систематично та
планомірно впроваджуватися в систему національної освіти на всіх
рівнях. Тільки за такої умови процес національного відродження
стане незворотним».
Уперше на рідну землю через газету повертались імена
Вадима Доброліжа, художника з Канади, поета Леоніда Полтави з
Канади, Івана Кошелівця з Мюнхена. Про його приїзд із дружиною
Еммою Андієвською прочитали ті, хто не зміг бути присутнім на
зустрічі в інституті 1993 року. Через 25 років поетку Емму
Андієвську нагородили Національною премією України імені
Тараса Шевченка, а наш Центр разом з Інститутом літератури імені
Т. Г. Шевченка НАН України виконав передсмертну волю покійного Івана Максимовича – 2018 року за рахунок обласного бюджету
ми видали збірку його найкращих літературознавчих статей.
Тираж газети змінювався залежно від пожертв на її друк. Але
незмінною залишалася українська націєцентрична позиція її
творців. 5–6 числа вже редагує й підписує Олександр Астаф’єв.
Олександр Морозов продовжує низку публікацій про ніжинських
полковників часів Хмельниччини та наступного періоду. Ольга
Мак описує жахи єжовщини, а Іван Костенко – силуети жертв і
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злочинців Голодомору. Марія Астаф’єва як голова громади УПЦ
Київського патріархату з’ясовує: «Для кого пишуться закони» – з
приводу загублених у Ніжинському міськвиконкомі заяв про
передачу в користування релігійній громаді Всіхсвятської церкви.
У першому числі газети за 1994 рік на першій сторінці член
Спілки письменників України, доцент Олександр Астаф’єв, та
історик, завідувач історичного відділу Ніжинського краєзнавчого
музею Віктор Ємельянов розмовляли на актуальну тему – «ОУН у
Ніжині».
«Комуністична пропаганда всіляко компрометувала масову
героїчну повстанську і підпільну боротьбу за волю і державну
незалежність України, що в період гітлерівської окупації вела ОУН
проти німецьких і більшовицьких загарбників. І пропаганда мети
своєї досягла», – читаємо в інтерв’ю. – Але в архіві колишнього
обкому компартії збереглася доповідна записка тодішнього начальника НКВС області «Про діяльність українського націоналістичного підпілля на Чернігівщині в період фашистської окупації». Цей
документ свідчить про те, що похідні групи ОУН почали діяти в
області з перших днів окупації, згодом тут утворилися свої
осередки ОУН. У Ніжинському, Носівському, Остерському, Бахмацькому, Борзнянському районах вони створили спортивне
товариство «Січ», відновили роботу товариства «Просвіта», заборонене радянською владою у 20-ті роки, а також відновили
діяльність Української Автокефальної Православної Церкви. Мета
цієї культурно-просвітницької діяльності, як писали у донесеннях
самі фашисти, – підірвати довіру до Німеччини, налагодити службу інформації, пропагувати ідею незалежності України та ідею
створення української армії для боротьби з німецьким вермахтом і
більшовиками. З цією метою оунівці проводили таємні збори, приймали присягу, видавали газети і листівки, створювали місцеве
управління і міліцію, закликали населення не здавати німцям зброї».
Організаторами та керівниками ОУН у Ніжині були випускники українського відділення філологічного факультету нашого
педінституту Дмитро Чичковський і Микола Поляченко. Ніжинці
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розповідали, що за їх ініціативи в місті вчинено кілька диверсій,
про справжній перебіг фронтових подій мешканці дізнавалися з
листівок за підписом оунівців.
Ніжинські просвітяни були серед тих перших львів’ян, тернополян і киян, котрі вшановували героїв Крут, і яких журналісти
«Ніжинського вісника» назвали петлюрівцями [для тих журналістів із деформованою свідомістю це слово було лайливим – Ред.].
Інший погляд висловила у фоторепортажі «Крути: пам’яті
полеглих» Марія Астаф’єва: «Думайте, люди! Муравйови відійшли,
їм на зміну прийшли жириновські…» Застереження є болючим і
сьогодні. Після жириновських прийшли путіни, мураєви, новінські…
Я звернула увагу на те, як доцільно відповідальний секретар
Олександр Безпалий використовує газетну площу. За підписом
Олександра Гадзінського від подає у двох замітках «Видає «Просвіта» інформацію про щойно видану книгу Ф. Д. Проценка «Мистецькі спомини. 1880–1930», упорядковану М. П. Шкурком, та
«Основи аналізи мовних форм (Стилістика)» І. В. Качуровського.
Газета ставала популярною не тільки в колі інтелігенції.
Родичі покійної чорниці Васси Химач показали Марії та
Олександру Астаф’євим фото й вітальні листівки своєї тітки та
бабусі, що стали приводом для написання історичного нарису
«Анфас і профіль Введенського дівочого монастиря» (1994 року
ще поруйнованого й нежилого). Читаємо: «Васса жила у цілковитій
гармонії із собою і людьми, і зуміла всі речі привести до повної
згоди із формою свого духовного «я». Вона жила такими високими
ідеалами, що перед ними тьмяніли держава, політика, революції,
війни, чвари, катаклізми й інтриги. Вона була вільною й
щасливою. І всіх довкола робила такими ж. Молодшим родичкам
передала «Рецепт від гріха», що й сьогодні слугує нам усім
моральною абеткою: «Накопай коренів покірності, збери квіток
душевної чистоти, нарви листків терпіння, набери плодів
щирості, усе це висуши постом, поклади в каструлю добрих справ,
додай води сліз покаяння, посоли сіллю братолюбія, подай щедрот
милосердя, у все це поклади порошок смирення, приймай щодня по
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три ложки страху Божого, одягайся в одяг праведності, і не
впадай у пустослів’я, а то застудишся і знову захворієш гріхом».
Відкриттям для колег і студентів нашого вишу стала
публікація доцента кафедри історії України Ольги Ростовської
«Людина в опалі, або роздуми на полях доносу» («Просвіта»
№ 4–5, 1994). Переглядаючи архіви КҐБ 1956 року, авторка
звернула увагу на справу завідувача кафедри російської та
зарубіжної літератури, доцента Григорія Петровича Васильківського, якого звинувачували в «націоналізмі» й «антирадянщині».
Гуманіст Васильківський не прийняв офіційної версії про події в
Угорщині 1956 року, трактовані як контреволюційний заколот
хортистів. Його міркування йшли всупереч санкціонованим
коментарям. Справедливо відгукнувся безпартійний громадянин
Г. П. Васильківський про компартійну свободу: «Есть только
свобода соглашаться с мнением сильных мира сего». Керівники
інституту, парткому, профкому, подаючи в Ніжинський міськком
партії характеристику на колегу, писали про наукову глибину його
лекцій і праць, ідейну витриманість, педагогічну майстерність,
громадсько корисну активність і рекомендували занести його
портрет на міську Дошку пошани.
1986 року Григорій Петрович пішов із життя, залишивши по
собі пам’ять і любов тих, хто його знав. Символічно, що музей
рідкісної книги університету, скарбниця мудрості людської,
увічнений його ім’ям.
У цьому ж номері цікаво прочитується архівна розвідка тоді
студента, а тепер уже доцента кафедри всесвітньої історії Юрія
Давиденка «Школа державності в чужій державі. З історії
Ніжинської “Просвіти”». Дослідник чи не вперше оприлюднив
відповідні документи Центрального державного історичного
архіву України з 1907 по 1923 роки.
Мовою документів описує події антибільшовицької війни на
Ніжинщині старший науковий співробітник філіалу держархіву
Чернігівської області в Ніжині В. І. Симоненко.
79

Павло Михед аналізує вибори до Верховної Ради України з
близького погляду, як він сам зазначає. Упадає в око його пророча
думка (висловлена, нагадаємо, того далекого вже 1994 року):
«Спроби загнати Україну до Союзу (а це робитимуть у Верховній
Раді депутати-комуністи від Луганська і Донецька) можуть
призвести до великої біди, до громадянської війни».
Молодий читач, котрий переглядатиме газету, переконається в
тому, як непросто українці виборювали незалежність у державі, що
проголосила себе вільною.
Голова церковної громади Марія Астаф’єва публікує на першій сторінці «Відкриту заяву» про дворічну бюрократичну тяганину, пов’язану з передачею релігійній громаді Всіхсвятської церкви.
«Уже другий рік від одного християнського свята до іншого
ми терпляче чекаємо, поки наші, з дозволу сказати, керівники і
блюстителі законів задовольнять наші законні вимоги. Найдивніше, що усі ці високопоставлені особи, які з цинічною впертістю
зневажають законодавство України, заповзято і наполегливо знову
балотуються на найвищі посади (а дехто вже й обраний) і
запевняють виборців у своїй непохитній готовності будувати
правову, та ще й українську, державу».
Така наступальність викликала неоднозначні відгуки читачів,
рядки з листів яких публікує газета. «Коли читаєш «Просвіту»,
кидається в очі її націоналістична спрямованість та деяке антикомуністичне забарвлення», – пишуть члени міської ради ветеранів
війни.
«Ваші гострі публіцистичні статті дуже актуальні: вони дають
рішучу відсіч тим численним ворогам України, які всіма силами
намагаються шкодити українському народові в його боротьбі за
відродження національної культури. Дуже дякую за працю
В. М. Ємельянова про мого вчителя Є. А. Рихлика, визначного
вченого, талановитого педагога і прекрасної людини». Це з листа
Петра Одарченка з Вашингтона.
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«Якщо попередні номери були занадто ліберально-просвітянськими, то останній мене дуже порадував. Редактор О. Астаф’єв
наче почув мою критику і зробив цей номер революційнонаступальним. «Ніжин прес-інформ» своєю в’їдливістю, сатиричністю втрапляє в самісіньку ціль. Молодці, просвітяни!». Так вважав
І. О. Кияшко, випускник Ніжинського педінституту 1940 року.
У наступному числі (№ 6–7 за 1994 рік) Іван Кияшко, інвалід
війни, гвардії майор, у відкритому листі до свого друга в часи
навчання, офіцера Степана Проценка описує страшну правду про
війну з національно-визвольним рухом на Західній Україні в часи
сталінщини. У рубриці «Повернуті імена» ніжинськими спогадами
ділиться Олександр Бондаревський, голова фундації Симона
Петлюри в Лондоні, випускник Ніжинського інституту соціального
виховання 1937 року. Серед своїх однокурсників він називає
Йосипа Позичанюка, талановитого письменника, політичного
референта Головного Командування УПА. Про нього вміщена
окрема велика публікація з фотоілюстраціями. У числі 16–17 за
1995 рік знову читаємо про героїв, на крові яких виросла безсмертна легенда воюючої поневоленої нації: про Спиридона Довгаля,
Павла Шандрука, про літераторів Анатоля Галана й Петра Одарченка, мовознавця Івана Миронця, іхтіолога Федора Великохатька.
Віктор Ємельянов витяг із архівів КҐБ «Справу ніжинських
священиків» Миколи Фоміна та Григорія Якимовича.
«Чи повернеться із небуття Всісвятська церква?» – знову
риторично запитує Марія Астаф’єва. «Будинок Заньковецької:
поки не пізно», – застерігає автор цих рядків. Нині маємо
українську церкву, а будинок Заньковецької приватизувала
теперішня влада.
Останнє 18-те число «ПРОСВІТИ», редаговане Олександром
Астаф’євим, вийшло у квітні 1996 року. Часопис відіграв визначну
роль у справі мобілізації українських сил у Ніжині. Маємо сьогодні
українську церкву, Центр гуманітарної співпраці з українською
діаспорою, повернуті імена правдивих українських патріотів,
пам’ятник Героям Крут – те, про що тоді тільки мріяли.
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Юрій ДАВИДЕНКО
Гортаючи пожовклі сторінки
архівних справ

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст., коли почався розпад СРСР та його
ідеологічних постулатів, досвід «Просвіт» прислужлився справі
національно-культурного відродження. 11–12 лютого 1989 року
відбулась установча конференція ТУМ ім. Т. Г. Шевченка, а
12 жовтня 1991 року товариство було реорганізоване у Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.
Цілком закономірно, що й Ніжин не стояв осторонь від
процесів організаційно-структурного будівництва товариства, тим
більше, що в місті існували давні просвітянські традиції, підтримувані насамперед інтелігенцією, освітянами. Дуже скоро в Ніжині
виникли міський та інститутський осередки організації. Відзначимо той факт, що на першому етапі товариство дотримувалося
традиційних форм і напрямків діяльності, які були притаманні
«Просвітам» у попередні періоди їх історії. Ніжинські просвітяни
почали боротьбу за українізацію мережі місцевих навчальноосвітніх закладів, проводили вечори, історичні лекції з актуальних
проблем української історії, сприяли заснуванню україномовних
друкованих ЗМІ.
Слід звернути увагу на питання вивчення історії просвітянського руху в нашому регіоні. У далекому 1992 році, бувши
студентом другого курсу історико-філологічного факультету, я
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почав досліджувати історію місцевих осередків «Просвіти». Це
була нова та цікава справа, бо на той період у більшості історичних
праць «Просвіта» та ії діяльність розглядалися з позицій радянської
методології.
Коли я гортав пожовклі сторінки архівних справ у Києві,
Ніжині, Чернігові, переді мною відкривалася справжня історія
товариства на Ніжинщині, проходили долі просвітян-подвижників
О. Плюща, І. Ковалевського, Г. Чуприни та інших. Через декілька
років побачили світ мої перші історичні розвідки в газеті «Просвіта», у журналі «Сіверянський літопис». Саме з цих досліджень і
розпочався мій науковий шлях. Хотів би подякувати старшим
колегам, що підтримували мене, допомагали в роботі. Це –
Є. Страшко, О. Астаф’єв, О. Ростовська, Ю. Бондаренко та М. Шкурко.
На сьогодні сюжети просвітянської історії на Ніжинщині
чекають подальших історико-краєзнавчих розвідок. Комплекс
наявних джерел та літератури дозволяє в майбутньому неупереджено висвітлити історію «радянізованих» Просвіт у 20-х рр. ХХ ст.,
повернути з небуття долі репресованих просвітян, що потрапили в
жорна сталінських репресій, розкрити діяльність «Просвіт» у
період нацистської окупації.
Що ж до ролі товариства «Просвіта» на сучасному етапі, то я
вважаю, що організація потребує серйозного переформатування
для подальшої боротьби за українську державність.
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Василь ПАБАТ
Спогади про перші кроки
ніжинської організації «Просвіта»

Є тільки два шляхи для людини: або
поліпшувати якомога час, в який живеш,
або ж пристосуватися до нього, не
пробуючи його змінити.
Павло Загребельний
У 1989 році думати про те, що Україна може стати незалежною державою, могли тільки мрійники. Вони об’єдналися в
ніжинському осередку Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка. На 70-тисячне місто тих, хто виявив бажання щось дійсно
робити задля збереження української мови, відродження державності, знайшлося десятків зо два.
Серед них був і я, студент філологічного факультету Ніжинського педінституту. У Товаристві були люди різних професій,
різні за освітнім рівнем. Але нас єднала любов до України, її мови.
Така налаштованість була притаманна одиницям, решта людей
жили своїми приземленими проблемами. Як достукатися до їхньої
свідомості, ніхто не знав.
У березні 1991 року в міському будинку культури проводилися заходи до річниці дня народження Тараса Шевченка, що їх
організувала влада. У вечорі пам’яті брали участь члени ніжин84

ського ТУМ. І тихе болото формальної показовості сколихнулося,
коли на сцену з гітарою вийшов мій товариш Ігор Сенченко.
Він виконав пісню «Суботів» на слова Тараса Григоровича, з
репертуару гурту «Кому вниз». Перед цим намагався виголосити
патріотичну промову хтось із рухівців – йому навіть не дали
завершити виступ, засвистали. Лише пісня змусила присутніх
замислитися. Потім я прочитав поему Шевченка «Іржавець», і це
теж подіяло!
У травневі дні того ж таки року відзначалася 130-та річниця
перепоховання праху Тараса Григоровича. У цій події ніжинське
Товариство української мови, а заразом і ми, активні студенти,
взяли активну участь. Проходячи ходою по місту разом із учасниками заходу – а це були гості з діаспори, видатні шевченкознавці, –
ми почули голоси школярів, що вигукували на нашу адресу
«бандерівці» та інші слова, що, на їхню думку, мали нас образити.
З’ясувалося, що до такої підлості дітей спонукали комуністи.
Але хід історії негідними вчинками спинити неможливо. Дні, які я
прожив з «Просвітою», були одними із найяскравіших. Далі було
відзначення 500-річчя українського козацтва, яке завершилося
козацьким маршем у Батурині. За сприяння ТУМ та інших
українських «неформальних» організацій було засноване Ніжинське козацьке товариство, яке я на той час мав честь очолити.
Були поїздки до Львова – по літературу, на святкування
Різдва, участь у подіях загальнонаціонального значення. Я був у
складі ніжинської делегації на відкритті меморіалу на місці битви
під Берестечком.
Ми горіли ідеєю серед пустелі байдужості. На нас дивилися як
на диваків, бо коли звичайні студенти у вільний час відвідували
кіно й дискотеки, ми йшли на збори Товариства, розносили листівки по найвіддаленіших кутках Ніжина. Проводили агітацію за Незалежність перед референдумом, що відбувся в грудні 1991 року.
Наївно думати, що за нами не слідкували тодішні спецслужби.
Ми ще до кінця не усвідомлювали, що наражаємо себе на
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небезпеку. Адже каральна система продовжувала існувати, і вона
вичікувала свого часу, щоб за наказом згори затиснути зашморг на
горлі національного відродження, як це не раз відбувалося в 30-ті
чи 70-ті роки минулого століття, а в менших масштабах – постійно.
Нам пощастило, історія зробила довгоочікуваний поворот.
Після здобуття Україною державності моя активність у Товаристві
зменшилася. З’явилася надія на те, що проблемою відродження
мови та національної свідомості буде займатися держава, а крім
того, олігархічна система створила такі умови, за яких прості люди
опинилися в скрутному матеріальному становищі.
Незважаючи на труднощі, члени ніжинської «Просвіти»
залишились патріотами. Але на державному рівні багато років
втрачено. Велася політика імітації національного відродження. Її
вдалося припинити ціною крові героїв Небесної сотні, тисячами
життів воїнів.
Життя показало: товариство «Просвіта» має продовжувати
свою діяльність, бо там, де її було мало, українські землі зараз
топче чобіт окупанта. Боротьба за мову не припинилася. Існує
загроза реваншу антиукраїнських сил. І першою розмінною монетою, яку принесуть у жертву «голуби миру», буде мова. Тому
«Просвіта» повинна продовжувати боротьбу за справжню Україну.
Те, що роботи в нас багато, означає, що є сенс цікаво та
змістовно жити, творити, прагнути й домагатись максимуму.
Бажаю ніжинській «Просвіті» в тридцятирічний ювілей отримати
новий імпульс, натхнення для подальшої діяльності.
Лише духовна й культурна перемога допоможе здійснити
українську мрію!
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IV З ІНШИХ РЕГІОНІВ

Володимир СЕМИСТЯГА
Просвітяни Луганщини в умовах
новітньої російській агресії
на Сході України

Духовно-культурне відродження завжди сприяло піднесенню
національно-визвольного руху, державотворчим пошукам українського народу. Від середини ХІХ століття й до нинішнього часу
культурно-просвітницький рух в Україні генерувала національно
свідома інтелігенція через створені нею ж численні товариства
«Просвіта». Засновані півтораста років тому в Галичині, вони
поширились Україною та поза її межами. Нагальний виклик
новітньої доби, прагнення докорінних трансформацій на шляху
повернення до європейської сім’ї народів привели до відродження
їх під назвою «ТУМ “Просвіта”», а потім – «Всеукраїнське
товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка». Це найвпливовіше
громадське об’єднання, сповідаючи ідеологію україноцентризму,
спонукало суспільство через правдиву історію, українську мову,
Церкву, культуру, народні звичаї й традиції замислитись над
проблемами історичної пам’яті, власного коріння та національної
ідентичності.
Східноукраїнські терени мають складну повчальну історію.
Науково обґрунтовано, що вони колонізовані автохтонним українським етносом, об’єднаним спільною тисячолітньою державотвор87

чою традицією, мовою, культурою, духовність, побутом, звичаями,
характерним господарським укладом тощо. Розкраяні за царськоімперської доби й штучно вмонтовані в різні адміністративнотериторіальні одиниці (Слов’яносербія, Новоросійська, Слобідсько-Українська, Катеринославська, Харківська, Воронезька губернії,
Область Війська Донського тощо), ці землі зазнавали різних змін,
нерідко дуже болючих, після жовтневого перевороту в Росії й далі
в тоталітарно-авторитарному СРСР. Попри московсько-кремлівські
зазіхання, за своїм етнічним характером ці території були й донині
залишаються суто українськими.
Варто наголосити, що впродовж ХХ ст. в основі діяльності
громадсько-просвітянських структур в Україні завжди домінувала
національна ідея. Не були винятком і східноукраїнські терени.
Після постання незалежної України відновлена «Просвіта» своєї
сутності не змінила. Зорієнтована на культурно-освітню сферу
діяльності, вона не перестала бути носієм української національної ідеї, домінантою якої є розбудова й утвердження національної
суверенної соборної держави. Тож не випадково, що чимало
просвітян входили до державних і представницьких органів влади.
А відроджене Луганське обласне просвітянське об’єднання стало
однією з наймасовіших і найвпливовіших національно-патріотичних структур на Сході України. Просвітянське ядро на 2014 р.
нараховувало тут понад 3,5 тис. фіксованих членів та кілька тисяч
симпатиків.
Перші «Просвіти» на Сході нинішньої України виникли під
час буремних 1905–1907 рр. Організованою силою постали вони
під час національної української революції 1917–1921 рр. Біля
витоків просвітянського руху на Луганщині стояли широко знані
діячі українського культурно-просвітницького руху: родина
Алчевських, Борис Грінченко з Марією Загірньою, Дмитро
Яворницький та ін.
Організаційно оформилася луганська міська «Просвіта» у
квітні 1917 р. Першим головою міської, а потім і повітової
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«Просвіти» в Луганську став її організатор – небіж відомого
українського композитора Миколи Лисенка, випускник його ж
музично-драматичної школи Юрій Андрійович Лисенко. Серед
активістів тогочасної Луганської «Просвіти» був і відомий
український правник та письменник Платон Антонович
Гайворонський.
Ю. А. Лисенко, організатор аматорських драматичних гуртків
на Луганщині, створив і понад 15 років керував великим широко
знаним самодіяльним українським музично-драматичним гуртком
у Луганську. Як високофаховий інженер-технолог Луганського
відділку Північно-Донецької залізниці, керував Луганським, а
потім Таганрозьким залізничними технікумами.
У 20–30-х рр. минулого століття в першому педагогічному
виші Донбасу – ДІНО в Луганську, нині Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка, сформувався патріотичний
колектив науковців-педагогів, відомих активістів культурнопросвітницького руху в Україні. До нього входили С. Г. Грушевський, І. І. Ліщина-Мартиненко, Н. Ю. Мірза-Авякянц, Г. О. Костюк, М. І. Бернацький та ін.
Серед них був і випускник аспірантури Ніжинського ІНО,
один із майбутніх авторів «Словника літературознавчих термінів»
О. С. Пулинець. У місцевому педінституті він майже 10 років
очолював літфак і кафедру літератури. По війні в Ніжині студентові А. С. Зеленьку українознавчі дисципліни читав А. К. Косінов.
Пізніше вони разом працювали в Луганському педінституті.
Професор Зеленько довгий час очолював університетську кафедру
українознавства, був одним з ініціаторів створення міського ТУМ,
а потім входив до складу керівних органів Луганського міського та
обласного об’єднань ВУТ «Просвіта». Нині професор А. С. Зеленько працює в своїй alma mater, у Ніжині.
Зрозуміло, що в зрусифікованій Луганщині просвітянам було
нелегко працювати. Під тиском антиукраїнської місцевої влади в
області були закриті просвітянські видання «Придінцева Україна»,
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«Кам’яний Брід», «Злагода». Припинило існування Луганське
обласне братство шанувальників творчості Тараса Шевченка.
13 березня 1997 р. за досі не з’ясованих обставин загинув член
правління Луганського ТУМ «Просвіта» П. М. Шевченко (Біливода). Просвітянам довелося включитися в судові процеси проти
заборони вживання української мови на Луганщині та впровадження російської як другої державної мови. У 2012 р. в
м. Кадіївка
(Стаханов)
вандали
зруйнували
погруддя
Т. Г. Шевченка. Почалися переслідування просвітян за мовною
ознакою в громадському транспорті Кадіївки й Луганська.
Зрозуміло, що громадськості боротися з кваліфікованим
антиукраїнським апаратом місцевих органів влади було
надзвичайно складно. 9 березня 2014 р. за потурання керівництва
обласної ради антиукраїнськими провокаторами за участі громадян
з прикордонних областей Російської Федерації вчинено напад на
просвітянський мітинг, присвячений 200-й річниці від дня
народження Великого Кобзаря. Унаслідок провокації постраждало
майже 30 юнаків та дівчат, і було захоплене приміщення обласної
ради й облдержадміністрації, замість зірваного українського
прапора піднято російський. Так прийшла війна на Схід України.
На той час Луганське обласне об’єднання ВУТ «Просвіта» ім.
Т. Шевченка згуртувало й виховало вагомий пласт українцівдержавників, що свідомо брали участь у Революції гідності, як у
Києві, так і на Луганщині – зокрема в політичній, організаційній,
матеріально-технічній, фінансово-економічній, продовольчій підтримці столичного Майдану, у боротьбі з «тітушками», антимайданами тощо.
Одними з перших в Україні просвітяни Луганщини – учасники
Революції гідності організували волонтерський рух, від березня
2014 р., надавали й дотепер надають перманентну фінансову,
харчову, матеріально-технічну допомогу українським воякам, які
прибули на крайній схід держави для захисту її територіальної
цілості.
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Намагаючися зберегти єдність країни, мир і спокій на
Луганщині у березні–квітні 2014 р. просвітяни області звернулися
через теле- й радіоканали до громадян і керівників області, районів
і міст з приводу ситуації в краї, спільно з просвітянським активом
провели низку зустрічей з керівниками владних і силових структур, подали заяви з конкретними пропозиціями та викривальними
матеріалами на організаторів безладів і так званої «російської
весни».
4 квітня 2014 р. члени правління обласного просвітянського
об’єднання спільно з двадцятьма залученими до акції громадськими й науковими інституціями провели соціологічне дослідження, результати якого оприлюднили 5 травня через УНІАН для
всеукраїнських ЗМІ. За цим задокументованим дослідженням
понад 70% мешканців області підтримували територіальну єдність
та цілість держави. Тільки 3% бажали повернення до СРСР або ж
відчували себе громадянами сусідньої Росії. Водночас через теле- й
радіокомпанії звернулися до громадян Євросоюзу та урядів
Франції й Німеччини з приводу пропагандистського наступу Росії
в переддень сторіччя від початку Першої світової війни. 11 травня
під час так званого референдуму «за незалежність ЛНР»,
виступаючи проти розколу країни, просвітяни області блокували
проведення псевдовиборів, організували роз’яснювальні бесіди,
розповсюдили кілька тисяч викривальних матеріалів і листівок.
Тільки в обласному центрі того дня активісти «Просвіти»
Л. О. Соколенко та М. К. Козирєв поширили понад 200
виготовлених ними пропагандистських матеріалів і листівок,
провели два десятки бесід. А напередодні та під час виборів
Президента України (25 травня 2014 р.) кілька разів через обласне
проводове радіо, FM та УКХ радіо через таємно записаний виступзвернення очільника «Просвіти» В. Ф. Семистяги закликали
виборців проголосувати за єдиного кандидата в Президенти,
обрати легітимну владу.
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Коли значна частина Донбасу потрапила під владу «русского
мира», статутна діяльність Луганського обласного об’єднання ВУТ
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка» на окупованій території стала
неможливою через заборони й переслідування з боку сепаратистівтерористів. Проте й у цей скрутний для України час просвітянські
активісти Луганщини не склали рук. Ось лише деякі приклади
їхньої діяльності.
Вони одними з перших в Україні організували й очолили
волонтерський рух допомоги підрозділам ЗСУ, прикордонникам,
добровольчим батальйонам. Зібрали і передали за місцем призначення харчові продукти довготривалого зберігання, предмети матеріально-технічного спорядження, засоби зв’язку, оргтехніку,
паливно-мастильні матеріали, амуніцію, білизну, медикаменти
тощо загальною вартістю 0,5 млн. гривень. Особливо велика
допомога була надана батальйону 93-ї ОМБР ЗСУ.
Вони складали й розповсюджували листівки, направлені проти
сепаратизму, тероризму та ідей «русского мира», на підтримку
стабільності й єдності Української держави. Тільки в обласному
центрі розповсюджено майже 3 тисячі таких листівок, а також
розвішано кілька десятків державних прапорів.
Просвітянські активісти брали участь в агітаційно-пропагандистській діяльності не лише в обласному центрі, а й у містах
Хрустальне, Ровеньки, Должанськ, Кадіївка, Брянка, Антрацит та
ін. Про події, що відбувалися на Луганщині, інформували
громадськість у прямому ефірі, через центральні радіоканали. З
метою проведення соціологічного дослідження на території
Луганщини таємно виготовили 100 тисяч опитувальних анкет.
З’ясувавши об’єктивну картину настроїв населення, передали
отриману інформацію керівництву держави.
Своєю патріотичною діяльністю просвітяни Луганщини
врятували не одне життя українських військовослужбовців,
надихаючи їх на нові звершення в ім’я свободи й незалежності
європейської України.
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V РІЗНЕ

Любов ГУСЄВА
Бібліотека «Просвіти» у фондах
Ніжинської центральної міської
бібліотеки

Рідна «Просвіто»,
Матінко наша,
Сонцем нам ясним будь…
Спиридон Черкасенко, 1900 р.
Ось уже 150 років промені Матері-Просвіти зігрівають серця і
душі українців… Саме їй, громадській організації, від 1868 року
Бог і доля визначили бути національним донором України.
У січні 1993 року Ніжинське товариство української мови
ім. Т. Шевченка передало до Ніжинської центральної міської
бібліотеки ім. М. В. Гоголя свою бібліотеку. І в наступні роки
голова товариства Микола Пантелійович Шкурко постійно
передавав туди книги, що надходили до ТУМ «Просвіта». Це були
художні твори раніше невідомих нам українських авторів, наукові
праці та підручники – книги, видані здебільшого в середині
ХХ століття, що потрапили до Ніжина з різних куточків світу. У
бібліотеці створено каталог одержаних книг. Про деякі з них
хочеться розповісти.
Книга «Кирило-Методіївське Християнство в Русі-Україні»
Ісидора Нагаєвського, українського греко-католицького священи93

ка, капелана, доктора наук, історика, надрукована в Римі
1954 року, присвячена прадавній історії християнської України
(доведена до часів Ігоря та до хрещення княгині Ольги). У
монографії митрополита Іларіона (Огієнка) «Дохристиянські вірування українського народу» (Вінніпег, 1965) описано дохристиянську релігію, слов’янську міфологію, вдачу та суспільне життя
наших давніх предків. Богословський факультет Українського
католицького університету ім. св. Климентія Папи в Римі
1965 року видав книгу отця доктора Василя Лаби «Митрополит
Андрей Шептицький: його життя і заслуги». Видання приурочене
до 100-річчя від дня народження предстоятеля Української грекокатолицької церкви.
Великим попитом і нині користуються книга професора
Йоркського університету в Торонто (Канада), українця за походженням Ореста Субтельного «Україна: історія», визнана на Заході
найкращим популярним викладом української історії, та двотомник
Наталії Полонської-Василенко «Історія України» – загальний нарис
національної історії, боротьби народу за власну державність,
огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку
культури, релігії. Ці два підручники відразу стали популярними
серед читачів, адже в цей період значно зріс інтерес до вивчення
минулого нашої держави.
Слід згадати також видання Наукового товариства імені Тараса
Шевченка, що його історія тісно пов’язана з науковою діяльністю
М. Драгоманова, О. Кониського, І. Франка, В. Левицького, Ф.
Колесси, В. Щурата та ін. Тривалий час (від 1897 р.) виконував
обов’язки голови товариства Михайло Грушевський, проводячи
науково-організаційну й видавничу роботу. НТШ постійно
перебувало у вирі дискусій, що виникали при пошуках відповідей
на виклики життя. У декількох випусках «Записок наукового
товариства ім. Шевченка» вперше опубліковано літературно-наукову спадщину поета, ученого-славіста, літературознавця Михайла
Драй-Хмари (Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1979).
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Науковий доробок музичного критика та музикознавця Антона
Рудницького «Про музику і музик» (Нью-Йорк – Париж – Сидней –
Торонто, 1980) теж виданий науковим товариством ім. Шевченка.
Ця вартісна книга приваблює передусім своїм багатим фактичним
матеріалом. З її рядків проглядає всебічна, широка обізнаність
автора з музичним мистецтвом різних часів і народів. Автор зробив
вагомий внесок у музично-публіцистичну та музикознавчу
літературу.
Особливо палко відстоював національні інтереси наш земляк
Федір Степанович Дудко (1885–1962) -- письменник, журналіст,
громадський та культурний діяч часів Української Народної
Республіки, що народився в с. Шабалинів (нині Коропського
району Чернігівської області). На жаль, Федір Дудко не належить
до тих постатей в історії української літератури, що відомі
широкому загалові – книги письменника на довгі роки були
викреслені зі списку доступних в Україні творів. Але нині його ім’я
повертається на Батьківщину. Більшість творів Федора Дудка
тематично пов’язані з визвольним рухом в Україні 1917–1921 років.
Його історичний роман «Великий гетьман» (1948), присвячений
Іванові Мазепі, виданий накладом гуртівні паперу у Авґсбурзі
1948 року, також є у фондах нашої бібліотеки.
Завдяки бібліотечці «Просвіта» чи не вперше нашому читацькому загалу стали доступні твори багатьох авторів-емігрантів, а
також опубліковані за кордоном в автентичному вигляді, без купюр
і цензурних спотворень: «Внуки столітнього запорожця» Докії
Гуменної (Торонто, 1981), «Твори» Юліана Вассияна (Торонто,
1972), «Загублена українська людина» Миколи Шлемкевича (НьюЙорк, 1954), «Твори» Юрія Клена (Торонто, 1957), «Нове українське письменство» Миколи Зерова (Мюнхен, 1960), «Три збірки»
Євгена Плужника (Мюнхен, 1979), «Шляхи» Володимира Янева
(Мюнхен, 1951), «Твори» Василя Стефаника (Регесбург, 1948),
«Вишневі усмішки» Остапа Вишні (Німеччина, 1955), «Берег
чекань» Василя Симоненка (Мюнхен, 1965), «Слово» Григора
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Голіяна (Аргентина, 1970), «Про життя і творчість Тараса Шевченка» Богдана Лепкого (Аделаїда, 1989). Яскраво новаторські за
своєю суттю, вони розкрили нові якісні прикмети національної
літератури XIX–XX ст., показали її в світлі історичної долі
українського народу.
Як бачимо, українське слово жило й поза межами України, у
місцях, густо заселених діаспорою. І автори, і їхня аудиторія –
люди, що все життя тяглися до національної культури, незалежного
мислення й вільного життя.
Ці та інші книги ще раз переконують усіх, що просвіти ніколи
не буває забагато.
Для глибшого знайомства з бібліотекою «Просвіти» ласкаво
просимо всіх зацікавлених до Ніжинської центральної міської
бібліотеки.
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Валентина ПУГАЧ
Український правопис
у сучасному соціокультурному
просторі

Людина завжди поєднана з суспільством системою соціальних
зв’язків і культурою – сукупністю моральних цінностей і норм.
Для нас важливим є все, що пов’язане з боротьбою за державність,
із усвідомленням себе українцем. Наші кроки на шляху до
європейської держави засвідчують цей ефект. Рідна мова, контури
держави на карті, гімн, герб, прапор, орнамент є символами
національної культурної самоідентифікації.
Особливим фактором самоідентифікації завжди є мова, до якої
узуально долучені ми всі.
У кожній державі працюють правописні комісії з унормування
та кодифікації мови, адже на її розвиток упливає сучасний світ,
такий глобалізований і динамічний. Кожна мова власним чином
трансформує, засвоює й вербально фіксує здобутки нових знань
про світ, творячи мовну концептуалізацію світу: «Українська
мова… розвивається й неодмінно породжує нові явища» (М. Стріха) [2]. Наприклад, лексична картотека Інституту української мови,
що її фахівці укладають від 1920 року, охоплює майже 6,5 мільйонів лексем [1].
Зараз ми на новому етапі внормування Українського правопису, проект якого Робоча група Української національної комісії з
питань правопису подала на громадське обговорення 15 серпня
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2018 року [4]. На цей час дискусії завершено, запропоновано понад
500 змін, переважно врахованих. Кафедра української мови НДУ
імені Миколи Гоголя взяла участь в обговоренні правопису,
подавши пропозиції для його поліпшення [5].
Розбіжність думок громадян щодо проекту правопису – це
природно. Упливають певні фактори: різна причетність, досвід,
ментальність. Мова має й зберігати себе, і розвиватися, осучаснюватися. Жити щомиті, функціонувати в усіх стилях. Це така
динаміка.
А правопис – практичний порадник на щодень, форма
кодифікації такої динамічної мови – має зафіксувати оптимальні
норми сьогодення й тримати баланс:
1) бути питомим, своєрідним;
2) водночас бути сучасним, модерним.
Тобто поєднувати природність мови й суспільно зумовлений
розвиток літературної норми.
У ході обговорення проекту Комісії закидали всю шкалу
недосконалості змін – від надмірності (нормативної штучності,
архаїзації) до недостатності цих змін («правопис лишається радянським», варіативним). Комісія намагалася бути об’єктивною,
запропонувавши варіювання норм.
Варіативність правописних норм – це сьогодні своєрідний
місток для всього населення, можливість водночас і стати посучасному грамотним, і почуватися причетним до змін. Так
фіксується синхронна динаміка сучасної літературної норми:
«Прихильники зможуть себе вільно почувати, а неприхильники
зможуть зорієнтуватися, відчути смак нових слів, нових форм»
(О. Бросаліна) [2].
Новітній етап унормування та кодифікації правопису є
об’єктивною фіксацією сучасного стану мови. Для української
мови це ще й крок до повернення питомих норм: ирій, проєкт,
катедра, міт, радости, гідности, єдности. Це захист мови.
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Проте держава ще має виконати багато практичних завдань,
що зміцнять статус мови й захистять її. Верховна Рада планує
розглянути в другому читанні (із 2500 заувагами) законопроект
України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» [3]. На нас очікує десятиріччя посиленого підтримування та захисту української мови. Здійснюватиметься сертифікація знань із української мови для набуття громадянства України.
Розвиватиметься національна словникова база. Потрібно якомога
більше словників за новим правописом та видань самого
правопису. Потрібен швидкий та якісний доступ до електронних
джерел. Потрібно більше електронних перекладних активних
словників, що продовжать уже започатковану новітню лексикографічну традицію (Українсько-англійський словник з радіоелектроніки [понад 60 тис. термінів] / Б. Рицар, Л. Сніцарук, Р. Мисак [6];
Українсько-англійський словник ділової людини / уклад.: Є. І. Гороть,
О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін. – Луцьк, 2014. – 576 с. [7]).
Необхідне державне підтримування щорічних видань додатків до
словників, що фіксуватимуть нову лексику. Ганна Плачинда
започаткувала важливий словник фемінітивів із реєстром 150 слів
(Плачинда Г. «Словничок фемінітивів для прес-офіцерів та пресофіцерок територіальних управлінь Державної служби України з
надзвичайних ситуацій». – К.: ГО «Україно-болгарський культурний центр «Сердіка», 2018 [8]) після скасування 2017 року в уряді
заборони на 458 професій для жінок: рятувальниця, водолазка,
юристка, адвокатеса, політиткиня, видавчиня, банкірка, зварниця, ідеологиня, дальнобійниця, коучерка, творчиня, ідеологиня,
гідеса, астронавтка, боксерка, борчиня, інспекторка, інкасаторка, мулярка, піарниця, верхолазка, вершниця, гірська рятувальниця,
диригентка, доцентка.
Новочасний соціокультурний простір, сформований на
державному рівні в Україні, передбачає надавання просвітницької
допомоги українським осередкам за межами України, діяльність
різних форм мовних курсів, покращення якості українськомовного
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культурного продукту. Пам’ятаймо про ментальні історичні дати:
200-річчя граматики Олексія Павловського (2018 р.); 200 років
Пантелеймонові Кулішеві (2019 р.); 215 років Пилипові
Морачевському (2021 р.).
Новий Український правопис буде найбільш українським за
останні 90 років. Статус української мови міцнітиме на
державному й ментальному рівні.
Рідна мова ніколи не зрадить.
Нам лишається лише не зраджувати її.
Джерела
1. Лексична картотека [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Лексична_картотека.
2. Новий проект Українського правопису: основні зміни та думки
експертів
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
https://www.radiosvoboda.org/a/29447833.html.
3. Проект Закону України № 5670-д від 09.06.2017 «Про забезпечення функціонування української мови як державної» [Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994.
4. Проект (для обговорення) «Український правопис». Підготувала
робоча група Української національної комісії з питань правопису
[Електронний ресурс] / Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/08/15/novoi-redaktsii-pravopisu.pdf.
5. Пугач В. 1 травня з божою корівкою: дежа вю в проекті
«Українського правопису» 2018 року Репозиторій НДУ імені Миколи
Гоголя
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/723/
6. https://e2u.org.ua/dicts/radioelektronika
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8. http://www.wicc.net.ua/media/Slovnyk_fem.pdf

100

V ДОДАТКИ
ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Президентові України Порошенку П. О.
Про невиконання Указу №156/2018
Шановний Петре Олексійовичу!
Ми, учасники урочистостей з нагоди 150-річчя Товариства
«Просвіта» і 30-річчя створення Ніжинського товариства
української мови імені Т. Г. Шевченка, обурені багатомісячним
саботажем виконання Указу Президента України №156/2018 від
31 травня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо зміцнення
державного статусу української мови та сприяння створенню
єдиного культурного простору України» – насамперед у таких
частинах:
«1. Визнати за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо
зміцнення державного статусу української мови та створення
єдиного культурного простору України.
2. Кабінету Міністрів України: …
2) розробити у двомісячний строк з урахуванням пропозицій
експертної групи та затвердити державну цільову програму на
2018–2028 роки, спрямовану на забезпечення всебічного розвитку і
функціонування української мови як державної в усіх сферах
суспільного життя, створення єдиного культурного простору
України та збереження цілісності культури…».
Невиконання Указу Президента України №156/2018 є публічною дискредитацією Президента й кандидата в Президенти Петра
Олексійовича Порошенка (одним з виборчих постулатів якого є
українська мова), сприянням «русскому міру», грубим порушен101

ням присяги державного службовця, завданням шкоди національній безпеці. Це свідчить про невідповідність займаним посадам
організаторів (не)виконання цього Указу за посадовими функціями: заступника Міністра культури Рибачука Юрія Анатолійовича,
генерального директора Директорату державної мовної політики
Міністерства культури Нікіфоренко Лариси Степанівни, їх
кураторів у Кабінеті Міністрів і контролерів виконання президентських указів у Адміністрації Президента. Ми вважаємо, що ці
«організатори» мали б не лише розробити у визначений Указом
двомісячний строк згадану вище цільову програму разом із
графіком її виконання, а й регулярно вживати заходів для успішного її здійснення, – тоді як насправді жодних ознак цього не
помітно. Не організовано також розроблення кошторисних формул
для фінансування реалізації пунктів Указу – як-от розвитку національної словникової бази, збереження культурної спадщини,
підтримки та популяризації української мови за кордоном, для
забезпечення діяльності курсів української мови тощо.
Звертаючи Вашу увагу на ці обурливі обставини, сподіваємося
на дієву реакцію. Про прийняті рішення просимо повідомити на
адресу: Чернігівська обл., 16608, м. Ніжин, вул. Московська, 7а,
БФ «Ніжен».
За дорученням учасників урочистостей
І. З. Бурковський, В. І. Василюк, В. П. Гільчук, В. О. Пабат,
В. Ф. Семистяга, В. Ф. Чепурний, М. П. Шкурко, О. О. Юрченко
м. Ніжин

25 лютого 2019 року
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АВТОРИ ЗБІРНИКА
Банзерук Оксана Вікторівна, кандидат філологічних наук,
доцентка кафедри слов`янської філології, компаративістики та
перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя, заступниця декана філологічного факультету з виховної
роботи.
Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професорка,
завідувачка кафедри української мови Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя.
Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук,
професор кафедри методики викладання української літератури
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, голова
Ніжинського міського об’єднання ВУТ «Просвіта» з 2012 року.
Бурковський Ігор Зенонович, кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник Інституту мовознавства імені
О. О. Потебні Національної академії наук України. У 1989–
1990 рр. – голова Ніжинської організації Народного руху України.
Василюк Володимир Іванович, кандидат технічних наук,
доцент кафедри агроінженерії відокремленого підрозділу Національногоуніверситету біоресурсів і природокористування України
«Ніжинський агротехнічний інститут». Очолював Ніжинське товариство української мови імені Т. Г. Шевченка «Просвіта» у 2004–
2005 роках.
Гусєва Любов Григорівна – провідна бібліографка Ніжинської
міської ЦБС.
Давиденко Юрій Миколайович, кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин НДУ
імені Миколи Гоголя.
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Зайко Лариса Олександрівна – приватна підприємниця, голова
Ніжинського товариства греків імені братів Зосимів.
Зінченко Станіслав Віталійович, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя.
Марусик Тарас Павлович – заступник голови Координаційної
ради з питань застосування української мови в усіх сферах
суспільного життя при Міністерстві культури України.
Мельничук Сергій Андрійович – юрист Української
Всесвітньої Правозахисної Асоціації, лауреат премії імені Олекси
Гірника, автор книжки «Моя боротьба за мову».
Михед Павло Володимирович, доктор філологічних наук
завідувач відділу слов’янських літератур Інституту літератури
імені Т. Г. Шевченка НАН України.
Онищенко Надія Петрівна – директорка Центру гуманітарної
співпраці з українською діаспорою, член Національної спілки
журналістів України.
Пабат Василь Олексійович – випускник філологічного
факультету НДПІ ім. М. В. Гоголя. У період навчання (1989–
1994 рр.) – член Ніжинського товариства української мови імені
Т. Г. Шевченка. Займається педагогічною, підприємницькою,
краєзнавчою, творчою діяльністю.
Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук,
доцентка кафедри української мови Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя.
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Ростовська Ольга Василівна, кандидат історичних наук,
доцентка кафедри історії України історико-правознавчого
факультету Ніжинського державного педагогічного університету
імені Миколи Гоголя (нині на пенсії). Очолювала інститутську
«Просвіту» з 1994 по 2006 рр.
Семистяга Володимир Федорович – заслужений працівник
освіти України, головний редактор всеукраїнського журналу
«Бахмутський шлях», голова Луганського обласного об’єднання
ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, заступник голови ВУТ
«Просвіта», доцент Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Чепурний Василь народився 3 червня 1964 року в селі
Авдіївка Сосницького району на Чернігівщині. Закінчив факультет
журналістики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Працював у редакціях газет «Комсомольський гарт»,
«Молодь України», «Просвіта», «Сіверщина», вченим секретарем
музею-заповідника М. Коцюбинського, керівником прес-служби
Представника Президента у Чернігівській області, радником
голови Чернігівської обласної державної адміністрації з питань
декомунізації. Голова чернігівського обласного товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка з 1989 по 2016 роки. Нині – почесний
голова обласної «Просвіти» та власний кореспондент газети "Голос
України" по Чернігівській області.
Шкурко Микола Пантелійович – генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю «Просвітницька виробничо-комерційна фірма «Сяйво», директор Ніжинської міськрайонної благодійної організації «Благодійний фонд “Ніжен”». Очолював
Ніжинське товариство української мови імені Т. Г. Шевченка у
1989–1996 роках.
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Видання здійснено за фінансової підтримки
Ніжинської міськрайонної благодійної організації
«Благодійний фонд «Ніжен»
і Асоціації «Об’єднання підприємств Ніжинщини»

Благодійний фонд «Ніжен»
здійснює діяльність щодо відродження
історико-культурної спадщини краю
Із пропозиціями, рукописами, внесками звертатися
за адресою:
вул. Московська, 7-а, м. Ніжин, 16608, Чернігівська обл.
www.nizhen.com.ua
Асоціація «Об’єднання підприємств Ніжинщини»
www.opn.com.ua

106

Для нотаток

107

Науково-популярне видання

БОРОТЬБА ЗА МОВУ ТРИВАЄ
Матеріали врочистого зібрання в Ніжинському
державному університеті імені Миколи Гоголя
(25 лютого 2019 р.)

Літературний і науковий редактор Ігор Бурковський
Відповідальний редактор Микола Шкурко
Світлини Олександра Василенка

Підписано до друку 04.06.2019 р. Формат 60х84/16. Папір офсет.
Гарнітура Times. Ум. др. арк. 6,28. Обл.-вид. арк. 5,02.
Тираж 100 прим. Зам. № 1704.

Видавець і виготовлювач ПП Лисенко М.М.
16600, м. Ніжин Чернігівської області, вул. Шевченка, 20
Тел.: (04631) 9-09-95; (067) 4412124
E-mail: vidavec.lisenko@gmail.com
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р.
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