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Делегатам і гостям VIII з’їзду
Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевченка
Дорогі друзі!
Вітаю вас із початком роботи VIII з’їзду Все
українського товариства “Просвіта” імені Тара
са Шевченка — найпатріотичнішої організації,
яка зробила значний внесок у розвиток україн
ської культури та здобуття Україною незалеж
ності.
Від часу заснування 1868 року “Просвіта” в
умовах бездержавності стала по суті духовним
урядом України. Біля її витоків стояли видатні
діячі, яким вдалося перетворити просвітян
ський рух на масовий. Силою рідного слова во
ни розбудили український народ до нового на
ціональнокультурного життя.
Сьогодні товариство “Просвіта” продовжує
працю задля основоположних інтересів нації.
Закликаю всіх вас і надалі активно сприяти
відродженню української культури й духовності,
відновленню нашої історичної пам’яті, утвер
дженню української мови як державної в усіх
сферах суспільного життя на всій території Ук
раїни. Лише за умови дієвого громадського
контролю можна досягти цієї мети.
Зичу вам подальших успіхів у вашій благо
родній діяльності.
Слава Україні!

Віктор ЮЩЕНКО
Фоторепортаж зі з’їзду просвітян Ксенії Гладишевої
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“Не були спостерігачами, а помічниками
Всевишнього”.

VIII з’їзд «Просвіти»

МИ Є ВЕЛИКОЮ НАЦІЄЮ,
VIII З’ЇЗД ВУТ «ПРОСВІТА» імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
19 червня 2009 року в Києві відбувся VIII з’їзд
Всеукраїнського товариства “Просвіта” іме
ні Тараса Шевченка. На з’їзд було делегова
но 166 просвітян з усіх областей України та
Севастополя; прибули і взяли участь у робо
ті з’їзду 153 делегати.
Товариства “Просвіта” з Аргентини та
Парагваю, Товариство української мови з
Америки, Товариства української культури з
Білорусі, Хорватії, Сербії, Український куль
турний центр у Москві, Тюмені, Тобольську,
ЮжноСахалінську надіслали VIII з’їзду ВУТ
“Просвіта” ім. Т. Шевченка свої вітання.
У роботі просвітянського форуму взяли
участь представники міністерств культури, ос
віти, у справах сім’ї і молоді, відомі діячі науки
і культури, очільники громадських організацій.
Із привітанням від Президента України
В. А. Ющенка та промовою виступив академік
М. Г. Жулинський, голова Національної ради з
питань культури і духовності при Президенто
ві України. Зокрема академік Жулинський на
голосив, що концепція державної мовної по
літики, загальнодержавна програма розвитку
мови розроблені за активної участі просвітян.
Нині у Верховній Раді без руху — чотири зако
нопроекти про мову. Але ні уряд, ні Верховна
Рада не поспішають розв’язувати мовні пи
тання, поринувши в міжпартійну та політичну
боротьбу за владу в країні.
Привітання від Голови Верховної Ради
Володимира Литвина озвучив народний де

путат багатьох скликань, голова Полтавсько
го обласного об’єднання “Просвіти” Микола
Кульчинський.
Заступник міністра культури і туризму
Ольга Бенч опікується проблемами держав
ної мови і не зі слів знає, які вони пекучі й на
гальні, тож тісно співпрацює з головою ВУТ
“Просвіта”, народним депутатом Павлом
Мовчаном, зокрема у виробленні та затвер
дженні загальнодержавної мовної програ
ми. У секторі мовної політики Міністерства
працює лише троє людей, тож потрібна до
помога просвітян з усіх областей України.
Герой України поет Іван Драч у своєму ві
танні з’їздові нагадав присутнім, що “Просві
та” завжди тісно співпрацювала з Народним
рухом України, двадцятиріччя якого відзна
чаємо 2009 року, і просив долучатися до від
значення цієї дати, збирання документів і
спогадів, фотоматеріалів і т. ін.
До з’їзду звернувся міністр екології й охо
рони навколишнього природного середови
ща, член Центрального правління “Просвіти”
Георгій Філіпчук, окресливши нові напрями
роботи, зокрема екологічного просвітництва.
Голова правління товариства “Знання”,
доктор філософських наук, професор Ва
силь Кушерець говорив про спільні дії това
риства “Знання” і “Просвіти” у створенні ме
режі курсів української мови, народних уні
верситетів, поширення українознавства, ро
боти в школах і військових частинах.

Голова Міжнародного благодійного фон
ду “Українська родина” Галина Лемець свій
виступ присвятила Тарасовій церкві — де
тально звітувала про використання коштів,
демонструвала проект надбрамної церкви
Кобзаря біля Чернечої гори у Каневі, виго
товлений архітектором Антонюком (“Укр
держреставрація”).
Звіт Центрального правління Всеукраїн
ського товариства “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка про роботу “Просвіти” за період з
квітня 2005го до червня 2009 року прозву
чав із вуст голови ВУТ “Просвіта” Павла Мов
чана (друкується у цьому числі тижневика).
У своїх виступах голови обласних об’єд
нань Ярослав Пітко (Львів), Володимир Се
мистяга (Луганськ), Марія Олійник (Донецьк),
Сергій Довгаль (Дніпропетровськ), Володи
мир Піпаш (Закарпаття), Василь Клічак (Київ
ська обл.), Олена Фещенко (Черкаси), просві
тянин і дипломат Степан Волковецький, голо
ва Спілки офіцерів В’ячеслав Білоус, заснов
ник системного поширення українознавства
академік Петро Кононенко, заступник голови
Київської міської держадміністрації Сергій Ру
дик розкрили проблеми немісцевого значен
ня: йшлося про шляхи подолання духовної
кризи, що можливо лише із залученням широ
кої громадськості, за активного протистояння
русифікації суспільства, повернення питомо
го інформаційного простору, розвінчання ре
ґіонального сепаратизму, посилення гумані

тарного блоку в середній та вищій школі,
звільнення України від пам’ятників тоталітар
ного режиму, перейменування вулиць, про
потребу особливої уваги до півдня та сходу
України, де місцеві влади всіляко намагають
ся уникнути декомунізації та дерусифікації.
З особливою повагою делегати з’їзду
вислухали благословіння та виступ митропо
лита ПереяславХмельницької єпархії Укра
їнської Православної Церкви Київського
патріархату Дмитра (Рудюка).
Роботу Центрального правління ВУТ
“Просвіта” ім. Т. Шевченка делегати з’їзду
схвалили, так само як і Звіт Контрольноре
візійної інспекції, представлений головою
Ігорем Голобуцьким.
Головою ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка
знову обрано Павла Михайловича Мовчана
(“За” — 144, “Проти” — 7, “утримались” — 2).
З’їзд обрав Головну раду, Центральне
правління та Контрольноревізійну інспекцію
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.
Делегати з’їзду внесли зміни та допов
нення до Статуту ВУТ “Просвіта”, прийняли
низку ухвал. Зокрема, одностайно сформу
лювали мету нинішньої діяльності Товарис
тва: “утвердження української державності
на основі національної ідеї”.
З’їзд відкривався й завершував свою ро
боту Гімном України, і рядок “душу й тіло ми
положим за нашу свободу” нинішні просвітя
ни співали не з меншою щирістю, аніж їхні
попередники: власне, він акумулює посвя
ченість кожного з нас українській справі.

ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ
ВУТ “ПРОСВІТА”
імені Тараса ШЕВЧЕНКА
ПАВЛА МОВЧАНА НА З’ЇЗДІ
Преосвященний владико, ви
сокоповажні представники україн
ської влади, шановні делегати і
гості VІІІ з’їзду Всеукраїнського то
вариства “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка!
Лише півроку теперішня подія в
житті нашого Товариства відокрем
лює нас від історичної дати, яку
відзначала Україна як національну
— 140річчя створення “Просвіти”,
що була, як ми пересвідчилися,
покликана мобілізувати націю на
відстоювання власного українсько
го мовнокультурного простору,
який відбирали, відчахували край
за краєм, землю за землею поне
волювачі, накидаючи нам свої по
рядки і свої мови…
Ці шість місяців, які ми пережи
вали в своїх щоденних дбаннях і
клопотах, були чи не найтривожні
шими за останні роки новітньої іс
торії України, коли ми могли втра
тити Українську державу внаслідок
змови двох політичних угруповань,
змови, розрахованої на руйнацію
всіх національних конституційних
засад, аби знову розділивши Украї
ну, повернути її до того стану, в яко
му вона перебувала 140 років тому.
Я не перебільшую масштабів ті
єї національної катастрофи, яка
могла б статися внаслідок консти
туційних змін тими фінансовими
групами, для яких Україна є ли
шень територією їхніх бізнесінте
ресів, групами, які задля поширен
ня власного консолідуючого поля
могли б невдовзі на підставі сєвє
родонецьких чи козятинських угод
приєднати Україну до існуючої Ро
сійської імперії…
Дякувати Богові, дякувати Вам
за молитви — не сталося! І мені чо
мусь пригадалися сторінки спога
дів молодого троцькіста Васілія
Гроссмана, російського письмен
ника, який зафіксував прощання
вождя з однодумцями на Казан
ському вокзалі в Москві. Цитую:
“Він підходив до кожного з вибач

ливою посмішкою, тиснув руку і ка
зав: не сталося, товарищу… Вибач
те… Не сталося…”
І думаєш, зіставляючи дві істо
рії: не сталося, хвала Богові, але,
щоб не сталося ніколи, ми, просві
тяни, які ніколи не були спостеріга
чами, а помічниками Всевишнього,
повинні зробити процес державо
творення незворотнім. Наша мета
творення України не декларувала
ся в заявах, програмах, звернен
нях, а поволі реалізовувалася, і ми
все робили, аби Україна стала не
лише за атрибутикою структурно
сформованою, а й відповідно націо
нально змістовною… І все, що ми
робили впродовж звітного періоду
день в день без компанійщини, до
пінгованих виборчих періодів, під
час яких робляться гроші, все, що
ми робитимемо і завтра, і позав
тра, є дійсним державотворенням.
Ми відстоюємо рідне слово і у ви
щих школах, і в середніх, і в різних
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сферах суспільного буття, і в Кри
му, і в зросійщеній Одесі, в Харкові,
на Донеччині й Закарпатті, в Черні
гові й Миколаєві… Тоді, коли ми ви
даємо книжки, творимо телепрог
рами, ведемо радіопрограми, коли
читаємо лекції, гуртуємося в хоро
ві колективи, зустрічаємося зі шко
лярами і студентами, тоді, коли по
ширюємо рідне слово через друк
часописів, таких, як “Слово Просві
ти”, “Щедрик”, “Промінь Просвіти”,
“Сіверщина”, “Кримська світлиця”,
“Галицька Просвіта”, “Аркасівська
вулиця”, “Християнська Україна”,
“Народний лікар України”, “Ластів
ка”, “Бахмутський шлях”, “Основа”,
“Дзвін Севастополя”…
Орган Центрального правління
ВУТ “Просвіта” — “Слово Просвіти”,
який очолює лауреат Національної
Шевченківської премії Любов Голо
та, став найзмістовнішим культуро
логічним тижневиком в Україні.
За звітний період вийшло кілька

десятків книжок, виданих Видавни
чим центром “Просвіта” на чолі з
Василем Клічаком, які отримали не
лише схвальні оцінки читачів, а й
відповідні відзнаки на книжкових
форумах. Маю на увазі розвідку
Ростислава Радишевського та Во
лодимира Свербигуза “Іван Мазепа
в сарматськороксоланському ви
мірі високого бароко” та “Декаме
рон” Бокаччо у неперевершеному
перекладі Миколи Лукаша. Текст
перекладу віднайшов в архівах і під
готував до друку поет, літературо
знавець, перекладач, Шевченків
ський лауреат Леонід Череватенко.
Було продовжено видання
словників у серії “Словники Украї
ни”, а саме “Тлумачний словник ук
раїнської мови”, “Російськоукраїн
ський словник термінологічної лек
сики” Наталки (Надії) Шило, слов
никдовідник “Україна в словах”,
підготовлено до друку “Академіч
ний словник української мови”, ви

Кор. “СП”

дано прозові й поетичні твори су
часних українських письменників:
Івана Драча, Миколи Стеблини, Ва
силя Фольварочного. Автори Ви
давничого центру “Просвіта” здо
були найвищі державні нагороди —
Національні Шевченківські премії в
галузі літератури: це безсмертний
Анатолій Погрібний за книжки “По
зачарованому колу століть”, “Пок
лик дужого чину” (2006), а також
видатний поетсучасник Микола
Воробйов за книжку поезій “Слуга
півонії”, видану також Видавничим
центром “Просвіта”.
Лауреатом літературної премії
імені Лесі Українки за книжку для ді
тей “Тарасове перо” (2006) став наш
автор, письменник Євген Білоусов.
Учителямсловесникам, істо
рикам і широкому загалу адресо
вана книга статей Миколи Жулин
ського “Він знав, “як много важить
слово”, присвячена І. Франкові,
Вадима Пепи “Україна в дзеркалі
тисячоліть”, Любові Голоти “Сотво
ріння”, монографія Ольги Малюти
“Просвіта і Українська держав
ність”, монографія родини Дем’ян
чуків: “Українське краєзнавство:
сторінки історії”, монографія Тара
са Лепехи “Українознавство”, мо
нографія Володимира Скляра “Ет
нічний склад населення України
(1959—1989 рр.): етномовні нас
лідки російщення”, книга про різ
номанітний національний рослин
ний світ Андрія Кондратюка “З
вишневого саду”, поезії автора з
Луганщини Василя Старуна… А
твори Ющука? Пономаріва? Лари
си Масенко, Івана Дзюби! Перелік
можна продовжити.
Продовжуємо реалізовувати
великий національний проект
“Кобзар” Т. Г. Шевченка — в кожну
оселю”. Загальний наклад його —
понад 500 тисяч примірників.
Назву ще один великий проект
— “Етнічна музика України” над
звичайно актуальний, тому що
маскульт може остаточно перемог
ти українську культуру — видано
вже 28 компактдисків.
Зреалізовано великий проект
“Дитяча колекція” — спільно з ком
панією “Атлантік”, яку очолює та
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І ПРОСВІТЯНИ — СІЛЬ ЇЇ
кож член Центрального правління
Юрій Гандзюк. Це диски для дітей
молодшого і старшого шкільного
віку, пізнавальнопросвітницькі
комп’ютерні ігри українською мо
вою. Сподіваємося, що держава
зацікавиться проектами і продуку
ватиме їх на замовлення Мініс
терства культури і туризму, а також
Міністерства освіти і науки. Бо,
зокрема, на тих дисках — історія
України і світу, видатні композито
ри, художники, традиції нашого на
роду, світ рослин і тварин, уроки
іноземних мов і багато іншого.
Молодіжна субкультура з неод
мінною складовою насильства та
вбивств поширюється з неймовір
ною швидкістю. Культура не ділить
ся ні за статевим, ні за віковим
принципом. Вона не може створю
ватися щоразу наново, а може ли
ше збагачуватися поколіннями.
Чим, власне, і займаються просві
тяни — чи то в Одесі, чи в Чернігові,
чи у Вінниці. Розрив культури між
поколіннями — це не просто поги
бель, це анігіляція всього поперед
нього досвіду нації, здичавіння мо
лодих, на чому, власне, й зосеред
жують увагу продуценти цього от
руйного пійла. Українців принижу
ють послідовно, щоденно. І ми вже
не помічаємо того, що Шустера
сприймаємо як належне, з його чу
жим словом і ворожою установкою
для української нації — роз’єднува
ти, протиставляти і зіштовхувати.
Приниження не можна терпіти
до безкінечності. Нові господарі,
що висадилися на роздоріжжя все
дозволеності й прихватизаційних
процесів, переконані, що лише до
лар все забезпечує, все вирішує в
економіці та політиці, свідомості.

ШАНОВНЕ
ТОВАРИСТВО!
Щиро вітаю вас із від
криттям VIII з’їзду Всеукра
їнського товариства “Прос
віта” — найстарішої гро
мадської організації, діяль
ність якої завжди була
спрямована на утверджен
ня української національної
ідеї, розвиток національної
культури, формування на
ціональної свідомості та
піднесення духовності ук
раїнського народу.
Біля витоків “Просвіти”
стояли такі видатні світочі
української культури, як Бо
рис Грінченко, Леся Україн
ка, Микола Лисенко, Олена
Пчілка, Михайло Стариць
кий. Вони заклали підвали
ни духовного відродження
нації, її культури, мови.
Сьогодні, у час утвер
дження української держа
ви, культурноосвітні проб
леми як ніколи актуальні.
Переконаний, що влада
і “Просвіта” повинні об’єд
нати свої зусилля для того,
щоб гуманітарна політика в
Україні відповідала україн
ським національним інте
ресам і європейським тра
диціям.
Щиро зичу всім причет
ним до організації та участі
у з’їзді плідної роботи,
творчого натхнення, нових
звершень і здобутків!
Міністр охорони навко
лишнього природного се
редовища України
Георгій ФІЛІПЧУК

Тому й з’являються у свідомості
руйнівні стереотипи, чуже слово,
аби зруйнувати духовний код нації.
Щоб ми незабаром не змогли про
читати навіть Шевченків “Заповіт”.
І це не тому, що “просунута” мо
лодь так пішла вперед, а тому, що
вона неспроможна осягнути того,
про яку Україну писав Тарас Григо
рович, для чого він це робив дале
ко від рідної землі.
Духовні диверсії й клонування
поширюються. І декому здається,
що мети досягнуто: українства вже
не існує в політичному гетто теле
бачення. Рано, панове! Ми є,
“Просвіта” існує, і свідома того, що
організація повинна набирати по
тужностей за рахунок власних ре
сурсів.
Колись я почув, як один з учас
ників шоу “Свобода” з якимось
дивним неукраїнським прізвищем
сказав, що “в економіці сумління
нема”. Можливо, для них і нема.
Але в усьому мусить бути сумління.
І носієм цього національного сум
ління була і є “Просвіта”.
Завдання наші непрості. Не ро
битиму зараз повного переліку цих
завдань: ми розробимо на ниніш
ньому VІІІ з’їзді програму діяльнос
ті “Просвіти” на наступні роки. Вже
сьогодні, зібравши всі наші ресур
си, нашу волю, зробимо новий
крок у завтрашній день. Адже цей
день уже відмінний від того, що ми
мали за цей звітний період.
Інформація панує над світом,
дуже швидко шириться. Але ми не
повинні лише консервувати те, що
було, адже можемо так усамітнити
ся. Ми даємо собі звіт, що не змо
жемо найближчим часом взяти
владу повноформатно у свої руки
— маю на увазі українську силу. Ми
розуміємо, що попереду ще чека
ють складні випробування на від
стоювання національного, адже це
робити надзвичайно важко. Перед
нами стоять інші виклики, які суп
роводжуються, до того ж, світовою
кризою. Але причина політичної й
економічної кризи зумовлена од
ним — кризою духовною, нівеляці
єю культури, руйнуванням духов
ного осердя людського життя.
Кожен день — це нові виклики. І
ми повинні бути змобілізованими,
готовими до дії й саможертовними.
У цьому й полягає сенс діяльності
просвітян. Робота партій, хоч би як
патріотично вони називалися, пері
одична. Наша ж робота щоденна.

Після 11серійного просвіт
ницького художнього фільму “За
повіт”, присвяченого життю і твор
чості Шевченка, ми виготовили чо
тирисерійний художній телефільм
“Березовський” з циклу “Слава Ук
раїни”, присвяченого великим си
нам нашого народу. Тут треба по
дякувати саможертовним митцям
— Леонідові Мужуку, членові Цен
трального правління Товариства, а
також Валентинові Мисливому. За
раз триває робота над другим
фільмом, присвяченим генієві ук
раїнської музики Бортнянському.
Великий успіх “Просвіти” — ви
пуск на екран 26серійного аніма
ційного фільму “Лис Микита” за од
нойменною поемою Івана Франка.
Фільм створений колективом на
чолі з членом Центрального прав
ління Володимиром Кметиком. Це
перший такий анімаційний серіал
за часи незалежності України. На
черзі подібні серіали “Тарас Буль
ба”, “Казки великого міста”.
Особливо хочу наголосити, що
наша співпраця з Українською
Церквою Київського Патріархату та
ГрекоКатолицькою Церквою за
раз не менш важлива, ніж у часи,
коли засновувалася “Просвіта”.
Люди довіряють церкві, люди
вірять “Просвіті”, й ми маємо виро
бити спеціальні програми наших
спільних заходів, які підтримали б
український дух, національну душу,
які б сказали нації: “Духа не уга
шайте!” І тут якомога скоріше пот
рібна Тарасова церква.
Сьогодні у складі ВУТ “Просві
та”: міських об’єднань — 23, ра
йонних — 242, міськрайонних —
121, первинних осередків — 5343,
колективних членів — 131.
Загальна чисельність членів
“Просвіти” — 285 637 (з них про
йшли перереєстрацію 87 %).
За звітний період створено но
вих: первинних осередків — 182;
районних об’єднань — 15; залуче
но до лав “Просвіти” 18 075 нових
членів.
Більшість осередків створено в
навчальних закладах, закладах
культури, військових частинах. Го
ловна агітація — розповсюдження
видавничої продукції “Просвіти”.
Найчисельніші обласні об’єд
нання: Тернопільське — близько 12
тисяч членів; ІваноФранківське —
близько 16 тис.; Львівське —
близько 15,5 тис.; Черкаське — 8,5
тис.; Чернівецьке — близько 7 тис.;

Миколаївське — близько 6 тис.
У цих об’єднаннях пройшли пе
ререєстрацію від 80 до 90 % членів
“Просвіти”.
Вдалося налагодити роботу
Дніпропетровського, Волинського,
Закарпатського обласних об’єд
нань.
Добре поставлена робота в
Черкаському,
Хмельницькому,
Сумському, Луганському, Кірово
градському, Донецькому, Чернігів
ському обласних об’єднаннях.
Тамтешні просвітяни беруть най
активнішу участь у проведенні все
українських заходів згідно з пла
ном діяльності ВУТ “Просвіта”, зок
рема, в дитячих конкурсах “Диво
калинове” ім. Д. Білоуса та “Паліт
ра українського слова” (конкурс
плаката і малюнка), проводять все
українські фестивалі “Джерело та
лантів” (Донецьк), “Коляда” (Рівне)
та інші. У цих областях також краще
відбувається перереєстрація чле
нів “Просвіти”.
Найліпше поставлена робота зі
студентською та шкільною молод
дю в Миколаївській, Хмельницькій,
Черкаській, Луганській, Донецькій
областях.
В ІваноФранківській області
краще вдається створювати сіль
ські первинні осередки, їхній дос
від варто запозичати.
А тепер — про наші духовні
первні. Чому ми приділяємо значну
увагу історії нашої нації — і далеко
минулій, і новітній? Тому, що тен
денція розглядати вітчизняну істо
рію лише як історію помилок, непо
розумінь і кривавих взаємопобо
рювань, як історію поразок порів
няно з іншими націями є неприпус
тимою. Це закріплює комплекс
меншовартості, нав’язує дефект
нормальності: гляньте, як непоміт
но формується думка про те, що
потрібно відмовитися від власної
ідентичності, перестати бути укра
їнцем, якого заштовхують у шаро
вари та вишиванки, аби боротися в
рекламних роликах з колорадськи
ми жуками. Від нас вимагають, аби
ми змінили свій цивілізаційний код,
щоб не стали успішною нацією.
Як запевнюють соціопсихоло
ги, позитивний погляд на себе і
групу, до якої належиш, є природ
ним і наснажуючим, у той самий
час як самоприниження і низька
оцінка своїх груп — ознака глибо
кого психічного неблагополуччя,
яке послаблює колективну волю і

дезінтегрує великі людські масиви.
Ось чому ми, просвітяни, популя
ризуємо позитивні сторінки нашої
історії, такі як битва під Жовтими
Водами, Конотопська битва, новіт
ній Майдан, не додаючи смутків до
розчарувань, які справді були. Але
згадаймо слова одного з філосо
фів, який зауважив, що коли відхо
дить начальство, всі починають
очікувати нового, забувши, що най
вищим начальником є Христос. Хі
ба нам потрібен наглядач, погонич,
цензор, керуючий, указуючий, рег
ламентуючий?.. Саме тому наша
акцентована патріотичність, як
дехто потрактовує нашу просвітян
ську позицію, означає фундамен
тальну загальнолюдську потребу
самоповаги та поваги до власного
роду і нашої унікальної історії.
Тому формула “Ми — сильні”,
до якої почали вдаватися претен
денти “на президента”, є перекон
ливою, бо ми таки сильні без міфо
логізації своєї минувшини — і да
лекої, і близької. Ми з вами роби
ли, творили свою новітню державу,
перебуваючи в меншості, але ми
зміцнили моральне здоров’я своєї
нації. Нам слід зробити все можли
ве, аби гнітючі комплекси і настрої
меншовартості, які системно нам
нав’язують, були знівельовані ви
сотою нашого духу і міццю віри. І
наша історія є найуспішнішою! Ад
же через століття уярмлення ми
відродили Українську державу. Ми
не дамо себе ошукати — чи наступ
ного року, чи запевняючи себе, що
наше місце в Європі заброньоване
сотні років тому. Адже ми — само
достатня нація, і Захід в жодному
разі не є ані ідеалом людського
розвитку, ані моделлю для насліду
вання. Ми — українці. І це значимі
ша категорія, аніж європейці… Бо
за нашими плечима — тисячолітня
історія творення своєї культури,
мови, ментальності людьми з гли
бокими почуваннями, вірою в Бога,
вірою в самих себе.
У найближчій глобалізаційній
перспективі Україна перебуває не
в найгіршій позиції, незважаючи на
демографічну кризу: всетаки ми,
українці, належні до білої раси,
зберігаємо абсолютну більшість у
країні: наші люди, як засвідчило ос
таннє десятиріччя, вельми адап
тивні, здатні виживати за найтяж
чих умов, до чого не спроможний
жоден європейський соціум, адже,
навчившись, а точніше, пристосу
вавшись (укотре!) жити на руїнах,
ми не втрачаємо віри в себе, в
свою перспективу, в свою Україну.
Воля до життя, воля до благопо
луччя дає нам надію на завтрашню
Україну.
Наш девіз актуальний, як і 140
років тому: працювати на відрод
ження України необхідно постійно і
всюди, не співвідносячи свою ді
яльність із політичними реаліями
чи політичними лідерами, яких ви
ставила політична короткочасова
кон’юнктура… Неналежна увага те
перішньої влади до просвітницько
го руху має ту саму природу, як і
неувага до творчої української ін
телігенції, думка якої ігнорується,
або завалюється, захаращується
монбланами актуальних політтех
нологічних “стратегем”…
І принцип, за яким ми діємо, як
і діяли наші попередники, сформу
льований задовго до нас, встиг
стати девізом Римського клубу, і не
втрачає актуальності: мислити
глобально, діяти локально.
Наші ж національнодемокра
тичні партії хочуть і мислити, і діяти
глобально, усуваючись від щоден
ної, часом невдячної копіткої робо
Закінчення на стор. 4
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“Просвітяни — це найавторитетніші люди в
суспільстві”.

VIII з’їзд «Просвіти»
Продовження.
Початок на стор. 2

ти над малоформатними справа
ми, які день у день здійснюють
Я. Пітко, П. Арсенич, П. Шимків,
Л. Філонов, О. Олексюк, В. Семис
тяга, С. Савченко, М. Олійник,
В. Чепурний, О. Степанченко,
О. Шевченко інші. Завдяки “Прос
віті” постали Дні Героїв Крут, День
писемності та мови, програма
“Малі міста України”. Саме просві
тяни першими заговорили про Ге
ноцид 1932—33 років, Героїв УПА,
Січових Стрільців, трагедійні долі
жертв операції “Вісла” і т.ін. (Книга
Аркадія Сидорука).
Становий хребет “Просвіти” —
це вчителі, викладачі вищих шкіл,
лікарі, бібліотечні та музейні пра
цівники, економісти, літератори,
актори, журналісти, які, здобуваю
чи свій кусень хліба в щоденних
трудах, знаходять і час, і енергію
для добрих просвітянських справ…
Це в їхніх руках український духов
ний меч, животворяще слово —
честь їм і слава!
Кожен самосвідомий українець
— це просвітянин. Просвітяни — це
справді українська інтелігенція, а
не новий соціальний реєстр броке
рів, менеджерів, рієлторів, охорон
ців, які мають певні достатки і від
городжені від українського духов
ного простору байдужістю та ситіс
тю. І ви не воюєте за переділ влас
ності, майнових комплексів, зе
мельних угідь, не тонете в щоден
них чварах за шмат “гнилої”, а є
свідомими діячами (від слова “дія
ти”) українського світу… Від чис
ленних політтехнологів, які працю
ють на замовлення, залишаться
самі калькулятори й архівні звіти,
від вас залишиться озонний укра
їнський простір, в якому не задих
нуться наступні покоління.
Ми всі навчилися розмежову
вати брехню й правду, і нас не спо
кусять роки маніловщини, як це
сталося нещодавно, в період гаря
чих азартних політичних баталій…
Лише справді українська справа,
українська перспектива, україн
ський прорив, українські пріорите
ти з державною українською мо
вою, з українською культурою, з ук
раїнською повносущнозмістов
ною Україною… Українське вухо
збридилося чути брехню, порожні
обіцянки, і для нього слова “спра
ведливість”, “правда”, “Україна”,
що нацією виносяться вище зако
нів, — не просто слова, а великі
змісти, моральні категорії, які зі
ставлені з реальними справами…
Нас уже на макусі не проведеш…
Політичне національне мям
лення, невиразність позиції в укра
їнській справі свідчать про суцільні
протяги в мізках тих політиків, які
хотіли б родичатися з катами, і че
кати виконання вироку… Ми муси
мо, нарешті, дізнатися від них, яку
Україну ми будуємо, — хіба лише
ту, в якій обіцяють до 2012 року по
долати бідність, що нагадує Хру
щовські обіцянки жити при кому
нізмі вже 1980 року, чи з великим
цивілізаційним майбутнім, де нічо
го українського вже не буде. Вихо
дить за Євгеном Дударем: “Будемо
жити у великий час, а думати про
калабані й вибоїни на шляхах”…
Невиразність національної ідео
логії, яка панувала донедавна, са
ме і спричинилася до поділу Украї
ни на Східну і Західну, до духовного
вакууму в сфері культури, який
видно неозброєним оком: розбіж
ності між заявами окремих лідерів
про духопіднесеність і далекими
від моральності пріоритетами тієї
бульварнотелевізійної тусовки,
що клонується по всій Україні, по
всіх касетах, тусовки, яка нахабно
лізе в людські душі, тусовки, яку
настирливо ставлять у центр сус
пільної уваги, аби з’ясувати: вкра
дений чи не вкрадений Фірташем
газ. І що краще: порожні прилавки
магазинів чи порожні гаманці?!
Усе національне, питомо укра

їнське виноситься за дужки. Ядучо,
єхидно, повольтерівськи виглум
люється все ваговите, святе, над
нашим минулим чинять розправу
мовчанням… Відверті феесбівські
агенти ведуть відкриту антиукраїн
ську пропаганду, залякуючи, пресу
ючи молодь в ім’я відновлення
“большого отєчества”. Рейтингово
прибуткова політика ігнорує україн
ську складову в сфері культури та
інформації, потрактовуючи послі
довні дії Президента України Вікто
ра Ющенка в цій сфері як певні ди
вацтва слобідського мрійника.
Інформаційнотусовочна “сво
бода” без берегів загрожує розми
ти стійке духовне ядро української
нації, якщо ми усіма можливими
способами не протидіятимемо
цьому.
Завтрашнє України нас не прос
то цікавить, воно нам болить, нам,
носіям рідного слова, українських
традицій, української ментальності,
які перейняті відповідальністю за
те, якою повинна бути Україна ХХІ
сторіччя… І дихотомія її розвитку
для нас не є проблемою, якою її бу
дувати: з Богом чи без Бога. Зрозу
міла річ — із Богом, і з Українською
Церквою Київського Патріархату та
ГрекоКатолицькою…
“З Богом” — це найважливіший
постулат… І жити з Богом і за Бо

гом неймовірно тяжче, аніж без
нього, коли все дозволено, коли
нехтують усім святим, родом, мо
вою, людськими приписами. Коли
не потрібно зважати ані на історію
твого роду, ані на зло — велике і
мале… І для нас, просвітян, не іс
нує альтернативи в цій царині.
Для парафіян церков Москов
ського патріархату зацитую відвер
ту українофобську сентенцію, ви
голошену відомим богословом,
дияконом Андрєєм Кураєвим напе
редодні виборів Патріарха всієї Ру
сиМосковії: “Может даже пока
заться, что избрание украинца на
московский престол сблизит наши
народы, устранит угрозу оконча
тельного отрыва православной Ук
раины от России. Я полагаю, что
это иллюзия. Вопервых, для идео
логов не важны перемены в стане
врага. Враг поступил умно? Зна
чит, он стал хитрее и опаснее, и
тем скорее надо его добить. Во
вторых, националистические укра
инские идеологи понимают, что ук
раинский патриарх в Москве — яв
ление временное. Пройдет еще
10—15 лет. Закроется ли за это
время расчесываемая ими тема
“многовековой борьбы украинцев
с московским засильем? Нет”.
(№ 2, 27 січня 2009 р.).
Ось чому ми повинні підтриму

Організаторам, учасникам і гостям
VIII з’їзду Всеукраїнського товариства “Просвіта”
ім. Тараса Шевченка
Щиро вітаю представницьке зібрання з початком роботи
з’їзду, покликаного продемонструвати українському суспільс
тву набутки своїх державницьких і націєтворчих зусиль та за
пропонувати консолідуючі ідеї, базовані на креативному ґрунті
громадянськості й патріотизму.
Сьогодні, вчитуючись у програмні положення діяльності
“Просвіти”, якою бачили її засновники товариства, з особливим
смисловим підтекстом та загостреною часовою актуальністю
сприймаються слова ідеї, в якій концентрувалася суть майбут
нього подвижництва: “Кожен народ, що хоче добитися самос
тійності, мусить передусім дбати про те, щоби нижчі верстви
суспільності, народні маси піднеслися до тої степени просвіти,
щоб ця народна маса почула себе членом народного організму,
відчула своє горожанське й національне достоїнство й узнала
потребу існування нації як окремішної народної індивідуальнос
ті; бо ніхто інший, а маса народу є підставою усього”.
Поважний історичний шлях, пройдений “Просвітою”, пере
конливо засвідчує магістральний напрям, обраний з першого
дня існування організації, що полягав у справжньому духовно
му опікуванні народу, наполегливому виховуванні його самосві
домості, дбайливому збереженні рідної мови й писемності,
примноженні національних традицій, послідовному утверджен
ні культурної самобутності, попри всі утиски, гоніння, насильс
тво, витримувався завжди й за будьяких обставин, навіть за
умов діаспорного існування.
Нові можливості водночас з новими викликами й запитами
часу постали перед Товариством після проголошення незалеж
ності України, справі якій, за великим рахунком, і присвячува
лося все суспільне служіння “Просвіти”. Її найактивніша участь
в усіх загальнополітичних заходах, багатогранна практична ді
яльність спрямовувалися на вирішення найзлободенніших
проблем молодої держави, на поширення й зміцнення позицій
українства в Україні.
З відстані часу нині добре видно масштабність і значення
зробленого подвижниками “Просвіти”. Невідбутність тих без
цінних активів пояснюється просто — на вівтар священної
справи ними було покладено все: дух, сила, воля, життя. Крізь
роки й випробування вони забезпечували нації справжню жит
тєву спроможність, формували на її базових цінностях людину
борця, людинупатріота.
Реалії сьогодення з усією очевидністю окреслюють у цьому
сенсі перед “Просвітою” новітні особливої важливості й відпові
дальності завдання: Всеукраїнське товариство має стати
справді всеукраїнським завдяки щоденним конкретним спра
вам у творенні могуття держави і нації, послідовним і неухиль
ним сповідуванням у своїй роботі принципу — “маса народу є
підставою усього”.
Зичу всім просвітянам добра, віри, благополуччя, невичер
пного творчого натхнення, втілення в життя всіх планів і заду
мів, а з’їзду — плідної й успішної роботи.

“СЛОВО ПРОСВІТИ”  ч. 25, 25 червня — 1 липня 2009 р.

Володимир ЛИТВИН

вати свого Патріарха і свою Поміс
ну Православну Церкву, сприяючи
їй всюди в її самоствердженні,
співпрацюючи з нею за багатьма
програмами, які ми погодимо най
ближчим часом.
Не можу обійти увагою і не
менш важливої проблеми п’ятої ко
лони, яка себе особливо чітко пози
ціонувала після амністії сепара
тистських спроб Сєвєродонецька
2004го. Рупором її став недавній
прем’єрміністр України Дмитро
Табачник, який варить не лише “су
пи качині поукраїнськи”, а й готує
за давніми рецептами Шульгіна—
Струве отруйне зілля для українців,
яких він біологічно не терпить лише
за те, що ми на своїй землі — вже
стільки тисячоліть! — протидіємо
різним каганатам: від Хазарського
до АхметовськоГубського…
Принагідно хочу подякувати
членові Центрального правління
ВУТ “Просвіта” Юрієві Гнаткевичу за
його своєрідний “антидюрінг” —
книгувідповідь “Антитабачник”…
Адже п’ята колона двоскладова: од
на проросійськоімперська (під Пу
тіна), а друга — космополітична, яка
впритул не хоче нас бачити й уявля
ти українство як цілісний етнос, що
має такі самі права, як, скажімо, єв
реї: в своїй державі називатися ти
тульною нацією. Ми можемо (за Та
бачником) існувати лише як полі
тичне утворення, як це донедавна
було — радянською спільнотою…
“Просвіта” впродовж усього
періоду свого існування сприяла
ідентифікації людини на всіх рів
нях: фізичному, психічному та ме
тафізичному, виробляючи сукупно
світоглядні ідеї, принципи, орієнти
ри для тих загублених, заблуканих
в асиміляційному океані людей, які
рано чи пізно питають себе або ін
ших “А хто я є?”
“Просвіта” покликана давати
відповідь і вчора, і сьогодні, а особ
ливо завтра, на сучасному цивіліза
ційному рівні самоідентифікації.
Відповідь на це питання “я є украї
нець” — з великим минулим, з
власною історією, з великою куль
турою і розробленою мовою, ми
означуємо собою не лише власний
національний український простір,
який тисячоліттями обороняли наші
пращури, а й позначаємо своєю
присутністю світовий простір, ви
творивши внаслідок різних причин і
обставин таке явище, як “світове
українство”. Великі напруження по
літичні, культурні тривають там, де
нас, українців, не хочуть знати як
окремішність, а всі й далі прагнуть
уподібнити до себе або ж підпоряд
кувати собі. Тому боротьба за себе
— це не компанійщина, це бороть
ба у великому й малому, в повсяк
денні, коли ми з гідністю відстоює
мо право на власну державу, а не
державу олігархів, зайд і пристосу
ванців… Державу з українською
державною мовою, а не мовою За
туліна і Табачника, з власною висо
кою культурою Марії Стеф’юк, Ми
рослава Скорика та Євгена Станко
вича, а не Алли Пугачової, якій по
даровано радіо в Україні прем’єр
міністром.
Ми ж обстоюємо право на ве
ликий інформаційний простір із
власними українськими телекана
лами і телеведучими, а не відряд
женими до нас ідеологами чужої
держави.
Тому “Просвіта” зобов’язана не
лише заявами, зверненнями до
всіх рівнів влади апелювати, але
сама входити, втручатися в інфор
маційні реґіональні простори, як це
робить Леонід Філонов у Вінниці чи
Ярослав Пітко у Львові, Володимир
Семистяга на Луганщині чи Микола
Кульчинський на Полтавщині.
Беріть ініціативу в свої руки.
Гуртуйте коло однодумців, впли
вайте, відвойовуйте своє всюди.
Хто в нас досліджує проблеми
впливу інформації, втручань у наше
національне життя? Хто виробляє і
для кого рекомендації, аби запобіг
ти катастрофічним процесам ніве

ляції української людності? Якщо
Росія недвозначно прагне утрима
ти Україну в зоні її впливу, зокрема
і в мовному, інформаційному, полі
тичному, а відтак і економічному, а
Європа готова зректися нас, що во
на продемонструвала нещодавно,
то є лише одна протидія цьому про
цесові — це протидія свідомого ук
раїнства, виразниками якого є ви.
І вся новітня історія України —
від здобуття незалежності до фор
мування ідеологічних засад нашої
виболеної державності — це робо
та свідомого українства. Так, ми всі
усвідомлюємо, що доба мітингів
минула… Настала доба малих ло
кальних справ: це тоді, коли ми
йдемо в аудиторії до студентства,
коли поширюємо українську книгу,
український телефільм, українські
комп’ютерні ігри для дітей… Чому
ми полишили напризволяще тисячі
бібліотек і не активізуємо в них
культурницьке життя?! А занедбані
сільські клуби, які не стали “народ
ними домами”?
Не покладайтесь на чиновниц
тво, робіть це самі. Проводьте вечо
ри, мистецькі акції, несіть рідне сло
во, гуртуйтеся в хорові, співочі ко
лективи… Чого чи кого чекаємо?
Що “ширка” нам подарує і мову, й
культуру, і робочі місця, зміцнить
традиційний інститут сім’ї, рекуль
тивує занедбані землі, відбудує
втрачені галузі й піднесе освітній рі
вень у державі з відтвореним або ж
розширеним набором мотивацій до
науки, знань, до високого світу
культури? Це справа для нас. Голов
ним ресурсом нашим є майже 70 %
свідомого українства. Наші трудові,
інтелектуальні, навіть фінансові ре
сурси достатні для того, щоб тижне
вик “Слово Просвіти” виходив кіль
касоттисячним накладом, а не об
ходився кількома тисячами. Ми зо
бов’язані створити власний медіа
холдинг, щоб розрізнені малоти
ражні видання перетворити на зміс
товне високопрофесійне інформа
ційне джерело.
Ми зобов’язані створювати
власні сайти, щоб в Інтернетпаву
тиння ловити інших, а не потрапля
ти самим. Інформаційний простір
слід відвойовувати.
Якщо ми стверджуємо, що го
ловним ідеологом України є Тарас
Шевченко, то чому акція “Кобзар” в
кожну сім’ю” є справою лише Цен
трального правління і Видавничого
центру?! Чому ми й досі не налаго
дити міжобласного обміну книго
виданнями, щоб книжки, видані,
наприклад, у Маріуполі, де активно
працює Анатолій Мороз, який ви
дав 10 книжок, потрапили до Льво
ва, Сум, Харкова, Чернігова?
Книгорозповсюдження перед
бачає і відвойовування книгарень у
місцевих органів влади. Ми, коор
динуючи свою діяльність, повинні
створити єдину недорогу серію біб
ліотечки “Просвіта”, одноформат
ну, однотипну, сформувавши, від
повідно, авторитетну редколегію…
Просвітяни — це найавторитетніші
люди в суспільстві, й тому необхід
но відроджувати лекторії, робити
тематичні вечори, літературні фес
тивалі, театральні імпрези.
Центральне правління “Просві
ти” спільно з видавництвом “Дніп
ро” видало серію портретів діячів
старої “Просвіти”. Пора започатку
вати видання нарисів, портретів
“Просвітяни нової доби”, до якої
належить когорта українських дія
чів, серед яких я хотів би виокре
мити передовсім Івана Ющука,
Анатолія Погрібного, Олександра
Пономаріва, Романа Іваничука, Бо
риса Пастуха, Павла Чучку, Василя
Чепурного, Володимира Семистя
гу, Дмитра Павличка, Ярослава
Пітка, Петра Арсенича, Василя Гла
голюка, Степана Волковецького і
багатьох інших, долучивши до
змістових нарисів їхні виступи,
роздуми, есеї…
Відбувається зміна поколінь,
тому співпраця з “Молодою Прос
вітою” як з нашим резервом, з на

“Ми справді сильні на власній рідній землі, бо з
нами Бог і Господом дароване Слово”.

VIII з’їзд «Просвіти»
ПРОТОКОЛ № 2
засідання мандатної комісії
VIII з’їзду Всеукраїнського това0
риства “Просвіта” ім. Т. Шевченка
19 червня 2009 р.

м. Київ

Згідно з Ухвалою сесії Головної
ради ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка
від 15 квітня 2009 р., на обласних
конференціях обрано 166 делегатів.
Прибуло на з’їзд і зареєструва
лося 153 делегати. Визнано дій
сними 153 мандати.
На з’їзд запрошені представ
ники державних установ і громад
ських організацій, політичних пар
тій, творчих спілок. Запрошені
представники ЗМІ.
Делегати за освітою: вища —
142; середня спеціальна — 7; се

ЗВІТ КОНТРОЛЬНО0РЕВІЗІЙНОЇ
ІНСПЕКЦІЇ
VIII з’їздові Всеукраїнського това0
риства “Просвіта” ім. Т. Шевченка

шим ще не до кінця освоєним ре
сурсом, потребує нових підходів і
нових програм.
До речі, ми, започаткувавши
позаторік акцію “Пошануймо моги
лу безневинно убієнного в часи Го
лодомору Хрестом”, розраховуємо
на пошукову діяльність саме “Мо
лодої Просвіти”, так само, як і в
спільних з обласними адміністраці
ями акціях “Дніпро — ріка єднан
ня”, до якої хочемо вже в каніку
лярний період залучити студент
ство, яке б від північних вод Дніпра
аж до його гирла на кількох різно
ємних суднах провело зустрічі з на
селенням обох берегів Дніпра,
пронесло ідею, що ми велика на
ція, напоєна тисячолітніми наснаж
ливими водами Славутича, по обох
берегах якого творилася єдина для
всіх українців мова і культура.
Тому цілком логічні наші проек
ти “Стодола”: створення мандрів
них театральних труп і вертепів, які
пройшли б не лише всією територі
єю України, а й сусідніми землями
в сусідніх державах, де українці є
автохтонами, і за часів незалеж
ності особливо потерпають від
прискореної асиміляції. Це стосу
ється передовсім українців Росії,
Румунії, Словаччини. Тому наше
прагнення інтегруватися до Євро
пи є природним, аби не перетво
рюватися на буферну зону, на міг
раційний відстійник…
Через те наше звернення до
всіх гілок влади надати цьому про
екту організаційну і частково фі
нансову підтримку (“Європа — наш
дім”) залишається актуальною.
Не робитиму повного переліку
тих заходів і вимог, що складають
програму нашої діяльності на нас
тупний період, оскільки ви ознайо
митеся з нею в ухвалі, яку прийма
тимемо з’їздом. Проте не можу не
зупинитися окремо на наших зако
нодавчих ініціативах, зокрема, на
двох проектах законів — “Закон
про мови в Україні” та “Закон про
статус української мови як держав
ної”, а також на проекті закону “Про
засади мовної політики в Україні”,
які були широко обговорені на
шпальтах “Слова Просвіти” і про
лежали на столах керівників комі
тетів і фракцій понад рік. Хай вам
тепер стане зрозумілим, чому не
може існувати стійка коаліція націо

нальнодемократичних сил у Вер
ховній Раді України, чому не реалі
зовувалась програма гуманітарно
го розвитку України і хто, підступно
маневруючи, відводив парламент
ську більшість від схвалення усіх
трьох законів, аби остаточно по
ставити крапку на російській мов
ній проблемі в Україні. Прийняття
цих законів не хотіли ті, хто зака
муфлювався під патріотів України, і
в середовищі БЮТ, і НУНС. Про
Партію реґіонів не говоритиму, як і
не зупинятимусь на темі, хто і чому
оголосив війну Президенту Украї
ни. Але від нас, просвітян, свідомих
українців залежить доля України.
Через те ще раз згадаю слова
апостола: якщо з нами Бог, то хто
проти нас?
Незважаючи на те, що з’явили
ся нові, дуже ефективні способи
контролю чужої території, такі, як
мережеві корпорації продажу това
рів і послуг, мережі телекомуніка
цій, банки — такі собі інформаційні
парасолі, які надають можливість
впливати на свідомість українців
без військової експансії, а через
інфраструктуру, культурноцивілі
заційну експансію. Національні
культури можуть стискатися, згор
татися в пружини, щоб здетонува
ти одномоментно, як це було, на
приклад, у Чечні чи в Косові…
Справді, світ змінився з точки зору
інтенсивності контактів культур і
цивілізацій, світ уніфікується, але
при всіх розмивних, знеосіблю
вальних, уніфікуючих хвилях, які
накривають світ, національне уви
разнюється й ущільнюється — і се
ред малих міноритарних груп, і се
ред великих етносів, до яких нале
жать українці. І всі оплачені прогно
зи про наше швидке зникнення є
просто нісенітницею.
Ми є великою нацією, і просві
тяни — сіль її. Так, це ми є носіями
нового світогляду, в якому немає
місця холуйству, запопадливості
перед новочасними лихварями та
шинкарями, немає місця меншо
вартості, розпачу і зневірі. Так, ми
справді сильні на власній рідній
землі, бо з нами Бог і Господом да
роване Слово, яке ми покликані
плекати, обороняти, берегти і ду
ховно наснажувати.
Слава Україні!
Слава Вам, просвітяни!

На попередньому з’їзді ВУТ
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка,
що проходив 22 квітня 2005 року,
було обрано ревізійну інспекцію у
складі І. Голобуцького, М. Оцуна та
О. Черняхівського.
Як відомо, “Просвіта” кошти на
здійснення своїх просвітницьких
заходів одержує з державного
бюджету відповідно до заздалегідь
складеного плану роботи. Вико
ристання наданих коштів відбува
ється під контролем державних
контрольних органів.
За звітний період кошти надхо
дили з бюджету в розмірі близько 3
млн гривень щорічно. Але не мож
на сказати, що регулярно і вчасно й
у повному обсязі.
Основним завданням нашої ре
візійної інспекції було відстеження
діяльності обласних підрозділів
“Просвіти” стосовно дотримування
ними норм Статуту. Ми прагнули
оперативно реагувати на факти по
рушень статутних вимог, різного
роду ускладнень, що з’являлися в
роботі окремих крайових об’єд
нань. Ми виїздили в області, відгу
куючись на скарги, сигнали, що
надходили з місць до Центрально
го правління, секретаріату, голови
ВУТ “Просвіта”.
Так, на початку 2007 року ми
здійснили перевірку Одеського
крайового об’єднання, звідки над
ходили сигнали про послаблення
керівництва, порушення норм ста
тутних положень деякими членами
“Просвіти”, що істотно впливало на
повноцінну діяльність об’єднання.
У результаті зустрічей і перего
ворів із представниками конфлік
туючих сторін було знайдено ком
промісне розв’язання проблеми.
Зараз Одеською “Просвітою” ус
пішно керує молодий і енергійний
голова — журналіст Олександр
Степанченко.
У лютому 2006 року представ
ники Інспекції на прохання голови
Запорізької “Просвіти” виїздили до

ТЕЛЕГРАМА
Вельмишановне товариство!
Вітаю з черговим з’їздом
Всеукраїнського
товариства
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка.
Бажаю плідної й натхненної ро
боти. “Просвіта” як жодна інша
громадська організація невід
ступно прямує дорогою розбу
дови самодостатньої Україн
ської Держави. Хай усім нам
вистачить сили Духу, світла Віри
і сміливости Дії в утвердженні
наших високих цілей. Будьмо
сильні, як наші великі поперед
никипросвітяни.
З повагою член Політради ВО
“Свобода”, депутат Львівської
обласної ради
Ірина ФАРІОН

редня — 2; незакінчена вища — 1.
Серед них: докторів наук, про
фесорів — 13; академіків — 3; кан
дидатів наук, доцентів — 16, Героїв
України — 1; відзначених іншими
державними нагородами — 31;
письменників, журналістів — 14;
представників творчих спілок — 2.
За віком: до 20 років — 1
(0,6 %); від 20 до 30 — 8 (5,3 %); від
30 до 40 — 7 (4,6 %); від 40 до 50 —
31 (20,4 %); від 50 до 60 — 51
(33,6 %); від 60 до 70 — 48 (31,6 %);
від 70 до 80 — 6 (3,9 %). Середній
вік делегатів — 50—60 років.
Членство в партіях: УНП — 9;
“Наша Україна” — 9; “Свобода” —
3; КУН — 8; НРУ — 3; БЮТ — 4, НП
— 2, ВО “Батьківщина” — 4.
Голова мандатної комісії
Тетяна ФЕДІЄНКО
м. Запоріжжя, де виникла конфлік
тна ситуація через неправомірні дії
декого із членів правління.
Ознайомившись із ситуацією
на місці в присутності членів прав
ління й обговоривши суть пробле
ми, ревізійна інспекція рекоменду
вала активізувати роботу керівних
кадрів, зміцнити статутну дисцип
ліну, завершити перереєстрацію
членів “Просвіти” тощо.
Багато уваги було приділено
налагодженню діяльності обл
об’єднання у Дніпропетровську. У
листопаді 2006 року представники
КРІ, відгукнувшись на тривожні
сигнали з Дніпропетровська, здій
снили поїздку, щоб ознайомитися
із ситуацією, що склалася. Було ви
явлено, що голова облоб’єднання
через хворобу не може повноцінно
керувати “Просвітою”. Він втратив
оперативноорганізаційний зв’я
зок з осередками. Це призвело до
розколу облоб’єднання. Воно опи
нилось під загрозою розпаду на
окремі конфліктуючі сторони.
Тривалий час шукали шляхів до
порозуміння. У листопаді 2008 ро
ку актив Дніпропетровської “Прос
віти” скликав звітновиборну кон
ференцію просвітян Дніпропетров
щини. Переважною більшістю го
лосів головою правління обрано
Сергія Довгаля. Присутність на
конференції голови КРІ підтверди
ла легітимність обрання голови та
керівних органів, що й було затвер
джено Головною радою і Централь
ним правлінням ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка.
На жаль, група членів “Просві
ти” з м. Кривого Рогу в місцевих за
собах масової інформації продов
жують розповсюджувати недосто
вірну інформацію про нібито неле
гітимність обрання керівництва об
лоб’єднання.
Як повідомив Сергій Довгаль,
групу криворізьких розкольників і
дезінформаторів правління обл
об’єднання за грубе порушення
Статуту більшістю голосів виклю
чило з лав “Просвіти”.
Неприємна ситуація склалася
торік у Харківській “Просвіті”. Дав
но не маючи нормального літнього
відпочинку, через погіршення здо
ров’я голова Харківського обл
об’єднання Анатолій Кіндратенко
на час лікування і відпочинку звер
нувся до правління призначити
тимчасово виконувачем обов’язків
голови свого заступника. Але, ско
риставшись відсутністю А. Кіндра
тенка, група членів правління неза
конно виключила його з “Просвіти”
з наміром захопити керівництво обл
об’єднанням, перепрофілювавши
приміщення в наркологічний центр
(на дверях було замінено замки).
Від А. Кіндратенка вимагали відда
ти печатку і документацію.
Голові довелося негайно по
вертатися з відпустки і відкликати
свою попередню заяву. Від рей
дерського захоплення “Просвіту”
врятувала стрілецька сотня “Патріо
ти України Слобожанського округу
Українського козацтва”, які є ак
тивними членами Харківського обл
об’єднння ВУТ “Просвіта” ім. Тара
са Шевченка.
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У ПРЕЗИДІЮ З’ЇЗДУ
Українці Башкортостану (Ро
сійська Федерація) щиро вітають
делегатів та учасників VIII з’їзду
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка і
бажають Вам плідної праці.
У дуже складний час для Ук
раїни та й усього українства
відбувається Ваш форум. Тим
відповідальніше маєте поста
витися до визначення першо
чергових завдань “Просвіти”
вже сьогодні, бо завтра може
бути запізно.
Ми не бачимо масовішої й
національно свідомої сили в Ук
раїні, яка може і зобов’язана
підняти народ України на актив
ну боротьбу за реально держав
ну українську мову, Українську
Церкву, українську культуру,
державну економіку, Українську
державу, за гідність та гідне
життя кожного громадянина Ук
раїни і створити коаліцію партій,
рухів та організаційоднодумців.
Президенту і всьому укра
їнству оголошена шалена війна
в усіх напрямах — в Україні й
зовні.
Депутатів Верховної та міс
цевих рад, держпрацівників,
працівників спецслужб, засоби
масової інформації всенарод
ним пресингом, користуючись
Конституцією України та чин
ним законодавством, примуси
ти працювати на Україну і пос
луговуватися державною мо
вою і не чекати на третій Сєвє
родонецьк.
Українська діаспора з Ва
ми, чекає від Вас активних дій,
бажає успіхів.
Голова РНКЦУБ “Кобзар”
Володимир ДОРОШЕНКО
Ревізійна інспекція, відбувши
до Харкова, в присутності членів
правління облоб’єднання, досить
оперативно з’ясувала ситуацію.
Було вказано на грубі порушення
статутних положень, яких припус
тилися члени правління Харків
ського облоб’єднання. У результаті
відбулася заміна керівних кадрів в
облоб’єднанні, зокрема, заступни
ка голови.
Замість осуду подібних дій у
“Просвіті”, владні структури Харко
ва звинуватили Анатолія Кіндра
тенка і його однодумців у тому, що
він бере під опіку молодих патріо
тів, яким приписують вияви ксено
фобії й неонацизму тільки за те, що
вони у зросійщеному Харкові роз
мовляють українською мовою, опі
куються охороною українських свя
тинь від вандалів, влаштовують ве
чори української та стрілецької піс
ні, пропагують українську культуру
серед молоді.
Особливо шокує й обурює хар
ківських правозахисників — “су
часних пацифістів” — те, що моло
ді люди, одягнувши камуфляжну
форму, проводять військові випра
ви подібно до колишніх січовиків.
Як бачимо, антиукраїнські сили
і підконтрольні їм ЗМІ йдуть на різ
ні провокативні дії задля підриву
авторитету “Просвіти”, намагають
ся внести розкол в її підрозділи,
послабити дієвість роботи.
Підтвердженням цього можуть
служити й події в Одесі — вбивство
молодого українського патріота
Максима Чайки, встановлення
пам’ятників катам українського на
роду, постійні нападки на активних
українців, державу і національну
ідею.
Просвітянам конче потрібно
зміцнити організаційні засади
“Просвіти”. Під час перереєстрації
треба уважніше ставитись до вимог
і обов’язків просвітян відповідно до
Статуту. Усі дійсні члени “Просвіти”
обов’язково повинні перебувати на
обліку в первинних організаціях і
сплачувати членські внески, перед
плачувати нашу періодику й агіту
вати за передплату інших.
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“Стан, який склався нині з українською мовою в
незалежній Україні, є критично загрозливим”.

Мова єдина

З часу заснування Товариства
української мови та відродження
Всеукраїнського товариства “Прос
віта” ім. Тараса Шевченка впродовж
двадцяти літ проводиться наполег
лива праця на ниві духовного й
культурного відродження титульної
нації, утвердження державності ук
раїнської мови. Особливо ця робота
активізувалася в міжз’їздівський пе
ріод, в час підготовки та відзначен
ня 140річчя “Просвіти”.
Проведення науковометодич
них конференцій під гаслом “Украї
ні — українську мову!”, видавнича
діяльність, створення відеопродук
ції та телефільмів “Логос”, органі
зація художніх виставок, мистець
колітературних вечорів, відрод
ження українських звичаїв і тради
цій, читання лекцій з історії, еконо
міки, культури України — щоденна
цілеспрямована праця просвітян,
що формує національну і грома
дянську самосвідомість українців.
Однак владні структури не спро
моглися виконати основні Консти
туційні положення щодо підвищен
ня авторитету державної мови.
Стан, який склався нині з укра
їнською мовою в незалежній Украї
ні, є критично загрозливим. Нехту
ючи всіма нормами Конституції Ук
раїни, історичним правом україн
ського народу на розвиток україн
ської мови та культури, нинішня
влада прямо й опосередковано
фактично законсервувала напівко
лоніальний статус української мо
ви, потураючи ідеологам реакцій
ного москвофільства, що активно
заявляє про себе на півдні та сході
України.
Передбачене ст. 10 Конституції
України забезпечення державою
“всебічного розвитку і функціону
вання української мови в усіх сфе
рах суспільного життя на всій тери
торії України” так і не набуло посту
пального характеру.
Особливо небезпечна ситуація
склалася в інформаційній сфері. За
гальний наклад українських газет
постійно знижується, на недержав
них каналах 90 % передач — лише
іноземною — російською мовою.
Потік іноземної преси та книжок
із Росії не має жодних перепон. А по
даткове законодавство українській
книжці не сприяє і не захищає її.
Український інформаційний
простір не є цілісно українським —
за державними національними ін
тересами і пріоритетами, мовою і
культурою. Він насичений ідеологі
єю, яка не працює на мобілізацію
нації, а часто має антиукраїнську
спрямованість.
Усі російські й багато україн
ських, але проросійськи орієнтова
них ЗМІ, проводять пропаганду,
спрямовану на дискредитацію ук
раїнської національної ідеї, україн
ської влади й державності, україн
ської мови і культури — тобто про
ти України розв’язано справжню
інформаційну війну.
Чимало політичних сил, зокре
ма представники Партії реґіонів,
які мають більшість у радах східних
та південних областей України,
продовжують руйнацію української
державності, у багатьох областях
України триває цілеспрямована,
безпрецедентна антиконституцій
на діяльність щодо впровадження
російської мови як державної. Із
місцевих бюджетів, зокрема м. Се
вастополя, де немає жодного укра
їнського навчальновиховного зак
ладу, виділяють мільйонні кошти
для підвищення її суспільної ролі.
Корупція, хабарництво, безвідпові
дальність чиновників дійшли край
ньої межі. Не відчувається належ
ного реагування на всі ці антидер
жавні вияви Генеральної прокура
тури, Служби безпеки та Мініс
терства внутрішніх справ України.
Центральна і реґіональна влади не
вживають відповідних заходів.
Громадськість України стурбо

УХВАЛА02
VIII з’їзду Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевченка
вана тим, що спостерігається
спрямований керований зовні зух
валий і агресивний наступ на все
українське.
Недавні події в Одесі із вбивс
твом студента Максима Чайки до
водять, що справа дійшла вже до
фізичного знищення українських
патріотів. Усупереч здоровому
глузду українським патріотам при
шивають ярлики “фашистів”, “на
цистів”, “ксенофобів”.
Викликають
стурбованість
просвітян сепаратистські настрої
на Закарпатті групи русинів, що
загрожує територіальній цілісності
України. З’їзд звертається до
Служби безпеки України, Гене
ральної прокуратури з вимогою да
ти належну оцінку цій протиправ
ній діяльності та порушити кримі
нальну справу щодо її призвідни
ків.
Делегати VIII з’їзду, проаналізу
вавши стан і настрої українського
суспільства, вважають своїм
обов’язком заявити, що економіч
на криза в нашій державі цілковито
виявила ще й кризи політичну та
духовну.
Всеукраїнське
товариство
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка у
своїх неодноразових зверненнях, у
заявах, адресованих Президенту,
Урядові, Верховній Раді, наполяга
ло на виробленні національної ідео
логії, повсякчасному дотриманні
Основного Закону в усіх сферах
суспільного життя, зокрема тих йо
го положень, які стосуються все
бічного розвитку і функціонування
української мови, збереження і
розвитку національного інформа
ційного простору, українського кі
нематографа, книгодрукування і
книгорозповсюдження. Верховна
Рада України, до якої Головна рада,
Правління, просвітяни неоднора
зово зверталися із вимогами прий
няти пакет мовних законів, програ
му розвитку державної української
мови, виявилася неспроможною
виробити державне мовне законо
давство, яке регулювало б засто
сування і розвиток мов національ
них меншин та забезпечувало пов
ноцінне функціонування державної
мови в освіті, ЗМІ, на радіо і теле
баченні, у книговиданні, що стало б
перепоною до тотального зросій
щення України.
Вимагаємо припинити ту анти
конституційну вакханалію, яку тво
рять антидержавницькі політичні
партії, приватні ЗМІ, теле та радіо
канали, вселяючи в суспільство ан
тидержавні настрої зневіри та роз
чарування, неповаги до національ
них символів, до власної країни, до
її поступу дорогою незалежності,
до самої неможливості незворот
ної перемоги українського народу
у становленні національної демо
кратичної держави Україна, де ко
жен громадянин почуватиметься
захищеним і вільним.
VIII з’їзд ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка звертається до всіх
українців: гуртуймося! Це завдяки
нам постала незалежна Україна!
Це ми вийшли на майдани, щоб
підтвердити наш вільний вибір —
жити в країні сильній і багатій, тому
заявляємо рішучий протест проти
політичних маніпуляцій, політичних
міняйл усіх мастей і кольорів, що
створили п’яту колону й намага
ються через конституційний пере
ворот здійснити зміну державного
устрою України, загальмувати наш
поступ до загальноєвропейського
дому, завести в повну енергетичну,
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економічну, політичну, інформацій
ну залежність від хворих на велико
імперські амбіції північних сусідів.
Зважаючи на нинішню політич
ну ситуацію, що може призвести до
повторення нових Крут і Голодомо
рів, втрати Україною своєї держав
ності, як було у часи УНР, виходячи
з уроків історії та вимог Конституції
України щодо національної безпе
ки держави, звертаємося до:
Президента України:
1. Зобов’язати Службу безпеки
України, Генеральну прокуратуру
притягти до кримінальної відпові
дальності усіх посадових осіб, які
здійснюють антиконституційну ді
яльність, розпалюють сепаратист
ські настрої та міжнаціональну во
рожнечу, що загрожує державній
цілісності.
2. Видати Указ “Про захист, роз
виток і роль української мови в жит
ті людини, суспільства, держави”.
3. Доручити Уряду розробити
Програму щодо посилення ролі й
авторитету української мови і
представити її для громадського
обговорення.
4. Позбавити Указом Президен
та права носити назву “національ
ний” університети, у яких масово
здійснюються конституційні пору
шення щодо застосування держав
ної мови в навчальновиховному
процесі, визнавати як один з голов
них під час проведення акредитації
ВНЗ і видачі їм ліцензій.
Верховної Ради України:
1. Ухвалити Закон “Про дер
жавну мову в Україні” в тій редакції,
що насправді змінить позиції укра

їнської мови та призупинить зро
сійщення країни.
2. Переглянути проект Закону
України “Про загальну середню ос
віту” з метою відновлення в ньо
му ст. 7, заклавши в її основу
обов’язкове навчання й виховання
в закладах середньої освіти дер
жавною українською мовою.
3. Розглянути питання повер
нення графи “національність” на
сесії Верховної Ради України із ви
могою затвердити новий зразок
паспорта із внесенням цієї графи і
заповненням його українською мо
вою.
Уряду України:
1. Створити при Кабінеті Мініс
трів України Державний департа
мент мовної політики та науково
експертну комісію для виконання
конституційних обов’язків держави
перед громадянами й урядових
програм з мовного розвитку.
2. Провести за участю відповід
них міністерств, інших центральних
органів законодавства, якими ре
гулюється застосування мов у за
собах масової інформації, видав
ничій справі, рекламі та ввести до
них відповідні зміни й доповнення.
3. Створити пільгові умови для
розвитку української аудіо та відео
продукції, домагатися впровад
ження української мови в Інтернеті
та комп’ютерному навчанню.
4. Здійснювати реальне дер
жавне сприяння українській пресі,
книгодрукуванню, всім видам ук
раїнської продукції, насамперед
для дітей, юнацтва та молоді на ос
нові податкових пільг.

Голова Міжнародного благодійного фонду “Українська родина”
Галина Лемець представляє проект Кобзаревої церкви

5. З метою успішної реалізації
завдання захисту і розвитку україн
ської мови міністерствам, відомс
твам, які опікуються передусім пи
таннями освіти, науки, культури,
сім’ї та молоді, інформаційної полі
тики, об’єднати зусилля, потенціал
держави з громадськими інституці
ями, українською інтелігенцією і
запропонувати конкретні шляхи,
засоби і ресурси для поліпшення
ситуації.
6. На основі суспільногромад
ського наукового аналізу змісту су
часної освіти внести доповнення
до наявних і розробити нові дер
жавні стандарти, враховуючи сус
пільну значущість українського
мовного і культурологічного потен
ціалу, історії України без великоім
перських і радянських ідеологічних
нашарувань.
7. Кабінету Міністрів України
затвердити склад Комісії з питань
правопису на чолі з міністром осві
ти і науки України академіком Ва
карчуком, яку сформовано за ініці
ативою ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шев
ченка спільно із Міністерством ос
віти й науки України та Інститутом
української мови.
8. Включити в тематичні плани
наукових фундаментальних і прик
ладних досліджень проблематику
ролі української мови, історичної
пам’яті, культури в розвитку гро
мадянського суспільства, держави
і єдності нації.
9. Відкрити академії україн
ської словесності.
10. До пріоритетів і основних
завдань реґіональних програм со
ціальноекономічного розвитку на
2009 і наступні роки обов’язково
слід внести питання підтримки
державної мови, книгодрукування
та книгорозповсюдження.
11. Вважати нині чинну систему
оподаткування щодо української
книги, кіно, мистецтва драконів
ською й антигуманною, і як ознаку
повного нерозуміння або свідомо
го неприйняття важливих чинників
національного творення, значення
їх для розвитку особистості, її наці
ональної й державної гідності.
12. Вважати неприпустимою
практику ведення діловодства,
офіційного листування недержав
ною мовою між органами цен
тральної й місцевої влади.
13. Посилити персональну від
повідальність керівників теле та
радіоканалів, редакторів та журна
лістів масових періодичних видань
за озвучування антиукраїнських
виступів російських політиків та
експертів в українському ефірі й у
пресі.
14. Зобов’язати представників
української влади всіх рівнів — уря
довців і посадових осіб, керівників і
представників місцевих органів
влади, народних депутатів України
й депутатів усіх рівнів — офіційні й
неофіційні виступи у пресі, на радіо
й телебаченні вести лише держав
ною мовою, виконуючи ст. 10 Кон
ституції України.
15. Покінчити з ганебною прак
тикою, коли теле і радіожурналіс
ти, публічно спілкуючись з україн
ськими громадянами, розмовля
ють російською мовою.
16. Суттєво змінити мовний
дискурс на українському телеба
ченні популярних розважальних
програм, спортивних змагань, які
коментують здебільшого росій
ською мовою.
17. Спрямувати належну кіль
кість бюджетних коштів на вироб
ництво і продукування українських
телесеріалів, художніх фільмів про
героїчне минуле українського на
роду, дитячих телевізійних мульт
фільмів, художніх фільмів, а також
художніх фільмів для дітей та
юнацтва.
18. Продовжити і розширити
практику дублювання фільмів укра
їнською мовою.

“Завершити перереєстрацію членів Товариства.
Термін — до кінця 2009 року”.

На часі

УХВАЛА

ЗВЕРНЕННЯ

VIII з’їзду Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевченка
За звітний період об’єднання Всеукраїн
ського товариства “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка постійно працювали над зміцнен
ням організаційної структури як основи
просвітницької діяльності нашої організації.
Згідно зі Статутом, щомісячно Централь
не правління оперативно розглядало й ухва
лювало відповідні рішення діяльності об’єд
нань “Просвіти” в Україні.
Поведено 61 засідання, де розглянуто
понад 420 питань, насамперед щодо мови,
культури, українського державотворення.
Активно працюють члени Центрального
правління професори О. Пономарів, І. Ющук,
М. Буравський, В. Герасименко, В. Мандзюк,
В. Кметик. Саме вони своєю діяльністю че
рез ЗМІ ведуть велику просвітницьку роботу
в Україні.
Нині чисельність просвітян складає
близько 300 тисяч осіб. Найбільші об’єднан
ня — Тернопільське, Львівське, Миколаїв
ське, Луганське. З’їзд зазначає, що Товарис
тво “Просвіта” за 140 років служіння україн
ському народові пройшло складний шлях ут
вердження та визнання, посівши гідне й по
чесне місце в історії України. Просвітяни були
в перших лавах борців за незалежність Укра
їни, і нині втілюють у життя заповіти великих
світочів українства: Тараса Шевченка, Івана
Франка, Лесі Українки, роблять неоціненний
внесок у зміцнення державності України.
Заходи, які проводить Товариство “Прос
віта”, спрямовані на виконання статутних
завдань, основним із яких є утвердження
прав української мови як державної у всіх
сферах суспільного життя, української куль
тури, відновлення історичної пам’яті, поши
рення історичної правди, зокрема, про Голо
домор, героїчну боротьбу УПА тощо.
Належну просвітницьку роботу в цьому
напрямі проводять Луганське, Донецьке,
Сумське, Харківське, Чернівецьке, Чернігів
ське, Херсонське, Київське облоб’єднання
“Просвіти”.
За звітний період видано низку видань,
спрямованих на виконання статутних зав
дань Товариства, удосконалення вивчення
української мови, утвердження української
духовності, поглиблення знань з історії Укра
їни. На книжкових форумах відзначено книж
ку Р. Радишевського і В. Свербигуза “Іван
Мазепа в сарматськороксоланському вимі
рі високого бароко”, схвальну оцінку отри
мала книжка Дж. Боккаччо “Декамерон” у пе
рекладі Миколи Лукаша.
На допомогу просвітянам було випущено
кілька словникових видань, а саме: “Тлумач
ний словник української мови”, “Російсько
український словник термінологічної лекси
ки” Н. Шило, словникдовідник “Україна в
словах”, готується до друку академічний
Словник української мови.
Учителямсловесникам, учителям історії,
усім просвітянам адресовані книжки В. Пепи
“Україна в дзеркалі тисячоліть”, Любові Голо
ти “Сотворіння” (інтерв’ю з письменниками),
монографія Ольги Малюти “Просвіта” і Укра
їнська державність (друга половина ХІХ—
перша половина ХХ ст.)”, монографія
В. Скляра “Етнічний склад населення Украї
ни (1959—1989 рр.): етномовні наслідки ро
сійщення”, книжка А. Кондратюка “З вишне
вого саду” та ін.
Майже щороку перевидається “Кобзар”
Т. Шевченка, загальний наклад якого досяг
уже приблизно 100 тисяч примірників.
За звітний період “Просвіта” спільно з
Національним музеєм України видала вісім
мистецьких альбомів.
Велику роботу з виховання національної
самосвідомості українців проводить культу
рологічний тижневик “Слово Просвіти”.
З метою розширення просвітницької ро
боти Центральне правління ВУТ “Просвіта”
ім. Тараса Шевченка частково підтримує пе
ріодичні видання, які видають обласні об’єд
нання “Просвіти”, серед них: “Дзвін Севас
тополя” (Севастополь), “Журавлик” (Харків),
“Бахмутський шлях” (Луганськ), “Українська
ластівка” (Чернівці) та інші.
На виконання державної програми роз
витку української мови “Просвіта” виготови
ла 57 серій науковопубліцистичного фільму
“Логос” про становлення і розвиток україн
ської мови, який неодноразово транслював
ся на каналах Національного телебачення, в
серії “Слава України” виготовлено кольоро
вий повнометражний художній фільм “Маес

13

тро Березовський”, а також 26серійний ані
маційний фільм “Лис Микита”. Зазначені
фільми було успішно презентовано на кана
лах Національного телебачення.
Пріоритет у діяльності “Просвіти” — робо
та з дітьми та молоддю щодо її розумового,
духовного, фізичного розвитку й патріотично
го виховання. Варта уваги робота Школи мо
лодого просвітянина, яку наприкінці 2007 ро
ку організував і проводив І. Ющук при Цен
тральному правлінні Товариства (було прочи
тано понад 20 лекцій). Спільно з компанією
“Атлантік” випущено серію навчальноігрових
програм “Дитяча колекція” на електронних
носіях, зокрема, “Історія України”, “Світ реме
сел”, “Тварини нашої планети”, “Спорт”, “Ук
раїнська мова”, “Міфи України” та інші.
Проводяться різноманітні фестивалі та
конкурси, серед них: “Шевченко у серці мо
їм”, “Палітра українського слова”, конкурс
читців поезії Тараса Шевченка, літературно
мистецький конкурс “Диво калинове” ім.
Дмитра Білоуса тощо.
Десятки тисяч одиниць видавничої про
дукції безплатно передано навчальним зак
ладам, бібліотекам та установам України.
Наполегливо працюють над розширенням
мережі просвітянських осередків у Чернівець
кому, ІваноФранківському, Житомирському,
Донецькому, Черкаському, Дніпропетровсько
му облоб’єднаннях, проводиться відповідна
робота з перереєстрації членів “Просвіти”.
Заслуговують на увагу заходи, які прово
дять відповідно до плану діяльності Товариства
в Донецьку — Всеукраїнський фестиваль “Дже
рело талантів”, конкурс “Наша мова солов’їна,
наша пісня — спів душі” у Черкасах, фольклор
ні дійства в Рівному та на Тернопільщині.
Проводиться значна робота зі студент
ською та шкільною молоддю на Миколаївщи
ні, Сумщині, Луганщині, Харківщині, Хмель
ниччині й у Криму.
Контрольноревізійна інспекція у звітно
му періоді працювала над зміцненням орга
нізаційних структур “Просвіти”. Під час ви
никнення проблем в об’єднаннях оператив
но втручались і допомагали виправити ситу
ації в рамках Статуту.
Просвітяни в цей складний для держави
час, в період не лише економічної, а й полі
тичної й духовної кризи повинні, як ніколи,
бути згуртованими, об’єднатися навколо ме
ти своєї діяльності, працювати над зміцнен
ням організаційних структур Товариства,
розширенням мережі просвітянських осе
редків, залучати до своїх лав нових членів,
працювати з молоддю, залишатися вірними
ідеї просвітництва.
Враховуючи вищезазначене, VІІІ з’їзд
“Просвіти”
у х в а л ю є:
1. Роботу Центрального правління Все
українського товариства “Просвіта” ім. Тара
са Шевченка за звітний період вважати за
довільною.
2. Обласним об’єднанням “Просвіти”
звернути особливу увагу на зміцнення орга
нізаційної структури об’єднань, працювати
над розширенням мережі просвітянських
осередків, залучати до своїх лав нових чле
нів. Особливу увагу приділити роботі з діть
ми та молоддю.
3. Завершити перереєстрацію членів То
вариства. Термін — до кінця 2009 року.
4. Секретаріату Товариства надавати всі
ляку підтримку, організаційну та методичну
допомогу облоб’єднанням.
5. Обласним об’єднанням Товариства
“Просвіта” домагатися конструктивної спів
праці з органами державної влади усіх рівнів
під час виконання основних положень Кон
ституції України, зокрема ст. 10.
6. Для зміцнення матеріальнотехнічної
бази Товариства активізувати роботу щодо
збору членських внесків. Встановити розмір
членських внесків: для студентів і школярів
— 1 грн. на місяць; для тих, хто працює — 3
грн. на місяць.
7. Працювати над виконанням рішень
Центрального правління, сесій Головної ра
ди, ухвал, напрацьованих під час науково
практичних конференцій, “круглих столів”.
8. Контрольноревізійній інспекції про
довжити контролювати дотримання статут
них вимог членами “Просвіти” та об’єднан
нями Товариства.

VІІІ з’їзду Всеукраїнського товариства “Просвіта”
ім. Тараса Шевченка до всіх просвітян

ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
У час, коли точиться безальтернативна боротьба, чиєю державою має бути Україна —
державою українського народу чи державою колишніх колонізаторів — першочерговим зав
данням “Просвіти” є відродження національної самосвідомості й національної гідності укра
їнців, зневажуваних протягом століть різними колонізаторами.
З метою виконання цього завдання з’їзд Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тара
са Шевченка ухвалює:
зобов’язати всі осередки “Просвіти” організувати передплату Всеукраїнського культуро
логічного тижневика “Слово Просвіти” з тим, щоб наступного 2010 року його разовий наклад
сягнув принаймні 50 тисяч примірників;
рекомендувати обласним об’єднанням “Просвіти” знайти спонсорські кошти й видати
брошуру проф. І. Ющука “Якщо ти українець…” для розповсюдження серед українців — по
садових осіб, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, сту
дентів;
підтримати перед Міністерством освіти і науки України пропозицію вчених про обов’яз
кове вивчення в усіх вищих навчальних закладах України, незалежно від їхньої спеціалізації,
українознавчих предметів: практичного курсу української мови, новітньої української літера
тури, історії української державності й української культури, яке має завершитися інтегрова
ним державним бакалаврським іспитом.

ЗВЕРНЕННЯ
делегатів VІІІ з’їзду ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка
до всіх просвітян України
Делегати VІІІ з’їзду ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка висловлюють глибоке занепокоєння
загостренням політичної обстановки в Україні, зокрема підкилимних домовленостей позба
вити українців права всенародно обирати Президента, нехтуючи основним положенням де
мократії, що зафіксоване у ст. 5 чинної Конституції України: “Носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в країні є народ”.
VІІІ з’їзд “Просвіти” наголошує, що на останніх виборах українські виборці не уповноважу
вали обраних депутатів узурпувати право народу обирати Президента та змінювати консти
туційний устрій держави, обмежуючи права і свободи громадян. Вважаємо неприпустимими
спроби позбавити українську націю права прямо обирати Главу держави.
Необхідно підтримати Президента України щодо вжиття вичерпних заходів для недопу
щення конституційного перевороту в державі. Вибори Президента мають проводитися все
народно.
Першочерговим завданням “Просвіти” є піднесення патріотичного виховання, відрод
ження національної самосвідомості й національної гідності українців.
З метою виконання цього завдання VІІІ з’їзд Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.
Тараса Шевченка звертається до просвітян підтримати перед Міністерством освіти і науки
України пропозицію вчених про обов’язкове вивчення в усіх вищих навчальних закладах Ук
раїни незалежно від їхньої спеціалізації українознавчих предметів: практичного курсу україн
ської мови, новітньої української літератури, історії української державності й української
культури. Враховуючи, що Товариство української мови, відтак ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевчен
ка були предтечею створення Народного руху України, який гуртував суспільство для здобут
тя незалежності України, усім просвітянам слід долучитися до відзначення 20річчя Народно
го руху України.
Події в Україні розвиваються стрімко, кожен день наближає президентські та можливі
дострокові парламентські вибори.
Тому почуття відповідальності за долю України та нації підказує, що вже сьогодні треба
шукати шляхів для порозуміння та єднання усіх громадських організацій патріотичного спря
мування.
Любов до Батьківщини неподільна! Розпорошення сил — це свідома чи неусвідомлювана
дія на шкоду українській справі.
Закликаємо просвітян гуртувати всі патріотичні проукраїнські сили, аби виступити на
майбутніх виборах єдиним табором, щоб під нашими патріотичними знаменами зібрати як
найширше представництво національно свідомого українства.
Всеукраїнське товариство “Просвіта” закликає всіх просвітян усвідомити, що сьогодні, як
ніколи, залежить від кожного громадянина майбутня дорога України — до процвітання в сім’ї
цивілізованих народів Європи чи сповзання до колоніальної залежності від великоімперських
амбіцій північного сусіда. Закликаємо підтримувати того кандидата, чия програма відповіда
тиме ідеологічним засадам “Просвіти”.
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“Можемо сформувати нову науку, за якою
майбутнє”.

Цікаво знати

ЩО ЗА ОБРІЄМ?
Кожен із нас щодня щось забуває. Закінчивши
ВНЗ, невдовзі не можемо згадати імен викладачів.
А ось Андрій Слюсарчук пам’ятає 30 мільйонів зна4
ків після коми числа р, 15 тисяч книжок, які прочи4
тав за життя. І не просто пам’ятає, а може відтво4
рити ці надвеликі обсяги інформації.

Комісія під час роботи

Олександр Червоний

Олена ШУЛЬГА
Фото Ксенії ГЛАДИШЕВОЇ
Андрій Слюсарчук — доктор
медичних наук, професор, фахі
вець у галузі нейронаук — нейрохі
рургії, неврології, психіатрії, техно
логій роботи з пам’яттю. Він може
назвати послідовність ірраціональ
ного аперіодичного числа Љр.
Свою програму назвав “Крок за го
ризонт”, бо, як сам каже, цікаво,
що ж там, за овидом. У присутнос
ті авторитетної комісії, до якої вхо
дили керівник національного про
екту “Книга рекордів України” Ігор
Підчібій, заступник глави Секрета
ріату Президента України Марина
Ставнійчук, академік НАНУ, прези
дент АПН України Василь Кремень,
головний вчений секретар Акаде
мії медичних наук України Володи
мир Міхньов, доцент кафедри дис
кретного аналізу Львівського наці
онального університету імені Івана
Франка Юрій Щербина, ректор На
ціональної медичної академії піс
лядипломної освіти ім. П. Шупика
Юрій Вороненко, завідувач кафед
ри нейрохірургії Національної ме
дичної академії післядипломної ос
віти ім. П. Шупика професор Мико
ла Поліщук, доцент кафедри ін
формаційних систем та мереж На
ціонального університету “Львів

Андрій Слюсарчук

ська політехніка” Юрій Ніколь
ський, директор департаменту Мі
ністерства охорони здоров’я Укра
їни Микола Банчук, в Українському
домі він встановив черговий світо
вий рекорд із запам’ятовування.
Ігор Підчібій зафіксував цей рекорд
і вручив професорові Слюсарчуку
диплом Книги рекордів України.
Попередній рекорд належить
японцеві, який 2007—2008 років
відтворив 67 тисяч знаків після ко
ми числа р. Однодумці Андрія Слю
сарчука опрацювали нову методи
ку, завдяки якій надвеликі обсяги
інформації може запам’ятовувати
не лише сам професор, а й інші лю
ди. Журналістам представили учня
Андрія Тихоновича, випускника
Львівської політехніки Олександра
Червоного, який оволодів методи

ТИЖНЕВИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
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кою, пам’ятає і може відтворити 5
мільйонів символів після коми чис
ла р.
Академік Василь Кремень після
експерименту попросив Андрія
викласти методи тренування
пам’яті в доступній для дітей фор
мі, бо це може бути корисним під
час навчання.
Марина Ставнійчук вражена
побаченим. “Ми пересвідчилися,
— сказала вона,— що генії в Украї
ні є. З Вами і з Вашими можливос
тями пов’язане майбутнє, відкри
ваються нові освітні технології,
можливості в медицині”.
Микола Поліщук як нейрохі
рургпрактик робив тисячі опера
цій, але не бачив думки і пам’яті, а
сьогодні побачив. “Мені як нейро
хірургові пояснити це складно. Це

не просто феномен тренованої
пам’яті, це сканер, що працює ра
зом із комп’ютером. Така праця ви
магає величезних затрат енергії.
Андрієві здібності варто викорис
тати у вивченні особливостей моз
ку у фізіології й можливостей від
новлення пам’яті у хворих”.
Під час проведення експери
менту Андрій припускався незнач
них помилок, але це зайвий раз
підтверджує чистоту експеримен
ту, яку до речі, також засвідчила ко
місія.
Феномен Слюсарчука — це не
фантастика, а новітня технологія.
Нема галузі, де вона не стала б у
пригоді — від медицини до
комп’ютерних технологій. Ідеться
про синтез природного і штучного
інтелекту. Однак Андріїв проект до
сі тримається на ентузіазмі. Він
потребує фінансової підтримки на
наукові дослідження, адже за мне
мотехнологіями — майбутнє. Важ
ко збагнути, наскільки безмежні
людські здібності.
Нині Андрій Слюсарчук викла
дає психологію і працює як нейро
хірург. А почалося все з того, що
він слідкував за своїми мисленнє
вими процесами, за феноменами
психіки, вивчав фобії. Залучив гіп
нотехнології, біологічні методи.
Спостереження дали змогу зрозу
міти, що пам’ять миттєво фіксує

інформацію й утримує її впродовж
усього життя. Науковець виявив
зони кори головного мозку, що
відповідають за специфічність ін
формації. Однак свідомість обері
гає від зайвини. “Мені вдалося
зрозуміти феномен пам’яті, вик
лючити феномен свідомості, штуч
но створити умови для переконан
ня мозку, що інформація, яку хочу
запам’ятати, важлива.
Що далі? Стукаю в усі двері, пе
реконую, що з моїми знаннями і
здібностями можу зробити багато
в медицині й інших галузях, хоч ме
не не сприймають усерйоз. Маю ві
сім готових до видання рукописів,
але ніхто не хоче друкувати. Украї
на перебуває далеко позаду інших
країн у галузі нейронауки, а може
бути попереду, бо можливості для
цього є. Можемо сформувати нову
науку, за якою майбутнє. Людина
— образ і подоба Творця, і повинна
бути близькою до Нього”.
Нинішній етап буття потребує
переосмислення існування людини
як інформаційної субстанції. Нау
ковці переконані, що запам’ятову
вати так, як Андрій Слюсарчук, нев
довзі зможе кожен. Завдяки новіт
нім технологіям можна буде виліку
вати недужих на нервові й психічні
хвороби. Тож державі варто тепер
дослухатися до фахівців, щоб
ствердитися у майбутньому.

30 червня у Київському міському Будинку вчителя відбудеться вечір пам’яті
відомого українського поета, просвітянина, автора багатьох пісень Василя Юхи0
мовича, якому у липні виповнилося б 85 років.
У програмі — виступи земляків, письменників, мистецьких колективів: Націо0
нальної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди, заслужено0
го ансамблю пісні і танцю “Дарничанка”, народного хору “Льонок” міста Жито0
мира, народної артистки України Діани Петриненко, тріо бандуристок Національ0
ної радіокомпанії України у складі Тетяни Маломуж, Ольги Черній, Катерини Ков0
рик. Прозвучать пісні О. Білаша, І. Сльоти, В. Костенка на вірші В. Юхимовича.
Початок о 19 год. Вхід вільний.
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“Коли ти не розмовляєш мовою тієї країни,
в якій живеш, ти або завойовник, або гість,
або не маєш розуму”. Шарль Бернар

VIII з’їзд «Просвіти»

ГУРТУЙМОСЯ В «ПРОСВІТІ»
СТАН УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В УКРАЇНІ
МІЖ VII ТА VIII З’ЇЗДАМИ
ВУТ “ПРОСВІТА”
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Олександр ПОНОМАРІВ,
доктор філологічних наук,
професор Київського
національного університету
ім. Тараса Шевченка
Кілька років тому я опублікував
у “Слові Просвіти” статтю “Пара
докси незалежної України”. За звіт
ний період цих парадоксів стало ще
більше, особливо на мовному полі.
Найприкріший парадокс — вели
чезна відмінність між почесним міс
цем, що його посідає українська
мова серед мов світу, і роллю, яку їй
досі відводять на її споконвічній
землі. Якщо поміж 2 500 (за инши
ми визначеннями, 5 000) мов Землі
українська мова за кількістю носіїв
перебуває в першій тридцятці, як
що за виразовими, за евфонічними
властивостями вона є однією з най
багатших та наймилозвучніших мов
світу, то в себе вдома, навіть бувши
захищеною статтею 10 Конституції
України теоретично, на практиці во
на й тепер зазнає дискримінації в
різних сферах — у друкованих та
електронних засобах масової ін
формації, у книговидавничій спра
ві, в навчанні та вихованні. У міліції,
у війську, в бізнесі, в спорті досі пе
реважає російська мова.
Словом, російщення українців у
юридично незалежній Україні не
лише не припиняється, а набуває
ще швидших темпів і ще брутальні
ших форм. У Радянській Україні до
введення безглуздого дозволу на
звільнення дітей від вивчення укра
їнської мови за примхами батьків
українську мову вивчали на всій те
риторії республіки незалежно від
мовного режиму школи. Учні були
забезпечені підручниками й посіб
никами з української мови та квалі
фікованими вчителями, яких готу
вали майже всі вищі навчальні зак
лади гуманітарного профілю. У ча
си застою багато шкіл у південно
західних областях перевели на ро
сійськомовний режим, учні відлу
чалися від активного вживання ук
раїнської мови. Але й тоді кожна
область мала принаймні дві україн
ськомовні газети, районна та міс
цева, зокрема багатотиражна пре
са була майже повністю україн
ська. І хоч межі вживання україн
ської мови дедалі звужувалися,
публічно ніхто з урядовців не нава
жувався виступати проти мови ко
рінного народу республіки. З прий
няттям закону про державність ук
раїнської мови в жовтні 1989 року
вся Верховна Рада УРСР заговори
ла українською мовою, подаючи
приклад місцевим радам.
Після здобуття Україною неза
лежності всі її свідомі (і не дуже) гро
мадяни сподівалися на відродження
занедбаних у Московській імперії
царських і більшовицьких часів діля
нок нашої духовности, особливо на
відновлення прав української мови.

Що ж маємо на 18му році омріяної
незалежности? У загальноукраїн
ському вимірі певні зрушення є.
Проте до здійснення ідеалів бага
тьох поколінь ще ой як далеко! Ін
формаційний простір майже цілком
у руках антиукраїнських сил, звужу
ється мережа дротового радіомов
лення, російськомовна друкована
продукція в багато разів перевищує
українськомовну, деякі області не
мають українських газет.
Дозволю собі навести уривок зі
статті Анатолія Назаренка, надруко
ваної у “Слові Просвіти” (2006, 1—7
червня): “Років п’ятнадцятьдвад
цять тому на Луганщині українсько
го духу й української мови було в
десятки разів більше, ніж сьогодні.
Виходили в світ обласні українсько
мовні газети “Прапор перемоги” і
“Молодогвардієць”, звучали по ра
діо й на телебаченні українськомов
ні програми. Справжня творча й
культурна еліта обласного центру і
краю охоче послуговувалася недер
жавною тоді українською мовою.
Справжніми патріотами України бу
ли навіть етнічні росіяни. Корінні ж
донбасівські українці Володимир
Сосюра, Микола Руденко, Іван Світ
личний, Ілля Овчаренко, Іван Чумак,
Василь Голобородько уславили ук
раїнську мовою й духом культуру
нашого краю на весь світ!”
Українська мова занепадала й
відроджувалася разом з відповід
ними процесами в суспільстві.
Найвище піднесення відбулося за
часів Майдану 2004 року. Майдан
був різномовний, але всі об’єдну
валися навколо української мови. І
якби обіцянки, що лунали з трибу
ни Майдану, були виконані, бага
тьох мовних проблем ми б уже не
мали. Проте відразу після приходу
до влади помаранчевої команди
почалися розчарування. Керівни
ками обласних адміністрацій Хар
ківщини, Донеччини, Луганщини,
Миколаївщини, Одещини призна
чено людей, які не володіли україн
ською мовою або не хотіли нею
послуговуватися. Можновладці
різних рівнів, що приїздили й при
їздять до південних та східних об
ластей України, для спілкування з
місцевими мешканцями перехо
дять на мову колишньої метропо
лії. А українці й далі лишаються по
за увагою столичної влади.
Демократія в Україні перехо
дить усякі межі. На телевізійних ту
сівках гору беруть різні експерти й
порадники з Росії, на думку яких,
єдиний шлях подальшого розвитку
України — повернення в колоніяль
не ярмо Московської імперії. Міс
цеві коновалюки, богословські,
шуфричі та інші колісниченки й та
бачники не тільки підспівують цим
порадникам, а часто й перевершу
ють їх у ненависті до України. Ста
ло модним, особливо напередодні
виборів, ігнорувати українську мо
ву в публічних виступах навіть тоді,
коли претенденти на найвищі по
сади володіють нею. Французький
філософ Шарль Бернар зазначав:
“Коли ти не розмовляєш мовою тієї
країни, в якій живеш, ти або заво
йовник, або гість, або не маєш ро
зуму”. Цікаво, до якого з цих роз
рядів людей зараховують себе де
путати різних фракцій у Верховній
Раді та окремі міністри або ті, що
прагнуть ними стати?
Україна дозволяє всім, кому не
ліньки, втручатися в її внутрішні
справи. Представники різних між
народних організацій дуже опіку
ються мовою найбільшої національ
ної меншини України, але чомусь
ніхто з цих представників не поціка
виться станом державної україн
ської мови. Україна дозволила пос
тавити на своїй території пам’ятник
“віднайденню батьківщини” угор
цям саме на тому місці, де угорські
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війська колись розгромили захис
ників Карпатської України. Багато
чинників закарпатської влади під
тримують політичне русинство. В
Одесі й Сімферополі встановлено
(а в Луганську збираються це зро
бити) пам’ятники Катерині II (ма
буть, за те, що вона знищила Запо
розьку Січ, запровадила в Україні
кріпацтво та за инші “заслуги”).
Скільки вже було ухвал про вилу
чення з українських міст і сіл симво
лів більшовизму, проте їх не лише
не знищують, а навпаки. В одному із
сіл Кіровоградщини місцева влада
ухвалила замість тризуба встанови
ти на щиті серп і молот (ухвалу не
гайно виконали). На Буковині й За
карпатті в деяких селах майорять
румунські та угорські прапори. Пе
релік цих неподобств, за які ніхто ні
кого не карає, можна вести далі.
Російські політики й експерти
дозволяють собі на нашій території
висувати до України територіяльні
претензії. А коли окремих із них
оголошують персонами non grata,
то в Росії здіймають галас про ру
софобію в Україні. Колись прези
дент Франції Шарль де Голль, вис
тупаючи в Монреалі, закінчив свою
промову словами: “Хай живе віль
ний Квебек!” Протягом наступних
24 годин його видворили з Канади
і він більш ніколи там не з’являвся.
Ніхто й не заїкнувся про франко
фобію в Канаді. Щодо Канади чи
будьякої иншої країни світу ніхто
собі цього не дозволяє, а Україну
може повчати кожен, бо вона мов
чки сприймає все.
Одне з наших великих завдань
— повернути мовно зденаціоналі
зованих українців до української
мови. Тут треба брати до уваги дум
ки видатних українців, які свого часу
зробили цей крок. Наприклад, на
роджений у Петербурзі академік
Володимир Вернадський, приро
дознавець, основоположник геохі
мії та біогеохімії, перший президент
Академії наук України, заснованої
1919 року, казав: “Я відрізняюся від
своїх політичних однодумців тим,
що вважаю відродження української
мови дуже великим позитивним
явищем. Я не можу погодитися з ти
ми, що, залишаючись українцями,
приймають російську мову і росій
ську культуру як рідну”. До видатно
го вченого є кому дослухатися. Ад
же дві третини так званого росій
ськомовного населення — це зде
націоналізовані українці. Відроджу
вати українську мову на зросійще
них теренах мусить Українська дер
жава, а не тільки студенти з Луган
щини чи учні з Донеччини.
Проте Українська держава не
лише не зупиняє процесу росій
щення, а своєю нерішучістю навіть
заохочує протиукраїнську спрямо
ваність розвитку країни. Україна бу
ла, є і буде єдина. Ділять її на дого
ду власним інтересам недолугі полі
тики, нездатні вивчити українську
мову. Треба, нарешті, виконувати
статтю 10 Конституції та Ухвалу
Конституційного Суду України від 14
грудня 1999 року. За порушення за
конів слід карати, як це робили в
країнах Прибалтики після віднов
лення незалежности. Забезпечив
ши рідним мовам належне місце на
своїй споконвічній землі, ці країни
давно вже перебувають у колі євро
пейських народів. Ми європейці, а у
вдачі кожного європейця лежить за
сада — скрізь триматися своєї мови
та національної орієнтації. У цивілі
зованих країнах, особливо невели
ких щодо території й кількости на
селення, майже не зустрінеш люди
ни, яка не володіє бодай однією з
чужих мов. Але ніколи не зустрінеш
двох чехів, двох португальців чи
двох данців, які розмовляли б між
собою не чеською, не португаль
ською чи не данською мовою. Нав

чаючись і навчаючи чужого, не слід
забувати свого.
І ще одна велика мовна пробле
ма, суто українська. Сучасна україн
ська літературна мова має викрис
талізувані норми на всіх рівнях. Але
останнім часом у засобах масової
інформації, в публічному мовленні їх
раз по раз порушують. Чи то на ра
діо й телебаченні, в редакціях газет
і часописів немає редакторів, чи їх
ніхто не слухає, але спостерігаємо
численні відступи від лексичних, ак
центуаційних та инших норм. Полі
тики найвищого рангу, які мусять
розмовляти добірною українською
мовою, дозволяють собі спілкувати
ся із суспільством мовою свого се
ла чи містечка. З численних нега
тивних прикладів наведу три. З пуб
лічного мовлення майже зникло
слово виняток, усюди його заміню
ють словом виключення, бо воно
ближче до російського исключе
ние. Навчати понашому треба чо
го, а не чому: навчати мови, му
зики, добра, а не мові, музиці,
добру. Їздити треба не по облас
тям, а по областях.
Дбаймо про українську мову та
її культуру разом. Адже в народу і в
його мови одне життя й одна
смерть.
ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ
ВИХОВАННЯ

Іван ЮЩУК, професор
Київського міжнародного
університету
Шановне товариство, панове
просвітяни!
Сьогодні йде гостра боротьба
навколо того, чиєю державою має
бути Україна — державою україн
ського народу чи державою колиш
ніх колонізаторів та їхніх нащадків,
тих, хто ігнорує єдину державну
мову, зневажає нашу культуру, не
визнає Голодомору, люто ненави
дить героїв України — борців за її
незалежність.
У руках колишніх і теперішніх
колонізаторів майже всі засоби ма
сової інформації, зокрема телеба
чення, преса, через які вони що
денно зомбують свідомість пере
січних громадян, нав’язують укра
їнцям чужий дух, чужу культуру, чу
жий, а скоріше — рабський спосіб
мислення. А що ж можемо ми,
просвітяни, протиставити їхнім
розтиражованим антиукраїнським
брехням? Чи маємо що?
Так, маємо — це культурологіч
ний тижневик “Слово Просвіти”.
Коли читаю “Слово Просвіти”, від
чуваю гордість, що я українець: яка
велика й велична наша культурна
спадщина, які чудові митці є в нас,
яка героїчна наша історія, яка не
повторно красива рідна земля з її
людьми! Тим часом разовий нак
лад “Слова Просвіти” всьогона
всього 6 тисяч. 300 тисяч членів
“Просвіти” — і тільки 6 тисяч пе
редплатників. Чи ж ми такі вже
слабкі, що не можемо підняти ра
зовий наклад “Слова Просвіти” бо

дай до 50 тисяч? Наскільки збіль
шилася б кількість національно сві
домих українців! Маю на увазі, що
“Слово Просвіти” читав би не тіль
ки сам передплатник, а й родичі,
сусіди, знайомі.
Триває повсюдне зневажання
нашої мови не тільки на обиватель
ському, а й на владному та профе
сійному рівнях — особливо на схо
ді й півдні України. Ми обурюємо
ся, протестуємо, а “кот Васька слу
шаєт да єст”. І що найстрашніше:
чимало українців вірять цим мос
ковським небилицям і собі зневаж
ливо ставляться до мови пращурів.
Зокрема й ті, що так чи інакше при
четні до владних структур й вихо
вання молоді.
Томуто я уклав брошурку “Якщо
ти українець…”, яку, уже цілком
сформовану — на дисках, було роз
дано обласним об’єднанням “Прос
віти” з тим, щоб вони якимось чином
подбали про її розповсюдження се
ред українців — державних служ
бовців, викладачів, учителів. Не такі
вже й великі кошти для цього потріб
но, можна її розмножувати й на
комп’ютерах. Проте, наскільки мені
відомо, зробили це лише два облас
ні об’єднання — Херсонське й Запо
різьке. Решта — чи й не забули. Мо
же, когось не задовольняє сам текст
— його можна підправити, доповни
ти, переробити. Але піднімати прес
тиж рідної мови в очах українців —
це наш обов’язок, без цього не ма
тимемо Української держави.
Нам слід подумати, хто ж змі
нить нас. Сьогодні майбутнє фор
мується не стільки в середній шко
лі, скільки у вищих навчальних зак
ладах. Їхні випускники — це май
бутні політичні діячі, державні
службовці, керівники установ і під
приємств, викладачі, вчителі. Тим
часом складається враження, ніби
наше Міністерство освіти й науки
має намір готували лише фахівців
без певних моральних засад, без
світоглядних орієнтирів, без націо
нального ідеалу — гуманітарні дис
ципліни у вищих навчальних закла
дах постійно скорочуються. І досі
більшість викладачів читають лек
ції, ведуть заняття недержавною
мовою, а отже, й думають не по
державному. Таких фактів не треба
далеко шукати — загляньте лише в
Київський політехнічний універси
тет. І не він такий один навіть у Киє
ві, не кажу вже про схід і південь.
Тому звертався до одного, до
другого міністрів освіти з пропозиці
єю, щоб у всіх вищих навчальних
закладах вивчалися як обов’язкові
чотири українознавчі предмети:
практичний курс української мови
протягом першого курсу, найновіша
українська література протягом дру
гого курсу, історія української дер
жавності протягом третього курсу й
українська культура та звичаї на чет
вертому курсі (усього 6 відсотків ау
диторного часу), і це мало б завер
шитися інтегрованим державним
бакалаврським іспитом. Мої звер
нення були передані міністрам, на
друковані в газеті “Україна молода”,
в тижневику “Слово Просвіти”. Спо
дівався, що мене підтримають про
світяни, зокрема працівники вищих
навчальних закладів. Але такого, на
жаль, не сталося.
Без виховання в українців наці
ональної самосвідомості не буде
Української держави. Національна
самосвідомість і національна само
повага — то наша наймогутніша
зброя в боротьбі за власну держа
ву. Це добре розуміє п’ята колона і
тому так ненавидить нашого тепе
рішнього Президента — ні за що
більше, тільки за те, що він украї
нець і будить в українців національ
ну самосвідомість, український дух,
намагається об’єднати українців
навколо національних цінностей.

“Дух великих людей передавався
з покоління в покоління”.

ЧИТАЙ, ДИВИСЬ
І СЛУХАЙ УКРАЇНСЬКЕ

Ярослав ПІТКО,
голова Львівського обласного
об’єднання
Основний напрям діяльності
“Просвіти” — формування громад
ської думки. Це було надзвичайно
важливим не лише в часи бездер
жавності, коли треба було зорієн
тувати українське суспільство на
здобуття державності, на віднов
лення процесів національновиз
вольної боротьби, яка мала в різні
часи різні форми: боролися сло
вом і зброєю, коли потрібно. Сьо
годні, в час незалежності, теж пот
рібно формувати свідомість лю
дей, щоб наповнювати наші спра
ви українським змістом. Це голов
не, тільки форми різні. Ми не мо
жемо жити старими формами й
методами роботи.
Коли “Просвіта” працювала в
умовах бездержавності, вона ви
конувала функцію самоорганізації
українців. Тепер, у незалежній Ук
раїнській державі, є потреба в ін
шому — нагадувати українцям про
маловідомі сторінки нашої історії,
ті трудні шляхи, які довелось дола
ти впродовж багатьох століть важ
кої боротьби за право бути віль
ним на власній землі. І питання ут
вердження державності україн
ської мови — одне з найголовні
ших. Львівська “Просвіта” взяла
це за основу.
Ми наполягаємо на потребі
змін законодавства про мову. Ад
же “Закон про мову”, ухвалений
ще 1989 року, застарів, хоч були
доповнення 1995го. В ньому є не
узгодження з іншими законодав
чими й нормативними актами, які
регулюють мовні проблеми, є су
перечності й немає чітко окресле
ної позиції щодо української мови
як державної. Немає також меха
нізмів забезпечення тієї деклара
ції, яка є у статті 10 Конституції Ук
раїни.
Наступний напрям — постійна
пропаганда українського слова і
національного кіно в засобах ма
сової інформації, на презентаціях,
зустрічах. А ще маємо чималі на
працювання щодо розповсюджен
ня української книжки.
Ми створили, мабуть,
єдину в Україні мережу
просвітянських книжкових
магазинів лише з україн
ською книжкою. Маємо три
такі книгарні у Львові. Одна
з них — “Центр української
книжки” — працює в режимі
роздрібної й гуртової тор
гівлі. Нині створюємо мере
жу книгарень у районах: у
п’яти з них ми на порозі від
криття. Ці книгарні пропагу
ють українську книжку, піс
ню, кіно, адже ми започат
кували акцію “Читай, ди
вись і слухай українське”.
Цією назвою все сказано:
це виїзди в райони просві
тян, митців, авторів книжок.
У програмі таких заходів —
виставкапродаж україн
ських книжок, презентації
нових видань, автографсе
сії. Це демонстрування ук
раїнського кіно, виконання
пісень, молодіжна програ
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ма. Такі дійства дуже ефективні, во
ни не лише пропагують мистецтво,
а й примножують лави просвітян.
Цього року ми започаткували
суспільнополітичну телепрограму
“Основа”. Бо мова — це категорія
не лише духовна, а й політична,
маємо відстоювати її постійно.
Звичайно, не забуваємо про
поповнення наших лав, особливо
молоддю. У нас зараз 20 тисяч
членів.
Львів — місто багатьох сотень
видатних творчих особистостей.
Тут чимало видавництв. “Просвіта”
підтримує окремі найважливіші
проекти, наприклад, видання “Іс
торія Львова” (видрукувано два то
ми). Це проект “Просвіти”, він вар
тісний. Над ним працює понад сто
науковців і літераторів. На черзі ще
чотири томи. Видаємо матеріали
конференції “Український родо
від”. Наприклад, підтримували ви
дання художнього твору Героя Ук
раїни, просвітянина Романа Івани
чука про УПА.
Сьогодні проблема: як молодь і
дітей прилучити до читання. Мені
здається, це набагато важливіше
для “Просвіти”, аніж видати той чи
інший твір. А ось проблема залу
чення дітей до читання, щоб поруч
з Інтернетом була книжка, одне з
наших безпосередніх завдань.
МОЛОДЬ ПОВИННА
ЗНАТИ ПРО ЛИЦАРІВ
УКРАЇНИ

Петро АРСЕНИЧ,
голова ІваноФранківського
обласного об’єднання
Ми втілюємо в життя ті форми,
які раніше прижилися в нашому
краї. Передусім намагаємося про
буджувати почуття національної
гідності, свідомості, а для цього
постійно влаштовуємо відзначен
ня державних свят, ювілеїв видат
них просвітян. У першому півріччі
цього року я організував 22 вис
тавки до знаменних дат. У моїй ко
лекції — старовинні поштові лис
тівки на різну тематику, зокрема іс
торичну. Якщо проводимо презен
тацію книжок про Запорозьке ко
зацтво, в мене є великий набір
поштівок на цю тему. Роблю вис
тавку.

2009й — Рік Бандери, видано
книжку про родину Бандерів та її
роль у національновизвольній бо
ротьбі. Я організував виставку: до
кументальні фотографії, підпільні
листівки, зокрема з підписом Сте
пана Бандери. Дещо я дав до му
зею Степана Бандери в Угрині Ка
луського району. Тепер видали
книжку про гуцулів у лавах Січових
Стрільців. Надрукували спогади
просвітянина Михайла Горбового,
який був у товаристві “Пласт”, ре
пресований 1939го. Його спогади
ми опублікували завдяки Роману
Ковалю.
Мрію створити музей “Просві
ти” — поки що вдалося виготови
ти вісім вітрин, де експонуються
рідкісні просвітянські видання з
середини XIX століття і до 1939
року. Це календарі “Просвіти”,
світлини найвидатніших її діячів.
Ми робимо виставки до Дня кни
годрукування і до інших знамен
них дат. Стараємося, щоб кожен
осередок вів власний літопис — і
не тільки історії “Просвіти”, а
кожного міста, села. Маємо па
м’ятати і про могили видатних ді
ячів минулого, доглядати їх. Про
видатних діячівпросвітян друку
ємо статті в газеті “Галицька
Просвіта”. Василь Равлюк — учи
тель і управитель школи на Сня
тинщині водночас очолював Сня
тинську і Заболотівську “Просві
ти”. І не було випадку, щоб він
пропустив хоч одні збори. Це
старший чоловік, він з ціпком хо
див пішки на ці засідання. Вели
кий ентузіаст, приятель Василя
Стефаника, Марка Черемшини,
Леся Мартовича. І таких діячів бу
ло дуже багато. Готую книжку про
історію “Просвіти” на ІваноФран
ківщині, де подам короткі біогра
фії найвидатніших просвітян.
На сучасному етапі ми повинні
не лише орієнтуватися на стару
“Просвіту”, а й використовувати
сучасні форми роботи з економіч
ною складовою, комп’ютерною
технікою, фінансовою підтримкою.
Маємо бути потрібні людям, бо з
життя витісняється не тільки укра
їнська мова, культура, духовність,
а й український бізнес, все, що має
український зміст. І “Просвіта”, яка
раніше була матір’ю всіх україн
ських товариств, повинна гуртува
ти навколо себе всі демократичні
сили, які мають підтримати нашого
Президента Віктора Ющенка.
Маємо займатися конкретни
ми справами, вшановувати тих ви
датних людей, які жили на нашій
землі. Мені вдалося переховати
рукописи Тараса Мельничука, ви
датного поета, політв’язня, і мій
племінник поет Іван Малкович ви
дав збірку Тараса Мельничука
“Князь роси”. Треба пам’ятати тих
людей, які віддали життя за кращу
долю України.
Чимало проблем, негараздів
маємо сьогодні. І “Просвіта” по
винна долучитись до поборювання

Буковинська делегація

пияцтва, пропагувати здоровий
спосіб життя: “Борці за волю не
п’ють алкоголю”; “Свій до свого по
своє”. Здоровий спосіб життя за
раз дуже важко втілювати, тому
треба пам’ятати ці заповіді. Дуже
хочеться видати книжку про те, як
колись молодь проводила свята
під девізом “Святкуємо без алко
голю”. До речі, маю поштові лис
тівки такої тематики.
У Великодні свята об’їздив
села ІваноФранківщини. Прик
ро, що навіть тут рідко побачиш
людину у вишиванці. У нас міська
“Просвіта” з допомогою влади
чотири роки тому започаткувала
ініціативу: всі просвітяни на День
незалежності повинні бути у ви
шиваних сорочках. І наприкінці
підбиваємо підсумки конкурсу:
хто мав найкращу вишиванку. До
мовляємося із владою, що у місь
кому транспорті цього дня всі
просвітяни у вишиванках їдуть
безплатно. І влада пішла назус
тріч. Думаю, що інші області мог
ли б наслідувати наш приклад.
Найголовніше — залучати до
співпраці з “Просвітою” священи
ків, інтелігенцію, навіть бізнесові
структури, щоб вони були меце
натами, як колись.
Я започаткував серію видань
“Славні галицькі родини”. Вже
вдалося видати п’ять книжок, зок
рема про родини Бандерів, Шухе
вичів. Хочеться, щоб таку серію
підтримала держава, адже молодь
повинна знати про лицарів Украї
ни, національну еліту.
І СУЧАСНІСТЬ
З ІСТОРІЄЮ

Остап САВЧУК,
голова Чернівецького обласного
об’єднання

Павло Мовчан з просвітянами Львівщини
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Буковина — це частка України,
яка уособлює всю красу і велич
країни, де є різні національності,
різні конфесії, різні напрями робо
ти. І ми можемо пишатися, що Бу
ковина — це неповторний мис
тецький край, що народив великих
співаків, музикантів, художників,
письменників. І те, що “Просвіта”
почалася від Юрія Федьковича,
Ольги Кобилянської й Сидора Во
робкевича, на Буковині завжди
відчутно. Той дух великих людей,
які тут жили й боролись, переда
вався з покоління в покоління. І той
промінь світла, яким є наша “Про

світа”, залишився у наших душах і
має передаватися дітям.
У Чернівецькому національно
му університеті навчається 16 ти
сяч студентів. Цьому навчальному
закладові виповнилося 135. І
стільки ж років осередкові “Прос
віти”, який нині очолює ректор уні
верситету професор Степан
Мельничук. Просвітянський осе
редок університету — один із
найвпливовіших, він має велике
значення в житті молоді, яка зав
тра нестиме ці знання у школи, до
людей села.
Хочу зазначити: нам дуже при
ємно, що Президент видав звер
нення до всіх держслужбовців, щоб
українська мова посіла гідне місце
під час підготовки робочих доку
ментів, у спілкуванні. І цим самим
Президент підтримав “Просвіту”,
наші напрацювання, адже ми хоче
мо, щоб ідея розвитку української
мови, її державності, підтримки на
ціональної культури, збереження і
відродження народних обрядів і
звичаїв стали реаліями життя. Це
наше основне завдання.
Ми повинні зробити все для то
го, щоб просвітницьку роботу вва
жали державотворчою, щоб її всю
ди підтримували державні органи,
адже робимо ми спільну справу.
Коли йду в облдержадміністра
цію, відчуваю тут підтримку з усіх
питань, адже у нас керівники спри
яють розвитку просвітницького ру
ху. Ми дбаємо про те, щоб у кожній
бібліотеці, школі області був куто
чок “Просвіти”, де на полицях —
тижневик “Слово Просвіти”, книж
ки, інші видання, що розповідають
не лише про сучасне життя держа
ви і світу, а й нашу історію, бороть
бу попередніх поколінь за неза
лежність України.
Над чим працюємо зараз?
Прагнемо розбудовувати наше об
ласне об’єднання. Сьогодні маємо
11 районних осередків. Лише в од
ному районі, де переважає насе
лення румунської національності,
ще немає осередку. Зразковим є
Вижницький районний осередок,
його очолює заступник голови
райдержадміністрації Дмитро Ни
кифорак. Він працював директо
ром школи, знає потреби шкільної
молоді, що треба зробити для роз
витку просвітянського руху. І ми
плануємо найближчим часом про
вести на базі Вижницького осе
редку семінар усіх керівників ра
йонних об’єднань, щоб перейняти
цей досвід.
Великої уваги приділяємо ін
формаційному забезпеченню на
ших заходів, передплаті. Вижниць
ке районне об’єднання передпла
тило понад 50 примірників “Слова
Просвіти”. А ще пишаємося тим,
що наша “Українська ластівка” торік
стала переможницею конкурсу пе
ріодичних видань України. Це улюб
лений щоквартальник буковинської
молоді, на сторінках якого можна
знайти не лише історичні розвідки
про минувшину краю, а й творчий
доробок молодих авторів.
Продовження на стор. 8
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“Не згадувати минувшину і свої заслуги,
а надати “Просвіті” нове дихання”.
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Продовження. Початок на стор. 7
ШЛЯХАМИ ЗОЛОТОГО
ПОДІЛЛЯ

Петро ШИМКІВ,
голова Тернопільського
обласного об’єднання
Тернопільська “Просвіта”, як й
інші обласні об’єднання, до з’їзду
підійшла з певними здобутками.
Ми пожвавили роботу в осеред
ках, запрацювала “Молода Просві
та”. Її очолює Святослав Абрамюк.
Він працює вже другий рік і не по
требує батьківської опіки “дорос
лої” “Просвіти”. Ми спільно органі
зовуємо День молоді, запрошуємо
народних умільців, організовуємо
майстеркласи з вишивання, пле
тення з лози, танців. На загально
міське святкування Дня молоді ми
запросили троїстих музик, щоб
зробити внесок “Просвіти” і “Мо
лодої Просвіти” .
Спільно з іншими громадськи
ми організаціями долучилися до
відзначення 20річчя Народного
руху України. Один із перших захо
дів — науковопрактична конфе
ренція, проведена в обласній фі
лармонії, кілька доповідей там ви
голосили і просвітяни.
Традиційно проводимо фести
ни. Хочу виокремити Теребовлян
ське районне об’єднання: влітку
з’їжджаються з району осередки, і
мистецькі колективи проводять у
Княжому місті фестини.
Маємо сприяти написанню та
виданню історії міст і сіл, крає
знавчих нарисів. Ми поставили со
бі завдання, щоб кожне село нашої
області мало окремо виданий на
рис власної історії, а в ньому — і
нарис історії “Просвіти”. У 30х ро
ках у кожному селі була “Просвіта”.
З приходом совітів були репресії.
Маємо знати, якою дорогою ціною
нам дісталася незалежність Украї
ни, скільки людей загинуло за неї.
Чисельність обласного об’єд
нання — близько 20 тисяч, з них
половина — “Молода Просвіта”.
Це великий загін свідомих україн
ців, здатних розв’язувати чимало
важливих завдань. Одне з них —
книговидання. Багато майбутніх
книжок лежать у рукописах. Пос
тійно шукаємо спонсорів. Але ж це
загальнонаціональна справа, і тут
потрібна допомога держави. Чи
задумується керівник гуманітарної
сфери держави, що дослідження й
оприлюднення історії сіл — не міс
цевий проект, а справа державної
ваги? Але нам постійно кажуть, що
немає коштів. Та всетаки книжки
пишуть, хоч видавати їх скрутно…
Плануємо видати фольклор Золо
того Поділля. Це багатотомне ви
дання, ми збираємо записи, роз
шифровуємо їх. Поки що це в руко
писах. Є вже книжка “Шляхами Зо
лотого Поділля”. Золоте, бо на По
діллі переважно пшеничні лани, а
ще — люди, добрі, мужні, талано
виті.
Хотілося б мати власний На
родний дім. “Просвіта” володіла
трьома будинками, які зруйнували
під час війни. Залишилися самі
фундаменти. Їх відновила радян
ська держава, і тепер ми не маємо
на них права. Ми кажемо: “Дайте
нам хоч двітри кімнати в тих бу

динках”. Нема… Та всетаки ми
матимемо Народний дім.

10 000 УКРАЇНСЬКИХ
КНИЖОК ДЛЯ ЛУГАНСЬКА

КРУТІ СХОДИНКИ
ЗРОСТАННЯ

Василь ЧЕПУРНИЙ,
голова Чернігівського обласного
об’єднання
Думаю, що наша “Просвіта”
унікальна, адже далеко не кожне
обласне об’єднання є засновни
ком і видавцем двох газет, всеук
раїнського історикокраєзнавчого
журналу “Сіверський літопис”, де
друкують дослідження чимало ака
деміків, професорів, письменни
ків. Маємо мистецьку галерею
“Круті сходи”, книгарню “Добра
книга”. Їй чотири роки, зараз ро
бимо ремонт, розширюємося.
На виклики, які стоять перед
Україною нині, треба реагувати не
плачами, не скигленням (чим, на
жаль, відзначається наша україн
ська інтелігенція), а реальними
справами, тобто тягти плуга, бачи
ти перспективу.
Великої уваги приділяємо ви
давничій діяльності не лише в Чер
нігові, а й Ніжині, Прилуках. Нап
риклад, у Прилуках виходить пре
красний ілюстрований часопис
“Прилуки. Фортеця”. Його заснов
ник — меценат із Москви, украї
нець Юрій Коптєв. Він не лише ви
дає власним коштом культуроло
гічний просвітянський часопис, а й
профінансував спорудження па
м’ятника Тарасові Шевченку і па
м’ятника акторові Миколі Яковчен
ку, який родом із Прилук. Тут відбу
вається “Миколин ярмарок” і бага
то інших заходів, що стали візитів
кою міста.
Про Батурин і Крути знають усі.
Але, на жаль, часто забувають, що
саме просвітяни і рухівці починали
відродження Крут. Саме ми пер
шими встановлювали в Крутах бе
резовий хрест, саме ми в Батурині
відправляли першу панахиду за
гетьмана Мазепу (архієпископ Ро
ман). Саме бахмацькі просвітяни
встановили першу в Україні па
м’ятну плиту гетьманові Мазепі,
яка й досі є центром Гончарівки
(заміської резиденції гетьмана).
У НовгородіСіверському саме
“Просвіта” із тамтешньою владою
встановлювала перший пам’ятний
знак на ймовірній могилі полков
ника Івана Богуна, розстріляного
поляками. Тобто майже в усій об
ласті “Просвіта” залишила добрий
слід.
Але зараз головне — не згаду
вати минувшину і свої заслуги, а
надати “Просвіті” нове дихання.
“Просвіту” треба реформувати.
Вона має бути громадським кон
тролером влади, виступати ініціа
тором й організатором великих ук
раїнських проектів. Наприклад,
всеукраїнській “Просвіті” нині слід
створити мережу українських кни
гарень. Якщо ми в Чернігові змог
ли відкрити таку книгарню, в При
луках реалізуємо українські книж
ки, незабаром відкриття у Мені й
Ніжині, то можна це зробити у Він
ниці, Житомирі, Хмельницькому —
в усіх куточках України. Головне —
працювати не покладаючи рук. То
ді й результати будуть.
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Записала
Ніна ГНАТЮК

Володимир СЕМИСТЯГА,
голова Луганського обласного
об’єднання
Вважаю, що роботу “Просвіти”
треба оцінити задовільно, хоч є не
доліки.
Мені болить те, що відбуваєть
ся на Донбасі, зокрема на Луган
щині. Донбас сьогодні хворий,
упосліджений і зовсім не випадко
во. Національно свідома інтеліген
ція винищена за часів сталінщини.
Нині тільки навколо Луганська роз
ташовано 22 виправні колонії. Лю
ди, відбувши покарання, виходять,
здійснюють нові злочини, і Луган
щина займає перше місце в Украї
ні за злочинністю, за кількістю хво
рих на сухоти, сифіліс, СНІД тощо.
Це реґіон, де чиновники ігнорують
державну мову, де закликають
учителів, щоб вони виступали за
“второй рускій государствєнний
язик”. Нещодавнє рішення Луган
ської обласної ради фактично міс
тить антидержавну програму і за
кінчується словами голови облас
ної ради: “нужно разрушить всьо,
что проісходіт в Украінє”.
На Луганщині за участю пред
ставників чиновництва Російської
Федерації відбуваються різні “між
народні конференції” з проблем
мови, історії, духовності. У поїзді
Луганськ—Київ не почуєте жодного
українського слова. На Луганщині
пропагують ідею, що український
націоналізм може бути тільки на
цистським, а російський — держа
вотворчим. Лунає пропозиція звер
нутися до Міністерства освіти і нау
ки ввести у викладання в Південно
Східній Україні предмет “Історія Ро
сії” російською мовою. І це тоді, ко
ли міністр освіти і науки пропагує
вилучення з програм ВНЗ історію
України, замінивши історією куль
тури, яка є її складовою частиною.
Генерує такі ідеї (зокрема, встанов
лення пам’ятника Катерині ІІ і “жер
твам ОУНУПА і прочіх бандьоров
ских злодєяній”, як вони говорять)
Луганський державний інститут
культури і мистецтв, ректор В. Філі
пов, проректор пані І. Зайцева. Із
закладів освіти і культури працівни
ків витісняють тільки за знання ук
раїнської мови.
У засобах масової інформації
— постійні непристойні нападки на
Президента.
У мовній ситуації доходить до
того, щоб ми боролися вже не за
українське речення чи слово, а ли
ше за одну літеру. З потугами до
билися, що напис “стадион” зміни
ли на “стадіон”, але не можемо
змінити “Украину” на “Україну”.
Представницькі органи влади
переслідують за національну на
лежність. Кілька днів тому нам до
велося вийти на Генеральну проку
ратуру, щоб “місцевим” лемкам
дозволили грати у футбол на об
ласному змаганні. Вони перемог
ли всіх і посіли перше місце. Проти
лемків виступили національні мен
шини, які перебувають при владі у
складі Партії реґіонів: кавказці,
греки тощо.
Серед наших здобутків те, що
ми налагодили співпрацю з облас
ним радіо. Лише за цей рік провели

понад двісті просвітянських радіоп
рограм. Вирішили співпрацювати з
дротовим радіо, виходимо на FM,
українське і навіть російське телеба
чення. Почали писати до закордон
них ЗМІ, до електронних видань. Я
особисто підготував дві великі пере
дачі, присвячені Іванові Мазепі. Вис
лухав прокляття від учителів історії
— пенсіонерів або передпенсійного
віку, бо вони виховані на міфах ро
сійськорадянської історії.
Регулярно проводимо телепе
редачі “Квітуча Україна” й “Рідна
Україна”.
Створили власну просвітянську
бібліотеку, де зберігається понад
10 000 томів новітньої літератури.
Це вперше після 1918 року, коли
знищили просвітянську бібліотеку
на Луганщині. Проводимо конфе
ренції, присвячені історичним поді
ям і постатям: Мазепі, Огієнкові,
Бандері, Петлюрі, Шухевичу, Гру
шевському, Надії та Івану Світлич
ним, Миколі Руденку й іншим. Про
водимо конференції, присвячені
мовним проблемам тощо. Серед
нас перебуває голова Антрацитів
ського районного об’єднання Іван
Захарченко, який власним коштом
видав 60 газет для свого села і два
наукові журнали, що їх розповсю
дили по всій Україні, вони є в про
відних бібліотеках.
Пропоную перевидати плакати
з державною символікою, вони по
винні бути в кожному навчальному
закладі й державній установі, та
ввести державний іспит з історії
України. Видання “Просвіти” акту
альні й надзвичайно цінні. Хотів би,
щоб у нас постійно відбувалися
зустрічі, в першу чергу з міністром
освіти і науки, міністром культури і
туризму. Потрібно, щоб міністри
впливали на місцеву владу.
Готувати іноземців до вступу у
ВНЗ треба українською, а не росій
ською мовою. Створюймо атмо
сферу постійного тиску на владу
задля активізації українського дер
жавотворення. Потрібно зафіксува
ти національну ідею в Конституції.
Тоді справді постане сильна, вільна,
незалежна Українська держава.
Ми запропонували програму
виховання громадян області на
прикладі життя і діяльності Тараса
Шевченка. Вона активно втілюєть
ся в життя “Просвітою” спільно з
державною владою. Започаткува
ли на наших теренах кілька років
тому День матері. Це свято в нас
проходить дивовижно яскраво.
“Просвіта” започаткувала в Луган
ську і День Європи. До нас долучи
лася влада. Проти свята не висту
пили навіть реґіонали й комуністи.
Домовилися наступного року
відзначати День Європи у євро
пейських національних костюмах,
кожен може обрати якийсь етнос,
розказати про нього.
Уперше в Луганську провели
громадські слухання з приводу
назв міських скверів і парків. Ми
пропонували назви, які вже прижи
лися в народі. Наприклад, влада
пропонувала на колишньому кла

довищі влаштувати “Парк дружби
народов СССР”. Наша пропозиція
— “Сквер пам’яті”, бо тут встанов
лено пам’ятники жертвам Голодо
мору, політичних репресій, афган
цям, воїнам колишньої радянської
армії. Запропонували встановити
тут пам’ятник не цариці Катерині,
не містампобратимам, як хоче
влада, а жертвам нацистських зло
діянь. Люди нас підтримують. До
нас у “Просвіту” почали повертати
ся інтелігенти, які колись відійшли
від українського руху. Вони побачи
ли, що організація зміцніла, що
прийшла державницька молодь.
СЛОВО
ПИСЬМЕННИЦЬКЕ
Ніна ШМУРИКОВА,
голова Хмельницького обласного
об’єднання
У роботі обласного об’єднання
використовуємо і напрацьоване
до нас, і нові методи. Хіба можна
відмовитися від чудових конкурсів,
заходів, присвячених рідній мові,
до Дня української писемності та
мови, Шевченківських свят? Це
наші традиції. Саме на Хмельнич
чині заснували Булаєнківські, Ах
матівські читання, відзначення Пи
лявецької битви.
Є й нові набутки, більше пра
цюємо з молоддю: організовуємо
зустрічі з письменниками, іншими
видатними людьми краю. Допо
магаємо створювати шкільні му
зеї. Наприклад, в НВО № 28 ство
рено чотири музеї: Голодомору,
Великої вітчизняної війни, УПА,
“Українська хата”. Директор шко
ли — депутат обласної ради Гали
на Мельник — активна просвітян
ка. Нещодавно в цьому навчаль
ному закладі відбулося відкриття
літературної зали. У ній представ
лено великі портрети письменни
ків рідного краю, на гарних полич
ках — матеріали про них, добірки
книжок. У фойє — лавочки, де діти
можуть сісти, ознайомитися з
творчістю майстрів пера. У від
критті зали взяли участь багато
письменників краю. Діти підготу
вали виступи. Вважаю, що так і
потрібно працювати з дітьми.
Більше уваги приділяємо тісній
співпраці з районами. Нещодавно
члени правління разом із район
ним об’єднанням на Дунаєвеччині
в селищі Маково провели засідан
ня клубу “Словесник”.
Якщо йти до молоді та дітей,
розповідати про нашу мету, — во
ни розуміють і відгукуються. Нині
мало об’єднавчих організацій. А
діти хочуть палкого слова. Серед
них багато патріотів. Із задоволен
ням беруть участь у заходах, у
просвітянських конкурсах, наприк
лад, “Диво калинове”. Надсилаємо
творчі роботи, здобуваємо призи.
У школі № 28 є комп’ютерні
класи, використовуємо Інтернет,
усі сучасні засоби.
А сама “Просвіта” на жаль, не
має власного приміщення.

Ніна Шмурикова та Олександр Печора в перерві з’їзду

“Гроші, вкладені в культурний розвиток країни, —
це найкращі інвестиції”.

Нас залюбки приймає член
правління обласної “Просвіти” Ва
силь Горбатюк, директор літера
турного музею. Тісно співпрацює
мо з Товариством української мо
ви, допомагає Зоя Діденко, зав
жди готова поділитися своєю за
лою. Знаходимо якийсь вихід. Але
хотілося б фінансової підтримки
влади. Деяка практична підтримка
є: іноді надають автобус, залу.
Допомагають спонсори. Особ
ливо хочеться подякувати підпри
ємцеві Петрові КонцевичуНосіку.
НАЦІОНАЛЬНА
ДЕРЖАВА —
ОСНОВНЕ З НАШИХ
ЗАВДАНЬ

Світлана НІКОЛІНА,
голова Рівненського обласного
об’єднання
Мене обрали головою обл
об’єднання лише два місяці тому,
проходить процес ознайомлення й
адаптації, головне в цьому — збе
регти все цінне, напрацьоване по
передніми керівниками обласної
“Просвіти”, і внести таке, що могло
б запам’ятатися.
Оскільки “Просвіта” — немоло
да організація, в неї вже вироби
лися традиційні методи роботи, які
діятимуть і надалі. Коли виступає
народний хор, проходить цікавий
літературний вечір, фольклорне чи
мистецьке свято — це дуже добре.
Потрібне й оновлення. Слід вико
ристовувати новітні засоби зв’язку
— Інтернетвидання просвітян
ської тематики, молодь до нас не
байдужа, їй “Просвіта” цікава.
В Україні влітку проходить кіль
ка етнофестивалів, де збираються
десятки тисяч молодих людей. Це
ознака того, що молоді рідна укра
їнська історія, українські традиції,
музика, культура. “Просвіта” поки
що дуже слабко інтегрована в цей
молодіжний фестивальний рух.
Хотілося б, щоб у нашій області й
по всій Україні “Просвіта” активні
ше брала участь як співорганіза
тор, один з ідеологів і натхненників
таких фестивалів. Зокрема в Рів
ненській області проводиться рок
фестиваль “Тарас Бульба”, і ми
вже про це говорили на конферен
ції, говоритимемо з Дубенським
районним об’єднанням, з місце
вою владою. Це український рок
фестиваль, але хотілося б бачити
більш виразне його українське іде
ологічне наповнення.
Громадські організації об’єд
нують небайдужих. Але в ситуації,
коли триває інформаційна війна з
боку сусідньої держави, коли має
мо доволі розмиту ідентичність на
сході, в центрі, півдні України, хоті
лося б, щоб держава усвідомлюва
ла важливість таких громадських
організацій, і підтримка їхньої ді
яльності була вагомою й суттєвою.
Якщо ми не змінимо культурної по
літики, то дуже важко буде говори
ти про збереження українського
етносу, нації. Для цього не виста
чає 226 українців у Верховній Раді,
які прийняли б необхідну законо
давчу базу і забезпечили її дотри
мання й виконання.
Потрібен вплив, тиск на всі ор
гани державної влади для чіткішої
орієнтації на українську національ

ну ідею, а не якесь розпливчасте
громадянське суспільство — ось
одне з головних завдань “Просві
ти”. “Просвіта” має керуватися
словами Франка: “Ти, брате, лю
биш Русь, Як хліб і кусень сала, Я ж
гавкаю раз в раз, Щоби вона не
спала”. Наша функція також і сто
рожового пса національної ідеї.
Для того, щоб влада свою україн
ськість не лише декларувала, а і
впроваджувала в життя конкретни
ми справами, зокрема й фінансо
вою підтримкою.
Якщо говорити про українське
книговидання, українські вечори,
фестивалі, конкурси, концерти,
ювілейні заходи, — це дуже слабко
підтримує держава, інколи не під
тримує зовсім. І без суттєвої зміни
державної політики нічого не буде.
Ми можемо вкласти в банки мі
льярди гривень, однак не отримає
мо національної держави. А може
мо піти європейським шляхом і ви
ховати націю, яка побудує цю дер
жаву без допомоги чужинців. Якщо
в людини в душі є національна ідея,
вона працюватиме для цієї країни,
якщо немає — працюватиме для
себе. Наші державні мужі всіх рівнів
від сільської ради до Президента,
Кабміну — мають розуміти, що гро
ші, вкладені в культурний розвиток
країни, — це найкращі інвестиції.
Донесення цієї думки до влади,
стукання в усі двері є також одним з
наших завдань.
Ми розіслали в усі районні
об’єднання “Просвіти” лист і чоти
ри проекти рішень для сесій ра
йонних рад, які пропонуємо їм ух
валити. Після того, як побачимо
реакцію на рішення, зможемо го
ворити, наскільки наша влада го
това співпрацювати з “Просвітою”.
Пропонуємо проводити табору
вання для десятикласників у плані
військової підготовки в кожному
районі, на місцях, пов’язаних з ді
яльністю УПА. Таке таборування
проводять в одному з районів об
ласті вже понад десять років. На
працьовано досвід, залишилося
його поширити.
Другий проект — хочемо до
могтися виконання указу Прези
дента про демонтаж і заміну сим
волів тоталітарного режиму, які є в
Україні. На жаль, навіть у нашій об
ласті в окремих сільських і міських
радах залишаються назви вулиць і
пам’ятні знаки, не пов’язані з укра
їнською національною долею.
Третій — пропонуємо владі
втрутитися в ситуацію з пропаган
дою пияцтва під час відзначення
державних, національних і релігій
них свят, заборонити продаж
спиртних напоїв під час таких свят
кувань. Четверте — фінансова під
тримка районними радами просві
тянських заходів.
ФОРМАТ ВІДЕОРЕАЛІЙ

VIII з’їзд «Просвіти»
зібрань. Віднедавна ми запропо
нували нову форму — інтелекту
альні ігрові вечори. Це може бути
“Що? Де? Коли?”, “брейнринг”
або так званий формат відеореа
лій. Готуємо ігрові завдання за
біографією письменника, його
творчістю тощо. Проводили такі
турніри до 150річчя Івана Франка,
70річчя Олега Чорногуза, інтелек
туальний марафон, присвячений
Дню українського козацтва, Всеук
раїнський турнір, на якому були
представники семи областей Ук
раїни. Три роки традиційно відбу
вається ігровий фестиваль до Дня
української писемності й мови
“Всесвіт українського слова”. 2008
року на цьому фестивалі було
представлено 40 команд з десяти
реґіонів — від Львова до Луган
ська. Інтелектуальними іграми ви
ховуємо молодь, подаємо важливу
інформацію.
Працює “Клуб інтелектуально
го товариства”, що проводить що
тижневі ігри, на які збирається
15—20 команд, на базі окремих
ВНЗ або загальноміські.
Труднощі маємо передусім фі
нансові. Бракує коштів на прове
дення заходів. Немає власного
приміщення, винаймаємо зали
завдяки особистим зв’язкам — в
університетах, інституті післядип
ломної освіти вчителів тощо.
Є проблема розповсюдження
українських видань. Віднедавна
видаємо менше літератури через
брак коштів.
Співпрацюємо з обласною
державною адміністрацією. Вже
не перший рік беремо участь у
конкурсі програм управління внут
рішньої політики, нас там підтри
мують. Виграємо призи. Обласне
управління внутрішньої політики
надає невеликі кошти, за них зні
маємо фільми патріотичної тема
тики, проводимо фестивалі.
Об’єднання зняло кілька
фільмів: про Данила Заболотно
го, уродженця вінницької землі;
Миколу Леонтовича, 130річчя
якого відзначали; про Симона
Петлюру, зокрема, про період
його життя, пов’язаний з Віннич
чиною, коли тут перебувала Цен
тральна Рада; Григорія Кочура,
видатного перекладача, до його
100річчя. На 2009 рік запланува
ли зняти фільм про відомого гро
мадського діяча, письменника
Петра Марковича. Він був одним
з фундаторів просвітянського ру
ху на Вінниччині, першим популя
ризатором кінематографа, коо
перативним діячем. До Дня рід
ної мови 21 лютого відкрили йо
му пам’ятну дошку.
Років із п’ять тому мали більшу
підтримку меценатів, а тепер, коли
здавалося б, прийшла проукраїн
ська влада, меценати підтримують
слабко. Це парадокс.
ТРИМАТИСЯ
СВОГО КОРІННЯ

Анатолій ТЕКЛЮК,
голова Вінницького обласного
об’єднання
Наше об’єднання продовжує
традиції, які сформувалися ще з
ХІХ століття: організовує літера
турні вечори, читання, вшанування
поетів, письменників, видатних ді
ячів історії та культури України в
традиційних форматах урочистих

Микола КУЧЕРЕПА,
голова Волинського обласного
об’єднання, м. Луцьк
Волинське обласне об’єднання
існує здавна, тож є певні набутки.
Мене обрали головою у квітні цьо
го року. Бачу й позитивне в діяль

ності, й те, від чого слід відмовити
ся. Насамперед потрібно провести
перереєстрацію членів “Просвіти”.
У деяких районах робота згасла, в
деяких працюють лише старими
традиційними методами, які мо
лодь не завжди сприймає.
Кілька разів ми збиралися на
засідання правління, внесли про
позиції тож втілюватимемо їх.
Ми повинні бути такою органі
зацією, яка б змушувала владу
працювати. Треба так діяти, щоб
влада не могла обійтися без “Про
світи”. Заходи повинні бути цікави
ми і маленькій дитині, і юнакові, й
людині похилого віку.
Велика робота нас чекає в бо
ротьбі за чистоту української мови.
Вплив Польщі й Росії відбився на
нашій мовній ситуації. Потрібно не
ухильно дотримуватися основних
конституційних положень, зокрема,
Закону про мови. Усі скликання
Верховної Ради незалежної України
поки що нічого нового не внесли.
Тому “Просвіта” має чинити тиск на
депутатів, щоб вони розуміли, що
мова — це основний компонент на
ції. Хтось хоче нас зробити “насєлє
нієм”. Ми цього не бажаємо. Хай
росіяни дотримуються власних
традицій, а я — українець і хочу три
матися свого коріння.
Прошу всіх українців, щоб ми
були в цьому єдині. Багато зусиль
потрібно докладати й у пропаганді
української історії, якої ще багато
хто не знає. Комуністи кричать:
“Ви не повинні переписувати істо
рію”. Ми її не переписуємо, вона
ще не написана об’єктивно. Слід
трактувати історію чесно, хоч би
якою гіркою вона була.
Деякі розділи з історії України
бажано видати в кишеньковому
форматі масовим тиражем, щоб
людина, їдучи в транспорті, могла
прочитати й запам’ятати. На лек
цію не завжди можна зібрати лю
дей. Треба шукати різні форми,
методи, щоб формувати україн
ську національну свідомість.
Нещодавно в Луцьку провели
літературномистецький вечір па
м’яті Степана Бандери так цікаво,
що для багатьох ця постать як мис
лителя, українського патріота була
відкриттям.
Потрібно, щоб “Просвіта”
впливала через владні структури
на рекламу. Значна частина рекла
ми просто неграмотна. Це не ро
сійська, не українська мова, а сур
жик.
Мабуть, найбільше, що мене
нині непокоїть, — залучення моло
ді до просвітянської роботи. Навіть
тут, на з’їзді “Просвіти” виступають
люди зрілого віку. Вони мають ве
личезний досвід роботи, прино
сять велику користь. Але хотілося
б почути думки двадцятилітніх,
тридцятилітніх. Потрібно досвід
поєднати з молодіжними рухами,
залучити до наших лав якнайбіль
ше молодих. Серед них багато
енергійних, патріотичних. Потріб
но їх правильно спрямувати — і во
ни гори вернутимуть.
Слід особливу увагу звернути
на наші Збройні сили, на вихован
ня їх в українському національному
дусі. Офіцери і юнаки, які служать
за контрактом, — здебільшого за
робітчани, не українці за духом.
Вояк повинен бути українським.
Потрібно налагодити організа
ційну роботу, роботу первинних
осередків.
Слід підібрати ентузіастів, для
яких громадська робота стала б
справою життя.
Наше облоб’єднання має
проблеми з приміщенням. Міський
голова Луцька обіцяв посприяти з
розв’язанням цього питання.
Ще не розгорнули співпраці з
меценатами, але плануємо залу
чати національно налаштованих
бізнесменів, які могли б фінансово
підтримати “Просвіту”.
Записала
Надія КИР’ЯН
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У НАШИХ ЛАВАХ —
30 ДЕПУТАТІВ РІЗНИХ
РІВНІВ

Сергій ДОВГАЛЬ,
голова Дніпропетровського
обласного об’єднання
Дніпропетровщина — одна з
найбільших за кількістю населення
областей. Товариство української
мови утворилося тут 1988 року.
Нинішню ситуацію в краї щодо
української мови вважаємо непо
ганою. Вона стала мовою діло
водства, вступники до ВНЗ скла
дають іспит з української мови.
Проте нас, просвітян Дніпропет
ровщини, непокоїть, як утверджу
ється поняття української держав
ності. Ми, українці, у Східній Украї
ні досі перебуваємо в опозиції, з
якої ніколи і не виходили, перебу
ваємо в меншості.
Діяльні об’єднання “Просвіти”
існують в обласному центрі, Пав
лограді, Кривому Розі, Верхньо
дніпровську, Марганці. Великої
уваги надаємо відкриттю забутих
імен. Відкрито меморіальну дошку
письменникові Василю Чапленко
ві, організовано заходи із вшану
вання його пам’яті в Новомосков
ському районі та в селі Юр’ївці, де
він працював. Встановлено мемо
ріальну дошку й видано книжку
спогадів учителяпросвітянина
Михайла Лояна. Вшановуємо па
м’ять Василя Макуха, який спалив
себе у Києві на знак протесту. Від
відуємо його вдову, опорядковує
мо могилу.
У лавах просвітян — майже 30
депутатів різних рівнів. Хороші
стосунки “Просвіти” із Дніпропет
ровською міською владою, зокре
ма з міським головою Іваном Кулі
ченком. Управління внутрішньої
політики міської ради надало нам
для роботи приміщення у користу
вання (не в оренду) в центрі міста.
До роковин Голодомору на замов
лення управління внутрішньої полі
тики ми створили 40хвилинний
відеофільм “Голодомор33. Дніп
ропетровський аспект”, тема яко
го — голод у місті. У Верхньодніп
ровську наше об’єднання домог
лося, щоб питання функціонування
української мови було порушено
на засіданні колегії Верхньодніп
ровської районної держадмініс
трації. На колегію запросили прос
вітян і під егідою районної влади
створили комісію з контролю вико
нання Закону про мови, до якої
входять просвітяни.
Проте не можемо знайти спіль
ної мови з Дніпропетровською об
ласною державною адміністрацією.
Великої уваги приділяємо нині
структурній розбудові обласного
об’єднання. Донедавна були проб
леми в усіх осередках, де працю
вало однадвоє осіб, голова пред
ставлявся керівником, хоч на
справді організації не було. Тому
контролюємо членство в “Просві
ті”, створили комп’ютерну базу да
них. Навели лад у Криворізькому,
Верхньодніпровському, Павло
градському об’єднаннях. У Ніко
польському об’єднанні ще є проб
леми, хоч із Видавничого центру
“Просвіта” з Києва ми завезли лі
Продовження на стор. 10
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“Переважну більшість нашого об’єднання
складають освітяни, і ми прагнемо
розширити це коло”.

VIII з’їзд «Просвіти»
Продовження.
Початок на стор. 7

тературу, компактдиски, зібрали
директорів 21 школи Нікополя і
презентували їм свою роботу з
тим, щоб загітувати педагогів і
школярів вступати до “Просвіти”.
Наше обласне об’єднання вва
жає, що має контролювати владу,
змушувати її виконувати законо
давство, зокрема про мову.
Голова Криворізького міського
об’єднання Микола Крамаренко —
журналіст, працює в газеті міської
ради “Червоний гірник”, тож вона
стала нашою трибуною. “Домашняя
газета”, яка має наклад 50 тисяч
примірників, також друкує наші ма
теріали українською мовою. Тісно
співпрацюємо з Дніпропетровською
обласною держтелерадіокомпані
єю, яка веде мовлення на всю об
ласть: вона інформує про всі просві
тянські заходи, запрошує просвітян
на прямі ефіри. Так само у Кривому
Розі. У Павлограді вперше за історію
краю почали видавати українсько
мовний літературномистецький ча
сопис, із яким співпрацює більшість
Дніпропетровської обласної пись
менницької організації на чолі з Ле
сею Степовичкою.
Маємо власну студію, створю
ємо відеопродукцію.
Тож налагоджуємо контакти,
шукаючи фінансової підтримки.
Вважаємо, що нам під силу впли
нути на свідомість зросійщених ук
раїнців, повернути їм національну
пам’ять. Адже Дніпропетровщина
— українська земля.
РЕҐІОН
НАШ СПЕЦИФІЧНИЙ

видавати власне видання, яке
формуватиме довіру читачів і до
нього, й до організації, що його
підтримує. Власних сил обласного
об’єднання для цього замало, спо
діваємося на підтримку Централь
ного правління. Тим більш, що ре
ґіон наш специфічний, злободенне
питання русинства, яке перерос
тає у проблему сепаратизму. Акту
альна проблема угорської й росій
ської інформаційної агресії.
Після помаранчевої революції
я працював начальником управлін
ня з питань внутрішньої політики
обласної державної адміністрації,
але протримався лише рік, доки
відбулася зміна курсу. Серед депу
татів обласної ради нас, націо
нально зорієнтованих, двоє: я і
заступник голови КУНу В. Гурзан.
Інші, хоч і сповідують національні
ідеї, закріпачені. Вони або чинов
ники, або просто заанґажовані. У
нашій раді, як і в кожній, існують
різні фракції й партії, але Закар
патська обласна рада єдина, де
депутати від “Нашої України” укла
ли коаліційну угоду з Партією реґі
онів і двома угорськими партіями.
Хоч угорців у нашому краї небага
то, вони досить агресивні інфор
маційно. На жаль, Україна на дер
жавному рівні не дає відсічі їхній ін
формаційній експансії, зокрема і з
приводу Верецького перевалу.
“Просвіта” існує заради захис
ту українських національних інте
ресів, наша мета — національне
об’єднання. Тож на теренах Закар
паття ми об’єднали національно
зорієнтовані партії й організації,
створивши “Українське національ
не об’єднання”. Це підвищило наш
авторитет у краї.
Форми і методи роботи “Прос
віти” повинні бути сучасні, але на
все треба кошти, яких нема. У мо
лоді — власні інтереси. Літні прос
вітяни, які пам’ятають ще дора
дянські часи, переконані, що треба
зосереджуватися на хорах і гур
тках, тоді як молоде покоління на
лаштоване на новітні інформаційні
технології й радикалізм. Тож нама
гаємося порозумітися, знайти точ
ки дотику, щоб усім разом прислу
житися українській справі.
ЩОБ НЕ ЗМІЛІЛО
КОЗАЦЬКЕ МОРЕ

Володимир ПІПАШ,
голова Закарпатського обласного
об’єднання
Наше облоб’єднання має давні
традиції: “Просвіту” в Закарпатті
засновано 1920 року. Після угор
ських і совіцьких заборон Товарис
тво відновило діяльність 1989го.
Тож ми продовжуємо справу попе
редників. Існують бібліотеки, гур
тки, хори. Традиційні форми нашої
роботи — щорічне Свято рідної
мови, Шевченківські дні. Серед на
ших досягнень — спорудження в
Ужгороді з ініціативи просвітян
пам’ятника Тарасові Шевченку. То
ді, 11 років тому, кошти на мону
мент збирали всім миром, зокре
ма і за кордоном.
З новітніх форм роботи — ді
яльність “Молодої Просвіти”.
Я редагую просвітянську газе
ту, яка виходить епізодично через
брак коштів. Газета зареєстрована
як тижневик, раніше вона так і ви
ходила. Тепер намагаємося друку
вати хоч раз на квартал, коли дає
змогу фінансування. Але подаємо
матеріали в інші реґіональні ви
дання. Маю журналістський дос
від, тож мої матеріали охоче публі
кують закарпатські газети “Срібна
земляфест”, видання обласної
ради “Новини Закарпаття”.
Мої публікації стосуються Ве
рецького перевалу, Карпатської
України не тільки із політичного
погляду, а й історичного, позаяк
займаюся цією тематикою в НДІ
україністики УжНУ, де працюю.
Моя думка така: слід регулярно

Олена Гринник. “Бриз” висвітлює
всі просвітянські заходи. Недавній
захід, про який завдяки ЗМІ знає
весь півострів, — “Дивограй”. За
раз “Просвіта” разом з управлін
ням професійнотехнічної освіти
проводить фестиваль до дня міс
та, днями підбиватимемо його
підсумки. Такі фестивалі проводи
мо тричі на рік, наступний готуємо
до Дня ВійськовоМорського фло
ту. Це український фестиваль, на
який з’їжджаються учасники з усіх
куточків країни — з Києва, Івано
Франківська, Волині тощо.
З органами влади намагаємо
ся конструктивно співпрацювати,
бо це значно ефективніше, корис
ніше для справи, ніж конфлікти.
Маємо хороші ділові стосунки із
заступником голови міської дер
жавної адміністрації Дмитром Ба
зівим. Він член “Просвіти”. Не
прагнемо досягти всього відразу,
вважаємо за розумну доцільність
поступову роботу; хоч це довго,
зате надійно. Наприклад, коли
просвітяни висунули мою канди
датуру на присвоєння звання зас
луженого діяча мистецтв України,
влада підтримала одностайно.
Був період, коли ми не могли
знайти із владою спільної мови,
тоді в нас забирали приміщення.
Довелося позиватися до суду. Той
суд ми виграли, і тепер платимо за
приміщення, яке належить місце
вій структурі Фонду держмайна,
символічну суму.
“Просвіта” конфліктує із про
російськими організаціями. Навіть
не так ми з ними, як вони з нами.
Хоч ми намагаємося толерантно
спілкуватися, із деякими організа
ціями, наприклад, “Рускім бло
ком”, це нам не вдається.
У Севастополі працює й “Моло
да Просвіта”. При “Просвіті” ство
рено СевастопольськоЧорномор
ський кіш Міжнародної асоціації
“Козацтво”. Залучаємо шкільну мо
лодь, щоб юні брали участь у захо
дах разом із дорослими, знайоми
лися з козацькими звичаями, на
ближалися до витоків.
Цього навчального року обіця
ють відкрити у Севастополі україн
ську школуколегіум на 700 місць.
Планують перевести туди учнів із
деяких міських шкіл. Це буде еліт
на українська школа, яка даватиме
добру освіту, виховання, зміцню
ватиме здоров’я дітей.
“Просвіта” співпрацює із Се
вастопольським військовомор
ським інститутом імені П. С. Нахі
мова, при якому відкрито ліцей,
що готує мічманів. Наша козацька
організація і “Просвіта” взяли
шефство над ліцеєм, формуємо
там козацький осередок і вихову
ватимемо молодь національно сві
домою. Вважаємо це пріоритет
ним для себе, бо важливо вихова
ти гідну зміну, щоб не зміліла ко
зацька ріка.
Записала
Олена ШУЛЬГА

Володимир ПРОЦЕНКО,
голова Севастопольського
міського об’єднання
Наше об’єднання прагне пере
дусім утвердитися в інформаційно
му просторі Криму. Українською мо
вою виходять газети “Флот Украї
ни”, “Дзвін Севастополя”, веде мов
лення телерадіокомпанія “Бриз”.
Однак у Криму працює 86 засобів
масової інформації, які налаштову
ють населення проти українства.
Якщо ж урахувати, що в місті меш
кають здебільшого переселенці з
Росії, нам доводиться непросто.
Навіть державна телерадіокомпанія
не підтримує “Просвіти”, бо її голо
ва — колишній працівник газети
Чорноморського флоту “Флаг Роді
ни”. Наклад газети “Дзвін Севасто
поля” — 5 тисяч примірників, вихо
дить вона раз на квартал.
Тісно співпрацюємо з телера
діокомпанією “Бриз”. Програму
“Ластів’ятко” вела просвітянка
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НА ПУЛЬСІ ЖИТТЯ

Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ,
голова Полтавського обласного
об’єднання
Безперечно, з’їзд “Просвіти”
став значною подією в українсько

му суспільному житті. Рідко яка ор
ганізація проіснувала стільки ро
ків, скільки існує “Просвіта”. Це
свідчення того, що в “Просвіті”
завжди були дієві й патріотичні лю
ди, які клали на вівтар культурного
розвитку українського народу свій
час, енергію, а часто і життя.
“Просвіта” несе традицію слу
жіння народу, і з’їзд засвідчив це у
виступах делегатів. Прекрасним
був виступ голови “Просвіти”, який
надавав відповіді на болючі питан
ня сьогодення, виклики культурно
го і духовного українського життя,
узагальнював їх. Ця промова —
свідчення того, що сучасна органі
зація жива. Вона тримає руку на
пульсі життя, на пульсі суспільних
процесів України. З’їзд пройшов
організовано й одностайно — це
чи не найбільша рідкість тепер се
ред українських громадських ор
ганізацій. Це свідчення правиль
ності обраного шляху і високого
патріотизму просвітян.
На просвітян чекає ще багато
праці, оскільки ніхто, крім нас,
проблем, поставлених перед нами
самими, не розв’яже.

відновити районні осередки, до
мовитися з обласними управлін
нями освіти і культури про реко
мендаційний лист щодо відрод
ження осередків “Просвіти” в об
ласті. Це дуже допомагає. Раніше,
коли ми приходили в школи, нам
майже всі відмовляли. Нині осе
редки “Просвіти” працюють в
11 районах.
Хотілося б відновити роботу
клубу “Українська родина”, право
вої школи. Плануємо зробити Ін
тернетсайт “Українська Сумщи
на” і видавати однойменну газету.
Планів багато. Потрібно активніше
працювати в комісіях з дотриман
ня мовного законодавства, бо за
допомогою державних важелів ба
гато можна досягти. Ставимо пе
ред собою завдання добитися то
го, щоб на українську мову в усіх
державних і громадських устано
вах відповідали українською.
ШЕВЧЕНКО
В ДИТЯЧОМУ САДКУ

ПИЛЬНУВАТИ МОВНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО

Олена ФЕЩЕНКО,
голова Черкаського обласного
об’єднання

Олексій ШЕВЧЕНКО,
голова Сумського обласного
об’єднання
За звітний період обласна “Про
світа” була повністю відроджена.
Товариство було фактично знище
не, втрачено приміщення, зникла
установча документація, списки,
бібліотека, комп’ютерна техніка —
все це сталося після помаранчевої
революції. Проти нас виступили
майже всі політичні сили: БЮТ, реґі
онали, комуністи і фракція міського
голови “Нічний дозор”. Представ
ники помаранчевої влади почали ді
лити те, що залишилось, а голов
ним постало питання приміщення.
Різними способами намагалися нас
звідти вижити. Щоправда, кілька
разів “Просвіту” підтримувала об
ласна державна адміністрація. Але
цього року ми нарешті добилися
пільг на оплату приміщення і завер
шили ремонт.
Нещодавно силами ентузіастів
створено
духовнокультурний
центр “Світлиця”. Там постійно екс
понують виставку україніки, твори
художників, народних майстрів,
старожитності. Збираємо українські
книжки, музику, фільми, Інтернет
ресурси, матеріали з історії просві
тянського руху на Сумщині.
Налагодили систему опові
щення серед мешканців Сумщини
— всю інформацію, що в нас є,
розповсюджуємо через наших
прихильників, повідомляємо про
різні проукраїнські події в області.
Ми розробили і обґрунтували
концепцію перейменування ву
лиць, до списку включено понад
100 назв.
Три роки поспіль, дякуючи
плідній співпраці з обласним уп
равлінням освіти і науки та облас
ною організацією Національної
спілки письменників, Сумщина по
сідає перші місця у конкурсі “Диво
калинове”. Нам вдалося видати
два збірники дитячих творів, тобто
ми підтримали і надрукували твори
понад 150 дітей. Вдалося також

Переважну більшість нашого
об’єднання складають освітяни, і
ми прагнемо розширити це коло,
залучивши працівників культури.
Хочеться, щоб Всеукраїнське то
вариство “Просвіта” оголосило
відкритий діалог із міністрами ос
віти, культури, охорони здоров’я
та іншими. Думаю, “Просвіті” це
під силу. А також ми пропонуємо
організувати діалог “Просвіти” з
усіма українцями, з усіма, хто в Ук
раїні живе. Цей діалог дуже багато
дав би для утвердження україн
ства в нашій державі.
Запроваджуючи нові методи
роботи, ми звернулися до молоді.
Оголосили нові конкурси і фестива
лі, такі як “Із Шевченком у серці”,
“Василь Симоненко і сучасність”,
“Диво калинове”, “Подаруй квітку
рідній землі”. Ідемо в навчальний
заклад і пропагуємо. Саме ці кон
кретні заходи поступово залучили
до нашої роботи молодих просві
тян. Книжки, диски, які видає “Про
світа”, підвищили авторитет Това
риства, їх можна знайти тепер в усіх
шкільних і сільських бібліотеках. За
раз конче потрібні плакати із дер
жавними символами, вони сприяли
б національній самоідентифікації
молоді, її патріотичному піднесен
ню, варто їх перевидати.
Однак комуністична ідея у нас на
Черкащині глибоко вкорінена. Хоч
були видатні українці — Хмельниць
кий і Шевченко, але ідеологія ко
лишнього режиму тримає в полоні
душі краян. Ми намагаємося гідно
цьому протистояти, передусім у га
лузі освіти. Як начальник головного
управління освіти і науки облдер
жадміністрації я побачила в міністрі
освіти і науки людину національно
орієнтовану. Як і Президент, він ро
зуміє українську культуру і впровад
жує її. Але ж за один рік дуже важко
все змінити. Якщо ж Павло Михай
лович започаткує відкритий діалог із
міністрами, то побачить, наскільки
відкрите Міністерство освіти і науки
до національної ідеї.
Молодь виявляє таланти — ми
надали їй відкриту сцену в різних ку
точках Черкащини, зокрема на Та

“Чи можливо “Просвіті” боротися
за великі ідеали, якщо на рівні держави
захисту не відчуваємо?”

Фото на згадку в перерві з’їзду

расовій горі. “Шевченко у моєму
серці” в цьому сенсі — показовий
захід. Ми починали з того, що дітей
було небагато, а цього року фести
валь здобув тисячі прихильників у
всій Україні. Розуміння слова Шев
ченка важливе для нас, українців, і в
цьому я бачу великий прогрес.

ВОЮВАТИ
З НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ
“РЄШЕНІЯМИ”

VIII з’їзд «Просвіти»
Як голова “Просвіти” за цей рік
я принаймні двічі був на телеба
ченні, працював у прямому ефірі
на одній із комерційних радіостан
цій (програма присвячена Голодо
мору). Олег Фомушкін, голова УНП
Криму і член правління “Просвіти”,
тиждень тому виступав на радіо з
питань Чорноморського флоту. Ін
ші члени “Просвіти” теж постійно
виступають у засобах масової ін
формації. Отже, нашу думку хочуть
чути.
Вважаю важливим, що ми про
довжили на рівні “Просвіти” єднан
ня політичних сил. Якщо в минуло
му правлінні у нас було два голови
політичних сил — Руху і УНП, то в
цій каденції — чотири (Рух, УНП,
“Свобода” і Українська партія).
Уперше на останній звітновибор
ній конференції Кримської “Прос
віти” з’явилися молоді люди. Єв
паторійську і Бахчисарайську ор
ганізації представляла молодь. І
це вселяє надії.
МОЛОДЬ ПІДТРИМУЄ
СТАРШИХ

МУСИМО БУТИ ЄДИНІ

Сергій САВЧЕНКО,
голова Всекримського
об’єднання

Тарас ШЕВЧЕНКО,
голова Запорізького обласного
об’єднання
Щороку в нас відбуваються
Шевченківські вечори до дня на
родження Тараса Григоровича,
проходить конкурс творчих робіт “Я
і Україна”, “Шевченко й Україна”.
У Запорізькому національному
університеті ми проводимо заходи
до Шевченківських днів: це кон
курси творчих робіт, “круглі столи”.
До ювілею Івана Франка щороку
влаштовуємо Франкові читання.
Намагаємося, щоб ці вечори прой
шли в усіх районних об’єднаннях
“Просвіти”. Долучаємося і до ви
давничої справи. Видаємо книжки
за підтримки Чиказького Товарис
тва української мови: нещодавно
видали збірник повстанських і на
родних пісень. До 140річчя “Про
світи” провели виставку робіт за
порізьких митців, членів Товарис
тва української мови — Станіслава
Шинкаренка й Івана Василенка,
видали буклети з їхніми творами.
Наша постійна проблема —
брак фінансування. Ми підтримує
мо власну Інтернетсторінку, але
немає жодної вільної людини, яка
могла б її постійно оновлювати.
Хотілося б побажати, щоб
“Просвіта” працювала автономні
ше, щоб робота велася згідно з
просвітянськими вимогами, а не
партійними преференціями. Ми як
організація, що була започаткова
на в часи українського відроджен
ня, мусимо бути єдині, а партійні
уподобання трішки розтягнули
“Просвіту”. Також слід наголосити,
що робота буде результативною
тоді, коли матимемо партнерами
певні бізнесові структури. Скажі
мо, книгарні “Просвіти”, в яких
працювали б просвітяни.
Нещодавно ми створили ста
тут фонду на відзначення видатних
діячів Запорізького краю. Фонд
має забезпечити можливість зро
бити музейкімнату чи встановити
меморіальну дошку, вшанувати
пам’ять просвітянських діячів.
Записав
Сергій КЛИМКО

Вважаю, що традиційна форма
роботи “Просвіти”, яка має залиши
тися в будьякому разі, — це, безу
мовно, організація чи співорганіза
ція наукових конференцій. Нагода
— дати, пов’язані зі світочами нашої
нації Тарасом Шевченком, Іваном
Франком, Михайлом Грушевським
та іншими. Тематичні конференції в
Криму не завжди можуть організу
вати навчальні заклади самостійно.
Якщо ж їх організовує така громад
ська організація як “Просвіта”, то
ВНЗ залюбки долучаються. Скажі
мо, цього року з нагоди Шевченків
ських днів уперше було проведено
велику конференцію на базі Крим
ського педагогічного університету,
де навчається багато кримськота
тарської молоді, який очолює Герой
України Февзі Якубов. Ректор прий
шов на відкриття, був під час роботи
конференції. Близько трьох тижнів
там тривала й тематична виставка.
Така форма роботи залучає багато
молоді до наукового сприйняття ук
раїнської літератури, історії, філо
софії та інших наук.
На жаль, Верховна Рада Криму
приймає ухвали (“рєшенія”), спря
мовані на так зване “укріплення”
російської мови (це там, “де її ма
ло!”). Нещодавно в газеті “Крим
ська світлиця” я дав юридичне
роз’яснення цих “рєшеній”. Вони
всі на 90 % неконституційні! Крім
того, якщо люди на місцях їх вико
нуватимуть, то вони одразу ж пот
раплять під дію конкретних статей,
наприклад, Закону України “Про
корупцію”. Міністерство освіти
Криму, до речі, це вже розуміє. То
му ці “рєшенія” вкладають у кон
верт і пересилають на місця, не ко
ментуючи. “Просвіта” в Криму
роз’яснює, що не треба виконува
ти рішень, які навіть Міністерство
освіти не наважується коментува
ти, не те що впроваджувати.
Найголовніше завдання “Прос
віти” у відносинах із владою поля
гає в роз’ясненні того, що рішен
ня, які видають органи місцевого
самоврядування, виходять за межі
їхніх повноважень, Конституції й
законів, виконувати їх не потрібно,
більш того, слід оскаржувати їх у
прокуратурі. Депутат Верховної
Ради Криму Леонід Пілунський —
просвітянин, він допомагає це ре
алізовувати.

Олег ОЛЕКСЮК,
голова Херсонського обласного
об’єднання
Для “Просвіти” дуже важливо
зрозуміти, що наші традиційні
форми роботи, такі, як проведення
“круглих столів”, громадських слу
хань, акцій протесту чи акцій під
тримки не матимуть розвитку, як
що до них не залучати молодь. А
вона на такі заходи йде неохоче.
Щоб зацікавити молодіжну ауди
торію, потрібно в межах акції роби
ти щось, що її цікавить. Так, нап
риклад, “Просвіта” проводить
“круглий стіл” до дня народження
Степана Бандери, а “Молода
Просвіта” в той самий час — кон
курс творів, присвячених Бандері,
вечір повстанської пісні в сучасних
обробках, а потім таборування в
Цюрупинському лісі. Це те, що ці
кавить і приваблює молодь.
У нас “Молода Просвіта” ніколи
не сперечається з “Просвітою”. Го
лова “Молодої Просвіти” — член
правління обласного об’єднання
“Просвіти”, а голова “Просвіти” —
член правління обласної “Молодої
Просвіти”. Таке поєднання дає
змогу уникати розбіжностей і по
єднувати пропозиції молоді й
старших просвітян під час прове
дення заходів. Старші залучають
засоби масової інформації, нау
ковців, літераторів, а молодь при
водить друзів, знайомих. Так роз
ширюється аудиторія, подія має
більший розголос, поповнюються
лави просвітян.
Нині активно створюються нові
осередки товариства “Просвіта” в
селах, у районних центрах. Ми їде
мо на місця, проводимо зустрічі,
конкурси, концерти, розшукуємо
обдаровану молодь. “Просвіта” до
лучається до заходів на теми укра
їнського відродження, які прово
дять на рівні міських рад, райдер
жадміністрацій. Ми сприяли вста
новленню пам’ятників Тарасові
Шевченку в Новій Каховці, жертвам
операції “Вісла” в с. Зміївка Берис
лавського району, “Дзвін пам’яті” —
останньої пристані козацтва в
м. Бериславі. Подаровано погруд
дя Великого Кобзаря школі № 52

м. Херсона, яка носить його ім’я,
встановлено меморіальну дошку на
честь Героя України В’ячеслава
Чорновола на прохідній заводу “Со
кіл” в м. Нова Каховка тощо.
Серед магістральних напрямів
роботи Херсонського обласного
об’єднання Всеукраїнського това
риства “Просвіта” ім. Тараса Шев
ченка найбільш розвинене у нас
книговидання. Торік ми видали 36
книжок накладами від 500 до 5000
примірників. Розповсюдженню
сприяє наш сайт “Бібліотечка
“Просвіти” Херсонщини”. Ті книж
ки, що мають найбільшу популяр
ність, розміщують на сайті повніс
тю. Найбільший попит мають істо
ричні книжки, серед них 10 випус
ків “Історії Бериславщини”, два то
ми “Історії “Просвіти” Херсонщи
ни”, дитячі видання. Вийшли у світ
дві аудіокниги “А у нас був Тарас”
Олега Олексюка й “Еротичні пое
зії” Олесі Мудрак.
Велика вада та, що люди у вла
ді хоч і пропагують українське від
родження, насправді нищать укра
їнство. У нас уже давно працювала
комісія при облдержадміністрації з
питань дотримання мовного зако
нодавства. Цього року, з приходом
нового начальника управління
культури Наталії Федотової ця ко
місія перестала працювати. При
ємно, що хоч би у районах за під
тримки наших організацій такі ко
місії й надалі працюють. Також
цього року “вольовим рішенням”
пані Федотової було знищено кон
курс читців творів Тараса Шевчен
ка, який ми проводили спільно з
обласним центром дитячої твор
чості й Херсонським училищем
культури. Вона вирішила, що цей
конкурс “вже не актуальний”, до
того ж, за три дні до проведення
обласного етапу. Це викликало не
розуміння в районах, адже там уже
провели відбіркові тури. А на все
українському турі Херсонщина
єдина представлена не була.
Мер Берислава — член “Прос
віти”, діє фракція “Просвіти” в ра
йонній раді, в кожному селі просві
тяни — директори шкіл і сільські
голови. Торік за загадкових обста
вин загинув Сергій Гейко, лідер Бе
риславської “Просвіти” — найв
пливовішої районної організації
області. Тепер у районі люди пи
шуть заяви про вихід із нашої орга
нізації, адже бояться за своє жит
тя. Ця подія спонукає до роздумів,
що в області є сили, які знищують
найактивніших просвітян не лише
морально, а й фізично. Чи безпеч
но у нас активістам, які сумлінно
ставляться до своєї роботи і чи
можливо “Просвіті” боротися за
великі ідеали, якщо на рівні держа
ви того захисту не відчуваємо?
Фінансування від влади ми ма
ємо лише завдяки активній діяль
ності “Молодої Просвіти”, яка ви
грає проекти в конкурсах, що їх
проводять управління у справах
сім’ї, молоді та спорту, управління
освіти і науки. Цієї можливості не
має у “Просвіти”. Тобто якщо
“Просвіта” пише проект до адмі
ністрації, то отримує відповідь, що
це не передбачено бюджетом. То
му завдяки “Молодій Просвіті”, у
тісній співпраці з нею ми проводи
мо просвітянську роботу, маємо на
це кошти. На рівні Центрального
правління “Просвіти” поки що наші
проекти не фінансують. Хотілося б
вірити, що всеукраїнський захід,
який плануємо провести вже цього
літа, а саме фестиваль гумору
“Таврійські усмішки” помітить і
місцева влада, і Всеукраїнська
“Просвіта”.
ВІДКРИЛИ “ДЖЕРЕЛО
ТАЛАНТІВ”
Марія ОЛІЙНИК,
заступник голови Донецького
обласного об’єднання
На жаль, “Просвіта” в інфор
маційному просторі Донеччини
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представлена дуже мало. Єдина
місцева газета, яка нас публікує,
— це єдина українськомовна “До
неччина”, головний редактор якої
Ігор Зоц — член правління облас
ної “Просвіти”. Газета виходить
незначним порівняно з російсько
мовними виданнями накладом,
тиражі яких сягають 40 тисяч при
мірників.
Нині маємо Українську держа
ву, й чиновники повинні втілювати
просвітянські ідеї в життя, а ми —
лише допомагати їм. На жаль, цьо
го немає. Є партія окупантів при
владі. Тому лише іноді з дуже вели
кими потугами ми можемо зроби
ти в Донецьку український захід.
Так, цього року проведено сьомий
Всеукраїнський фестиваль “Дже
рело талантів”, торік у вересні —
четверту Всеукраїнську конферен
цію, присвячену життю і творчості
Василя Стуса.
18 вересня цього року випов
нюється 80 років Аллі Горській. Ми
хочемо провести першу Всеукра
їнську конференцію, присвячену
цій видатній художниці. Крім того,
обласна, кожна районна організа
ція має власний план роботи і дуже
багато заходів проводимо до тра
диційних українських свят.
ВЧИТИ
“НА ПРОСВІТЯНИНА”

Анатолій МАРУЩАК,
голова Васильківського міського
об’єднання, Київська область
На час проголошення неза
лежності України і під час пома
ранчевої революції українська на
ція спромоглася мобілізуватися і
сказати своє вагоме історичне
слово. Ці дві величні події засвід
чили, що українці мають достатній
цивілізаційний ресурс, щоб зай
няти гідне місце серед великих
народів світу. Проте через нероз
судливість, а нерідко через само
закоханість лідерів національного
активу український народ знову
не зміг створити омріяну державу
і вийти на шлях успішного розвит
ку. На жаль, у цій ситуації “Просві
та” не спромоглася бути об’єд
навчим бастіоном національно
патріотичних сил.
Мусимо, зокрема, визнати, що
наша ідеологічна і політична не
компетентність призвела також до
втрати гідного національноде
мократичного представництва у
Верховній Раді України. Нині наці
ональнопатріотичні сили мають
Закінчення на стор. 12

ч. 25, 25 червня — 1 липня 2009 р.  “СЛОВО ПРОСВІТИ”
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“Постає потреба розширювати організаційну
структуру в містах і селах”.

VIII з’їзд «Просвіти»

Закінчення. Початок на стор. 7
доволі невиразний вигляд на полі
тичному полі України. Тому космо
політи й україножери розгульно
почуваються в українському ін
формаційному просторі. Ми про
граємо тому, що не вміємо творчо
підходити до питань відродження
нації й тому, що не маємо будівни
чих держави належного рівня. Ця
обставина просто волає про пот
ребу внесення суттєвих змін у
просвітницьку діяльність.
Ми повинні невідкладно розгля
дати питання, зокрема щодо тво
рення національної еліти й відрод
ження української нації як єдиної
родини. Якщо цього не зробимо, то
і цей з’їзд виявиться марним. Ми
просто зобов’язані використати
весь потужний просвітницький по
тенціал для широкого живого спіл
кування, особливо з підростаючим
поколінням. Головні зусилля слід
спрямувати на повернення хохлів і
недоукраїнців у лоно українства.
Школи, гімназії, ПТУ, університети,
військові частини повинні стати
постійними об’єктами нашої турбо
ти. Але попередньо слід подбати
про підготовку ідеологівпропаган
дистів, які навчили б молодь бути
свідомими будівничими Україн
ської держави, а не платними носі
ями олігархічних прапорів.
З ВЛАДОЮ — ДІЛОВІ
ВІДНОСИНИ

Святослав ВАСИЛЬЧУК,
голова Житомирського обласного
об’єднання
Найліпші ідеї небагато важать,
коли нема кому їх поширювати.
Лише розгалужена мережа роз
повсюджувачів та осередків може
виконати таку важливу місію.
Це повною мірою стосується і
діяльності “Просвіти”. Мета Това
риства — утвердження державної
української мови, розвиток націо
нальної культури, відродження істо
ричної пам’яті, формування націо
нальної свідомості та піднесення
духовності й добробуту українсько
го народу — може бути виконана за
умови, коли про неї знатимуть не
лише в Києві та в обласних центрах,
а й у містах, селищах, селах і хуто
рах. Коли ці споконвічні українські
ідеали, живе українське слово поне
суть до нині сущих українців, свідо
мих громадян і тих, хто лише за по
ходженням українець, тисячі ентузі
астів — лише тоді можна говорити
про вплив на маси.
Тож для нас, просвітян, постає
потреба розширювати організа
ційну структуру в містах і селах, а
насамперед у навчальних закла
дах різних рівнів і типів — від сіль
ської початкової школи до провід
них столичних ВНЗ.
Розуміючи це, правління нашої
обласної “Просвіти” розробило
низку заходів для залучення до То
вариства якомога ширшого кола ін
телігенції: викладачів, вчителів,
студентів, старшокласників. Пе
редбачено створення в навчальних
закладах просвітянських осередків
для тих, кому не байдужа доля рід
ного слова, рідної культури.
Задля цього керівники облас
ного та районних об’єднань “Прос
віти”, активісти Товариства щороку

виступають на обласних і районних
конференціях учителів, беруть
участь у численних конкурсах та
фестивалях народного мистецтва,
виставках, присвячених знаковим
подіям у житті народу й держави:
“Голодомор33”, “Розсекречена па
м’ять”, багатьох інших заходах, які
проводить місцева влада з нагоди
важливих подій, діяльності видат
них людей рідного краю. Це літера
турномистецькі свята, пов’язані з
життям і діяльністю наших видатних
земляків: Лесі Українки, яка наро
дилася в Звягелі (НовоградіВо
линському), Максима Рильського
(с. Романівка Попільнянського ра
йону), Івана Огієнка (митрополита
Іларіона, селище Брусилів), героїв
Другого зимового походу, що тра
гічно закінчився 21 листопада 1921
року під містечком Базар (нині На
родицького району). Це героїчна
боротьба за Українську державу
1918—1923 років відважної сім’ї ук
раїнських братівпатріотів Соко
ловських та їхньої сестри з села
Горбулева Радомишльського райо
ну, які підняли на ПівнічноСхідній
Житомирщині величезне повстан
ня проти червоних загарбників. Ла
ви повстанців налічували понад де
сять тисяч багнетів.
Це, врешті, активний гайда
мацький рух у ХVIII ст. проти поль
ських окупантів, яким була охопле
на чи не вся нинішня Житомирщи
на. До слова, лише в нас зберегла
ся єдина в усій Україні братська
гайдамацька могила в селі Кодня
поблизу Житомира, де влітку 1767
року поляки покарали насмерть
понад три тисячі повстанцівгай
дамаків після того, як їх підступом і
зрадою роззброїли під Уманню ро
сійські війська під приводом спіль
ної боротьби проти шляхетської
Польщі.
Про ці героїчні справи минув
шини, про жертовну боротьбу за
відновлення Української держави
УПА та ОУН активісти “Просвіти”
часто розповідають землякам че
рез обласне радіо і телебачення,
місцеву пресу.
Чітко виокремився ще один, на
нашу думку, досить ефективний
метод співпраці викладацьконау
кової еліти ВНЗ обласного центру з
освітянами районів і міст. Як прави
ло, до пам’ятних дат, таких як День
української писемності та мови (9
листопада), Міжнародний день рід
ної мови, День слов’янської писем
ності (преподобних Кирила й Ме
фодія) правління “Просвіти” органі
зовує виїзд групи викладачівпрос
вітян Державного університету іме
ні Івана Франка в один із районів
області, де кожен з них відвідує од
ну із сільських шкіл, бере участь у
підготовлених педагогами й учня
ми заходах, розповідає про універ
ситет, “Просвіту”, її розвиток і зав
дання, значення рідної мови для
народу й кожного українця зокре
ма. Просвітяни пропагують газету
“Слово Просвіти”. Як правило, таку
зустріч завершують створенням у
школах осередків “Просвіти”.
У такий спосіб спілкувалися
просвітяни з педагогами Берди
чівського, Черняхівського, Черво
ноармійського, Любарського, Но
воградВолинського районів. Як
наслідок — у кожному із районів
створено по 15—20 осередків
“Просвіти”.
Найактивніші просвітяни, які
охоче відвідують сільські школи, —
це професори Віктор Мусієнко,
Станіслав Пультер, Петро Білоус,
викладачі Валентина Прус, Марія
Масловська, Людмила Бондарчук,
Галина Гримашевич, Геннадій Ма
хорин, Сніжана Чернюк, Валентин
Халін, Валерій Башманівський,
Андрій Близнюк, Володимир Бі
лобровець, Валерія Підгірська, Бо
рис Маркотун, Наталія Астрахан;
активістипросвітяни
Василь
Мельничук, Петро Костюк, Олексій
Опанасюк.
Значною мірою поширенню
національної ідеї сприяє полігра
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фічна продукція Видавничого цен
тру “Просвіта”. Отримуємо її в Ки
єві: книжки, аудіо, відеокасети з
тематичними фільмами, записами
обрядових пісень, українськомовні
мультфільми, плакати, буклети то
що. Окремі презентуємо пред
ставникам влади, решту передає
мо в школи. Це сприяє зростанню
авторитету “Просвіти”.
Налагоджуємо ділові відноси
ни з обласною та районною вла
дою. Вони помітно поліпшилися з
призначенням на посаду голови
облдержадміністрації Юрія Забе
ли. Просвітян почали запрошувати
до участі в проведенні державних
свят, пам’ятних дат, урочистих за
сідань. Просвітяни виступають на
зборах до Дня Незалежності, Акта
Злуки українських земель, пам’яті
Героїв Крут, дня народження Лесі
Українки, Тараса Шевченка, Івана
Огієнка.
Через громадську колегію при
облдержадміністрації, членами
якої є кілька просвітян, вдалося
порушити питання “Державній мо
ві — увага і підтримка” на виконан
ня ст. 10 Конституції України. Роз
роблено конкретні заходи для
ефективного впровадження в об
ласті державної мови в усіх сферах
життя. На їхній підставі голова обл
держадміністрації видав окреме
розпорядження, яким, зокрема,
створено комітет мовної політики,
що опікується використанням дер
жавної мови. Вишукуються можли
вості відкриття в Житомирі Україн
ського дому як наукового й гро
мадського центру з розвитку ду
ховності, рідної мови, українських
звичаїв і традицій.
Тож, друзі, єднаймося в “Про
світі”!

Відео та аудіопродукція від “Просвіти”

Записав
Євген БУКЕТ

Слово — зброя просвітян. Фото Олеся Дмитренка
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ГОЛОВИ ОБЛОБ’ЄДНАНЬ,
ЗА СТАТУТОМ
Савченко Сергій Михайлович, АРК, Сімферо
поль; Теклюк Анатолій Іванович, Вінниця; Кучерепа
Микола Михайлович, Луцьк; Довгаль Сергій Мико
лайович, Дніпропетровськ; Шевченко Володимир
Павлович, Донецьк; Васильчук Святослав Карпо
вич, Житомир; Піпаш Володимир Васильович, Уж
город; Шевченко Тарас Григорович, Запоріжжя;
Арсенич Петро Іванович, ІваноФранківськ; Клічак
Василь Йосипович, Київська область; Герасименко
Василь Михайлович, Київ; Орел (Бондар) Світлана
Василівна, Кіровоград; Семистяга Володимир Фе
дорович, Луганськ; Пітко Ярослав Михайлович,
Львів; Огренич Надія Миколаївна, Миколаїв; Сте
панченко Олександр Євгенович, Одеса; Кульчин
ський Микола Георгійович, Полтава; Ніколіна Світ
лана Володимирівна, Рівне; Проценко Володимир
Миколайович, Севастополь; Шевченко Олексій
Григорович, Суми; Шимків Петро Михайлович,
Тернопіль; Кіндратенко Анатолій Миколайович,
Харків; Олексюк Олег Васильович, Херсон; Шмурі
коваГаврилюк Ніна Миколаївна, Хмельницький;
Фещенко Олена Василівна, Черкаси; Савчук Остап
Васильович, Чернівці; Чепурний Василь Федоро
вич, Чернігів.

ПРЕДСТАВНИКИ ТВОРЧОЇ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, ВЧЕНІ,
ПИСЬМЕННИКИ,
ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ
Білоус В’ячеслав Олександрович, голова Спіл
ки офіцерів України; Букет Євген Васильович, зас
тупник голови Київського обласного об’єднання;
Буравський Микола Олександрович, народний ар
тист України, художній керівник українського теат
ру фольклору “Берегиня”; Василашко Василь Фе
дорович, поет, член НСПУ; Гандзюк Юрій Михайло
вич, професор, директор фірми “Атлантік”; Глаго
люк Василь Петрович, директор Коломийського
Центру зайнятості, кандидат історичних наук; Гнат
кевич Юрій Васильович, народний депутат Украї

ни; Голота Любов Василівна, головний редактор
газети “Слово Просвіти”; Горбачук Іван Тихонович,
професор Київського педагогічного університету
ім. М. Драгоманова; Гоян Ярема Петрович, дирек
тор видавництва “Веселка”; Драч Іван Федорович,
письменник, Герой України; Жулинський Микола
Григорович, директор Інституту літератури Націо
нальної академії наук України; Заєць Іван Олексан
дрович, народний депутат України; Качан Анатолій
Леонтійович, поет, член НСПУ; Кметик Володимир
Іванович, директор студії “Фрески”; Козаченко Ва
лентин Васильович, народний артист України, ху
дожній керівник ансамблю “Калина”; Кононенко
Петро Петрович, академік, директор Інституту ук
раїнознавства; Лемець Галина Василівна, голова
правління Міжнародного благодійного фонду “Ук
раїнська родина”; Ломачук Дмитро Федорович,
директор студії “Просвіта”; Лупій Олесь Васильо
вич, письменник, член НСПУ; Мандзюк Василь Ми
хайлович, редактор новин “Голос Києва”; Масенко
Лариса Терентіївна, професор КиєвоМогилян
ської академії; Мовчан Павло Михайлович, голова
ВУТ “Просвіта”; Мокренко Анатолій Юрійович, про
фесор Музичної академії, народний артист Украї
ни; Мороз Віталій Андрійович, голова “Молодої
Просвіти”; Мужук Леонід Петрович, кінорежисер,
народний артист України; Нестерчук Микола Тро
химович, заслужений працівник освіти України;
Пономарів Олександр Данилович, професор, док
тор філологічних наук; Рудик Сергій Ярославович,
заступник голови КМДА; Філіпчук Георгій Георгійо
вич, академік Академії педагогічних наук України;
Фольварочний Василь Іванович, заслужений діяч
мистецтв України; Шевченко Василь Григорович,
заступник голови Держтелерадіо України; Шокало
Олександер Андрійович, письменник, редактор
журналу “Український світ”; Ющук Іван Пилипович,
професор Київського міжнародного університету.
За — 152, проти — 0, утрим. — 0.

КОНТРОЛЬНО#РЕВІЗІЙНА
ІНСПЕКЦІЯ
Голобуцький Ігор Володимирович; Оцун Мико
ла Петрович; Сопівник Михайло Пантелеймоно
вич; Черняхівський Олексій Іванович; Шевчук Ірина
Миколаївна.
За — 152, проти — 0, утрим. — 0.

“За кожним словом стоїть мислитель,
художник, митець”.

Михайло СІРЕНКО,
поет, заслужений працівник
культури України
“Як много важить слово!”
Іван Франко
Знаю його давно. На
віть дуже давно, бо й сам
уже літній. Таке враження,
що все життя знав і ніколи
не замислювався над
тим, коли і як з ним позна
йомився. Хіба ми замис
люємося над сонячним
весняним днем? Просто
сприймаємо його, як дан
ня, як те, що нам дарова
не Богом.
Гадаю, той, хто вміє
радіти такому дню, який
ми просто відчуваємо жи
вою й чистою часточкою
душі, мене зрозуміє від
разу.
Саме такий цей зви
чайний чарівник. Адже со
нячний весняний день
зовсім непомітно чарує
все, вливає в душу ра
дість, впевненість, і ти на
віть не помічаєш, де він
узявся, цей чарівний день,
і віриш, що він буде вічно з
тобою.
Це я все кажу про Пет
ра Бойка. Хоч можна було
б сказати просто: Петра.
То вже нині, коли ми стали літніми,
інколи, як інші, можу назвати й То
досьовичем.
А прийшов він до мене ще тоді,
коли я в селі (школяриком у після
воєнні роки) змайстрував власни
ми руками примітивне радіо з ви
сокою антеною поміж вуличними
вербами. Від неї йшов один дріт
через вікно в хату під стріхою, а
другий — від заземлення. Між ни
ми була невеличка дощечка зі
сплавом свинцевого камінця, і над
тим сплавом — сталевий дротик.
До них я примкнув навушники й
ловив дротиком за камінцем радіо
Києва, Москви тощо. Чому так де
тально описую цей примітивний
детекторний приймач? Тому, що
так само на Вінниччині в селі Лопа
тин Петро Бойко робив власне ра
діо. Моє було, правда, в селі Друж
ня на Київщині. Але і в його, і в мо
єму селі про електрику і радіоме
режу лише мріяли.
Отож із тим “радівом” прийшли
до мене в хату насамперед дикто
ри — Андрій Євенко, Сергій Фе
щенко, Ніна Савицька, Євгенія
Круглова, Микола Погрібний… А
через чимало літ, коли я вже був
студентом і вдома в селі мав
справжній радіоприймач, — Петро
Бойко, Ігор Мурашко, Лідія Лєс
ная, Поліна Пахомова… Не кажучи
вже про акторів київських театрів:
Наталію Ужвій, Поліну Нятко,
Дмитра Франька, Валентина Дук
лера, Євгена Пономаренка… Все
таки я не забував про “радіо” під та
над солом’яною стріхою, і коли чи
тав збірку віршів Михайла Ісаков
ського “Провода в соломе”, то не
дивувався, чому ті “провода” саме
в соломі.
Я вже був студентом Київсько
го театрального інституту імені
І. КарпенкаКарого, а проте часто
їздив до своєї Дружні, яка розта
шована на 66му кілометрі заліз
ниці до давньої столиці древлян
міста Коростеня. В селі мої мати й
батько часто допитувалися, чи не
бачив я нашого Бойка, який гомо
нить до них зранку до вечора, роз
повідаючи найцікавіші новини, бо
вони гадали, якщо я вчусь на ар
тиста, то теж буду таким, як Бойко.
А якщо й ні, то хоч би їм передавав
по радіо прогноз погоди. А “пого
да” на той час була не така вже й
хороша, тим паче для моїх батьків
селян. Правда, батько працював
стрілочником на близькій заліз
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кожна думка саме цього диктора
Українського радіо. Це відбува
ється так непомітно, як не помі
чаємо, що дихаємо. А скільки ж
треба докласти щоденної праці
до того, щоб в артиста з’явилася
така природна простота! Звер
І це все після технікумів, філфаку ніть увагу на те, як логічно зву
Шевченківського університету, чить кожен пасаж, кожне слово, а
після викладання риторики й ви це ж не кожному артистові, зок
разного читання у вищих навчаль рема дикторові, вдається. До то
них закладах Києва… Релігія йому го ж, одна річ, коли то публіцис
ще раз нагадала, що “Споконвіку тичний чи політичний текст, а ін
було Слово, і Слово було у Бога, і ша, коли художня література —
Слово було Бог”. Ось саме тому з проза, вірші, певні характери.
Богом і людьми треба розмовляти Один диктор говорить або читає
рідним українським словом. На правильно, рівно, але “де
віть тоді, коли такі “вельмирозум рев’яно”, а в Петра Тодосьовича
ні” депутати Верховної Ради, як щоразу відчувається за кожним
Богословська, кричать: “Бреше звуком власне ставлення до дум
те!”, вважаючи, що це найкраще ки, власний підтекст, власний
слово нашої мови. Або трохи чи не прекрасний емоційний струмінь.
щодня якийсь бевзь, а не диктор Тут за кожним словом стоїть мис
розпочинає передачі Українського литель, художник, митець. Тож,
радіо (і хто його тільки допустив як писав великий Пушкін одному
туди?!) дерев’яним дрентливим зі своїх французьких переклада
голосом на “русский манер”: “Ера чів: “Ви спонукали мене відшукати
радзіо! Перший канал українсько красу в моїх віршах, шановний па
го радзіо передставляєць усе роз не. Ви одягли їх у ту шляхетну одіж,
маїцця жицця”.
в якій поезія стає істинною боги
Петро Тодосьович навчився нею… Ви поет і Ви навчаєте мо
церковних відправ літургійних і лодь; прикликаю на Вас подвійне
требних українським словом. І в благословіння”.
червні 1990 року сам владика
Від імені літераторів ці всі сло
УАПЦ Володимир (Романюк) ви ва й думки можу адресувати й Пет
святив його на диякона, а в липні рові Бойку. Я добре відчув це, слу
рукоприклали на священика.
хаючи власні твори в його вико
Отож 24 серпня 1991 р. саме нанні на радіо, зі сцени й просто в
він освячував Національний пра житті. Адже за кожним нашим тек
пор України. А коли Його Високо стом стоїть хтось більший, ніж ми
преосвященство Мстислав прибув самі, коли читає його цей великий
з Америки до України, щоб очоли майстер. Чи то читає він академіка
ти як Патріарх Українську Церкву, М. Жулинського про Франка, чи
священик Бойко П. Т. був його пер Т. Шевченка, якого хто тільки не
шим секретарем.
читав, але ніхто так не читає, як
Минали роки. Доля привела Петро Бойко: враз злітає весь
Петра Тодосьовича з релігійною хрестоматійний глянц, який налип
на Шевченкові слова за
“много літ”.
Його виконання — як
живлющі краплини дощу на
зів’ялу траву в спеку.
Як дипломований актор
добре відчуваю це і знаю,
бо сам слухав не раз таких
прекрасних майстрів ху
дожнього слова, як Дмитро
Журавльов, Анатолій Пала
маренко, Юрій Шумський,
Лариса Кадирова. Тепер
поруч із ними з повним пра
вом можу поставити Петра
Бойка. А так, як він прочи
тав усього “Кобзаря” Тара
са Шевченка на радіо
“Культура”, ще ніхто не чи
тав і навряд чи хто прочитає
краще.
Я чув від людей відгуки
Ліни Костенко про його ви
конання і трактування її по
еми “Берестечко”; читав
слова багатьох авторів, на
писані на їхніх книжках, по
дарованих артистові, зок
рема, академіком Миколою
Петро Бойко, випускник Колегії Св. Андрія
Жулинським на недавньому
у Вінніпезі (Канада). 1991 р.
його прекрасному дослід
місією до Канади, де працював женні творчості І. Франка “Він
священиком й удосконалював свої знав, “як много важить слово”, яке
знання в Колегії Святого Андрія прочитав цей митець за кілька де
при Манітобському університеті. сятків передач по радіо в редакції
Ось тут він добре усвідомив, що чудового радіожурналіста В. Кар
коли цілісність Всесвіту тримає пінського. А як блискуче звучить
ідея Бога, то цілісність людей у сві тепер щонедільний радіожурнал
ті — національна ідея.
“Слово” у виконанні Світлани Гор
Повернувшись на рідну землю, лової й Петра Бойка!
уже немало літ він поклоняється
…Про нього можна писати й
саме цій національній ідеї. І то все писати, навчати на його життєвому
бічно — і в церкві, й у вищих релі прикладі усіх молодих митців, ад
гійних навчальних закладах, і всю же не перелічити навіть у такій не
дивсюди, служачи своєму Богові малій статті десятки, сотні його
— Українському Слову.
виступів на радіо, на сцені, богос
Ось на цьому й хочеться наго лужіння в храмах. Цей звичайний
лосити особливо. Він має звання чарівник, як ніхто, давно збагнув
заслуженого артиста України, хоч на все життя слова нашого проро
у народі його вже давно називають ка Т. Шевченка:
народним за унікальний голос і зо
лоте слово.
Ну що б, здавалося, слова...
Здебільшого люди не замис
Слова та голос — більш нічого.
люються над тим, чому так легко,
А серце б’ється — ожива,
просто й душевно лягає на серце
Як їх почує!..

ЗВИЧАЙНИЙ ЧАРІВНИК
Штрихи до портрета артиста

Петро Бойко. 1983 р.

ничній станції й у колгоспі, а мати
— тільки в колгоспі. До того ж, ще
й неписьменна. Згадую, всі дуже
непокоїлися, що коли не виробиш
норми трудоднів, то зменшать го
род і не пустять нашу корову на па
совисько. Та навіть у цій ситуації
совєцькі вісті Петра Бойка слухали
із задоволенням і вважали його за
свого. А коли з часом я таки привіз
його до нас додому, то не знали,
де посадити і чим пригостити до
рогого гостя.
Звичайно, сидів він за столом
на покуті, й у хаті було тоді най
більше свято. Гостеві розповіли
епізод пори мого детекторного
радіо. Хата наша була переділена
на дві кімнати. Мати взимку вечо
рами сиділа на печі, яка з грубою
відділяла другу кімнату, де ми в
цей час були з батьком. Отож тато
(як стрілочник) приніс додому зі
служби стару телефонну трубку, а
я її припасував до свого приймача
паралельно з навушниками. На
вушники дав матері слухати в пер
шій кімнаті на печі, а батько слухав
телефонною трубкою в другій. І
так збіглося, що коли в темний зи
мовий вечір московський диктор
сказав: “Говорит Москва”, батько
вирішив перевірити, чи матері там
чути на печі, й після слова “Мос
ква” гукнув у трубку: “Федоро! Ти
чуєш?” Мати, перелякавшись на
смерть, кинула ті навушники та як
закричить: “Хай їм біс! Як вони там
знають у Москві, що я Федора і що
я їх слухаю?” Коли батьки розпові
ли про це Петрові, він сміявся до
сліз і розповів нам, що теж робив
такі приймачі в дитинстві, але на
віть не смів мріяти, що колись ста
не диктором радіо.
Ми дізналися, що після сіль
ської школи наш гість вступив до
геологічного технікуму у Львові. А
далі пробував пошукати долю в
Київському театральному інститу
ті, але за сільськими побутовими
обставинами не з’явився на екза
мени — отож вступав до універси
тету імені Т. Шевченка на гірничий
факультет, де провчився рік. По
чув, що Українське радіо прово
дить конкурс дикторів. І він на цьо
му конкурсі, де було 100 осіб на
місце, набрав разом із випускни
ком театрального інституту Бори
сом Придавою найбільше балів.
Отож, звичайно, довелося в уні
верситеті закінчувати вже філоло
гічний факультет, працюючи пара

лельно на Республікан
ському радіо…
Хіба ми могли в той
час моїм неосвіченим
батькам розповідати про
те, що разом читаємо
самвидавівські твори Іва
на Дзюби, Василя Симо
ненка, Миколи Руденка та
інших, що Петро в своїх
передачах робить такі на
голоси й підтексти, які
загрожують йому звіль
ненням з роботи, а я чи
таю інколи нашому Бойко
ві такі свої вірші, за які
можна загриміти в Сибір?
Також не міг я розповіда
ти про його виступи в
школах разом з нами, мо
лодими літераторами, пе
ред учителями, старшо
класниками про те, як
варто розуміти Сосюрин
вірш “Любіть Україну”, як
треба любити, шанувати й
викладати українську мо
ву. Ось приклад.
Десь у шістдесяті роки
під час хрущовської відли
ги поетфронтовик Мико
ла Гірник опублікував у журналі
“Вітчизна” досить гострий (для то
го часу) цикл віршів із загальним
заголовком “Короїди” про тодішніх
бюрократів зі словами: “Ідуть, ков
таючи вітрини…” Або таке:
Вісім кімнат і дві дачі —
Ти вже дійшов до мети.
В дружбі живете гарячій —
Жінка, собака і ти.
Але ж на наших висту
пах Бойко робить такий на
голос: “Жінка — собака! І
ти”.
Звичайно, на той час
“стук” доносився швидше,
ніж звук, а ще до того до
дайте його зустрічі з такими
дисидентами як Б. Анто
ненкоДавидович, М. Шу
мило, М. Руденко… Петро
Тодосьович і мене з ними
познайомив, й інших моло
дих літераторів. І ось тепер
його так чи інакше перево
дять уже з республікансько
го радіо на обласне, а нев
довзі й відтіля турнули “за
власним бажанням”…
Я за ці роки закінчив інс
титут і працював режисе
ром на студії кінохроніки, де
успішно “клепав” комсо
мольські номери кіножур
налів “Молоді України”, в
яких диктором був Петро
Бойко. Так давав змогу за
робити колезі й однодумце
ві. Ми обидва вже поодру
жувалися, мали дітей, дру
жили сім’ями. Отож саме в домі
Бойка я познайомився із заборо
неними на той час творами Воло
димира Винниченка, Івана Багря
ного, Миколи Хвильового. До ньо
го додому приходив чудовий поет
донбасівець Євген Летюк. Я ж зна
йомив Петра з Андрієм М’ястків
ським, Миколою Вінграновським,
Володимиром Карпеком, Григо
ром Тютюнником та з іншими.
Він багатьох із них декламував
зі сцени на наших творчих зустрі
чах на підприємствах Києва й у
колгоспах.
Що казати, коли для нього ук
раїнське слово вже тоді, як і тепер,
було і є Богом. Отож Бог його й ря
тує. Коли певні “органи” перекри
ли Тодосьовичу дихання цим Сло
вом, він поїхав до благословенно
го Львова, звідкіля починав трудо
ве і мистецьке “сходження”. І зно
ву — навчання, вже на священика.

ч. 25, 25 червня — 1 липня 2009 р.  “СЛОВО ПРОСВІТИ”

