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Початки
Боротьба за Товариство української мови
1989-й Товариство дiє!
1990-й рiк роботи, боротьби i перемог
Пiд знаком виборiв. - У живому ланцюгу єднання. - День
Литви. - Подiя № 1. - На пiдтримку шахтарiв.- Українська
вiтальня. - “Чорний день” вiдмiняється. - На Сiч ! - ДТУМ
засновує фiрму “Вiдродження”- Ростимо ж ми - гей !

5. Буремний 1991-й
Спiваючий Донбас, спiваюча Україна. - Рейд “Козацькими
шляхами”. - Обережно - ГКЧП ! - Акт незалежностi України пiдтримуємо ! - Референдум час iстини. - Товариство
будується i перебудовується.
6. 1992-й реалiзм на тлi емоцiй
Заснування газети“Схiдний часопис”. - “Українська книга українцям Росiї“. - На Кубань ! - Хорова капела iм. М.Леонтовича. - Спiвпраця ТУМ i УНСоюзу на нивi англiйської. - Мости “Донбас-Крим”, “Донбас-Галичина” не
тактика, а стратегiя. - Криза Товариства чи хвороба зростання ?
7. 1993-й будуємо нову Україну
ДТУМ створює “Фонд допомоги вчителям i школам Донеччини”. - Програма “Пiдручники”. - “Донбас-Крим”, “Донбас - Галичина” новi кроки спiвпрацi. - Полiтичнi пристрастi 1993-го i ДТУМ. - Донецьке ТУМ розширює
контакти.-ДТУМ-93 органiзацiйний аспект.
8. 1994-й щира праця й новi пошуки
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На допомогу вчителям та школам Донеччини. - “Чорноморська хвиля” для
Криму. - Вибори-94. - Заснування українського культурологiчного
Центру.- Спiвпраця “Донбас-Кубань”- ДТУМ-94.
9. 1995-96 на переломi
Мiжнародна громадська взаємодiя. - Контакти в США. Лiтня Українсько-Американська молодiжна школа в Лiгайтонi. - Контакти в Росiї. - Телефiльм “Духовнi скарби
Донеччини”. - Видавнича дiяльнiсть. - ДТУМ-96.
Глава 2. ДОНЕЦЬКІ СХОДИНКИ
1. Боротьба за перші українські школи в промислових
центрах Донеччини
2. Лекційно-дискусійний клуб ДонТУМ
3.Товариство - предтеча партій та рухів
4. “Східний часопис”
5. Український культурологічний центр
6. Лекторій Валентини Тихої
7. “Схід” - журнал українського істеблішменту
Глава 3. ТОВАРИСТВО НА ТЕРЕНАХ ДОНЕЧЧИНИ
1. Донецька сім’я Товариств української мови
2. Тернисті стежки Маріупольського Товариства
3. У шахтарській Макіївці
4.Слов’янська організація шанувальників української мови
5. Краматорське Товариство української мови
6. Товариство Горлівки
7. Очеретинський осередок ТУМ
8. Шевченківці у Дружківці
9. Сім років Єнакіївського Товариства
10. Авдіївський осередок ТУМ
КАЛЕНДАР
ДIЯЛЬНОСТI Донецького
української мови iменi Тараса Шевченка
ПІСЛЯМОВА
ДОДАТОК
1. Виступи на конференціях
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обласного

Товарисва

Володимир Білецький голова ДонТУМ Виступи на І-й Конференції
Донецької крайової організації Народного Руху України. 21 серпня 1989
р.; на конференції ТУМ в Києві 1990 р.; на розширеній Раді ДонТУМ‚
жовтень 1991 р.; на 5(УІ) Конференції ДТУМ‚ 1993 р.
2.Криза в Товаристві
Лист працівників Секретаріату ТУМ до Почесного Президента Товариства
ДмПавличка
Іван Ющук‚заступник голови Всеукраїнського товариства “Просвіта”
ім.Тараса Шевченка‚ ”Від ТУМу до “Просвіти” або Чому чиниться
спротив реорганізації товариства?” (стаття в “Голосі України” 14 квітня
1992 р.)
ВКуєвда - ВБілецькому лист від 17 лютого 1992 р
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ до членів Всеукраїнського Товариства “Просвіта”
Львівського Товариства української мови ім.Т. Шевченка“Просвіта” від
5.04.92р.
ПМовчан - ВБілецькому лист від 91292№ 01526
Микола Тищенко головний редактор “Східного часопису” 17-31 січня
1993 р“Дід бив - не розбив баба била - не розбила“ або Донецький
ТУМ знову у підпіллі?
“СЧ“ № 2 (16)
Віталій Радчук, голова Товариства української мови Київського
університету
УРОКИ МЕТАМОРФОЗИ
3 Листи
Канадське Товариство прихильників Народного Руху України - осередку в
мДонецьку - від 2 травня 1991 р
ТУМ-Чікаго - ТУМ-Донецька від 24 грудня 1991 р
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ПЕРЕДМОВА

Ідея народження цієї книги існувала давно її висловлювали як фундатори
Товариства української мови Донеччини так і історики науковцісоціологи політологи люди які люблять свій край свою мову культуру
Активну роботу по збору і обробці документів та матеріалів які
стосувалися діяльності Товариства розпочато членами Правління ще
навесні 1996 р 28 червня 1996 р голова ДТУМ д-р Володимир Білецький
виступає в донецькій газеті “Світлиця” з матеріалом “Ми йдемо!” в якому
повідомляється про підготовку однойменної книги та заохочуються всі
бажаючі до співпраці В Товариство починає надходити потік листів як зі
спогадами так і з інформацією про сьогоденний стан роботи Розпочалася
важка трудомістка творча робота яка часто вимагала документальної
точності контактів з активістами Товариства імТГШевченка як в
Україні так і поза її межами Велику координаційну роботу проробив
Микола Любенко з Донецька активно сприяла появі книги в світ
Валентина Тиха зацікавлено поставилися до цього проекту ряд активістів
- ВНоворинський (Краматорськ) А Мороз М УколоваТКриворотько
ЗСавчук ЛГудз та ін(Маріуполь) ОПронько ОРедзіо ППшеничний
МЯковенко(Макіївка)
ЛДобровольська
ВАлтухов
ГБутко
ММельниченко БДутчак ЛБолонова МЗахаров ВГрушко та
ін(Донецьк) ВСавенко(Слов’янськ) ВСенчилоАШевченко(Горлівка)
ВБойченко(Дружківка) АОлексійчук(Єнакієве) та багато інших Але
головна робота припала на редакційну колегію до якої увійшли д-р
ВБілецький кпедн доцент ВОліфіренко мистецтвознавець ВТиха
письменниця ГГордасевич філолог ФОлехнович інженери ВРебрик та
МЛюбенко Загальну редакцію видання здійснив д-р ВБілецький голова
Донецького обласного Товариства української мови(ДТУМ)
Робота над книгою яка б показала місцеве коріння ДТУМ як масової
української національно-демократичної громадської організації яка
очевидно була найпотужнішою патріотичною організацією Донбасу
1989-93 рр і зберігає значний потенціал до сьогодні книгою яка б
документально висвітлила діяльність як всього Товариства так і окремих
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його членів на різних етапах(в тому числі й важких) сприймалася
неоднозначно - мали місце і відверте заперечення самої необхідності такої
книги та “тихий спротив” збору інформації Але більшість громади
Товариства радо відгукнулася на пропозицію й прийняла участь у цьому
виданні про що читач сам може пересвідчитися
Нарешті саме видання було б неможливе без його спонсора
Редакційна колегія висловлює щиру подяку кфілогн доценту Вірі
Познанській за цінні зауваження й пропозиції

7

Глава 1

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ДОНЕЧЧИНІ
1988-1996

Iсторiя‚ яку ми розпочинаємо розповiдати‚ без сумнiву‚ неординарна. Iї
учасники i творцi - нашi земляки, донеччани, бiльше того - нашi з вами
сучасники. Отже...
Отже, все почалося восени 1988 року. Без сумнiву‚ кожен з нас, на той
час громадянин СРСР, вiдчував: щось скоро станеться... Горбачовська
“перебудова” тихо вмирала, так i не народивши нiчого суттєвого. Iдея
реформувати радянське суспiльство “згори” не спрацювала, бо самi верхи
не хотiли(та вже й не могли) “перебудовуватися”. I тодi завирували низи.
Особливо яскраво це вiдбувалося в “больових” точках iмперiї, де з одного
боку‚ накладалися економiчнi i нацiональнi негаразди, а з iншого - люди
“визрiли” до спротиву системi. Прибалтика, Захiдна Україна, Київ,
Донбас, Кузбас, Кавказ - ось де суспiльна i нацiональна напруга,
невдоволення iснуючим станом справ досягли межi ще до початку
останнього десятилiття ХХ ст.
Чи були корiннi‚ мiсцевi причини створення української нацiональної
органiзацiї, яка б стала на захист української культури, мови на Донбасi?
Без сумнiву‚ були. На жаль, частина їх зберiгається й до сьогоднi. Судiть
самi - вражаюча диспропорцiя мiж нацiональним складом(51% українцiв,
43% росiян) i можливостями розвитку нацiональної мови i культури(тiльки
близько 3% учнiв шкiл навчалися українською, з вузiв вона практично
витiснена, спiввiдношення накладу україномовних та росiйськомовних
регiональних газет складало 128, на всю Донеччину - лише один
напiвукраїнський театр в Донецьку, українських немає взагалi... - чи
варто продовжувати?). Все це не вiдповiдало запитам не тiльки
iнтелiгенцiї, але, по сутi, й широкого загалу донеччан, попри наявнi успiхи
полiтики Москви у “злиттi нацiй”, тотальній русифікації й етноцидi,
практику якого однозначно засудило мiжнародне спiвтовариство, ООН, бо
цi дiї завдають глобальної шкоди розвитковi цивiлiзацiї взагалi.
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Як же постала перша масова нацiонально-демократична українська
органiзацiя - Товариство української мови - на Донеччнинi? Як це було?

1.ПОЧАТКИ

Роль “будителя”, роль “дзвону”, який вiщує початок радикальних
перемiн, як це частiше всього буває в iсторiї, взяла на себе iнтелiгенцiя.
Напевно‚ одним з перших вагомих крокiв до створення Донецького
Товариства української мови була участь завiдувача кабiнету української
мови Донецького iнституту вдосконалення вчителiв(ДIВВ) Вадима
Олiфiренка в початках ... Київського Товариства. Сталося так, що майже
все лiто 1988 р. Вадим Володимирович провiв за роботою над своєю
кандидатською дисертацiєю в Києвi, одночасно активно занурившись у
вир столичного життя. А воно нуртувало, в Спiлцi письменникiв збиралася
українська iнтелiгенцiя, i тут не тiльки вiдкрито говорили про
катастрофiчний стан української культури, а шукали шляхи реального
українського вiдродження. Шукали i знаходили - активно пiдтримулася i
розроблялася iдея створення республiканської нацiонально-патрiотичної
органiзацiї по захисту, розвитку, впровадженню в усi сфери життя
української мови(13-20 червня 1988 р. така органiзацiя - Товариство рiдної
мови iм. Т.Шевченка попри шалений спротив мiсцевих органiв КПУКПРС була створена у Львовi). Проблема iснування i розвитку, захисту
української мови - однiєї з першооснов, цементуючої ланки нацiо-нальної
культури - сприймалася тодi дуже гостро. Це й знайшло своє вiдображення
у назвi першої “неформальної“, як тодi прийнято було говорити, масової
громадської органiзацiї. I серед тих перших, хто готував створення такої
органiзацiї в Києвi був донеччанин В.Олiфiренко. Тому нiчого дивного не
було в тому, що саме працiвники Кабiнету української мови Донецького
IВВ Вадим Олiфiренко та Федiр Олехнович влiтку й восени 1988 р. стали
одними з iнiцiаторiв створення Донецького Товариства української мови.
Цю iдею активно пiдтримала донецька письменниця Галина Гордасевич.
Почався пошук однодумцiв, зокрема, серед педагогiчної iнтелiгенцiї.
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У вереснi 1988 р. старший науковий спiвробiтник Донецького
полiтехнiчного iнституту (ДПI), кандидат технiчних наук Володимир
Бiлецький
i вiдомий український письменник, львiв’янин Роман
Iваничук(на той час уже голова Львiвського Товариства) обмiнюються
листами з приводу Товариства української мови ( ТУМ ). Бiлецький
запитує, а Iваничук розповiдає про першi кроки ТУМ на Львiвщинi,
повiдомляє, що навiть на захiдноукраїнських землях “маємо багато
супротивникiв...” i попереджає: “а ви будете мати їх ще бiльше” ( лист вiд
21. 09. 88 р.). Дiйсно, подальшi консультацiйнi зустрiчi й спроби
В.Бiлецького знайти не тiльки однодумцiв, але й активних органiзаторiв
майбутнього Донецького ТУМ в МакНДI, Донецькому вiддiленнi Спiлки
письменникiв України, ДПI, Всесоюзному науково-дослiдному iнститутi
вибухобезпечного електро-обладнання (ВНДIВЕ), НВО “Респiратор” не
дали вiдчутного результату. Спiвчуваючих було багато, охочих “брати
вогонь на себе”- майже нiкого. Але вони все ж були...
Заступник директора Донецької обласної фiлармонiї Валентина Тиха
на початку жовтня 1988 р. зустрiчається у Києвi з вiдомими поетами
Iваном Драчем, Борисом Олiйником, радиться‚ що робити для зупинення
зросiйщення Донецького краю.
Доценти, кандидати фiлологiчних наук з Донецького державного
унiверситету (ДонДУ) Вiра Познанська (на той час завiдувач кафедри
української мови), Анатолiй Загнiтко, донецька письменниця Галина
Гордасевич, юрист Iлля Шутов, викладач математичного факультету
ДонДУ М.Мельниченко (стаття в “Радянськiй Донеччинi“ 20.12.88.)
робили свої кроки до органiзацiї Донецького ТУМ. Така iнiцiатива, яку
виявили майже одночасно i спершу незалежно ряд донецьких
iнтелектуалiв, свiдчить про невипадковiсть, закономiрнiсть створення
ТУМу в нашому краї.
Зрозумiло, щоб справа пiшла “на повну потужнiсть”‚ цим людям з
максимальною пасiонарною активнiстю треба було зустрiтися, знайти
один одного. Пощастило в цьому планi В.Тихiй. У серединi жовтня 1988
р. у Донецькiй фiлармонiї на лiтературному вечорi “Я в серцi маю те, що
не вмирає“, присвяченому Лесі Українцi‚ вона знайомиться з
Ф.Олехновичем. А вже за кiлька днiв в робочому кабiнетi В.Тихої
зустрiчаються В.Олiфiренко, Ф.Олехнович, В.Познанська, А.Загнiтко,
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Г.Гордасевич
та вiдомий донецький поет Станiслав Жуковський.
Створюється iнiцiативний оргкомiтет по пiдготовцi установчої
конференцiї Донецького ТУМу, до якого згодом долучається юрист
Київського райвиконкому Iлля Шутов. Починаються регулярнi зустрiчi
оргкомiтетiвцiв у фiлармонiї, а їх “ходоки” до високих кабiнетiв
донецького обкому КПУ, облвиконкому зустрiчають шалений спротив
iнiцiативi створення Товариства української мови на Донеччинi. В.Тиха
згадує, що тодiшнiй секретар обкому КПУ Геннадiй Єрхов однозначно й
безапеляцiйно заявив “Пока я здесь секретарь обкома, общества
украинского языка на Донетчине не будет никогда”. Подiбну ж позицiю
займали i пiдлеглi Г.Єрхова, зокрема, iнструктор Донецького обкому КПУ
В.Ликов. I все ж пiдготувати першi Установчi збори Донецького ТУМу
оргкомiтету вдалося...
Сьогоднi, переглядаючи матерiали Установчих зборiв ДТУМу, якi
вiдбулися в ДонДУ 14 сiчня 1989 року, чiтко простежуємо протистояння
двох позицiй. Перша, чiтка й безхитрiсна - створення дiєвої нацiональнопатрiотичної культурологiчної органiзацiї, яка б зосередила свої сили на
вiдродженнi пригнiченої, упослiдженої за роки московського панування
української культури. Зрозумiло, що її проводили всi члени iнiцiативного
оргкомiтету, а також пiдтримали виступаючi учасники Установчих зборiв
к.т.н. В.Бiлецький, учитель Я.Гомза, помiчник головного режисера
Донецького театру iм. Артема Л.Шевченко, iнженер iн-ту “Донвуглемаш”
А.Чiлiнгарян, iншi. Друга позицiя, яку проводив Донецький обком КПУ, створення “общества родного языка” з безлiччю нацiональних секцiй, в
тому числi й українською, - розчиняла, нiвелювала головну проблему вiдродження культури корiнного народу України. Iї активно пiдтримували
у своїх виступах працiвник обкому КПУ В.Ликов, вчителька росiйської
мови С.Соловйова, доцент кафедри росiйської літератури ДонДУ
М.Зайцев, викладач кафедри iсторiї КПРС Макiївського будiвельного
iнституту Соболевська, секретар парткому ДонДУ М.Iванiцин, а також
професор цього унiверситету М.Гiршман.
Таким чином, питання‚ яке Товариство утворювати - “української мови”
чи “родного языка” було вельми принципове. Пiсля п’ятигодинних
баталiй, гострих дискусiй, вилучення на вимогу залу працiвникiв обкому
КПУ з президiї, обрання нової президiї в складi С.Жуковського,
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А.Загнiтка, В.Олiфiренка, Ф.Олехновича, В.Тихої, Г.Гордасевич, I.Шутова
та заступника голови Донецького вiддiлення Фонду культури В Пугла пiсля всього цього на рейтингове голосування було винесено вузлове
питання - яким бути Товариству. За Товариство рiдної мови голосувало 28
чоловiк. За Товариство української мови - 68. Отже, була прийнята
остання
назва
Товариства
i
його
концепцiя
Згадує
Г.Гордасевич“Донецький обком компартiї виступав за створення такого
собi iнтернацiонального товариства i навiть “было мнение” назвати
його “имени Артема”. Але ми їм те дiло перекапустили...“ Слiд
зауважити, що в залi було,за пiдрахунками Г.Гордасевич, близько 250
чоловiк. Таким чином, бiля 100 утрималися, що красномовно свiдчить про
небажання багатьох “висвiтлюватися”до пори, до часу. Яка стара i яка
програшна по великому рахунку позицiя...
Пiсля цього дуже важливого рiшення заснувати саме Донецьке
Товариство української мови (ДТУМ), а не ДТРМ(рідної мови)‚ в залi
сформувалася бiльшiсть прихильникiв iдеї ТУМ, якi обрали оргкомiтет у
складi Г.Гордасевич, А.Загнiтка, В.Познанської, В.Бiлецького, I.Шутова,
Ф.Олехновича, В.Олiфiренка та В.Тихої. Iз запропонованих до його складу
не пройшов тiльки С.Жуковський(21 голос “за”, 43 -”проти”). Крiм того,
збори обрали делегатiв на Установчу республiканську конференцiю
Товариства в складi членiв оргкомiтету а ще А.Чiлiнгаряна, доктора
хiмiчних наук Олеся Швайки. Головою оргкомiтету на альтернативній
основі було обрано доцента ДонДУ, к.ф.н. Анатолiя Загнiтка (“за”
А.Загнітка - 57 голосів‚ “за” Г.Гордасевич - 50 голосів).
На цьому перша частина Установчих зборiв була закiнчена, а друга, де
було б прийнято Статут Товариства, обрано його керiвництво планувалася
пiсля республiкан-ської конференцiї ТУМ, тобто пiсля 10-11 лютого 1989
року.
Уперше за багато останнiх десятилiть на Донеччинi гласно, в
присутностi преси, на багатолюдних зборах з iнiцiативи й за участi
вiдомих у регiонi людей, української iнтелiгенцiї, наперекiр позицiї
обкому КПУ було прийнято дуже важливе рiшення про створення
масової нацiонально-демократичної української органiзацiї Донецького обласного Товариства української мови iм. Тараса
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Шевченка. Це без сумнiву була дуже важлива перемога українського
духу на Донбасi. Перша пiсля довгих рокiв стагнацiї.

2.БОРОТЬБА

ЗА

ТОВАРИСТВО

УКРАIНСЬКОI

МОВИ
Програвши перший “раунд” Донецький обком КПУ зразу ж пiшов у
наступ. Аналiзуючи його наступнi дiї‚ неважко бачити, що було прийнято
два рiшення. По-перше‚ створити своє слухняне, альтернативне ДТУМу Товариство рiдної мови, яке б дiяло виключно на iнтернацiональнiй (в
розумiннi компартiї) основi. По-друге, “закрити” новостворене Товариство
української мови шляхом тиску на органiзаторiв ДТУМ, їх “обробки”,
замовчування самого факту створення ДТУМу в пресi, “табу” на будь-яку
iнформацiю на радiо, телебаченнi, в газетах з боку членiв ДТУМу i т.п. I
“машина” злагоджено “запрацювала”. До вчителiв в регiонах довели, що
працiвники ДIВВ В.Олiфiренко та Ф.Олехнович виявилися... буржуазними
нацiоналiстами. З рядом членiв оргкомiтету ДТУМу мiсцевi
партфункцiонери провели “дружнi розмови”. Жодна з газет, не кажучи
вже про радiо i телебачення‚ не повiдомила про створення ДТУМу, хоча
до того про Установчi збори було широко оголошено в пресi.
Далi - бiльше. На перших же зборах новообраного оргкомiтету 21.01.89.
Анатолiй Загнiтко попросив вiдставки з посади голови оргкомiтету. Було
це так(витяг з протоколу розширеного засiдання оргкомiтету ДТУМ вiд
21.01.89). А.Загнiтко виклав свою точку зору, яка полягала в тому, що так
як на Установчих зборах ДТУМ 14.01.89. не були представленi офiцiйно
обранi делегати вiд осередкiв, клубiв i т.д. з мiст i сiл Донеччини, були
допущенi певнi порушення у веденнi зборiв(не були обранi загальним
голосуванням лiчильники, а пiдрахунок голосiв здiйснювався з президiї),
то збори слiд вважати за статусом зборами первинної органiзацiї
унiверситету, а не обласними. Члени оргкомiтету не погодилися з таким
тлумаченням Установчих зборiв ДТУМ вiд 14.01.89., зазначивши, що, поперше, збори проводилися як обласнi, i на них за попереднiм
повiдомленням в пресi приїхали люди з усiєї областi, а по-друге, в залi
були представники первинних органiзацiй i асоцiйованi члени зi
Слов’янська, Краматорська, Макiївки, Дружкiвки, Ясинуватої та iн.
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населених пунктiв. З цього важливого питання провели голосування. “За”
обласний статус Установчих зборiв ДТУМ вiд 14.01.89. голосувало 7
членiв оргкомiтету. “За” статус унiверситетських - 1(А.Загнiтко). Пiсля
цього А.Загнiтко попросив зняти з нього обов’язки голови оргкомiтету. На
його замiну 21.01.89. було обрано єдиного в складi цього комiтету
“негуманiтарiя”- кандидата технiчних наук Володимира Бiлецького, з яким
невдовзi спробував “попрацювати” парторг ДПI в присутностi
адмiнiстрацiї(завiдувача кафедри проф. А.Єлiшевича). Витримати тиск
В.Бiлецькому вдалося, як, до речi, i бiльшостi членiв комiтету. Але вже в
сiчнi працiвники ДДУ повiдомили про заборону мiсцевої адмiнiстрацiї
щодо подальших зборiв оргкомiтету ДТУМ в стiнах унiверситету. Навiть
приватнi зустрiчi пiд час обiду(їх практикували в центрi Донецька
В.Бiлецький та I.Шутов) супроводжувалися дивними цiкавими
молодиками, що iнодi клацали фотокамерами. Вперше їх фахово
“вирахував” Iлля Шутов - колишнiй прикордонник. Одночасно в Київ “вiд
iменi трудящих” Донбасу органiзовувалися “телеграми протесту” проти
“неправильної лiнiї письменникiв”, якi опiкувалися створенням
Товариства на республiканському рiвнi(у Києвi з 17 грудня 1988 р. йшла
активна робота по скликанню Установчої конференцiї всеукраїнського
Товариства, яку провадив оргкомiтет, очолюваний Дмитром Павличком).
17-19 сiчня з рiзних районiв Донеччини прихильники ДТУМ повiдомили
про широку кампанiю по пiдготовцi Установчих зборiв Донецького
Товариства рiдної мови(ДТРМ), яка велася з притаманним обкомовi
розмахом, забезпеченням матерiально-технiчними засобами тощо. У
щоденнику Г.Гордасевич зберiгся текст телефонограми Донецького
обкому КПУ та його сателiтних органiзацiй, яку нам з районiв теж
телефоном передали симпатики ДТУМ “В Донецке состоялось сборище
националистов. Создана антисоветская организация “Товариство
української мови”. Срочно создайте местные ячейки общества родного
языка и сформируйте делегацию на областную конференцию”.
20 сiчня десь о 23 годинi В.Тиха повiдомила В.Бiлецького про щойно
прийняте “нагорi“ рiшення запросити на установчi збори ДТРМ
керiвникiв оргкомiтету ДТУМ. Виявляється, Донецький мiськом КПУ
зайняв бiльш лiберальну позицiю до Товариства української мови нiж
обком, що уможливило i пришвидчило “легалiзацiю” останнього. 21 сiчня
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на 10 год. “iкарусами” пiдвезли з районів “делегатiв” ДТРМ, якi
проходили до залу засiдання через густе “сито” спортивних хлопцiв у
цивiльному. Представники ДТУМ В.Бiлецький та В.Тиха пройшли через
те “сито” в супроводi секретаря по iдеологiї Донецького мiському КПУ
Ж.Пашнової та iнструктора мiському КПУ
В.Тукова. Як потiм
повiдомлялося в найбiльш масовiй газетi Донбасу “Комсомолец Донбасса”
(разовий наклад 300 тис. прим.) вiд 1.02.89 р. ( номер 22-12098) в
конференцiї ДТРМ взяли участь 173 делегати вiд 150 клубiв, гурткiв,
факультетiв, секцiй любителiв рiдної мови. Вони звернулися до Фонду
культури з проханням стати засновником Товариства i його
координатором. З доповiддю виступив начальник обласного управлiння
освiти О.Гладчук. Виступали дiячi культури (член спiлки письмен-никiв
СРСР
Л.Кирьяков з Марiуполя), науковцi (д.ф.н. з ДонДУ проф.
М.Гiршман), представники промислових пiдприємств - заст. головн.
енергетика ДМЗ М. Мгеладзе, машинiст пiдйому красноармiйської шахти
iм. Димитрова А.Тищенко, iнженер iнституту “Гiпровуглемаш”
А.Чiлiнгарян, iншi. Лунали рiзнi слова, рiзнi iдеї - вiд 100%
iнтернацiоналiзму i клятв у вiрностi марксизму-ленiнiзму до зваженого
аналiзу негараздiв на нивi нацiональних культур. Виступили й В.Тиха та
В.Бiлецький. Останнiй привiтав зал вiд iменi ДТУМ i побажав успiху у
справi вiдродження нацiональної культури. Головою ДТРМ було обрано
ректора ДонДУ Володимира Шевченка, який, до речi, не був присутнiй,
але “дав згоду” на це обрання. Конференцiя закiнчилася швидко, без
дебатiв‚ майже з одностайним голосуванням. “Режисура” обкому чiтко
проглядалася але... попри загальну заорганiзованiсть‚ вiдчувалося, що
В.Бiлецький та В.Тиха з оргкомiтету ДТУМ на якомусь “особливому
становищі“. Частина учасникiв зiбрання вiдчувала в них вiдвертих
опонентiв, частина побоювалася навiть спiлкуватися(а що як за це i їх
звинуватять у буржуазному нацiоналiзмi), але багато хто з учителiв
української мови з районiв, робiтникiв, журналiстiв пiдходили, вiтали,
пiдтримували. Загалом в результатi тiєї конференцiї обкомiвське дитя
ДТРМ так i не народилося, а Донецьке ТУМ завоювало нових друзiв i
прихильникiв, поповнилося новими членами. Хоча тодi це не виглядало
так однозначно - тiльки практична дiя, результат мiг показати‚ чия лiнiя
переможе: ДТУМ на справжнє українське нацiональне вiдродження, чи
Донецького обкому КПУ - на чергову бутафорiю вiдродження i
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“торжество ленинской национальной политики”, яке насправдi виливалося
в закриття нацiональних шкiл, недопущення мови у вузи, гонiння на
нацiонально свiдому iнтелiгенцiю.
Наступний “тур” боротьби за ДТУМ, як це не парадоксально, застав
донецьких шевченківців у Києвi, куди вони як на свято приїхали взяти
участь в Установчiй республiканськiй конференцiї Товариства української
мови. Правда до того якось не дуже й смiливо, але пробували “зупинити”
деяких членiв оргкомiтету ДТУМ в Донецьку. Так, “попередили”
I.Шутова, надiслали у вiдрядження В.Олiфiренка та Ф.Олехновича. Це
змусило навчену ранiше Г.Гордасевич (наша землячка-поетеса скуштувала
свого часу сталiнських таборiв) повiдомити I.Драча та Д.Павличка в Києвi
“ Ми виїзджаємо. якщо не доїдемо - знайдiть нас. Повiдомте
громадськостi...“ Та дорогою все обiйшлося загалом добре, а
несподiванка чекала
вже в столицi - там вже сидiла делегацiя вiд
обкомiвського ДТРМ на чолi з В.Шевченком i С.Жуковським та пiд
“дружньою опiкою” iнструктора обкому КПУ В.Ликова. Ясна справа - з
усiма паперами, печатками Фонду культури.
Делегацiя ДТУМу
видавалася за самозванну. Що робити? Питання швидко i якось зовнi легко
погодили I.Шутов та Г.Гордасевич з представниками Центру
Ю.Огульчанським(вiн
став
згодом
Вiдповiдальним
секретарем
республiканського ТУМ) та ІГейченком, роз’яснивши хто є хто. Пiсля
цього запрошення для Донеччини вручили делегацiї ДонТУМ‚ i тепер вже
делегацiя ДТРМ залишалася нi з чим. Але ж попри всi “пiдставки”
Донецького обкому КПУ там теж лишалися люди, якi по-своєму довгi
роки працювали на нивi української культури, науки. Не можна було їх
вiдкидати, залишати “за бортом”. Що ж робити? На “летючiй” нарадi
делегатiв вiд ДТУМ вирiшили, що буде розумним попри певний
колаборацiонiзм не вiдштовхувати всiх людей з обкомiвського Товариства,
дати їм шанс змiнити орiєнтацiю(заради об’єктивностi треба зауважити,
що багато хто грав свою роль членiв “Общества родного языка” без
всякого ентузiазму). Тому вирiшили видати деяким представникам ДТРМ
мандати республiканської конференцiї. Зокрема‚ їх одержали вiд ДТУМ
ректор ДонДУ В.Шевченко i письменник СЖуковський. Дуже мудре то
було рiшення - воно показало творчу, об’єднуючу нацiленiсть провiдникiв
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Донецького Товариства української мови, неприйнятнiсть
зашореного максималiзму , комплексiв помсти, сектантства.

ними

I-у конференцiю ТУМ вiдкрив видатний український письменник
Олесь Гончар. Вiн, зокрема, сказав“... Для оздоровлення i нормалiзацiї
мовної ситуацiї в Українi потрiбнi динамiчнi заходи, потрiбна
терпляча, довготривала, але неодмiнно результативна робота.
Державнiсть української мови нинi має набути законодавчої,
конституцiйної сили. Не для протиставлення української мови якiйсь
iншiй. До мови росiйської, мови кожного народу у нас ще з часiв
Шевченкових i Франкових живе традицiйно глибока пошана.
Державнiсть українськiй мовi потрiбна, щоб повнiстю забезпечити їй
право на життя у всiх сферах, на всiх рiвнях”. Потiм прозвучала
доповiдь академiка В.Русанiвського “Екологiя мови i культури реставрацiя совiстi“, доповiдь Ю.Огульчанського про Статут Товариства,
повiдомлення професора А.Бурячка “Український правопис” та канд. фiз.мат. наук Л.Iваненка “Українська мова у комп’ютеризацiї“. Далi в
обговореннi виступило цiлий ряд вiдомих дiячiв українського
нацiонально-демократичного руху, а також член Полiтбюро ЦК КПУ
Ю.Єльченко й заступник Голови Ради Мiнiстрiв України М.Орлик.
Взагалi виникненню Товариства української мови iм. Т.Шевченка‚ цьому явищу, яке народив сам український народ, його свiдома
iнтелiгенцiя‚ - парткомелiта з усiєї сили намагалася надати вигляду подiї,
яка не тiльки йде в руслi полiтики комунiстичної партiї, але й очолюється
нею. Правда‚ дуже вже бiлими нитками були шитi тi потуги... В залi
засiдань парткерiвники та урядовцi явно почували себе “не в своїй
тарiлцi“, бо були пiд перехресною критикою майже всiх виступаючих.
Взагалi, мало сказати, що Установчi збори ТУМ в Києвi були
неординарними. Тут панувала особлива святкова атмосфера, зал був
надчутливий i реагував не тiльки на виступ у цiлому, або якiсь головнi
думки(як прийнято), але й на iнтонацiю промовця, “прочитував” те, що
було “мiж рядками”. Згадується, що В.Русанiвський сказав щось про не
дуже прогресивний уряд, у залi зааплодували, тодi вiн вiд себе додав“Я
мав на увазi царський уряд”, - пiсля чого в залi засмiялися i ще дужче
зааплодували. Веселе пожвавлення викликав Ласло Балла‚ сказавши“Не
забуваймо, що ми не лише радянськi люди, а й європейцi“. А I.Дзюбi
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влаштували п’ятихвилинну овацiю стоячи (зрозумiло, за його позицiю,
викладену в знанiй роботi “Iнтернацiоналiзм чи русифiкацiя?”). Всiх
вразила своїм виступом кореянка Свiтлана Лi“Я не хочу бути тiєю
нацiональною меншiстю, через яку українська мова не може стати
державною”. Пам’ятається ряд блискучих виступiв - Христини Фрiленд з
Гарвардського унiверситету, вчительки Токмань з Бердянська, а також
глибокi, виваженi(хоча й iнодi‚ можливо‚ занадто емоцiйнi) виступи
лiдерiв нацiонально-демократичного руху. Натомiсть виступи високих
парткерiвникiв та урядовцiв вiдзначалися бляклiстю, трафаретнiстю,
шаблоннiстю i явно не викликали пiдтримки в залi.
Вiд ДТУМ на Установчiй конференцiї виступив В.Бiлецький. Цей
виступ, де вiдверто говорилося про негаразди у вирiшеннi нацiональнокультурного питання на Донеччинi, вiдверто називалися джерела цього обкомiвська “ликовщина”(iнструктор Донецького обкому КПУ В.Ликов у
цей час сидiв‚ так i не допущений у зал засiдань в холi Будинку кiно, де
проходила конференцiя) потiм звучав ще десь з тиждень-два по радiо
“Свобода”, “Голос Америки”, але, на жаль, в нашому архiвi не зберiгся.
Розумiючи, що виступаючий з таким правдивим словом на той час
ризикував своєю науковою кар’єрою (особливо на Донбасi, виходячи з
реального спiввiдношення сил у цьому регiонi)‚ вiдомий український поет
i лiдер нацiонально-демократичного руху в Українi I. Драч написав на
запрошеннi В.Бiлецького “Володимиру Бiлецькому - спасибi за
мужнiсть. Iван Драч. 11.02.89.“
Головою Товариства практично одностайно було обрано Лауреата
Державної премiї УРСР iм. Т.Г.Шевченка поета Дмитра Павличка.
Фундаторами ТУМу стали Спiлка письменникiв України, Український
фонд культури, Iнститут мовознавства i Iнститут лiтератури АН України.
В першому пунктi роздiлу “Мета i форми дiяльностi Товариства”,
значилося “Дiяльнiсть Товариства спрямована на утвердження
української мови в усiх ланках суспiльного життя УРСР, всебiчний її
розвиток, охорону чистоти i самобутностi, на збереження i розвиток
нацiональної культури й традицiй українського народу, формування
нацiональної свiдомостi та iсторичної пам’ятi громадян, подолання
нацiонального нiгiлiзму , на гармонiйний розвиток нацiональних
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вiдносин”. Було прийняте “Звернення до всiх громадян УРСР, до всiх
українцiв в Українi i не в Українi сущих”.
Хiд Установчої конференцiї ТУМ висвiтлювався в засобах масової
iнформацiї, її результати були вiдображенi в спецiальному повiдомленнi
РАТАУ.
Тут би можна було й поставити крапку в роздiлi “Боротьба за ТУМ”, бо
Товариство виникло i було визнане як загальноукраїнське. Але ця
боротьба на Донеччинi ще тривала певний час, хоча й у дещо iнших
формах. Та й що було робити тiй же донецькiй партно-менклатурi, коли її
керiвництво в Києвi визнало ТУМ. Якось зберiгши обличчя мiсцевi
парткерiвники могли тiльки намагатися звести ДТУМ i своє ДТРМ до
одного знаменника, а далi тримати цей процес пiд контролем. ДТУМ же
цього партконтролю не бажало, що i викликало роздратування в
коридорах влади.
Отже, шевченківці їхали додому‚ на Донеччину‚ i окриленi(Товариство
української мови є !)‚ i заклопотанi ситуацiєю на Донбасi навколо ТУМ. А
ситуацiя вдома, як виявилося дуже скоро, практично не змiнилася. По сутi
Донецьким обкомом КПУ далi “дотискалося” Товариство української мови
i всiляко пiдтримувалося нежиттєдiяльне, паперове, але слухняне
Общество родного языка. I це попри те, що ЦК КПУ офiцiйно пiдтримав
створення республiканського ТУМ! Але було й вимушене “потеплiння”,
зумовлене активною дiяльнiстю ДонТУМ. Якщо в першiй декадi лютого
1989 р.(до київської конференцiї ТУМ) на пропозицiю В.Тихої та
В.Бiлецького зустрiтися з членами оргкомiтету ДТУМ iнструктор обкому
В.Ликов вiдповiв вiдмовою, то 20 лютого вiдбулася вже цiла нарада активу
ДТУМ-ДТРМ за участю того ж В.Ликова, яка потiм широко
висвiтлювалася в донецькiй пресi(“Комсомолец Донбасса”вiд 4.03.89;
“Радянська Донеччина”‚ 3.03.89.). Якщо в кiнцi лютого (перед першим
етапом установчих зборiв ДТРМ) партапаратом КПУ була проведена
активна й широка кампанiя‚ направлена на дискредитацiю ДТУМ,
зокрема, на зборах освiтян мiст Макiївки, Волновахи, Марiуполя, Горлiвки
та
iн.
члени
оргкомiтету
ДТУМ
В.Тиха,
В.Олiфiренко,Ф.Олехнович,I.Шутов та iн. названi нацiоналiстами, а сама
органiзацiя “кублом нацiоналiстiв”, то участь цих же членiв оргкомiтету
26.04.89. в другому етапi Установчої конференцiї ДТРМ(вона пройшла
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тихо, без помпи) “обiйшлася” для них тiльки адмiнiстративним
стягненням(попри наявнiсть офiцiйних мандатiв). До речi, 26.04.89. було
прийнято Статут ДТРМ, суттєво вiдмiнний вiд Статуту республiканського
Товариства. Тут зазначалося(п.2.1.) “Основна мета Товариства - сприяння
вивченню, розвитку й використанню рiдних мов усiх нацiональностей, якi
живуть у Донецькiй областi...“(нагадаємо, що їх бiля 190), а
також(п.2.2.)“Товариство виступає за ... розвиток українсько-росiйського
i росiйсько-українського двомовства...“(орфографію збережено). Головою
цього прообкомiвського Товариства було залишено ранiше обраного
ректора ДонДУ В.Шевченка(нинi голова Донецького товариства
“Просвiта”). По великому рахунку i у порiвняннi з iснуючим
станом(нищiвної руйнацiї української культури на Донбасi - колишнiх
землях Запорiзької Сiчi) створення ДТРМ теж був крок уперед, якби не
знати, що за цим усім стоїть могильник будь-яких свiдомих проявiв
нацiонального духу - компартiйний апарат. Зрозумiло, що прогресивнi
статтi Статуту ДТРМ були не бiльше як декларацiї. Це i пiдтвердили
наступнi подiї...
А зараз, в тих умовах‚ що склалися‚ з iнiцiативи В.Бiлецького було
вирiшено використати незгоди, різні позицiї Донецького обкому та
мiському компартiї, максимально “спрацювавши” на лiбералiзмi мiському.
Звичайно, придбавши таких “опiкунiв”‚ ми не мали жодних iлюзiй. Не мав
їх, напевно, i мiськком, який волiв “осiдлати” мiсцеве Товариство
української мови (цей вислiв одного з секретарiв мiському передали нам
симпатики ДТУМ, якi працювали i у мiськомi КПУ). Отже, сторони знали
на що йшли, знали‚ хто є хто, але... спiвпрацювали, так би мовити, бо
вимушенi були то робити за велiнням часу i обставин, маючи на метi, як
бачимо, кожен своє. Що ж отримали сторони? Певну свободу в дiях для
себе одержало ДТУМ. А саме - примiщення i дозвiл проводити
щотижневi(потiм це стало традицiйно у четвер) збори. Певний захист вiд
парткомiтетiв на мiсцях роботи членiв ДТУМ(багато з них на той час,
зокрема половина оргкомiтетiвцiв, були членами КПУ). А що отримав
Донецький мiськом КПУ? Думаємо, небагато - надiї(як згодом виявилося
- iлюзорнi) “осiдлати”, контролювати ДТУМ, донецьких активiстiв
українського нацiонально-демократичного руху.
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Виважена, гнучка i далекоглядна позицiя керiвництва ДТУМ дуже
швидко дала свої позитивнi результати - в обласнiй бiблiотецi‚ в самому
центрi Донецька‚ запрацював щотижневий “ Лекцiйно-дискусiйний клуб”
Товариства, що дуже скоро став справжньою Меккою для всiх спраглих
свiжого духу свободи слова. Та про це - окрема мова. Крiм того, вже
навеснi 1989 р. нам вдалося провести цiлий каскад вагомих заходiв - 5
березня благодiйний творчий вечiр поета Бориса Олiйника в палацi
“Юрiсть”, який зiбрав понад 1000 чоловiк, 9-11 березня - ряд заходiв по
шевченкiвським дням(разом з облфiлармонiєю та ДIВВ).10 квiтня на
спецiальних зборах утворили Донецьке мiське ТУМ.
Але головне - 2-й етап Установчих зборiв ДТУМ, який вiдбувся 22
квiтня 1989 р. в Донецькiй обласнiй фiлармонiї. З огляду на можливiсть
зриву недоброзичливцями вельми важливого юридичного акту прийняття
Статуту ДТУМ(без чого юридично ДТУМ i не заiснувало б) довелося пiти
на деякi хитрощi. 20-21 квiтня 1989 р. голова оргкомiтету ДТУМ
В.Бiлецький особисто попередив віддаленi осередки про “нараду ДТУМ”‚
на яку треба було надiслати повноважних представникiв з правом
вирiшального голосу. Зранку 22 квiтня до цього пiдключилися В.Тиха та
I.Шутов. Зiбравши в кiнцi дня збори i перевiривши кворум‚ В.Бiлецький
запропонував провести не нараду, а 2-й етап Установчих зборiв ДТУМ.
Що i сталося. Прийняли без змiн Статут республiканського ТУМ як
Статут ДТУМ. Обрали трьох спiвголiв ДТУМ - В.Бiлецького, В.Тиху та I.
Шутова. Це‚ з одного боку, ускладнювало тиск на лiдерiв Товариства,
пiдвищувало його життєдiяльнiсть, а з iншого - розвантажувало спiвголiв,
сприяло демократичним методам керiвництва органiзацiєю, яка активно
формувалася. Як показала практика‚ це рiшення було правильним i
“спрацювало” як належить. Було також обране Правлiння ДТУМ в складi
В.Бiлецького,
В.Тихої,I.Шутова,
А.Чiлiнгаряна,
Ф.Олехновича,
В.Олiфiренка,
А.Загнiтка,
головного
енергетика
Донецькметалургбуду”В.Ребрика, В.Познанської та вчителя В.Сардака, а
також Раду ДТУМ‚ в яку крiм Правлiння‚ входили всi голови первинних
осередкiв. Отже, була створена розгалужена і в той же час проста
структура керiвництва органiзацiєю, яка виявила себе ефективною на
протягом наступних рокiв. З огляду знову ж таки на зовнiшнi обставини i
щоб пiдкреслити свiй органiзацiйний зв’язок з республiканським ТУМ‚
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була прийнята така назва органiзацiї “Донецька обласна фiлiя Товариства
української мови iм. Тараса Шевченка”.
Швидко - за два тижнi - органiзацiя була зареєстрована як мiсцеве
об’єднання Головною Радою республiканського Товариства. Сталося це
10.05.89 р. , реєстрацiйний № Ф-05-0086Д. Пiсля реєстрацiї Постановою
Ради Мiнiстрiв України № 146 вiд 20.05.89 р. Статуту республiканського
ТУМ(а, отже, i нашого Статуту) ДТУМ стало в юридичному розумiннi
повноправною громадською органiзацiєю. “Бiй” за створення
Донецького обласного Товариства української мови було виграно.

3. 1989-й ДОНЕЦЬКЕ ТОВАТИСТВО ДIЄ !
Попри всi складнощi життя брало своє Донецьке обласне Товариство
української мови швидко росло. В iнформацiйному листi Правлiння
ДТУМ вiд 30.05.89. зазначалося, що Товариство налiчує 24 первиннi
органiзацiї по областi i 150 асоцiйованих членiв, що не входять в осередки.
В статтi “Ми - шевченкiвцi“(“Вечерний Донецк”, № 248-4921 вiд 28.10.89.)
В.Бiлецьким зазначалося, що ДТУМ має вже 40 первинних органiзацiй в
Донецьку, Макiївцi, Марiуполi, Дружкiвцi, Горлiвцi, Краматорську,
Слов’янську, Снiжному, iнших мiстах, а число членiв ДТУМ бiля 1000
чоловiк. Планувалося створити ряд секцiй та служб Товариства. По-перше,
методичну та органiзацiйного будiвництва - мозок Товариства. Вона
повинна була розробляти перспективнi форми та методи діяльності, мати
банк ідей, вести реєстр Товариства. В реальному життi всi цi функцiї
виконувало Правлiння Товариства. Друга важлива секцiя - iнформацiї та
преси - повинна була забезпечити зв’язок Правлiння з усiма членами
ДТУМ, засобами масової iнформацiї. Але й тут попри велетенську творчу
роботу не вдалося утворити постiйної структури. Де тiльки не виступали
члени ДТУМ в пресi, на радiо, телевiзiї в Українi, Молдовi, Карабасi,
Грузiї, Росiї, США, Польшi i т.д. Серед найбiльш активних авторiв В.
Бiлецький, Ю. Доценко, С. Сременко, Б. Дутчак, В.Олiфiренко, П.Лаврiв всiх i не перелiчиш... Уже влiтку 1989 р. були налагодженi мiцнi контакти
з
Днiпропетровським,
Запорiзьким,
Харкiвським,
Львiвським,
Московським та iншими українськими товариствами. Наприкiнцi 1989 р.
вiдкрили свiй рахунок в банку- запрацювала фiнансова служба товариства.
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I. Шутов як юрист зорганiзував юридичне забезпечення нашої дiяльностi.
Але все це - загальна, зовнiшня сторона питання функцiонування ДТУМ.
Бiльш глибока суть дiяльностi Товариства полягала в його базисних
напрямках. I тут в першу чергу слiд виокремити нацiленiсть на створення
громадянського суспiльства в Українi i на Донбасi зокрема. Постiйно
дiючий Донецький лекцiйно-дискусiйний клуб (а його аналоги працювали
пiд егiдою ТУМ також у Голiвцi, Макiївцi, Марiуполi) мало-помалу
перетворювався в своєрiдний Гайд-парк, де народжувалися i визрiвали
початки українських партiй нацiонально-демократичного спрямування.
Перша з них (на той час громадсько-полiтична органiзацiя) - Рух‚
буквально виплекана в лонi ТУМ, народилася вже 20.08.89 року. В
становленнi Донецької крайової органiзацiї Народного Руху України
в1989-90 р., без сумнiву, надзвичайна заслуга ДТУМ . Досить сказати, що
чiльнi дiячi ДТУМ В.Бiлецький, I.Шутов, М.Тищенко, стали членами
Великої Ради Руху. Вони вели одночасно велику органiзацiйну,
культурологiчну i полiтичну роботу в ДТУМ i ДКО НРУ. Один штрих головою Установчої Конференцiї ДКО НРУ 20.08.89 р. був В.Бiлецький, а
секретарем - М.Тищенко. Активiсти Республiканської, Демократичної та
Християнсько-демократичної партiй на Донеччинi теж майже всi пройшли
школу Товариства української мови. Тому Товариство з самого 1989 р.
виконувало роль органiзацiї-iнiцiатора, органiзацiї-донора для рiзних
новостворюваних органiзацiй державницького спрямування.
Другим стратегiчним напрямком дiяльностi ДТУМ з квiтня-травня 1989
року стала освiтянська нива, тобто впровадження української мови
шляхом вiдкриття нових шкiл, дитсадкiв, лiцеїв, колегiумiв i т.д. Спроби
iнiцiювати вiдкриття першої Донецької української школи в 1989 роцi
показали не тiльки шалений опiр апарату i велику прихильнiсть до цiєї
iдеї широкого загалу, але й складнiшi процеси, що полягали в слiпому
спротивi “українiзацiї“ з боку зросiйщеного донецького обивателя.
Вивчивши досконало ситуацiю з українськими школами на Донеччинi‚ ми
дiйшли висновку, що треба не тiльки зупинити переведення на росiйську
106 україномовних шкiл, які ще вцiлiли в селах та мiстечках областi, але
створити прецеденти вiдкриття українських шкiл в найбiльших мiстах
Донеччини - Донецьку, Марiуполi, Горлiвцi, Макiївцi. Цi школи повиннi
були стати престижними за добором кадрiв, рiвнем викладання предметiв i
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їх складом, статусом школи. Тому в першу чергу фахiвцi-освітяни Ф.
Олехнович, В.Олiференко, вчитель В.Сардак та iнженер В.Ребрик
розробили i поширили анкету для батькiв вiдносно навчання їх дiтей в
українських школах. У популярнiй міській газетi “Вечерний Донецк” була
iнiцiйована дискусiя про необхiднiсть вiдкриття шкiл з українською мовою
викладання. 8 червня 1989 року група науковцiв Донецького вiддiлення
АН України вмiщує в цiй газетi статттю “Поможем украинской школе”.
Члени ДТУМ, д-ри.х.н. О.Швайка, В.Дуленко, к-ти.х.н. Н.Корженевська,
В.Тамко, М.Тищенко, науковцi М.Павлюк, А.Чугай, М.Мицик, В.Бойко,
С.Целiнський, В.Гракуша-Божко, Е.Павлюк заявляють не тiльки про
пiдтримку iдеї української школи, а й про свою готовнiсть сприяти цій
школі фахово - читанням лекцiй. Подiбну позицiю пiдтримали науковцi
Донецького полiтехничного iституту, Iнституту математики АН України,
ДонДУ(зокрема канд філологічних наук ВПознанська ФПустова) та
iншi. В результатi
з 1 вересня 1989 року в примiщеннi ДонДУ
запрацювала недiльна українська школа й одночасно йшла активна
пiдготовча робота щодо вiдкриття повноцiнної української школи в
Донецьку
з гуманiтарним ухилом. Цю роботу очолили освiтяни
В.Олiфiренко та Л.Громовий( згодом він за рекомендацiєю ДТУМ став
директором першої української школи в Донецьку).
Третiм стратегiчним напрямком роботи ДТУМ було впровадження
„Закону про мови в УРСР”. Шевченківці розпрацювали вiдповiднi
“Першочерговi заходи” по цьому напрямку дiяльностi i прийняли їх на I-й
конференцiї Донецького мiського ТУМ 10 березня 1989 року. Згодом вони
були переданi в усi владнi структури мiста Донецька й областi. Аналогiчнi
заходи були розпрацьованi i нашими мiсцевими об’єднаннями скрiзь по
областi. ДТУМ виступало з ініціативою “присвоїти iм’я Т. Г. Шевченка
Ворошилiвському р-ну м. Донецька”‚ “перевести частину дитсадкiв,
загальноосвiтнiх середнiх шкiл, профтехучилищ, технiкумiв, вузiв на
українську мову викладання у вiдповiдностi до про-центного стану
населення”, “Донецькiй обласнiй фiлармонiї докорiнно змiнити ставлення
до популяризацiї української популярної сучасної музичної та пiсенноконцертної творчостi подбати про органiзацiю концертiв лауреатiв та
дипломантiв останнiх українських фестивалiв” i т.д. Багато з цього
залишається актуальним і до сьогодні.
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У 1989 р. ДонТУМ вдалося зробити ще ряд важливих справ утворити
ряд мiсцевих об’єднань Товариства по областi i в першу чергу великi
опорнi органiзацiї в Донецьку i Марiуполi, зареєструвати їх на мiсцевому
рiвнi, виготовити так необхiднi ДТУМ печатку, бланки органiзацiї. А 5
грудня 1989 р. Донецьке обласне i мiське Товариства української мови
перереєструвалися в Секретарiатi ТУМ у Києвi. На цей час обласне
Товариство об’єднувало вже 59 первинних органiзацiй.
Оцiнюючи цю роботу з вершини сьогодення‚ треба пам’ятати, що
жорстке протистоян-ня ДТУМ з Донецьким обкомом КПУ
продовжувалося. В листi ДТУМ вiд 31.07.89. на адресу пленуму
Донецького обкому КПУ з нацiонального питання (копiя - Головi ТУМ
Д.Павличку) зазначалося, що в 1989 р. “з боку мiсцевих партiйних та
радянських органiв... чинився ряд дiй, якi за своєю суттю вели до
лiквiдацiї Донецького Товариства української мови уже в зародку,
применшування i замовчування справ ДТУМ та й самого його iснування.“
Секретар обкому з iдеологiї Г.Єрхов в офiцiйнiй розмовi з В.Бiлецьким
та I.Шутовим, яка вiдбулася з iнiцiативи останнiх, не пiдтримав створення
Товариства української мови на Донеччинi посилаючись на
iнтернацiональний склад регiону. Бiльше того, вiн запропонував
злiквiдувати самостiйне ДТУМ i працювати як секцiя кишенькового
обкомiвського Общества родного языка. Це не тiльки не вiдповiдало
потребам вiдродження української мови i культури, але й ішло врозрiз з
офiцiйною позицiєю ЦК КПУ, а також позитивної оцiнки ТУМ в газетi
“Правда”, яка тодi намагалася демонструвати зразки гнучкостi й
далекоглядностi. Ця iсторiя мала несподiване(а може й закономiрне)
продовження. Про “дрiмучу” залiзобетоннiсть позицiї Г.Єрхова у вереснi
1989 р. В.Бiлецький та В.Ребрик особисто повiдомили працівника ЦК
КПУ, який тодi займав один з чiльних постiв. Розмова в Києвi була
дружньою i конструктивною. А згодом Г.Єрхов покинув свiй високий пост
в обкомi помiнявши його на посаду проректора мiсцевого унiверситету.
В“Ориентировке-инструкции”,
розробленiй
в
кiнцi
1989р.
обкомiвськими працiвниками для своїх же колег i партноменклатури в
мiстах i районах Донеччини, копiю якої
передали шевченківцям
симпатики ТУМ з того ж обкому КПУ(скрiзь були та й зараз є нацiонально
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свiдомi українцi) є абсолютно викривлена щодо виникнення ДТУМ
iнформацiя“ возникло в результате раскола секции украинского языка
Общества родного языка”(архiв ДТУМ). Це, очевидно, свiдчить, що
донецькi обкомiвцi не довiряли в нацiональному питаннi навiть своїм
колегам-партiйцям на рiвнi районiв i мiст Донеччини, поставляючи їм
замiсть правди вiдверту “дезу”.
А влітку 1989 р Донецьке Товариство приймало екологопросвітницький похід “Дзвін” Про нього розповідає Павло Жовніренко
ктн координатор Українського молодіжного клубу у Москві голова
Координаційної ради “Дзвонів-89 -90 -91” “У 1988 році Український
молодіжний клуб, що за рік до того організувався у Москві, вирішив
провести в Україні серію екологічно-просвітницьких походів “Дзвін”.
Перший з них проходив у Донбасі влітку 1989 року.
В Москві на той час процес гласності вже набрав чинності,
мітинги демократів у Лужниках збирали десятки тисяч чоловік, але в
Україні “перестройкою” ще й не пахло, суспільна атмосфера була
тяжкою і задушливою. Тому ми й вирішили прийти до наших земляків з
об”єктивною інформацією про історію України, національну символіку,
реальний стан навколищнього середовища, діяльність об”єднань українців
поза батьківщиною, про багато інших речей, які б допомогли людям якщо
не підвестися з колін, то хоча б розплющити очі.
Я народився і виростав у Донбасі, який тоталітарна система
перетворила у своєрідний “сатанинський казан”, де людей, усупереч
здоровому глуздові, закликали пишатися димами Макіївки й Лисичанська,
цементним пилом Амвросіївки, загальною екологічною задухою Донецька.
Єдиними незалежними від влади організаціями там на той час були
відділення Товариства української мови, які існували попри шалений опір
системи - їх не реєстрували, не давали приміщень, цькували у пресі. Вони
допомогли нам у проведенні походу, ми допомогли їм вийти на вулицю адже учасники “Дзвону”, хоча й були українцями і говорили з населенням
виключно українською, для місцевої влади ми були тими, хто приїхав з
Москви, а віковий комплекс холопа унеможливлював віддання наказів
міліції про активні дії проти нас і тих, хто до нас приєднався.
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Похід тривав рівно два тижні і охопив, крім Луганська й Донецька,
десять найбільших міст вздовж траси, яка з”єднує обласні центри.
Хлопці й дівчата, розбившись на групи по 5-8 осіб, ставали в найбільш
людних місцях, ставили коло себе транспаранти - “Очищаймо природу,
історію, мову, душу!”, “Україна - держава, а не губернія!”, “Донбасу чисте повітря!” і пропонували місцевим жителям підписати три
звернення до Верховної Ради УРСР. Одне з них вимагало надання
українській мові статусу єдиної державної, друге - переорієнтації
промисловості України з видобувної на переробну з тим, щоб зменшити
енерговитрати і зробити непотрібними атомні станції, третє “зрівняння у відповідальності” гітлерівських і сталінських катів, виплати
компенсації всім, хто постраждав з вини КПРС, саме з бюджету
останньої. Зрозуміло, що при цьому розпочиналися жваві дискусії між
учасниками походу й перехожими (і тими, хто намагався виглядати, як
перехожий). Саме цього ми й прагнули найбільше, адже ставили перед
собою завдання не стільки переконати когось у його неправоті, скільки
змусити людей мислити, робити висновки з інформації, яку ми їм
подавали.
Працювати було і легко і важко. Важко, бо через брак грошей ми
харчувалися у найдешевших їдальнях, ночували у спортзалах, а то й
просто неба, говорили без перерви з раннього ранку й до смеркання. Нас
скрізь (в Луганській області навіть не криючись) супроводжували
автобуси кагебістів та міліціонерів. Обкоми та міськкоми компартії та
комсомолу приймали постанови про протидію нам - максимально
ізолювати від населення, чинити всілякі можливі перешкоди. Автобуси
ламалися посеред дороги, в сквер, де ми говорили з людьми, раптом
стягалися чи не всі газонокосилки міста.
Легко тому, що ми бачили, як за півгодини спілкування люди
відходили від нас зі словами подяки, що серед тисяч підписів на захист
української мови практично наловину поставили етнічні росіяни, що
попри всі накази начальства нам, якщо не допомагали, то принаймні
ставилися з розумінням в одному місті - секретар міськкому КПУ, в
іншому - керівник міліції, а одного разу коли ми, змучені, щасливі й
страшенно голодні, спізнилися до їдальні то здоровенний шмат чудового
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домашнього сала, зелень і кілька свіжих хлібин нам привезли від шефа
місцевого КГБ.
Той “Дзвін-89” був тільки початком і генеральною репетицією
двох наступних “Дзвонів”, що у 1990 та 1991 пройшли вже всіма
областями України”.
Ось що згадує про похід “Дзвін” гірничий інженер шахти
“Куйбешівська”(Донецьк)
шевченківець
Павло
Жовніренко“учасниками походу були молоді українці з Москви  Києва
Донецька і навіть Польщі Пам’ятаю одне з гасел яке несли учасники
походу Україна - держава а не губернія!” І це за 4 роки до проголошення
незалежності! А якою цілющою була тоді для мене можливість
спілкуватися українською мовою - рідною але вже трохи призабутою в
поході в Донецькому Товаристві яке підтримало “Дзвін” ДТУМ
приймало учасників походу на своєму “традиційному четвергу” лекційно-дискусійному клубі який на той час проводився у обласній
бібліотеці Скільки донечани могли дізнатися на таких вечорах
Товариства По суті це був український просвітянський клуб - з лекціями
про Стуса Світличного історію України її національних героїв борців за
свободу геніальних поетів це були зустрічі з визначними непересічними
людьми нашого часу - з ЯСлавітичем ДПавличком ІДрачем іншими
Товариство багато зробило для народження нових національнодемократичних партій Народного Руху Не утворивши Товариства
ТШевченка на Донбасі ми мабуть не могли сподіватися і на той
феноменальний результат у голосування за незалежну українську
державу на референдумі 1991 року”
Провадити полiтику “стримування” Донецького Товариства української
мови для партноменклатури ставало все важче. Остаточно її опiр було
зламано, а ДТУМ отримало потужний iмпульс для розвитку в кiнцi жовтня
1989 р. - пiд час проведення 28-29.10.89. Головної Ради республiканського
Товариства в Донецьку(28-29.10.89). Правда‚ порядок денний
Ради“Завдання i роль Товариства у виконаннi серпневої(1987р.) i
грудневої(1988р.) Постанови ЦК КПРС по iнтернацiональному i
патрiотичному вихованню”‚ звучав у дусi часу(пам’ятаймо, що йшов 1989
28

рiк). Але виступаючi Голова Товариства, народний депутат Д.Павличко,
народний
депутат
I.Заєць,
Голова
Секретарiату
Товариства
О.Огульчанський, член Центрального Правлiння проф. А.Бурячок, голови
регiональних Товариств - В.Бiлецький (Донеччина), Б.Пастух
(Луганщина), О.Юрченко (Харкiвщина), I.Мельник (Львiвщина), ряд
активiстiв ДТУМ В.Тиха, В.Олiфiренко, Ф.Олехнович, А.Чiлiнгарян,
I.Хитрий, Київського ТУМ В.Довгич, В.Кулинич, С.Пiнчук, А.Буртовий задали потрiбний тон Радi, акцентували увагу на реальних проблемах
українського вiдродження. Спроби провести збори Ради на кшталт
партхозактиву з боку заст. зав. iдеологiчним вiддiлом ЦК КПУ
В.О.Барсука,
парткерiвникiв
з
Донеччини
К.О.Овчаренка
(Красноармiйськ), М.О.Панова, В.П.Безрiдного (Донецьк), С. Карташова
(Запорiжжя) не вдалися. Головна Рада Товариства спрямувала органiзацiю,
зокрема її регiональнi Пiвденнi i Схiднi вiддiлення на активну практичну
дiяльнiсть в руслi нацiонально-демократичного вiдродження. До речi, в
залi засiдань(Донецький прес-центр) сталася цiкава i зовсiм “рядова” як на
сьогоднi, але нерядова як на тодi акцiя - було пiднято український
нацiональний синьо-жовтий прапор, до чого дуже прискiпувалася мiсцева
мiлiцiя(член Товариства Г.Степаненко з Донецька згадує:"Я ніколи раніше
не бачив такого скупчення міліції“). То були першi публiчнi спроби
вiдновити українську державну символiку на Донбасi.
А “лакмусовим папiрцем” фактичної лiгiтимностi ДонТУМ послужила
тодi шевченкiвська сторiнка українською мовою в популярнiй мiсцевiй
газетi “Вечерний Донецк”за 28.10.89., яку пiдготувала вiд Товариства
Галина Гордасевич.
Тепер, на закiнчення розповiдi про 1989 рiк, торкнемося дуже
важливої теми: хто i де пiдтримував Товариство в той непростий час
на Донеччинi? Хто не боявся стати в його ряди тодi, коли компартiя
шельмувала його керiвникiв, “проробляла” членiв? Хто виявив цю
громадську мужнiсть на Донбасi i чи не було часом українське
“завезене” з Галичини або Києва?
Противники української iдеї, української держави вигадали i активно
пiдтримують мiф про “двi несумiснi України”- Захiдну i Схiдну. Вони
немов би то зовсiм рiзнi (деякi договорюються до того, що їх населяють
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навiть рiзнi народи з рiзними мовами), що все що‚ добре для Заходу‚ погано для Сходу i навпаки. Стара притча ж говорить “Роздiляй i
владарюй!” Тут‚ мабуть‚ i “собака заритий”. Роздiлена Україна,
розшматована, ослаблена не буде загрозою для сусiда, її легше буде по
шматочках проковтнути. Не буде злагоди - ослабне держава, не буде
єдностi - зникне, зачахне в міжусобицях й сам народ. Цi iстини, цi аксiоми,
на жаль багато разiв спрацьовували в нашiй iсторiї. I не на нашу користь...
Iх же хочуть “зексплуатувати” нашi недоброзичливцi й зараз. Але, мабуть,
сьогоднi - зась.
Немає сумнiву, що Донбас i Галичина, Покуття i Подiлля, Таврiя i
Полiсся, Слобожанщина i Поднiпров’я рiзняться мiж собою. А чи не
рiзняться, скажiмо, Баварiя i Саксонiя або Прусiя в Нiмеччинi? Чи не
рiзняться Москва i С.-Петербург, Поволжжя i Сибiр в Росiї ? Але по
головних, доленосних питаннях народ завжди згуртовується, єднається.
Так буває особливо при загрозi його iснуванню, зазiханнях на мову,
культуру, iсторiю. I красномовний тому приклад - широка пiдтримка
Товариства української мови на Донеччинi.
Перегляньмо заяви з проханням прийняти в Товариство, поданi в
першому, найбiльш важкому для ДТУМ, 1989 роцi (архiв ДТУМ).
20 лютого 1989 року 41 працiвник Донецької обласної фiлармонiї
утворили свiй осередок(голова - В.Тиха). 12 квiтня те ж зробили 32 чол. з
ВНДIВЕ (Донецьк‚ голова - к.т.н. В.Грушко). 9 березня - при Iнститутi
фiзикоорганiчної хiмiї та вуглехiмiї АН УРСР (8 чол., голова - к.х.н.
М.Тищенко). 21 березня створено осередок ДТУМ при Iнститутi
прикладної математики i механiки АН УРСР (3 чол. - голова к.фм.н.М.Олiйник). 14 квiтня - при СШ 20 (4 чоловiки, голова I. Шингоф), 10
квiтня - при Донецькiй органiзацiї СПУ (6 чол., голова О. Лаврентьєва),
13 квiтня - при Головному Донецькому управлiннi
архiтектури i
мiстобудування (3 чол., голова Т.Чернявський), 28 лютого - при iнститутi
“Донавтоматгiрмаш” (4 чол., голова С.Левицький), 27 сiчня - при
математичному факультетi Донецького державного унiверситету (3 чол.,
голова М.Мельниченко),
СШ 147 м.Донецька (6 чол., голова
М.Поваляєва), 9 червня - в Донецькому вугiльному НДI (Голiвське
вiддiлення , 3 чол., голова С.Черевко), в СШ30 м.Донецька (5 чол., голова
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В.Сардак), 24 листопада - надiйшла заява вiд Красноармiйського
молодiжного центру “Авангард молодi“ (3 чол., голова Д. Максимчук) 23
лютого - СШ с.м.т. Очеретине (7 чол., голова Я. Гомза), 27 сiчня - СШ95
Донецька ( 5 чол., голова А.Туратухiна), 11 березня - осередок ТУМ виник
при Донецькому iндустрiально-педагогiчному технiкумi (9 чол., голова
Подолюк), 14 квiтня - СШ 35 i 49 м.Донецька 9 і 7 чол., голова
О.Шевченко) 27 сiчня - СШ 96 (осередок “Промiнь”, голова О.Амiнова).
22 жовтня - в Донецькому педучилищi (6 чол., головаМ.Бабенко). У грудні
виник великий осередок ТУМ на філологічному факультеті ДонДУ до
складу якого увійшли 237 студентів (голова ІКантаровський) До осередку
приєдналися студенти інших факультетів університету і навіть студентська
молодь інших вузів Донецька Одночасно з’явився осередок ТУМ
викладачів філологічного факультету ДонДУ(біля 30 чол голова
ВПознанська) до якого приєдналися викладачі інших факультетів
ДонДУ інших вузів Донецька(медичного музпеду) Ці два чисельні
осередки відіграли значну роль у справі національно-культурного
відродження не тільки в університеті а й на Донеччині Спостережливий
читач зауважив, напевно, закономiрнiсть. Так - це школи, iнститути,
училища, спiлки i т.iн., тобто в основному - iнтелiгенцiя. I це прекрасно,
що пiсля десятилiть жорстокої “чистки” про себе заявила нова нацiонально
свiдома українська iнтелiгенцiя.
Не менш широка пiдтримка Донецького ТУМ була i з боку робiтникiв
промислових пiдприємств. Уже 9 квiтня 1989р. заяву про реєстрацiю
первинного осередка ДТУМ подано вiд групи працiвникiв шахти
“Мушкетiвська” (3 чол.), 19 березня - вiд 6 чол. шахти iм. О. Засядька
(голова Ю. Яковлєв): 10 жовтня - вiд 4 чол. шахтоуправлiння “Жовтневе”
(голова Мартоха), 2 серпня - вiд 7 чол. бавовняного комбiнату м.Донецька
(голова м.Паращак), тодi ж - вiд Донецької взуттєвої фабрики (3чол.,
голова Ю.Проценко), 21 жовтня - вiд шахти “Пiвденнодонбаська -3” (12
чол., голова Д.Батичко). Але найпершими заявами з проханнями прийняти
до Донецького Товариства української мови були заяви‚ поданi ще 1
листопада 1988 р. вiд гiрничого майстра шахти iм. В.Ленiна
ВО”Макiїввугiлля” Жана Мусiєздова та доменщика
Макiївського
металургiйного комбiнату iм. С.Кiрова Володимира Москальова. Цi
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“першi ластiвки” з градом iнших заяв по сутi й були тiєю iнiцiативою мас,
яка привела до народження Донецького Товариства.
Цiлий ряд заяв надійшло того ж 1989 року вiд осередкiв ТУМ,
створених територiально i навiть сiмейних осередкiв (голови В.Мазанов,
М.Захаров, Т.Олiфiренко, Ф.Олехнович, Г.Давиденко, А.Мороз, С.Луцiв,
С.Донiченко, Ю.Ридкiн, I.Дробiтько, М.Бражник, В.Пржегорлiнський,
Л.Духовна, М.Любенко, С.Аграчова, В.Журавель, I.Зиков, I.Шутов,
О.Рожко,
I.Хитрий,
М.Чупрун,
А.Чiлiнгарян,
В.Шевченко,
I.Кореновський). Дiапазон професiйних зацiкавлень цих активiстiв дуже
широкий - вiд робiтника до доктора наук. Географiя осередкiв - вся
Донеччина (архiв ДТУМ).
У кiнцi 1989 року сформувалися великi мiськi об’єднання Марiупольське (з 4-а районними органiзацiями, 311 членiв, спiвголови А.
Мороз, Л. Гудз, В. Кушин, I. Бондар- заява про реєстрацiю в ДТУМ вiд 22
грудня 1989 року), Краматорське ( з 2-х осередкiв “Прогрес” та “Освiта”,
67 членiв, голови В. Левченко та В. Змуранова, голова об’єднання - М.
Гедеон), Горлiвське( 4 осередки, голови С. Черевко, О. Нечипорук, Л.
Ряско, В. Лисенко).
Нагадаємо: це тiльки один, найважливiший для ДТУМ‚ 1989 рiк, коли
воно‚ м’яко кажучи‚ “не вiталося” в кабiнетах “властьiмущих”. Взагалi ж
ДТУМ пiзнiше мало осередки практично в усiх мiстах i мiстечках
Донеччини, видало бiльше 1 500 посвiдчень своїм членам.
Таким чином,
наведенi цифри, прiзвища, назви первинних
органiзацiй є красномовним свiдчення масової пiдтримки iдей i
дiяльностi Донецького Товариства української мови, iдеї вiдродження
української культури тут, в степах Донеччини, тут, в нашому
промисловому регiонi, тут - на колишнiй землi Вольностей Вiйська
Запорозького.
4. 1990 РIК РОБОТИ, БОРОТЬБИ I ПЕРЕМОГ
Дев’яностий позначився зростанням соцiальної напруги i вiдвертого
протистояння регiонiв московському центру,
а широких мас компартiйному керiвництву. Це був рiк початку вiдомих масових
шахтарських страйкiв, мiтингiв, рiк подальшого розвалу КПРС, рiк
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подальшого зростання i змiцнiння позицiй нацiонально-демократичних
сил в Українi, зокрема Товариства української мови i Руху. Якщо
компартiя на Донбасi в 1989 р. налiчувала близько 400 000 членiв, то до
середини 1990 р. ця цифра вже скоротилася до 300 000 членiв. II з’їзд
шахтарiв СРСР(22-26 жовтня 1990р.) констатував полiтичний провал
iдеологiї КПРС, провал економiчних реформ М.Горбачова i утворив
незалежну профспiлку гiрникiв, яку вiтали представники профспiлок
Великобританiї, Iталiї, США, а один з керiвникiв Союзу шахтарiв Америки
Дж. Вонович обiцяв новим профспiлкам в СРСР фiнансову допомогу.
До лiта-осенi 1990 р. преса Донбасу була майже повнiстю пiд
контролем КПУ(радше - КПРС). Але бiльш-менш демократичнi вибори до
Рад рiзних рiвнiв дали великий позитивний внесок у процес подальшої
демократизацiї суспiльства - в Ради Донбасу прийшло чимало людей з
прогресивними поглядами, утворили там свої фракцiї, почали активно
впливати на радянську пресу. В Донецькiй мiськрадi пiсля виборiв-90
навiть виникла нетривка бiльшiсть прогресистiв. У керiвництвi самої
компартiї, включаючи середнi ланки, все частiше лунали заклики про
активне залучення капiталiв компартiї до бiзнесової дiяльностi. Партiйна i
комсомольська елiта частково почала перетворюватися в елiту приватних
власникiв, якi зосереджували в своїх руках значнi матерiально-технiчнi
ресурси.
Поляризацiя полiтичних сил посилювалася. Головне її джерело невдоволення як нацiонально-демократичних, так i робiтничих рухiв, усiх
громадян iснуючим станом речей i вiдсутнiстю надiй на радикальнi змiни
на краще в близькому майбутньому.
Ось в таких умовах i при таких тенденцiях розпочався 1990 рiк.

Під знаком виборів
1989 рiк закiнчувався, а 1990-й починався в очiкуваннi перших в iсторiї
СРСР порiвняно демократичних ( ситуацiя давала надiї на те сподiватися)
виборiв до Рад рiзних рiвнiв, що були призначенi на 4 березня. Звичайно,
КПУ гальмувала‚ як могла‚ процес демокра-тизацiї‚ i тому Народний Рух на той час найпотужнiша загальноукраїнська нацiонально-демократична
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громадсько-полiтична органiзацiя - не був... зареєстрований. Залишилося
одне - всiх кандидатiв вiд ДТУМ/Руху висувати через Товариство
Української мови. Це i було зроблено на Конференцiї обласної органiзацiї
ТУМ i конференцiях мiських об’єд-нань скрiзь по областi. В Донецьку
велику роботу по систематизацiї висувань, розподiлу i узгодженню
кандидатiв по округах провiв тодi Микола Тищенко. Загалом же по областi
всiма конференцiями ДТУМ було висунуто бiля 150 кандидатiв у
депутати, в тому числi й у Верховну Раду (В. Бiлецький та I. Шутов).
Зрозумiло, що без коштiв, матерiально-технiчного, пресового та iншого
забезпечення (треба сказати, що i досвiду теж бракувало) перемогти було
вкрай важко. Але “вибити” зi списка кандидатiв 1-го секретаря
Ленiнського району в Донецьку А.Н.Риженкова, а також ректора
Республiканського iнституту пiдвищення квалiфiкацiї А.С.Нікуліну i вийти
у фiнал‚ набрати 23% голосiв(“Вечерний Донецк”‚ № 66/5039 від
21.04.90.) - то теж була своєрiдна перемога. Це зробив В. Бiлецький з
командою Донецького ТУМ. На жаль, це був максимальний результат
ДТУМ по виборах до Верховної Ради України. Цей “рекорд” в 23% пiсля
1990 р. нiхто не “побив” з правих i правоцентристiв на Донбасi. Достойно
представляли нацiо-нально-демократичний блок I. Пасько та I. Шутов, ряд
кандидатiв в депутати обласної та мiсцевих рад. Аналiз всiєї виборчої
компанiї показав, що з 7-8 кандидатiв вiд ДТУМ проходив один. Це було
не краще i не гiрше вiд iнших органiзацiй.
Треба зауважити, що участь у виборах розглядалась шевченківцями як
можливiсть не тiльки полiтичної, але й активної агiтацiйно-просвiтницької
дiяльностi. I тут ДонТУМ‚ без сумнiву‚ виграло! Тiльки за один день
кандидат у депутати в середньому зустрiчався з двома колективами
робiтникiв, селян, службовцiв. Якщо врахувати, що пересiчно такi щоденнi
зустрiчi охоплювали не менше 50 чоловiк, а кожен кандидат активно
працював у передвиборчий перiод 25-30 днiв, то маємо 1250-1500 “живих
зустрiчей” у колективах. Додамо сюди ще ряд таких зустрiчей з 10-15 тис
виборців на частих тодi мiтингах. Таким чином, нашi 150 кандидатiв у
депутати пiд час передвиборчої кампанiї зустрiлися з 1,1-1,7 млн.
виборцiв. Тому передвиборча кампанiя була пiком активностi органiзацiї.
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У живому ланцюжку єднання
Це було грандiозно! Це приголомшувало! Це лякало одних i надихало
iнших! Це було Свято якого ще не бувало в Українi! Це було 22 сiчня
1990 року - День Соборностi України!
Зізнаймося, що багато хто з нас i уявлення не мав до “оксамитової“
української нацiонально-демократичної революцiї 1989-1991 рокiв про це
свято. А понад 70 рокiв тому на руїнах Росiйської та Австро-Угорської
iмперiй виникли незалежнi українськi держави - Українська Народна
Республiка (УНР) та Захiдноукраїнська Народна Республiка (ЗУНР). 22
сiчня 1919року вони об’єдналися в одну самостiйну державу - Українську
Народну Республiку. Того дня в Києвi на велелюдному Софiйському
майданi пiд святковий перегук київських дзвонiв було урочисто
проголошено Акт Соборностi України - возз’єднання українських земель в
однiй незалежнiй державi. Це була одностайна нацiональна воля
Надднiпрянщини i Слобожанщини, Галичини i Полiсся. Тепер, на хвилi
нового народного рушення‚ в переддень свята 21 сiчня 1990 року‚ за
iнiцiативою Руху вiдбувалися непересiчнi святковi акцiї - “живий ланцюг”
Львiв - Київ та мiтинги-молебнi в Києвi на Софiйському майданi i у Львовi
бiля пам’ятника I.Франковi. Акцiя за рiзними оцiнками зiбрала бiля 1 млн.
людей.
Донецька делегацiя Руху-ТУМу була на цьому святi, стояла взявшись
за руки
в живому ланцюгу єднання, була учасником подiй на
Софiйському майданi. Очолював донецьку делегацiю М.Тищенко, член
Правлiння ДТУМ. Ось що згадує про тi днi учасник подiй, член ДТУМ
Вiктор Шевченко(Донецьк):”До Донецького Товариства української мови
iм. Т.Г.Шевченка я прийшов в кiнцi 1989 р. А вже в сiчнi 1990 р. ми, група
“тумiвцiв” та “рухiвцiв”, виїхали до Києва приєднатися до живого
ланцюга, мільйонів людей, що зв’язали Львiв та Київ. Саме того дня на
Софiївському майданi, в кiлькадесятитисячному натовпi я зрозумiв:
українську iдею є кому захищати - нас багато, ми одностайнi i рiшучi.
Остаточний злам у душi припав на серпень 1990 р.- святкування 500-рiччя
Українського Козацтва. 16 липня Верховною Радою була прийнята
Декларацiя про Незалежнiсть, а в серпнi бiльш нiж пiв-мiльйона людей
присягають Українi на козацьких могилах. На моїх очах творилася
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iсторiя‚ i воля України була питанням близького часу. Небагато днiв у
життi так вразили мене як цi.“
Що Донецьке обласне Товариство української мови винесло з 21-22
сiчня 1990 року?
Впевненiсть у своїх силах, високу нацiональну
свiдомiсть, згуртованiсть, громадську активнiсть i зорганiзованiсть. А
також вiдчуття єдностi великого українського народу “вiд Сяну до Дону”.
Такого масштабу свята бувають рiдко, навiть в “iсторичних народiв”. I тим
бiльша їх значимiсть..

День Литви
27 березня Секретаріат Руху прийняв рішення провести в останній
день березня мітинги солідарності з народом Литви‚ яка 11 березня
проголосила незалежність. Правління ДТУМ прийняло рішення
підтримати цю акцію Руху. Але мітинг у Донецьку(як і скрізь по Україні)
очікувався несанкціонований. Тому співголова ДТУМ В.Тиха
зателефонувала прокурору м.Донецька і попередила‚ що в разі силових дій
з боку влади до мітингуючих Товариство докладе всіх зусиль‚ щоб не
залишити це безкарним. Прокурор запевнив‚ що силові методи не
застосовуватимуться.
31 березня‚ сірого і напрочуд холодного ранку‚ на центральному
майдані Донецька (майдан Леніна) зібралося понад 100 чол. - активістів
ДТУМ та Руху. Майоріли українські національні прапори‚ прапор Литви‚
гасла:“За нашу і вашу свободу”‚“Волю Литві“‚“Ми з тобою‚ волелюбна
Литво!”. Міліція витіснила цю групу з майдану і тоді під оперативним
керівництвом І.Шутова‚ М.Тищенка та за участю депутата районної Ради
В.Оліфіренка мітингуючі здійснили хід містом до пам’ятника Т.Шевченку‚
де і відбувся мітинг. Звучали заклики наслідувати приклад Литви.
Учасниця мітингу солідарності В.Тиха пригадує:“Мені запам’яталося
натхненне обличчя литовки під своїм національним прапором. З великою
силою правди звучали її слова про необхідність єдності дій
демократичних сил‚ як умови їх перемоги. Литва‚ вустами цієї тендітної
жінки дякувала нам‚ донеччанам за підтримку”. Виступаючі на мітингу
солідарності були оточені тісним потрійним кільцем громадської охорони‚
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яку на місці зорганізували В.Ребрик‚ В.Мазанов та В.Сардак. Але влада
продовжувала спроби припинити акцію. Витісняючи мітингуючих і від
пам’ятника Т.Шевченку міліція затримала декілька чоловік‚ зокрема‚
О.Степчака. Тоді учасники мітингу здійснили ще один хід містом - до
центрального майдану.
Загалом‚ після провалу спроб перешкодити проведенню мітингів на
підтримку Литви в Україні прес-центр ЦК КПУ намагався “відпрацювати
назад”‚ заявивши‚ що позицію ЦК КПУ та Ради Міністрів “не слід
спрощено оцінювати як заборону”(проведенню мітингів). Відчувалося
значне послаблення позиції компартії‚ яке певною мірою спричинили
вибори до Рад 1990 р.

Подія номер 1
Переглядаючи календар ДТУМ за 1990 р. ( див. додаток) важко видiлити
щось незначне, на чому можна зупинитися лише побiжно. Що не подiя - то
яскрава, жива, пульсуюча позитивною енергiєю й зарядженiстю на
майбутнє. I все ж спробуємо їх “рейтингувати”.
Першою за значенням подiєю, очевидно, треба поставити завершення у
1990 роцi нашої майже дворiчної епопеї з першою україномовною школою
в Донецьку. Iдея була проста зробити прецедент, показати на практицi,
що можна йти не за концепцiєю “окремi українськi класи в
росiйськомовних школах”, яка мала ряд суттєвих недолiкiв, а за
концепцiєю “ повноцiнна українська школа”. Думалося, що наша перша
українська школа в Донецьку буде експериментальною, її успiх сприятиме
вiдкриттю подiбних шкiл в iнших мiстах i в iнших районах мiста
Донецька. Чому так “обережно” ставилося питання (чому не зразу- “дайош
50-60% українських шкiл - за кількістю українцiв”?). ДонТУМ виходило з
реалiй Донбасу - i кадрiв обмаль, i адмiнiстрацiя (навiть освiтянська) не
дуже вiрила, що на українську школу в умовах майже повної русифікації
залишився “попит”. Отже, необхiдним був той практичний приклад, який i
є “критерiєм iстини”.
1 вересня 1990 року в урочистiй обстановцi за участю багаточисленних
гостей з Києва i iнших мiст(зокрема‚ І.Драча‚ Д.Павличка) першу
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українську школу в Донецьку було освячено й вiдкрито. А як Товариство
до того йшло i прийшло, що врештi показала практика роботи школи, як
розвивався надалi за участю ДонТУМ процес повернення шкiл Донеччини
в лоно рiдної української мови - розповiдь про це далi в окремому роздiлi.
Бо то - надзвичайно важлива проблема нашого сьогодення, пов’язана з
формуванням нової генерацiї українцiв.

На підтримку шахтарів
Хто не пам’ятає шахтарських мiтингiв протесту 1990-го які потрясли
країну! Тисячi людей на майданах бiля обкому, райкомiв, міськомiв КПУ
в Донецьку, Макiївцi, Горлiвцi, iнших шахтарських мiстах. Безперервний,
часом багатодобовий мiтинг. Все, що наболiло вийшло, вихлюпнулося на
поверхню...
ДТУМ не тiльки не був осторонь цих подiй. Шевченківці були у
самому вирi - серед шахтарiв. Це за їх iнiцiативою i за їх участю
(включаючи шахтарськi осередки ТУМ) над головами страйкуючих
замайорiли, розквiтли синьо-жовтнi нацiональнi українськi стяги. Це тодi з
шахтарських трибун голосно i впевнено зазвучало українське слово. Це
тодi луснула казочка про “сплошь русскоязычный регион” - українська
сприймалася як своя, рiдна.
Але була i значнiша допомога - сприяння зв’язку страйкуючих
шахтарських колективiв із сiльськогосподарськими регіонами України,
зокрема, захiдними, зв’язку шахтарiв з українською дiаспорою. Остання ж
як свою сприйняла бiду (вибух) на ш.Пiвденно-донбаська i допомогла
матерiально. Треба наголосити, що в цiй дiяльностi активно став виявляти
себе молодий тодi ще Рух.
Зрозумiло, що ДТУМ, як культурологiчне товариство виконувало в
першу чергу свою пряму роботу - несло Слово, пресу, книги в шахтарськi
колективи. I то не була “вулиця з одностороннiм рухом” - шахтарськi
страйкоми, зокрема донецький, активно пiдтримували ДТУМ, скажiмо, в
питаннi вiдкриття української школи.
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На жаль робiтничий i нацiонально-демократичний рух не злилися
в одне цiле. Може‚ тому налякана партноменклатура все ж
залишилася при владi? Може‚ в цьому причина наших негараздiв
сьгоднi?

“ Українська вітальня”
Ця iдея з’явилася, напевно, вiд браку живої української пiснi,
слова, дiйства на сценах Донеччини. Генератор iдеї i її головний втiлювач
- Валентина Тиха - запропонувала перiодичнi творчо-пiсеннi вечори, якi i
нарекли “Українська вiтальня”. Було проведено, починаючи з весни 1990
року‚ декiлька таких вечорiв‚ i перший - квiтневий - в Донецькому
будинку працiвникiв культури. Спiвала заслужена артистка України Алiна
Коробко, виступав артист фiлармонiї Валентин Синельников, iншi
професiонали сцени.
...Одного разу завiтав до “Української вiтальнi“ Товариства i новий
секретар Донецького обкому КПУ Петро Симоненко(той самий, що
згодом очолив нову компартiю України) . Був привiтний, хвалив цю нову
iнiцiативу - аж до того, що радив на цьому й обмежити дiяльнiсть
Товариства. Пiдказував не лiзти в полiтику...
А донеччанам - постiйним гостям “Української вiтальнi“ так вона
сподобалася, що розпочалося створення власного аматорського хору(вiн
потiм запрацював при СШ № 65).

“Чорний день” відміняється
ДТУМ нiколи не зациклювалося “само на себе”, мало i має добрi,
дiловi, навiть товариськi стосунки з рядом нацiональних Товариств
Донеччини - грецькими (їх декiлька), зокрема з чiльними дiячами грецької
дiаспори професором Iваном Ялi, Миколою Колле; нiмецьким
Товариством “Вiдродження” (Г.Мартенс та iншi), єврейським культурнопросвiтницьким
товариством
“Алеф” та
“Тхiя” (М.Будiловська,
Б.Лiвшиць), вiрменсь-ким (А.Чiлiнгарян, В.Гусак) та росiйським iм. О.
Пушкiна.
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I ось навеснi 1990 року з подачi горезвiсного общества “Память”, що
активно дiяло в Росiї i займало яскраво антисемiтськi позицiї , Україною
покотилася чутка про “чорний день” для євреїв, який готують “патрiоти”
на початку травня 1990 року. Зрозумiло, швидкі на руку дiячi КПУ почали
спихати те на “українських буржуазних нацiоналiстiв”, щоб у черговий
раз посiяти в Українi ворожнечу. Деякi державнi i громадськi дiячi
ставилися до цього iндиферентно, деякi - просто несерйозно. А єврейська
громада була досить таки стурбована - ряд єврейських сiмей
тероризувалися телефонними дзвiнками з погрозами. Пiшли чутки,
немовби то i пiдтвердженi, про факти вандилiзму на єврейському цвинтарi
у Днiпропетровську. Одним словом‚ треба було щось робити серйозне. I
тодi “Алеф” зiбрав загальнi збори своєї громади за участю громадськостi
Донецька, пред-ставникiв правоохоронних органiв. Було це в третiй декадi
квiтня 1990 року.
Вiд ДТУМ i Донецької крайової організації Руху виступив В.Бiлецький.
Крiм загального засудження антисемiтських дiй “патрiотiв” з “Памяти”
(компетентнi органи СРСР, до речi, тодi так i не довели до широкої
громадськостi
хто конкретно за тим стояв), спiвголова ДТУМ
запропонував допомогу у виглядi спiльних українсько-єврейських дружин.
На день же “Ч” (обiцяли погром єврейських квартир) ряд українських
сiмей готовi були взяти загрожених до себе (той же В.Бiлецький запросив
проф.А.Єлiшевича).
Виступали представники Донецької мiськради, мiлiцiї, iншi. Всi цi дiї
зупинили “чорний день”в Донецьку. Вiн не вiдбувся. I слава Богу.

На Січ !
Далеко не кожний народ може похвалитися 1000-рiчними, 500-рiчними i
т.п. “солiдними” датами з нагоди тих чи iнших вiкопомних подiй. А ми
можемо! Ще й як! 1000 - лiття хрещення України-Руси. 500 - рiччя з дня
виходу в свiт першої друкованої книги вченого-українця (Юрiя
Дрогобича-Котермака). 500 - лiття Укранського козацтва. Ще б знати‚
скiльки рокiв Києву - нашiй прадавнiй столицi. 1500 рокiв, як дозволила
вважати пануюча верхiвка СРСР? Чи 3000 - 4000 рокiв, як про те
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говорять деякi iсторичнi данi? А може з часiв Стану Рами(що за
Ю.Канигiним знаходився побiля сучасного Майдану Незалежностi) в 5508
рiк до Рiздва Христового, як це доводить вiдомий дослiдник - професор
Юрiй Канигiн? Так що древнiми ювiлеями древнiй наш народ не
обдiлений. Нашому поколiнню випало святкувати деякi з них, зокрема 500-лiття Українського козацтва.
I випав цей ювiлейний рiк ( буває ж так вдало!) саме на час
пробудження нацiї - 1990-й. Чим була Запорiзька Сiч для України-Руси,
для народу? Про цей феномен найбiльшого у свiтi вiйськового козацького
ордену писано-переписано. Тому не будемо на цьому зупинятися, а тiльки
констатуємо такi неординарнi речi‚ як успiшне протистояння Запорiзької
Сiчi двом могутнiм iмперiям - Оттоманськiй Портi i Жечi Посполитiй,
перемога у Нацiонально-визвольній вiйні 1648-1656 р.р.‚ захист протягом
3-х столiть православного свiту. При всьому цьому акцентуємо увагу на
республiканських засадах побудови цiєї “держави в державi“ - Запорозької
Сiчi, землi якої простягалися за Унiверсалом Гетьмана Б. Хмельницького
вiд Молдавiї до Дону i вiд Криму до Чигиринщини. I це при поспiль
монархiчнiй Європi! Можна ще багато говорити про Сiч - i про освiту, i
про вишкiл молодi, i про дух лицарства, вiдданостi Батькiвщинi,
православнiй християнськiй вiрi. Все це пiдкреслює, iлюструє вартiснiсть
Свята Козацької Слави - 500-рiччя Українського Козацтва.
У 1990-у інiцiатором свята i його чи не головним органiзатором у
межах України було Товариство української мови. На Донеччинi не було
сили‚ крiм Товариства, яка б хотiла i могла тодi взяти на себе тягар
органiзацiйних клопотiв. А в ДонТУМ за це вiдповiдав i особисто
координував дiї голова Товариства Володимир Бiлецький, до речi, сам
нащадок давнього козацького роду iз Запорiжжя. Дякуючи широкій
організаційній діяльності‚ зокрема інформації через телебачення‚ радіо‚
пресу ДТУМ вдалося залучити широку громадськість. Знайшлися
спонсори(Асоціація “Деловое сотрудничество”- А.Дермайнер й Фонд
культури - В.Пугло). Вирішили й транспортні проблеми(тут допомогав
М.Кошель та А.Любченко). Товариству вдалося з артистів-професіоналів
та аматорів сформувати окрему групу(30 чол.)‚ яку очолила В.Тиха(на той
час заст. директора обласної філармонії). На неї покладалася особлива
роль представити Донеччину на святі піснею‚ словом‚ танцем. Основна ж
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група - біля 200 чол. на шести “ікарусах” вирушила з Донецька 2 серпня.
Крім того‚ на своїх автобусах виїхали на свято представники
профспілкових та молодіжних організацій міст Жданівка та Дзержинськ.
Було задіяно й багато приватного транспорту.
Щоб мати уявлення про саме свято наведемо його програму з
посиланнями на кількість учасників. 1 серпня - вшанування пам’яті
дослідника Січі академіка Дмитра Івановича Яворницького в
Дніпропетровську(Січеславі). 2 серпня - розташування делегацій всіх
областей України і Кубанського козацтва на Олексіївській затоці Дніпра в
наметовому таборі. 3 серпня - наукова конференція з історії Запорозької
Січі в Нікополі.Походи‚ концерти‚ урочисті мітинги на майданах та
стадіонах.
4 серпня - вшанування пам’яті уславленого Кошового
Запорожської Січі Івана Сірка. Відкриття пам’ятного хреста на Могилі
Пам’яті. 5 серпня - свято на острові Хортиця - колисці запорозького
козацтва‚ де мав залоги ще князь Дмитро Вишневецький(Байда). Хід по
Запоріжжю та Велика ватра на березі Дніпра.
Загальна кількість учасників свят на Олексіївській затоці
Дніпра(неподалік колиш-ньої Чортомлицької Січі) сягнула 300 тис. чол.
Надзвичайною подією стало насипання Могили Пам’яті‚ яке велося за
старим козацьким звичаєм всіма учасниками зібрання. Всі делегації
привезли на славне Запорожжя землі зі своїх країв і заклали її в єдину
Могилу Пам’яті. Шевченківці з Донбасу теж привезли своєї‚ щедрої на
вугілля землі та долучили її до галичанської‚ кримської‚ поліської‚
покутської‚ подніпровської‚ закарпатської - на спомин нащадкам і во
славу Українського козацтва.
У Запоріжжі‚ на Хортиці свято сягло свого піку. Хід по Запоріжжю
зібрав біля 500 тис. чол. Народ був єдиний у своєму прагненні відродити
свої культурні традиції‚ згадати й вшанувати славних предків-козаків‚
військову славу України‚ єдиний у своєму прагненні будувати нову
Україну.

ДТУМ засновує фірму “Відродження”
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Мале пiдприємство “Вiдродження”(Голова - I.Шутов) створено за
рiшенням Правлiння ДТУМ вiд 27.08.90. Iнiцiатива ж належала Iллi
Шутову. В Статутi записано“ ... фiрма може здiйснювати будь-якi види
господарської дiяльностi, якщо вони не суперечать законовi, в тому числi i
юридичнi послуги, видавничу та посередницьку дiяльнiсть.“
Чим була викликана необхiднiсть заснування фiрми? Мабуть‚ це
запитання значною мiрою зайве. Бо цiлком очевидно, що тiльки з
солiдною фiнансовою пiдтримкою Товариство, та й будь-яка iнша
громадська органiзацiя може працювати результативно. Бiльше того, треба
визнати, що надмiрне ейфористичне захоплення в першi роки
“оксамитової революцiї“ саме шоу-заходами при одночасному нехтуваннi
копiткою, важкою, але дуже необхiдною економiчною, господарчою
дiяльнiстю суттєво знизило можливостi нацiонально-демократичних сил.
Треба було(i це зрозумiло не тiльки зараз - це було очевидно для багатьох i
тодi, в 1989, 1990...) засновувати все нові малi пiдприємства, брати пiд
контроль середнi i великi, просувати компетентних фахiвцiв з державним
мисленням на вiдповiдальнi посади i т.д. Всьому цьому національнодемократичні сили(на вiдмiну, до речi, вiд значно агресивнiших лiвих) не
надавали(та й зараз не завжди надаємо) достатнього значення. I це великий
негативний момент усього нацiонально-демократичного руху. Без
стабiльного i достатнього фiнансування будь-якi, навіть щонайкращi
плани залишаться на паперi, мрiї - мрiями, а органiзацiя приречена, в
кращому разi на животiння, i, звичайно, не спроможна відігравати помiтну
роль у громадському життi, суттєво впливати на загал. Провiдники ДТУМ
цi iстини зрозумiли на самому початку (хоча теж не змогли зорганiзувати,
забезпечити стабiльної i достатньої фiнансової пiдтримки органiзацiї) звiдси i ухвала Правлiння ДТУМ про заснування фiрми “Вiдродження”.
Що їй вдалося зробити?
Розповiдає Голова “Вiдродження” I.Шутов “ Фiрма проiснувала з 1990
по 1993р. Займалися самою рiзноманiтною дiяльнiстю, яку дозволяв
передбачливо гнучкий Статут вiд
культурологiчних справ до
зварювальних, будiвельних робіт. З найбiльш помiтних справ для
Товариства української мови вдалося - перевезти на Донеччину i
розповсюдити бiльше 10 000 книг українською мовою, зокрема, Бiблiї для
дiтей; - частина виручених коштiв була використана на випуск друком
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перших номерiв обласної газети “Схiдний часопис”, яка була фактично
заснована нашим Товариством; - створити i виготовити масовим накладом
до ювiлейних днiв Т.Шевченка пам’ятний значок; -органiзацiйно
забезпечити разом з ДТУМ мiтинги, конференцiї, iншi заходи; зорганiзувати пересувну бiблiотечку з українських книг, виданих
українською дiаспорою”.

Ростимо ж ми - гей !
За калейдоскопом подiй, заходiв, заяв та звернень, творчої роботи
Правлiння ДТУМ не забувало про розбудову органiзацiї, оптимiзацiю її
структури. На II-й конференцiї ДТУМ 9 вересня 1990 р. було
вдосконалено структуру керiвництва Товариством. Головою Товариства
обрано Володимира Бiлецького, вiдповiдальним секретарем Валентину
Тиху, координатором лекцiйно-дискусiйного клубу - iнженера Вiталiя
Журавля, скарбничими - iнженерiв Марiю Лаврiву та Володимира
Ребрика, головою комiтету по освiтi - Федора Олехновича,
координаторами пресслужби професiйних журналiстiв Свiтлану Єременко
та Тетяну Петренко, координатором контактної групи “ДТУМ-Ради”
науковця Миколу Тищенка , головою комiтету по виконанню “Закону про
мови...“ мовознавця, доцента Вiру Познанську.
Водночас Правлiння ДТУМ 27.08.90. вказало Марiї Олiйник на
необхiднiсть суворо дотримуватися статутних положень Товариства(в
протоколі відзначено невиконання доручень‚ дії‚ що підривають авторитет
ТУМу‚ створення нездорової атмосфери в Товаристві тощо).
Восени 1990 р. ДТУМ через асоцiацiю “Дiлове спiвробiтництво”
виготовило 3 000 посвiдчень членiв Донецького Товариства української
мови i почало їх централiзовано видавати в первиннi осередки i
об’єднання.
Тодi ж, восени, запрацював ксерокс Товариства, що полегшило роботу,
збiльшило можливостi, пiдвищило оперативнiсть дiй Правлiння. Зокрема,
наприкiнцi 1990 р. на ксероксi було виготовлено декiлька сотень листiвпосвiдчень ДТУМ по перевiрцi виконання “Закону про мови..“. З цими
посвiдченнями уповноваженi ДТУМ працювали по всiй областi в 1990-91
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рр. Згадують працівники ДонДУ “Викладачі кафедр української мови
літератури ДонДУ кращі студенти - активісти ДТУМ виступали перед
учнями студентами вчителями міста і області робітниками
шахтарями колгоспниками з доповідями в яких роз’яснювся статус
української мови як державної її основних функцій; говорили про наслідки
десятирічних деформацій у мовній політиці за радянського часу  про
національне поневолення і гоніння яких зазнала українська мова упродовж
декількох століть Важко навіть назвати більш-менш точну кількість
таких доповідей виступів Їх десятки сотні тисячі І ця робота триває”
28 вересня 1990 р. відбулася II Конференцiя республiканського ТУМ iм.
Т.Шевченка, де була представницька делегацiя від Донецького ТУМ.
Дм.Павличко запропонував розпочати форум вставанням i хвилиною
мовчання на вшанування пам’ятi жертв Бабиного Яру. Пiсля промови
голови ТУМ Дм. Павличка та спiвдоповiдачiв з привiтаннями до
Конференцiї звернулися представники шахтарiв Червонограду, української
дiаспори з Австралiї, Нiмеччини, Америки, Польщi. Багато гострих
запитань було на адресу Мiнiстра культури УРСР. Загострена увага на
кричущих негараздах на нивi розвитку української культури, освiти.
Оприлюднена iнформацiя про спроби плюндрування пам’ятникiв дiячам
української культури(зокрема, така ганебна акцiя була проведена
невiдомими в жовтнi 1990 р. в Донецьку - вже пiсля республiканської
конференцiї Товариства‚ i ДТУМ вжило заходiв по недопущенню
подiбного у майбутньому). Констатовано недостатнi зрушення у виконаннi
“Закону про мови...” в рядi регiонiв, зокрема на Донеччинi. На
Конференцiї пiдвищена увага була придiлена фiрмам i малим
пiдприємствам, що утворюються з iнiцiативи Товариства. Крiм того, на IIй Конференцiї ТУМ була прийнята нова назва “Товариство української
мови iм.Т.Шевченка “Просвiта”, що не тiльки вiдобразило майбутнiй
ключовий напрямок дiяльностi Товариства, але й iсторично показувало
неперервнiсть дiяльностi вiдомих українських “Просвiт” XIX i початку
XX столiтть. Почесним Президентом Товариства української мови обрано
Дм.Павличка. Новим головою Товариства - вiдомого поета Павла
Мовчана. Заступниками Голови - Р.Iваничука, В.Куєвду, А.Мокренка,
А.Носенка, В.Ющука - людей рiзного фаху i рiзного стилю роботи.
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23 грудня 1990 року в Днiпропетровську вiдбулася ще одна помiтна
подiя - республiканська науково-практична конференцiя схiдних областей
“Закон про мови i наш край”, зорганiзована Центральним Правлiнням
ТУМ. Була там i делегацiя ДонТУМ. Доповiдь вiд Донеччини зробив
голова ДонТУМ В.Бiлецький. В ухвалi конференцiї, зокрема, вiдзначено
катастрофiчний
стан
з
українськими
школами,
газетами,
книгодрукарством в Схiднiй та Пiвденнiй Українi i висловлена
впевненiсть, що ситуацiю можна докорiнно виправити тiльки в незалежнiй
Українськiй державi.
Ось такий напружений i цiкавий, багатий на подiї, весь у робочій
напрузі, боротьбi i важких, але таких необхiдних перемогах видався 1990й.

5. БУРЕМНИЙ 1991-й
Вочевидь, саме 1991-й
був апогеєм “оксамитової“ нацiональнодемократичної революцiї в Українi 1989-92 рокiв. Дiйсно, подiї, що
вiдбулися цього року, були неординарними, доленосними для
сьогоднiшньої
України-Руси
спроба
антиконституцiй-ного
лiворадикального перевороту в СРСР - так званий ГКЧП(Государственный
Комитет по Чрезвычайному Положению); прийняття Верховною Радою
України Акту про державну незалежнiсть України; вибори Президента
України i Всеукраїнський референдум з питання незалежностi України. На
всi цi подiї надзвичайної ваги Донецьке Товариство української мови
реагувало адекватно, ведучи масову просвiтницьку та культурологiчну
роботу. 1991-й характерний посиленням контактiв Схiд-Захiд‚ i це
вiдобразилося в творчих поїздках ряду колективiв Галичини на Донбас.
Цього року продовжувалося всенародне Свято Козацької Слави з нагоди
500-рiччя Запорiзької Сiчi, відбувся фестиваль “Червона рута-91”.
Товариство української мови Донеччини приймало активну участь у цих
подіях.

Співаючий Донбас‚ співаюча Україна
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Нацiонально-демократичний рух у країнах Балтiї - Литвi, Латвiї та
Естонiї - в 1988-91 рр. називали iнколи “спiваючою революцiєю”, бо
сотнi тисяч людей, якi протестували проти радянського режиму виходили
на майдани i... спiвали. Своїх народних, патрiотичних пiсень, нацiональнi
маршi, гiмни.
Щось подiбне, але трохи в iншiй формi було і в Українi. Спiваючий
Захiд приїздив до Сходу, а спiваючий Схiд їздив на гостину до Заходу. В
1991 роцi на Донбасi побувал цiла художнi колективи з Галичини, якi
приймало, влаштовувало, якими опiкувалося ДонТУМ. Це - група
“Вертеп” Тернопiльського комбайнового заводу, артисти Львiвської
обласної фiлармонiї, ансамбль “Ватра” тернопiльського НВО “Ватра”.
А 13 вересня 1991 р. Донецька обласна фiлармонiя в найбiльшому
концертному залi Донеччини “Юнiсть” влаштувала 1-й тур фестивалю
“Червона рута-91”, де були представленi й колективи, виконавцi вiд ДТУМ
або за сприяння ДТУМ(координувала цю роботу вiд Товариства В.Тиха).
У червнi донецькі шевченківці були запрошенi на фестиваль козацьких
пiсень в Запорiжжi, а в серпнi там же велика делегацiя ДонТУМ була
свiдком i учасником грандiозного дiйства - фiналу фестивалю “Червона
рута-91”.
Отож, не тiльки Прибалтика спiвала в переддень великих змiн - Україна,
ця “спiваюча республiка” не вiдставала. Якщо замислитися, фiлософськи
пiдiйти до цього феномену “спiвочостi“, то побачимо всезагальне,
всенародне духовне пiднесення. Душа народу вiдчувала: ось-ось грядуть
великi, доленоснi змiни. Вiдчувала це i... спiвала.

Рейд “Козацькими шляхами”
Мета рейду була проста i достойна: ознайомити широкi маси донеччан з
iсторiєю козацтва в Українi, пробудити дух козацького братерства,
самопожертви в iм’я народного блага, дух патрiотизму й звитяги, запалити
в серцях наших сучасникiв, особливо молодi, святий вогонь пам’ятi про
вiдважних оборонцiв i будiвничих нашої держави - України. ДТУМ
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намагалося охопити якщо не всi, то максимум мiсць, куточкiв, поселень
причетних до iсторiї Українського козацтва в нашому краї. Органiзацiйно
організували похiд в два етапи - регiональний та республiканський.
На Донеччинi ДонТУМ та Рух запланували 4-ри регiональнi походи
“Захiд”- на Селидове, “Пiвнiч”- по маршруту “Донецьк-КонстянтинiвкаДружкiвка-Слов’янськ-Слов’яногiрськ-Перелесне”,
“Пiвдень”на
Марiуполь i “Схiд”- по маршруту “Донецьк-Макiївка-ХарцизькШахтарськ-Торез-Снiжнянськ-Донецьк”.I майже все вдалося! А як - то
цiла iсторiя. Бо в умовах адмiнiстративного тиску, регiональних
особливостей, та ще й досить сильного обкому КПУ, всiх служб (
включаючи і КДБ) вiльно “гуляти” з нацiональними синьо-жовтими
прапорами по Донбасу-91(до ГКЧП) - це була справа не з легких.
Сьогоднi можна привiдкрити “завiсу” над “технологiєю” органiзацiї
масової акцiї “Козацькими шляхами”, яку ДТУМ i Рух разом з
Кальмiуською паланкою застосували в регiональних рейдах-походах по
Донеччинi. Власне все було просто. По-перше, ДТУМ заручилося ( i в
цьому допомiг народний депутат Микола Поровський) листом Ради
Мiнiстрiв України про сприяння походу скрiзь в Українi ( № 28-1131/ 9 вiд
14.05.91р. за пiдписом Заступника Голови Ради Мiнiстрiв УРСР С.
Комiсаренка). Зрозумiло, що мiсцева влада повинна була “робити пiд
козирьок”. По-друге, сама пiдготовка до походу велася дуже тихо‚ i , як
правило, транспорт замовлявся не вiд ДТУМ, Руху, козацьких громад, а
вiд “нейтральних” органiзацiй - пiдприємств‚ iнститутiв тощо. Про те, що
буде не “похiд вихiдного дня” з традицiйним застiллям на природi, водiй
замовленого автобусу дiзнавався пiсля виїзду на маршрут. Треба вiддати
належне водiям донецьких АТП - всi вони (тi, що обслуговували нашi
рейди) дуже тепло сприймали такi “несподiванки”, допомагали
встановлювати на автобусi синьо-жовтi прапори, враз переходили на
українську - одним словом, вливалися в нашу дружну рейдiвську сiм’ю.
Саме влітку під час походів по Донеччині наш край відвідали
керівники Товариства української мови Чікаго - проф Віра Боднарук та
Богдан Боднарук Правління ДТУМ відтоді постійно підтримує добрі
контакти й розвиває співпрацю двох Товариств ТШевченка які утворили
своєрідний міст Донецьк-Чікаго
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Тепер трохи про самi походи. Кожен з них був по-своєму складним.
Перший - на Селидове почався по сутi у Макiївцi, де арендували автобус i
де осередок ТУМ при клубi iм. Лесi Українки (вiн же ансамбль пiснi
“Червона калина”) взяв на себе майже всi клопоти по “пiсенному”
забезпеченню походу. Газети, лiтературу готував незамiнний, дуже
сумлінний i точний у цих питаннях Геннадiй Бутко. Керiвник походу В.Бiлецький. Таким чином, виїхавши з Макiївки ми без перешкод
“прорвалися” аж до поста ДАI бiля Селiдового. Власне, це були першi
випадки появи на дорогах автобусiв уквiтчаних‚ “нацiоналiстичними”, з
точки зору комунiстичної адмiнистрацiї, прапорами. Тому стан
розгубленостi мiлiцiї перед людьми, якi абсолютно вiльно i смiливо себе
поводять‚ немовби то “власть уже сменилась”, зрозумiлий. Зупинивши
рейдівський автобус ТУМ, мiлiцiя просто не знала, що робити далi.
Розрядила ситуацiю телефонна розмова В.Бiлецького з адмiнiстрацiєю
Селидового з того ж поста ДАI. Пiд напором аргументів Товарисва,
“бетонної“ впевненостi що робиться законна справа, “освячена” Кабмiном
України мер Селидового “здався”, i рейдівці в’їхали в оточеннi мiлiцiї в
центр мiста‚ де швидко i активно зорганiзували “спiвоче поле”, буквально
струснули мiсто вiд сну. Сотнi газет, книг дуже швидко розiйшлися по
руках. До пам’ятникiв козакам лягли квiти шани. I тут мер оговтався
(можливо встиг проконсультуватися вище) - акцiя в Селидовому на жаль‚
не дiстала свого продовження, як було заплановано, на шахтi в
м.Українську, де стоїть пам’ятник Богдану Хмельницькому. Пiсля
концерту-мiтингу в м.Селидове автобус взяли в мiцнi міліцейські “шори”
i спровадили на донецьку трасу. Але й то була перемога (залишалося
пiвтора мiсяці до ГКЧП).
Другий рейд за напрямком “Пiвнiч” відбувся в переддень 16 липня роковин прийнят-тя Декларацiї про державний суверенiтет України. У
Костянтинівцi i Дружківцi учасники рейду разом з мiсцевим осередком
ТУМ провели мiтинги та урочистi ходи мiстом. Над Сiверським Дінцем у
Слов’яногiрську влаштували табiр. I тут виникла iдея: поставити 16
липня український нацiональний прапор на Слов’яногірських горах. Але
де саме? Як технiчно це здiйснити? Проблему взявся вирiшити
М.Тищенко. I скоро на свiчцi-шпицi, майже на вершинi однiєї з
Слов’яногiрських гiр замайорiв український нацiональний двоколор.
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А на 16 липня 1991 року весь багатокiлометровий табiр (тут завше в цей
час багато відпочиваючих з усього шахтарського краю) вздовж
Сiверського Дiнця, - всi намети якимось чарiвним i несподiваним чином
розквiтли
небесно-золотим цвiтом. Маленькi прапорцi, стрiчечки,
прапори... А лiві говорить - символiку не сприймає Донбас. Люди не
сприймають ( i нiколи не сприймуть! ) погане життя, вiдсутнiсть
перспектив. Не в символiцi справа. Вона врештi-решт не самоцiль, а засiб,
духовна основа побудови кращого життя - для всiх i для кожного. Так що
ми були свiдками того, що iсторична пам’ять в народi живе, нацiя попри
всi духовнi i справжнi Чорнобилi самоусвiдомлює себе, живе i дiє.
Головне - необхiднi умови цього прояву загальнонацiонального єднання .
Пiсля “кола” по селах Слов’янщини ( у кожному залишали багато
лiтератури, газет, мали короткi розмови з селянами) шевченківці дiсталися
Прелесного, де є хороший музей пiд вiдкритим небом, створений
великим ентузiастом - народознавцем В.I. Шевченком. Вiдвiдали музей, у
мiсцевий школi на урочистому засiданнi ТУМ вручили першi посвiдчення
та бiблiотечки літератури молодим членам Товариства - школярам.
А восени 1991 року за iнiцiативою члена правлiння Донецького мiського
ТУМ МиколиРучки, вчителя з лiцею при ДонДУ,- було повторено рейд
“Пiвнiч”, тепер вже для учнiв лiцею.
Третiй рейд -“Схiд”- був теж вельми цiкавий. Уже в Макiївцi рейдівців
зустрiчав великий гурт людей - головним чином з місцевих осередкiв ТУМ
при клубi iм. Лесi Українки i “Барвiнок” Павла Пшеничного. Тут же в
центрi Макiївки влаштували урочистий хiд. У Харцизьку, Шахтарську,
Торезi - мiтинги, якi перемежовувалися
номерами художньої
самодiяльностi. А от у Снiжному чудовий мiсцевий пiсенний жiночий
колектив супроводив рейд до Савур-Могили. Зрозумiло‚ у всiх мiстах
осередки i об’єднання ТУМ i Руху проводили зустрiчi з людьми. А потiм
пiд Савур-Могилою‚ в старому козацькому урочищi‚ рейдівці готували
кулiш, дивилися на зорi, спiвали старих козацьких пiсень, згадували
призабутi сторiнки iсторiї, мрiяли про майбутнє України-Руси ... Таке не
забувається.
Що ж до четвертого походу в Марiуполь, тобто в древню козацьку
Домаху, то вiн не вдався. Треба сказати, що в цьому десь винне i саме
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Правління ДТУМ, бо пiсля успiшних трьох рейдiв “розслабилося” i ...
замовило автобус на 3-4 серпня не через якесь N-не пiдприємство, а
прямо для ДТУМ. Вiдверто написали мету - козацький рейд. АТП №11-421 прийняло заявку, ми її оплатили, але автобус не прийшов. Чому?
З екологiчних причин‚ - так пояснив директор В.Капустiн. Виявляється, в
нiч з п’ятницi на суботу 3 серпня ( о, яка оперативнiсть!) Марiуполь
“закрили” для автобусного транспорту. Потiм, правда, вiдкрили, але рейд
було зiрвано. Товариство Марiуполя саме провело Свято Козацької Слави
в Марiуполi. Ось так iнколи вiдчувся “характер” i “норов” Системи. Але
i вона була “бита” не раз. Висловлюючись спортивними термiнами ,
рахунок “Система - ДТУМ”в матчi “Козацькими шляхами - 91” став
пiсля регiональних походiв по Донеччинi 31 на нашу користь. А пiсля
рейду на Чортомлицьку Сiч i взагалi став 41. Правда десь за 20-30 км. вiд
Сiчi днiпропетровська мiлiцiя , створивши “ящурний кордон”, не пускала
рейд без певної “обробки” керiвництва. У керiвника походу В.Бiлецького
взяли всi данi де працює, де живе, де прописаний, чи сiмейний i т.д. i т.п.
Ох‚ вже ця мiлiцiя... Власне й не мiлiцiя - Система. Залякує, тисне при
будь-якiй нагодi. Але шевченківці до того були вже звиклi. На те й
Товариство.
Свято Козацької Слави-91 на Сiчi вiдбулося 8-11 серпня i було
менш масштабне‚ нiж у 1990 роцi. На узбережжi Олексіївської затоки
зiбралося “всього” декiлька десяткiв тисяч чоловiк. Вiдбулася панахида
на могилi Кошового отамана Iвана Сiрка, ввечерi - козацькi забави. А 9
серпня учасники свята всi ... збирали городину . Так‚ так - попри всi
недоброзичливi закиди про “спiваючi рейди”, ми допомагали мiсцевим
колгоспам збирати врожай. I непогано працювали. Як мовиться, “з
вогником”. Далi - Рада українських козацьких товариств, освячення мiсця
iсторичного козацького заповiдника, мiтинг, концерт-єднiсть
на
спiвочому полi, запалення Великої ватри, потiшнi вогнi, салют, спiви,
танцi. Ось яка була програма святкування 500 - рiччя українського
козацтва в рiк 1991-й. Щасливий той, хто там був, ковтнув свободи , вiтру
вiльного козацького, склав присягу на древнiй шаблi-домасi на священнiй
землi лицарства козацького.
У кiнцi ж свята вирушили на Хортицю в Запорiжжi, на фестиваль
“Червона Рута - 91”, який вiдбувався на переповненому вщент стадiонi.
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Сьогоднi цей фестиваль має вже мiжнародну славу. Але починається вона
ще в 1989-у, 1991-у.
Насамкiнець треба сказати, що всi цi рейди-91, походи, поїздки,
робилися у вихiднi i вiдпустки. Спонсорами виступали “новi українцi“ з
Донеччини, а також Донецьке вiддiлення Українського Фонду Культури
(голова- В.Пугло). Несподiвано iнтерес до наших походiв виявила
Донецька обласна станцiя юних туристiв та обласне управлiння народної
освiти. Вони вважали за доцiльне використати досвiд походiв козацькими
шляхами по рiдному краю - Донеччнинi. Методист станцiї юних туристiв
Тамара Ускалова з допомозi членiв ДонТУМ П.Лаврiва та В.Бiлецького
розпочала роботу над посiбником для молодi “Козацькими шляхами
Донеччини”.
А до “чрезвычайки” в СРСР залишалося трохи бiльше тижня...

Обережно: ГКЧП !
Кожен з Товариства прореагуав на заколот в Москві по-своєму. Хтось
вийшов на майдан i став у пiкет, хтось написав сам листiвку, хтось
надiслав телеграму протесту. Але багато хто нiяк себе не виявив - це теж
треба визнати. Люди, якi чудово пам’ятали сталiнськi репресiї,
голодомори‚ просто... злякалися. I не треба їх у тому звинувачувати. Бо як
говорить мудре прислiв’я‚ не боїться тiльки дурень, а розумний страх
переборює. Перебороли страх i стали в пiкет проти ГКЧП в Донецьку
шевченкiвцi М. Тищенко, М. Захаров, В. Мазанов, I. Шутов, iншi. На
другий день путчу в Донецьку на квартирi у I. Шутова було зiбрано у
повному складi надзвичайнi збори Правлiння ДТУМ. Прийнято звернення
i iнструкцiї первинним осередкам ТУМ. Все це було негайно
вiддруковано, розмножено на ксероксi i негайно надiслано в осередки.
20 серпня члени Правлiння ДТУМ i ДКО Руху В. Бiлецький, М.
Тищенко, I. Шутов, В. Тиха взяли участь у зборах керiвникiв i активiстiв
громадських та громадсько-полiтичних органiзацiй, якi виступили проти
ГКЧП. Збори вiдбулися в примiщеннi Донецької мiської ради. Крiм
керiвництва ДТУМ та Руху на зборах були присутнi депутати мiськради,
представники “Меморiалу”, союзу демократичних сил “Єднання”,
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єврейського товариства “Тхiя”, нiмецького “Вiдродження”, Донецького
товариства iнвалiдiв та Партiї демократичного вiдродження України.
Розглянули питання полiтичної ситуації в країнi, областi i мiстi, тактики
дiй демократiв. Вирiшили пiдтримати звернення депутатiв мiськради
Донецька (треба вiддати належне її антипутчистськiй позицiї) до Президiї
ВР України i мешканцiв Донецька, направити телеграму Л.Кравчуку про
пiдтримку конституцiйних органiв влади.
Подiї ж розвивалися дуже швидко‚ i вже на третiй день для всiх стала
ясною неодмiнна поразка путчистiв...
Країна зiтхнула з полегшенням, а iсторiя отримала дивовижне
прискорення, що й змiнило карту континенту.

Акт незалежності України підтримуємо !
24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила Україну незалежною
державою. Крiм того, 26 серпня Президiя Верховної Ради прийняла
рiшення про тимчасове ( до розслiдування участi КПУ у заколотi)
припинення дiяльностi компартiї України. Як потiм було встановлено i
документально пiдтверджено така участь була безпосередньою. Тому
заборона дiяльностi КПУ залишилася чинною. В країнi, таким чином,
створилася якiсно нова ситуацiя‚ в якiй Товариство теж повинно було
дiяти по-новому бiльш вiдкрито i результативно, у тiснiй спiвпрацi з
новою владою - владою, яка задекларувала незалеж-нiсть України.
Зрозумiло, що у владних органах залишалася велика частина “вчорашнiх”,
але всi вони(хоча б зовнi, на людях) висловлювали готовнiсть до змiн - i
себе, i держави.
Першим помiтним виявом пiдтримки Акту незалежностi України стали
Форуми
iнтелiгенцiї,
якi
вiдбулися
невдовзi.
Товариство,
найактивнiшим чином взяло в тому участь. Бiльше того, - було
спiворганiзатором регiонального Форуму представникiв iнтелiгенцiї
Донеччини. А на участь в республiканському форумi Товариством були
заявленi вiдомi представники iнтелiгенцiї Донбасу М.Чумаченко директор Iнституту економiки промисловостi АН України, академiк;
Б.Лiвшиць - науковець-економiст, професор; I. Пасько - науковець53

фiлософ, професор та iн. Крiм того, учасниками форуму стали голова
ДТУМ науковець В.Бiлецький, члени Правлiння ДТУМ мистецтвознавець
В.Тиха, науковець М.Тищенко, юрист I.Шутов, iнженер В.Ребрик.
В органiзацiї форуму на Донеччинi, який вiдбувся 27 жовтня 1991 р. у
сесiйному залi Донецької облради, взяла участь i обласна адмiнiстрацiя,
депутати рiзних рiвнiв. Зокрема, заступник голови облради В.I.Петренко,
депутат облради професор Микола Олiйник, народнi депутати України
I.Заєць, П.Кислий. Були й гостi з-за кордону - українцi дiаспори.
Найпомiтнiший з них - Юрiй Iхтiаров, родом з Донецька, шахтарського
походження, який займав пост Мiнiстра Уряду УНР в екзилi(вигнаннi)в
США. Ось як згадує пан Юрiй цей форум“Тодi в Українi вiдбувалися
настiльки значнi подiї, що ми, - старшi борцi за незалежнiсть нашої
держави, - просто не могли сидiти склавши руки. I я поїхав на рiдний
Донбас, де народився, закiнчив школу i звiдки мене юнаком вивезли як
“остарбайтера” до Нiмеччини. Приїхав додому в Донецьк i занурився у
вир подiй, зокрема, побував на форумi iнтелiгенцiї. Тут, вже в залi
засiдань‚ познайомився з головою Товариства української мови Донеччини
п. Володимиром Бiлецьким, давав iнтерв’ю телебаченню, бачив багато
достойних людей готових будувати нову Україну. Але бачив i тих, хто
вичiкує, тримає “нiс по вiтру”. Взагалi було радiсно, переповнювала
гордiсть за мiй народ, що прокидався, пiднiмав голову. Разом з тим було
розумiння того, що вiдродження культури, мови, економiчнi реформи, якi
неодмiнно грядуть, будуть нелегкими. Дуже вже багато було
розруйновано й занехаяно в самому ставленнi до працi, власностi,
законностi, культури за роки радянської влади...“
Ось яке звернення прийняв донецький форум 27.10.91 р.
“Представники iнтелiгенцiї Донеччини, зiбравшись на свiй Форум,
заявляють про пiдтримку Акту незалежностi України, проголошеного
Верховною Радою 24 серпня 1991 року, який вiдповiдає вiковiчному
прагненню народу України до волi. Також пiдтримуємо полiтику
Верховної Ради, спрямовану на економiчне й культурне
спiвробiтництво України з суверенними державами колишнього
Союзу та iншими країнами свiту.
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Ми вважаємо, що тiльки в єдинiй, сувереннiй i демократичнiй
Українi найбiльш ефективно можуть бути вирiшенi духовнi,
нацiональнi, соцiально-економiчнi, екологiчнi та iншi пекучi проблеми
нашого суспiльства.
Закликаємо трудящих Донеччини в день Всеукраїнського
референдуму 1 грудня цього року пiдтвердити Акт Верховної Ради
України про незалежнiсть i самовiдданою працею кожного
громадянина закласти мiцнi пiдвалини демократичної Української
держави.“

Референдум час істини
Уперше за останнi три з половиною столiття Україна одержала
реальний шанс мирним шляхом реалiзувати iдею вiдновлення незалежної
держави. I зробити це, зокрема, шляхом референдуму, тому що саме воля
народу є найвищою. Власне останнє i обумовило надзвичайну важливiсть
всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.
Пiсля буквально вражаючих результатiв бiля 92% “За” пiдтримку
Акту незалежностi України на Донеччинi, зразу ж якось забулося, що були
(i є) сили, якi , м’яко кажучи, “проти”. Призабулося, як розвивалася тодi
ситуацiя, хто i по яку сторону “барикад” стояв. Згадаймо ж той час.
Осiнь 1991-го. В Марiуполi - спроба створення “Движения в защиту
русскоязычного населения Донбасса”, в Єнакiєвому проросiйськи
орiєнтований депутат СРСР Гончаров з групи “Союз” створив “Комитет
защиты Гончарова”. Грубо i навiть брутально щодо святих патрiотичних
почуттiв українцiв висловлювалися члени цiєї групи. I також готувалися
дiяти. Ось фраза з виступу напередоднi ГКЧП iншого вiдомого депутата
СРСР вiд Донеччини на нарадi вузького кола партiйцiв - керiвникiв
Київського райкому м. Донецька (аудіозапис було зроблено симпатиком
ТУМ - Руху, патрiотом України, який був на цiй нарадi)  “... Если это
случится (мається на увазi незалежнiсть України - прим. ред.)‚ у нас уже
соответствующие организации есть и мы будем вести вопрос к тому,
чтобы Левобережная Украина  Донбасс, Харьков, Крым, Запорожье,
Днепропетровск отделились в республику. Или им ( тобто Центральнiй i
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Захiднiй Українi - прим. ред.) я бы предложил дать автономию - если их
это так интересует, пусть в этой автономии они стоят хоть на ушах..“
Як бачите, слова не добиралися, методи теж , але є чiтка i ясна позицiя на
розчленування України. Нiяк не можна забувати , що цi сили були, вони
жорстко протистояли нацiонально-демократичним силам. Боротьба,
власне, продовжується i зараз, тiльки iншими методами...
Дiяв тодi на Донеччинi, дуже малочисельний, але агресивний “Донецкий
Интерфронт”. Згодом було зареєстроване “Интернациональное движение
Донбасса”(Заблоцький В.П.‚Корнілов Д.В.‚ довідник “Донецкая область
политические
партии‚
движения‚
общественные
организации”‚Донецк‚1994). Ось декiлька витягiв з його “Манiфесту” “...
у народа (этноса), как целого, нет и не может быть никаких прав и
интересов... говорить можно лишь о национальных правах конкретной
личности...“‚ “...никакая группа лиц, сколь велика она ни была ... не имеет
права выступать от имени всего народа, выражать и защищать
интересы всей нации”‚ “... говорить о каких-либо “коренных” нациях
бессмысленно и оскорбительно для других народов, живущих на этой
территории.“ I т.д. в тому ж “дусi iнтернацiоналiзму”, який майже не
залишає жодних можливостей на нацiонально-культурне, економiчне i
полiтичне вiдродження України як незалежної держави українського
народу.
Але сам народ вже був “заряджений” на змiни, хоча ще зважував,
“примiряв” сiм разiв, щоб один раз “вiдрiзати”. Донецьке Товариство
своєю просвiтницькою дiяльнистю допомагало зробити свiй вибiр
кожному громадянину - на користь незалежної Української Держави. Було
проведено ряд просвітницьких та агітаційних “рейдів на колесах”‚ зокрема
один з них під керівництвом Володимира Клименка - по віддаленіших
селах Донеччини на російському прикордонні. Треба зауважити, що
ДТУМ у 1989-91рр. весь час нарощувало свiй вплив на громадську думку
широких верств населення. Головним iнструментом цього впливу,
зрозуміло, було обрано засоби масової iнформацiї - телебачення, радiо,
преса. За вересень-жовтень-листопад 1991 року ( час пiдготовки до
референдуму) ДТУМ настiльки активiзувало роботу через ЗМI, що
сумарно (виступ всiх активiстiв) охопило бiля 60 млн. чоловiк. Тобто,
шевченківці звернулися до кожного жителя Донеччини бiльше 10 разiв. І
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це було далеко не єдиним виявом громадської активностi - на той час
потужно дiяв Рух, ряд новостворених нацiонально-демократичних i
демократичних партiй. Голос ТУМ Донеччини влився у потужний хор “За
нашу i вашу свободу”, “За демократiю, добробут i незалежнiсть”. Причому
остання сприймалася не як самоцiль, а частiше як запорука, гарант, як
засiб виходу з економiчної кризи, як головна умова досягнення високого
рiвня життя громадян України, нацiонально-культурного вiдродження
українського народу й iнших етносiв нашої землi. Без сумнiву, дуже
високi результати референдуму 1 грудня за незалежнiсть України
пояснюються поєднанням i взаємодоповненням нацiонального й
соцiального факторiв. Полiтикам i громадським дiячам цього нiколи
не можна забувати, бо той чи iнший ухил нiколи не принесе тривкого
й стабiльного успiху. В площинi органiчного поєднання “нацiональне соцiальне”, “iнтереси iндивiда - iнтереси держави” i треба шукати
українську нацiональну iдею, яка без сумнiву, спрацює. Час iстини референдум 1 грудня 1991 року є беззастережним тому
пiдтвердженням.

Товариство будується й перебудовується
1991-й рiк для Донецького Товариства української мови позначився
активним будiвництвом органiзацiї. 13 березня було здiйснено ще одну
спробу реорганiзації найбiльшого серед мiських - Донецького Товариства.
На загальноміській конференцiї ТУМ було обрано нове керiвництво голова Правлiння Олександр Рожко, члени Правлiння - В.Рижкова,
М.Ручка, М.Любенко, Л.Пилипенко. На жаль, як потiм виявилося, i це не
змiнило радикально ситуацiї - обласне Правлiння “працювало за двох” - за
себе i за мiське донецьке. Тобто створити мiцного самостiйного
керiвництва Донецького мiського об’єднання ТУМ не вдавалося.
Зате вдалося інше - суттєво змiцнити i органiзацiйно упорядкувати
структуру обласної органiзацiї. На 3-й Конференцiї ДТУМ 28 квiтня 1991
р. головою було переобрано Володимира Бiлецького, заступниками
голови обранi Вадим Олiфiренко, Федiр Олехнович, вчитель з Горлiвки
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Юрiй Мельник. Крiм них у Правлiння увiйшли вже згадувані вище В.
Ребрик, В. Тиха, М. Тищенко, а також iнженери Вiталiй Журавель,
Владислав Пржегорлiнський та шахтар Микола Жовнiренко. Ревiзiйну
комiсiю склали шахтарi Микола Яковенко, Павло Пшеничний та викладач
математики ДДУ Микола Мельниченко. На жаль, доцент Вiра Познанська
18.03.91р. попрохала вивести її зi складу Правлiння у зв’язку з
“переобтяженiстю на освiтнянськiй нивi“, а також вибула Галина
Гордасевич - поїхала до Львова жити i працювати.
В Раду ДТУМ крiм членiв Правлiння увiйшли I. Шутов, О. Рожко, В.
Рижкова, А. Загнiтко, А. Чiлiнгарян, кандидат технiчних наук Володимир
Грушко(всі - Донецьк), М. Яковенко, кандидат технiчних наук Василь
Гребенюк (Макiївка), Сергiй Черевко (Горлiвка), Любомир Гудз, Анатолiй
Мороз (Марiуполь), Лiлiя Баєва та Людмила Сапунова (Докучаївськ),
iнженерВНоворинський
(Краматорськ),
бiблiотекар
Валентина
Петришина (Димитрово), журналiст Ольга Бурда (Авдiївка), В. Зуй
(Костянтинiвка), Валерiй Главинчук (Вугледар), Володимир Пiвень
(Дружкiвка), Вiктор Грiнцев (Снiжнянськ), Лiдiя Ковтуненко (Харцизськ),
Євген Сховпень (Єнакiєве), Ярослав Гомза (Очеретине), шахтар Анатолiй
Бондаренко (с. Костянтинiвка), вчитель Генадiй Авiлов (Дзержинськ),
Юрiй Крамар (Красногорiвка), шахтар, депутат Донецької облради Антон
Талимончук (Антон Феодосiйович був обраний заочно i не змiг взяти
участь в подальшiй роботi ТУМ у зв’язку iз завантаженiстю), вчитель,
депутат Донецької мiськради Iван Декань (Донецьк) та керiвник
Донецького вiддiлення Фонду культури Вiктор Пугло. Ось така була
обрана Рада ДТУМ.
Зрозумiло, на той час Донецьке обласне Товариство української мови
мало розгалужену структуру первинних осередкiв i мiських об’єднань.
Тiльки в Донецьку було 25 первинних органiзацiй, в Марiуполi - 4
осередки (керiвництво Мороз А.М., Гудз Л.С., Дяченко В.Й.), Макiївцi - 5
(керiвники Гребенюк В.В., Пшеничний П.П., Яковенко М.Х., Демкiв Я.С.),
Горлiвцi - 11( Мельник Ю.I., Ряско Л.Б.,Сенчило В.О., Прищепа А.В.),
Краматорську - 2 осередки(голова об’єднання - Новоринський В.М.), а
також осередки в смт. Очеретине, с.Костянтинiвка, м.Димитровi,
м.Докучаївську, м.Авдiївцi, м.Костянти-нiвка, м.Вугледар, м.Дружкiвка,
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м.Снiжному, м.Жданiвка, м.Харцизську, смт.Красного-рiвка, м.Єнакiєве,
м.Дзержинську, м.Слов’янську, с.Прелесне i т.д.
Власне, можна говорити про створення на Донеччинi мiцної
нацiонально-демократичної
органiзацiї
культурологiчного
спрямування, спроможної вирiшувати ряд завдань регiонального
характеру. Iнтелектуальний потенцiал ДонТУМ став досить значним(
бiля 30 кандидатiв та докторiв наук, творча й освiтянська
iнтелiгенцiя, iнженери, лiкарi i т.д.). По сутi це був пiк в розбудовi
ДонТУМ, яке тодi нараховувало бiля 1 500 членiв.
Подальший рiст, розвиток ДТУМ був пов’язаний з необхiднiстю його
часткової професiоналiзацiї, офiсом, технiчним обладнанням. Цi питання
Правлiнню ДТУМ ефективно не вдавалося розв’язати. Напівпідвальне
примiщення на Театральнiй 9 у Донецьку, яке вдалося знайти, було мало
придатне. Стоси листiв щодо виділення повноцiнного офiсу так i
“потонули” десь в кабiнетах обладмiнiстрацiї. Партiї технiки, що як
допомога української дiаспори з Канади надiйшли з-за кордону так i не
потрапили в органiзацiю, “розчинившись” дивним чином по дорозi (див.
додаток). Центральне Правлiння ТУМ в Києвi необхiдної допомоги
ДТУМ(по суті - базовій організації Товариства на Донбасі) попри ряд
звертань так i не надало. Все це сильно гальмувало подальший розвиток
органiзацiї. Бiльше того, наступнi подiї в республiканському Товариствi
української мови “Просвiта” iм.Т.Шевченка сильно зашкодили ряду
обласних об’єднань, особливо на Сходi i Пiвднi України.
А сталося ось що. 12 жовтня 1991 року вiдбулася III-я позачергова
Конференцiя ТУМ “Просвiта”iм.Т.Шевченка в Києвi, яка реорганiзувала
Товариство української мови
у Всеукраїнське Товариство
“Просвiта”iм.Т.Шевченка. Вiд ДТУМ на цiй конференцiї було тiльки двоє
членiв Правлiння - Ф.Олехнович та I.Шутов. В юридичному планi вони не
мали мандата делегатiв, бо донецьку обласну конференцiю ДТУМ iз-за
термiновостi київської конференцiї скликати було неможливо. Подiбна
ситуацiя мала місце, напевно, i в iнших областях, що вже саме по собi
ставить пiд сумнiв питання легiтимностi київських зборiв ТУМ 12.10.91.
як конференцiї. Скажiмо, Харкiвське обласне ТУМ квалiфiкувало тодi цi
збори як “розширену нараду Головної Ради, яку пiзнiше стали
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потрактовувати як лiквiдацiйну конференцiю ТУМу, створення нового
Товариства “Просвiта”.
Як би там не було, але група керiвникiв Центрального Правлiння ТУМ
на чолi з Головою п. П.Мовчаном, п.I.Ющуком та iн. наполягала на тому,
що III Конференцiя ТУМ вiдбулася i Статут нового Товариства “Просвiта”
прийнято, ТУМ реорганiзовано в “Просвiту”. Iнша частина керiвництва
ТУМ на чолi з заступником Голови п.В.Куєвдою, п.В.Радчуком та iн.
вважала недопустимим лiквiдацiю ТУМ шляхом створення на базi його
структур нового Товариства “Просвiта”. Власне, на республiканському
рiвнi виникла жорстка органiзацiйна криза Товариства, яка розколола його
на “ТУМiвцiв” та “просвiтян” i яка, часом, переходила в особисте
протистояння керiвникiв. Щоб зрозумiти що все ж сталося, треба
проаналiзувати глибинну суть подiй. Найбiльш логiчною є така версiя.
Пiсля невдалого путчу(ГКЧП) склалася ситуацiя, яка дозволяла
“одержавити” та “професiоналiзувати” ТУМ, скориставшись, чи то
залишками радянського товариства “Знання”(його офiсами, обладнанням
тощо), чи то державними субсидiями. Для цього, iмовiрно, треба було
створити бiльш помiрковану(хоча б декларативно) нiж ТУМ органiзацiю.
I це робиться. Проаналiзуймо два Статути ТУМ i “Просвiти”. Якщо в
першому однозначно вказано(п.2.1), що “Дiяльнiсть Товариства
спрямована на утвердження української мови у всiх дiлянках
державного й суспiльного життя України, всебiчний її розвиток,
охорону
чистоти
i
самобутностi...“,
то
в
другому
читаємо(п.1.2.)“Дiяльнiсть Товариства спрямована на  а). поширення
знань серед населення; б). формування нацiональної свiдомостi
громадян України...“ i далi ще 5 пунктiв, де є, зокрема i “утвердження
української мови як державної в усiх дiлянках суспiльного життя”.
Отже, спектр дiяльностi Товариства “Просвiта”у порiвняннi з ТУМ було
розширено. Все немов би то правильно... - i розширення дiяльностi
Товариства(до цього йшли), i його професiоналiзацiя. Залишається одне
“але” зроблено то було ШТУЧНО. Ситуацiя в суспiльствi НЕ ВИЗРIЛА
до реорганiзацiї ТУМ в “Просвiту”. Питання МОВИ залишалося(i сьогоднi
залишається ! - про це говорять хоча б колiзiї в Парламентi навколо тези
про державну мову в Конституцiї України) ЦЕНТРАЛЬНИМ. Розпилення
ж дiяльностi Товариства, його швидка переорiєнтацiя, врештi - зменшення
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акцентацiї дiяльностi на МОВI - не тiльки могло породити конфлiкт серед
провiдникiв, але й ослабити низовi органiзацiї(люди вiдiйшли б вiд
скандальної i кон’юктурної органiзацiї). Так могло i не статися, якби
питання перебудови в Товариствi вирiшувалося м’яко, поступово й
толерантно, з урахуванням РЕАЛЬНОI МОВНОI СИТУАЦII в країнi. На
жаль все робилося не так... Протистояння загострилося увечерi 31 сiчня (як
повiдомляла з Києва ст. референт Товариства п.Марiя Погребняк), коли
заст. голови Товариства В.Куєвду було увiльнено з роботи. Зрозумiло, що
цi “революцiйнi“ дiї тягли за собою поглиблення кризи в Товариствi. На
цiй негативнiй нотi й закiнчився 1991-й рiк. Виборовши Незалежнiсть,
отримавши ряд перемог, досягши безсумнiвного успiху, прогресу ми, на
жаль, не уникли i “хвороб росту”.

6. 1992-й РЕАЛIЗМ НА ТЛI ЕМОЦIЙ
Ще в 1990-91 рр. вiд прагматично, рацiонально мислячих i дiючих
людей на рiзних рiвнях нацiонально-демократичного руху лунали заклики
ставати до бiльш конкретної результативної роботи для Української
держави, не обмежуючись пропагандою, шоу-заходами, мiтингами тощо.
Тодi, на хвилi емоцiйного сплеску це далеко не всiма сприймалося, а ще
менша кiлькiсть людей до того дослухалася. В 1992-у не тiльки мислячому
українському електорату, але й бiльш широкому загалу ставало все бiльш
зрозумiло, що переiменування УРСР в незалежну Україну автоматично не
приносить бажаних плодiв. Для досягнення реальної незалежностi,
реальної демократiї, реального високого добробуту, реального
нацiонального вiдродження треба дуже серйозно й, напевно, довго
працювати. Не “любительськи”, а на високому професiйному рiвнi. Не час
вiд часу, а постiйно. Не “досхочу”, а на конкретний результат. I головним
принципом в цiй роботi повинна бути консолiдацiя всiх здорових сил,
координацiя дiй спорiднених, об’єднаних однiєю iдеєю партiй, рухiв,
товариств. Цi аксiоми все бiльше i бiльше не просто звучали як побажання,
а ставали нагальною необхiднiстю, без якої далi йти в побудовi держави
майже неможливо.
Але сильною залишалася й iнерцiя емоцiй, легке, романтичне
сприйняття подiй, безпiдставний оптимiзм(“та справу вже зроблено!”).
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Вiдповiдно й 1992-й рiк позначився поєднанням цих двох начал - все
зростаючого реалiзму у всiх сферах(економiцi, полiтицi, культурi) i ще не
згаслого емоцiйного вибуху, романтичного i дещо наївного запалу
“спiваючої революцiї“.

Заснували “Східний часопис”
Якщо подивитися на перше Свiдоцтво про реєстрацiю перiодичного
друкованого видання - нашої газети “Схiдний часопис”, за № ДЦ 381 вiд
24 квiтня 1992 року, то в графi “засновник” читаємо “Трудовий колектив
редакцiї газети “Сiльська Донеччина”. Але фактичним засновником, без
сумнiву, стало Донецьке обласне Товариство української мови iм.
Т.Шевченка “Просвiта” (так як республiканське Товариство, де ми були
зареєстрованi, тодi вже називалося “Просвiта”, то й ми до 25.10.92 р.
доточували до своєї назви це вельми авторитетне i значне слово) i ДКО
Руху. Точнiше, як було зазначено в перших числах газети, “фундаторська
редакцiйна колегiя”, в яку входили Голова ДТУМ, член Проводу ДКО
Руху, В.Бiлецький, члени Правлiння ДТУМ В.Олiференко i М.Тищенко
(вiн же - заступник Голови ДКО Руху), члени ДТУМ, журналiсти Анатолiй
Єременко , Свiтлана Єременко, Олег Пашкевич. А до чого ж тут
“Сiльська Донеччина”? Треба сказати, що справа заснування нового
пресового органу вельми складна. Коли органiзацiя не має великих
фiнансiв, досвiду, вiдповiдних кадрiв i бази, то краще всього спробувати
заснувати газету, дiючи поетапно “додаток - самостiйне видання.“ Отже,
“Сiльська Донеччина” в цьому випадку “пiдставила плече” (i велика їй
дяка за це), як сильнiщий в галузi мас-медiа, партнер. Опiкувався
“Схiдним часописом” в редакцiї “С.Д.“ Володимир Iльїн, який як
професiонал багато зробив для того, щоб нова газета мала своє обличчя.
Власне, заснування i становлення обласної газети “Схiдний часопис”це один з важливих i найпомiтниших результатiв дiяльностi ДТУМ. Тому
на цьому ми зупинемося нижче. А зараз декiлька слiв про фундацiю
“Схiдного часопису”.
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Про власний пресовий орган шевченківці говорили з моменту
заснування ДТУМ у 1989 роцi чи не на кожнiй конференцiї i засiданнi
Правлiння. Але питання “визрiло” тiльки восени 1991 року. В листопадi груднi особливо на цьому став наполягати Вадим Олiфiренко. Голова
ДонТУМ Володимир Бiлецький провiв ряд консультацiй, зокрема, з
керiвниками вiддiлiв газети “Сiльська Донеччина” Володимиром Iльїним
та Анатолiєм Єременком, газети “Акцент” Свiтланою Єременко,
пресагенцiї “Схiд” Олегом Пашкевичем i 26.12.91 року уклав з Головним
редактором “Сiльської Донеччини” В.П. Новiковим договiр(архів ДТУМ)
про видання у сiчнi 1992 року спецвипуску для ДТУМ iм. Т. Шевченка
“Просвiта”. Безпосередньо опiкуватися газетою люб’язно взявся
Володимир Iльїн. “Портфель” першого номера газети названої “Схiдний
часопис” (варiант В.Бiлецького) наповнив досвiдчений журналiст
А.Сременко, доцент В.Олiференко, викладач М.Мельниченко. Багато
матерiалiв пiдготував В.Бiлецький. Кошти за випуск ( 10 000 крб. - на той
час це була досить значна сума) перерахував I.Шутов з фiрми
“Вiдродження”, заснованої за iнiцiативи ДТУМ. Тобто, “спрацювала”
наша структура. Весь наклад газети, що вийшла 16 сiчня 1992 р. - всi 10
000 прим. були переданi в донецький “Союздрук” для реалiзацiї i досить
швидко розiйшлися. Правда, велика iнерцiйнiсть руху коштiв i галопуюча
iнфляцiя значною мiрою “з’їли” грошi, якi мали повернутися. Але сам факт
випуску газети, велика зацiкавленiсть донечан порадували. Це був успiх !
Газету помiтили, її привiтали народнi депутати Дмитро Павличко,
Вячеслав Чорновiл, Лесь Танюк, голова видавництва “Смолоскип” Осип
Зiнкевич, Генеральний секретар Свiтового Конгресу Вiльних Українцiв
Василь Верига.
Але вiдпочивати “на лаврах” не дав той же Володимир Iльїн з
“Сiльської Донеччини”. Вже в 20-тих числах сiчня вiн потелефонував
В.Бiлецькому i наполягав на негайнiй пiдготовцi
№ 2 “Схiдного
часопису”(бо технологiя випуску газети вимагає опiкуватися про все
завчасно - i про матерiали до друку, i про фiнанси на видання). За тiєю ж
“разовою” технологiєю (із укладанням договорів ДТУМ - “Сільська
Донеччина” на кожний з номерів) випустили № 2,3...6 газети.
“Головували” в редакцiї “Схiдного часопису” по черзi, частiше всього
координували видання В.Бiлецький та С. Єременко. Вже на № 3
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“вiдсiявся” на жаль О.Пашкевичи (на нього спершу покладали надiю як
на можливого майбутнього заступника головного редактора) - вiн поїхав
працювати в Київ на TV; № 3 готували тiльки троє - В.Бiлецький,
Св.Єременко та М.Тищенко. Редакцію переслiдувала нестабiльнiсть i
невизначенiсть...
У цiй ситуацiї майбутнє у “Схiдного часопису” було можливим тiльки
за умови ради-кальних крокiв. I тоді професiонал, член Спiлки журналiстiв
Анатолiй Єременко разом з головою ДТУМ Володимиром Бiлецьким пiсля
консультацiй з Виконавчим директором Донецького вiддiлення
Мiжнародного Фонду “Вiдродження” Вячеславом Ковалем розробляють
проект “Схiдноукраїнська регiональна газета”, який подається вiд
ДонТУМ i одержує в 1992 роцi грант на $ 7 500 США. А Фонд Iвана
Багряного‚ теж з подачi ДонТУМ‚ з свого боку вiдзначає газету. Але
зiбраних коштiв було все ж значно менше, нiж треба для залучення
достатньої кiлькостi професiйних журналiстiв у редакцiю газети(за
розрахунками А.Єременка на той час мiнiмальна стартова сума для газети
регiонального рiвня складала $ 40-50 тис). Тому А.Єременко не змiг
очолити виконання ним же розробленого i поданого проекту
“Схiдноукраїнська регiональна газета”. В.Бiлецький активно працюючи
над своєю докторською дисертацiєю з гірничої справи продовжував
пошуки фiнансової пiдтримки газети та журналiстiв-професiоналiв, якi б
очолили “Схiдний часопис”. Ситуацiя “зависла” в точцi коли ДТУМ з
одного боку вже розпочало реалiзацiю проекту випуску газети, а з iншого
ще не зiбрало достатньо грошей для забезпечення її професiйного рiвня. В
цих умовах‚ виходячи з необхiдностi централiзованої координацiї випуску
газети‚ з липня 1992 р. виконувати обов’язки головного редактора
згодився кандидат хiмiчних наук Микола Тищенко. До редакцiї додатково
увiйшли Геннадiй Бутко, який вiдповiдав головно за розповсюдження
газети та Iлля Шутов - юридичний вiддiл. Склався такий колектив:
М.Тищенко(в.о. головного редактора), В.Бiлецький(заступник головного
редактора), С.Єременко(єдиний в редколегiї професiйний журналiст),
I.Шутов та Г.Бутко. Попри явну нестачу фахівців все ж мiнiмальний
“газетний органiзм” було створено. Первиннi кошти знайдено. “Процес
пiшов”. Як i куди - про це нижче.
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“Українська книга - українцям Росії “
Так називається довготривала програма Донецького обласного ТУМ
iм.Т.Шевченка, яку воно розпочало у сiчнi-лютому 1992 р. I поштовхом до
цього став Конгрес українцiв СНД, який вiдбувся у Києвi в сiчнi того
року. Вiд Донецького Товариства там була численна група(в складi
делегацiї Донеччини, надiсланої виконкомом облради) - 10 чол. з 40 членiв
делегацiї. Тому вдалося започаткувати багато нових контактiв, зiбрати
iнформацiю про головнi українськi культурологiчнi органiзацiї в Росiї й
iнших країнах СНД. Причому скрiзь картина була одна - брак української
преси, книжок, брак коштiв i велике бажання українцiв поза межами
України не втрачати контакту з Батькiвщиною. Помiркувавши вдома, в
Донецьку, над цiєю проблемою ми на Правлiннi ДТУМ вирiшили
розпочати довготривалу акцiю “Українська книга - українцям Росiї“. З лiта
1992 р. нею безпосередньо опiкувався Генадiй Бутко. Ось що вiн
розповiдає“У червнi 1992 р. за дорученням Голови ДТУМ В.Бiлецького
осередок iнституту “ПiвденНДIдiпрогаз” розпочав збирання книжок для
вiдправки їх українцям Росiйської Федерацiї та в iншi країни колишнього
Радянського Союзу. Найбiльш активними на першому етапi акцiї були
члени осередку Василь Савчук, Олександр Скирда. Згодом наш осередок
став базовим щодо виконання програми “Українська книга - українцям
Росiї“. Найбiльш дiєво нам допомогали Ярослав Гомза з смт.Очеретине,
Євгенiя Осадча з Краматорська, Вiталiй Журавель з Донецька. Мене
Правлiнням ДТУМ було призначено вiдповiдальним за проведення акцiї.
Коштом Товариства було придбано та зiбрано мешканцями Донеччини
понад 4 тисячi книг, якi були надiсланi до Нижнього Новгорода, С.Петербурга, Мурманська, Воронежа, Уфи, Сиктивкара, Челябiнська,
Томська, Якутська, Владивостока, Алмаати, Сургута, Iркутська,
Сревана. Про акцiю писала як донецька, так i київська преса, зокрема
“Молодь України”, а також преса Росiї“.
Активно працювали в цьому плані також студенти та викладачі
філологічного факультету ДонДУ - члени ДТУМ ВПознанська
повідомила що вони зібрали понад 1000 книг (художня література
словники підручники журнали та ін) і відправили їх у Литву на Кубань
у Москву Читу й інші міста Росії
65

Акцiя ДТУМ “Українська книга - українцям Росiї“ триває i до
сьогоднi, хоча вже і не так активно.

На Кубань !
25 серпня 1792 року запорожцi пiд командуванням полковника Сави
Бiлого висадилися на Таманському пiвостровi. Почалася колонiзацiя
Кубанi українським козачим вiйськом.
Для вiдзначення 200 - рiччя переселення козакiв Чорноморського вiйська
на Кубань Генеральна сташина українського козацтва ухвалила в серпнi
1992 року провести кiнний похiд “Україна - Дон- Кубань”. Чому кiнний?
Зрозумiло чому, бо “не можна уявити козака без коня” - як правильно
сказав похiдний отаман Українського козацтва, донечанин Олексiй
Невольниченко. Вiн i взявся очолити загiн Кальмiуської паланки в цьому
походi. Але потрiбна була тривала i квалiфiкована пiдготовка до походу,
адже сидiти в сiдлi десятки, а то й сотнi кiлометрiв без вiдповiдного
вишколу неможливо. Тому ДТУМ разом з ДКО Руху зорганiзувало разом з
Донецькою козацькою громадою тренування охочих на кiнноспортивному полiгонi в Донецьку, яке продовжувалося 3 мiсяцi. Це
дозволило довести рiвень володiння конем у молодих козакiв до
задовiльного. А в похiд пiшли найкращi вершники Кальмiуської паланки i
шевченкiвцi. До речi, в день їх вiд’їзду Донеччину вiдвiдали керiвники
ТУМ - Чiкаго д-р, професор В. Боднарук та Б. Боднарук, якi сказали
козакам своє напутнє слово.
Про сам похiд розповiдає учасник походу, молодий шевченкiвець,
студент Вiталiй Бiлецький  “ I ось - похiд. Вирушаємо 9 серпня 1992 року з
Донецька. Нас проводжають керiвники Руху, Товариства i навiть гостi
Донеччини - панi Вiра Бондарук та Богдан Боднарук з Чiкаго. Нас
десятеро - молодих, загартованих, бажаючих козацьких пригод юнакiв.
На чолi загону пан осавул Невольниченко, родовий козак, кiннотникпрофесiонал, тренер тодi ще республiканського масштабу. Маємо
машину, декiлька коней та нестримне бажання випробувати себе у
походi, побачити Кубань та й себе показати. Наш маршрут - ДонецькНовоазовськ-ст.Старомiнська. На українсько-росiйському кордонi без
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пригод - митники, мiлiцiя доброзичливi до нас, посмiхаються, бажають
щасливої дороги. А в Старомiнськiй i станичний отаман i мiсцевi жителi
настiльки радо нас зустрiли, що ми такого й не чекали. Просто
“завалили” нас городиною, фруктами, а один юнак принiс хлiб домашньої
випiчки, такий смачний, що за вуха не вiдтягнеш. Зберегли тут на Кубанi
старi українськi рецепти випікання хліба.
Згодом до Старомiнської пiдiйшли “головнi сили” загону, якi вирушали
з Тягинки, що на Херсонщинi. Тепер ми виглядали солiдно - близько двох
десяткiв вершникiв, обоз з трьох вантажiвок, бензовоз, автобус, польова
кухня. Рушили. За день перехiд на конях по 40-80 км. Вершники, зрозумiло,
в козацькому вбраннi. Увечерi - зупинка у станицях. Особливо вправнi з нас
на стадiонах показували майстернiсть джигiтовки. Зранку - знову похiд.
Пройшли станицi Кущiвську, Павлiвську, Канiвську, м. Тимашевськ. Пiсля
8 переходiв за плечима близько 600 км. I скрiзь - зичливi зустрiчi, посмiшки
дiвчат, потиски мiцних козацьких рук, поцiлунки i мова... Наша українська
мова, яку тут звуть козацькою.
Нарештi 21 серпня виходимо до м.Тамань. Тут зiбралося майже 3 тис.
козакiв з Дону, Пiвнiчного Кавказу, Уралу, Кубанi. Радо i зацiкавлено
зустрiчають наш загiн. 22 серпня о 6 ранку молебнем у православнiй
церквi м.Таманi вiдкривається святкування 200 - рiчного ювiлею
Кубанського козацтва. Далi - хiд мiстом у козацькiй колонi, мiтинг бiля
пам’ятника запорозькому козаку, який поставлено ще в 1911 р. Євген
Петренко, генеральний отаман українського козацтва, виголошує
вiтальне слово. Те ж саме роблять отамани рiзних козацьких загонiв. А
навкруги - вир цiкавого люду, море торгових палаток, в яких чого тiльки
душа не забажає. Одне слово - свято!
Далi через Керченську протоку наш маршрут пролiг до Криму, а
закiнчився похiд знову на Херсонщинi. Тож ми зробили “повний оберт”
навколо Азовського моря.
Впевнений - Кубань нас чекає i надалi - бо на Кубанi ми зустрiли
Україну.“
Ось таку прекрасну справу вдалося зробити - похiд дружби, похiд
пам’ятi, похiд козацького братерства, звитяги i слави, похiд шани
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Українському козацтву. I донечани-шевченкiвцi, гордi, що долучилися
своїм внеском до цiєї справи. Робочі‚ творчі контакти ДТУМ з українцями
Кубанi пiсля походу козакiв у 1992 роцi не перервалися. Бiльше того вони згодом дали конкретний i плiдний результат . Але про це - далi...

Хорова капела ім.М.Леонтовича - це серйозно
Зовсiм небагато людей на Донбасi‚ не кажучи вже про всю Україну‚
знають, що зусиллями Донецького Товариства української мови i
Донецького оперного театру була створена хорова капела iм. Миколи
Леонтовича. Вона проiснувала трохи бiльше року, мала запис на
донецькому радiо, визнання фахiвцiв, як явища вельми неординарного. Без
належної пiдтримки державних структур, якi зайняли спостережувальну
позицiю, капела, на жаль, припинила свою дiяльнiсть. Але - про все попорядку.
У жовтнi 1991 р. активiсти ДТУМ i фахiвцi-професiонали - диригент
Донецького академiчного театру опери i балету, президент Фонду
iм.С.Прокоф’єва, член Правлiння ДТУМ Василь Василенко i солiст
Донецького театру опери i балету Володимир Масло - виступили з
iнiцiативою створення вокально-хорової студiї. Ось як В.Василенко,
В.Масло та Голова Донецького обласного вiддiлення всеукраїнської
музичної спiлки, заслужений дiяч мистецтв України, проф. П.Д.Горохов
обгрунтували необхiднiсть такої студiї
“Сьогоднi в процесi державотворення перiод хаосу переживає не
тiльки економiка, а й культура, займаючи, на жаль, останнiй щабель
державної уваги. Культура як дзеркало цивiлiзацiї потребує особливої
уваги. I саме на Донбасi, де духовне зубожiння набрало
катастрофiчних наслiдкiв, переростало нерiдко в стадiю людської
дикостi i варварства.
Масова фальшиво-наносна псевдокультура, псевдомистецтво також додає свою частку на цьому антидуховному поприщi деградацiї
особистостi i, особливо, молодi.
На противагу цьому в руслi духовного вiдродження одним з шляхiв
воскресiння в людинi людяного є залучення(в першу чергу молодi!) до
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самих найрiзноманiтнiших цивiлiзовано-гуманних форм творчого, як
колективного, так i особистого самовираження.
Однiєю з таких навчально-виховних, органiзованих форм є хоровий
спiв - пiсня.
У порiвняннi з iншими регiонами України, хорова культура на
Донбасi знаходиться
на дуже невисокому рiвнi. I це тут, де
найбагатша етнiчно-фольклорна палiтра...“
Ось такi були причини створення капели - цiлком обгрунтованi й вагомi.
Шляхом щотижневих занять, копiткої працi(спершу заняття проходили
в Донецькому університеті - ректор В.Шевченко пiшов назустрiч, потiм
капела почала працювати в оперному театрi) було пiдiбрано вiдповiдний
склад, до березня 1992 року сформовано хоровий колектив. Його склали
бiля 40 чоловiк - творча i наукова iнтелiгенцiя Донецька, студенти
консерваторiї, музичного училища, унiверситету, будiвельного технiкуму.
Середнiй вiк студiйцiв - 20-25 рокiв. В.Василенко та В.Масло, якi
опiковувалися капелою (В.Масло став її художнiм керiвником) дотримали
свого слова, своєї концепцiї - орiєнтуватися на молодь, нову українську
генерацiю.
8 червня 1992 р. вiдбулася перша презентацiя капели, названої iменем
Миколи Леонтовича, творча доля якого свого часу була тiсно пов’язана з
Донбасом. На презентацiю в Донецький оперний театр були запрошенi
представники громадських органiзацiй Донеччини, донецька iнтелiгенцiя,
преса. Згодом вiдбувся запис капели на донецькому радiо. Редактор
музичних передач Донецького обласного телерадiокомiтету, член ДТУМ
Богдан Дутчак оцiнює роботу своїх колег по Товариству В.Василенка та
В.Масло як “прекрасне починання”, пiдкреслює, що “справа пiшла” i
дивується “iндиферентностi влади”. Дивуємося i ми всi...
Хорову капелу зареєстрували в Донецькому обласному вiддiленнi
Всеукраїнської музичної спiлки. Вона стала колективним членом хорового
Товариства iм.М.Леонтовича.
I все ж... все ж провiвши таку гiгантську, без перебiльшення
подвижницьку роботу, колектив не вдалося зберегти. В кiнцi 1992 року вiн
припинив iснування. Чому? Основна причина - вiдсутнiсть необхiдних
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коштiв.
ДТУМ, Всеукраїнська музична спiлка зверталися до ряду
державних, громадських органiзацiй, фiрм. Дуже мала i дуже слабка була
на те реакцiя. До честi донецької фiрми “Мальва”, окремих бiзнесменiвдонеччан - вони надали посильну допомогу спiвочому колективу на
попередньому етапi становлення. Але далi йшов розвиток, включаючи
гастрольнi поїздки, що потребувало значно бiльших витрат. Цього не
знайшлося. Нi в держави, нi в меценатiв. Крiм того, iнiцiатори заснування
капели В.Василенко, В.Масло згодом покинули Донеччину.
Якi ж висновки? Простi й однозначнi. При бажаннi, творчому горiннi,
самовiддачi i, звичайно, високовому фаховому рiвнi й вiдповiдному
фiнансуваннi у нас на Донеччинi цiлком реально всього за один рiк
створити українську хорову капелу, яка б вiдповiдала сучасним
вимогам i могла вдовольнити навiть вибагливого слухача. За це варто
взятися враховуючи уроки першої спроби створення капели
iм.М.Леонтовича.

Співпраця ТУМ і УНСоюзу на ниві англійської
Товариство української мови та Український Народний Союз(США) в
1992 р. розробили допомогову програму навчання громадян України
англiйськiй мовi. У списку 29-ти мiст, де мали бути органiзованi групи
навчання, стояв i Донецьк. Зрозумiло, що опiкувалося набором в групу
навчання, примiщенням, помешканням для викладача зi США Донецьке
ТУМ. В Українi програмою керувала панi Зiрка Воронка(США) - на той
час професор Київського полiтехнiчного iнституту. А в Донецьк приїхала
панi Христина Мурська з Нью-Ленокса, що неподалiк вiд Чiкаго, штат
Iлiнойс. В Америцi Христина викладає в гiмназiї, за фахом - логопед.
В Донецьку ДТУМ набрало оптимальну для плiдної роботи групу - 12
чоловiк. Склад слухачiв - вiд ученицi середньої школи до професора
полiтехнiчного iнституту. Заняття провадилися по 4 години щоденно
протягом мiсяця. Зрозумiло - безкоштовно. Опiкувалися панi Христиною
вiд ДТУМ Ф.Олехнович, I.Шутов, а також В.Василенко та проф.,
докт.техн.наук В.Назимко.
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Отже, який результат дали курси? Безперечно - позитивний. Це визнали
всi їх учасники. Пряме спiлкування зi “справжньою американкою”,
квалiфiкованою викладачкою англiйської, яка вела заняття в режимi
“iнтенсиву” - це не могло не дати позитивного результату. Бiльшiсть
слухачiв навчальної групи потiм побувавши за кордоном в англомовних
країнах добрим словом згадували панi Христину, ДТУМ, УНСоюз. А
якщо врахувати, що таких груп в Українi було бiля 100, то загалом проект
Товариства i УНСоюзу дав змогу полiпшити знання в англiйськiй бiля
1200-1500 чоловiк.
Була ще одна позитивна сторона акцiї Товариства й УНСоюзу - вони
пiзнавали, “вiдкривали” один одного. Це надзвичайно важливий фактор “просто так” вперше поспiлкуватися з людьми з-за океану, громадянами
країни, яка була для СРСР “вероятным противником”, бiльше того єдинокровними українцями. Саме таке пряме спiлкування ефективно
змiнює свiтогляд, допомагає “вiдкрити” наше суспiльство для свiту,
“вилiкувати” його вiд хвороб зашореностi, закомплексованостi - хвороб
тоталiтарного режиму. Жаль, що ця програма спiвпрацi з УНСоюзом на
сьогоднi не одержала розвитку.

Співпраця “Донбас-Крим”‚ “Донбас-Галичина” не тактика‚ а
стратегія
Не секрет, що у деяких наших держав-сусiдiв впливовi полiтичнi сили
сплять i бачать розшматовану й повалену Українську державу. “З добре
iнформованих джерел”, як то кажуть, вiдомо, що той процес “розмивання”
держави нашi недоброзичливцi радять починати з Криму, Донбасу,
Закарпаття (проблеми русинiв-українцiв), так званої Новоросiї. Але тут,
без сумнiву, є двi домiнанти - Крим i Донбас. Це пiдтверджує активна
практика дiяльностi проросiйських сил в цих регiонах, їх тiсний зв’язок,
взаємоко-ординацiя дiй, взаємопiдтримка, iнiцiацiя деструктивних акцiй
саме з Донбасу i Криму. Власне, напрошується один дуже простий
висновок, одне зрозумiле пояснення цьому - хазяїн у всiх антидержавних,
антиукраїнських сил ОДИН.
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Не вдаючись у подальший аналiз (його можна зустрiти в багатьох
публiкацiях) зазначимо, що не менш очевидним є i те, що сьогоднi
спiвпраця нацiонально-демократичних сил Сходу i Пiвдня, Донбасу i
Криму, видається перспективнiшою i результативнiшою, нiж, скажiмо,
Галичина-Крим. Саме ця спiвпраця може бути активною протидiєю
консолiдацiї антиукраїнських сил Криму й Донбасу. Взагалi, єдиний i
потужний Пiвденно-Схiдний Український Конгрес (чи його аналог) давно
на часi...
Розумiючи надзвичайну важливiсть об’єднаних дiй нацiональнодемократичних сил Пiвденно-Схiдної України, Донецьке Товариство з
1992 року почало дiяти на зближення ДТУМ-ТУМ Криму. Влiтку 1992
року Голова ДТУМ В.Бiлецький вперше здiйснив робочу поїздку в Крим,
зустрiвся з керiвництвом ТУМ Криму Алою Петровою, Олександром
Польченком, з функцiонерами Кримсько-татарського Менджлiсу (Сергiй
Керiмов та iн.), побував у первинних осередках Ялти (Лашко О.А.,
Доброзiй М.Ф., Гарнага П.М.), нових татарських поселеннях (Кара-Таш та
iн.). Неординарними були вiдвiдини Ялтинського штабу Республиканского
Движения Крыма (РДК) - вiдкрито проросiйської органiзацiї. Це був на
тодi(та, можливо, залишається й до сьогоднi) чи не єдиний контакт
органiзацiй - антиподiв. РДК зі сторони ДТУМ-Руху було запропоновано
вiдкриту дискусiю на радiо i ТV. РДК вiдповiло вiдмовою.
Тiсний контакт ДонТУМ-ТУМ Криму було налагоджено, узгоджено
можливi перспективнi напрямки спiльної дiяльностi. Наступний хiд подiй
показав, що такi паралельнi зв’язки регiональних Товариств, особливо на
Сходi i Пiвднi України дуже кориснi. Вони сприяють стiйкостi
органiзацiй, пiдвищенню результативностi їх дiяльностi. На жаль , далеко
не всi регiональнi лiдери(мова йде в основному про Схiд та Пiвдень
України) те розумiли i здiйснювали. Вельми мало було узгоджених
регiональних справ, здiйснених спiльно. Кожен “сидiв” у своїй областi i
рiдко (а дехто й нiколи) не пiдставляв плече сусiдовi. Був це явний
стратегiчний прорахунок.
Але ДТУМ, цього прорахунку уникло i наступним його партнером по
спiвпрацi в 1992 роцi стало Львiвське обласне Товаритво української мови
iм. Т.Шевченка “Просвiта”. 19-28 листопада напередоднi 1-ї рiчницi
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референдуму про незалежнiсть України, за попередньою домовленiстю
керiвництва наших товариств, творчу поїздку на Львiвщину здiйснив
колектив самодiяльних та професiйних митцiв клубу iм.Л.Українки
м.Макiївки (всi - члени ДТУМ). Очолювали делегацiю член Правлiння
ДТУМ Валентина Тиха та керiвник макiївської вокальної групи “Червона
калина” Олександра Пронько. 18 учасникiв цього ансамблю, лауреати
Донецького обласного фестивалю “Калинова вода” iсклали ядро творчої
делегацiї ДТУМ. Треба
вiддати належне львiв’янам - вони
продемонстрували справжню галицьку гостиннiсть. Вiдповiдальний
секретар ЛТУМ Iгор Мельник та вiдповiдальний за культурно-мистецьку
роботу ЛТУМ Роман Керик, референт ЛТУМ С.Кубликов, голови
мiсцевих осередкiв зорганiзували цiлi гастролi нашого творчого колективу
по Галичинi. “Червона калина” з Донбасу виступала у Львовi, Кам’янцiБузькiй, с.Зашкiв Жовткiвського району, в школах, вiйськових частинах,
училищах, сiльських та мiських будинках культури, клубах. А Валентина
Тиха - мистецтвознавець - прочитала ряд лекцiй про поета - патрiота,
донечанина Василя Стуса. Ось що вона згадує “Ми, донеччани i галичани,
були єдинi в любовi до України,її мови, лiтератури, поезiї зокрема. Але й
рiзнi. Мене глибоко вразила велика духовна культура, знання iсторiї й
фiлософiї релiгiї, вiра в Бога , яка дарує душевний спокiй, примирення. I
мушу зізнатися, що чи не вперше вiдчула, що величезний духовний пласт
культури мого народу випав з мого житя, без сумнiву, збiднивши його”. I
ще “Пiд час усiх наших виступiв лунали палкi слова про велику роль
Львова у нацiональному пробудженнi, про Донеччину, як рiдну землю
великого поета Василя Стуса”.
На зустрiчi з Головою ЛТУМ, письменником, народним депутатом
України, Романом Iваничуком ЛТУМ i ДТУМ обмiнялися подарунками
(вiд Донбасу - шахтарська каска) i домовилися про подальшу спiвпрацю.
А ось що розповiдає про творчу поїздку керiвник “Червоної калини”
О.Пронько “Кажуть, що мiста , як i люди, мають своє обличчя, навiть
характер. Гадаю що так, бо мимоволi порiвнюю своє мiсто з тими
мiстами, де випала нагода побувати. Цю думку викликала в мене поїздка
до старовинного Львова, куди ми, народний оркестр українських
iнструментiв та вокальна група “Червона калина” були направленi
Донецьким обласним Товариством української мови. Як зараз пам’ятаю
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той день - нас 18 спiваючих, граючих на музичних iнструментах
донеччан. I всi ми рiзнi - українцi й росiяни, бiлорус i тувинець - а всi разом
маленька часточка українського народу, веземо зi Сходу на Захiд свої
пiснi, свою любов до матерi-України. Хвилювань - через край, i не так за
свою виконавчу майстернiсть, як за те як нас зустрiнуть, адже досить
багато мiсцевих “доброжелатетелей” переконували нас, що цi
“бандеровцы” закидають нас помiдорами...
До Львова прибули опiвночi, але нас чекали представники Львiвського
ТУМ i через годину ми вже були влаштованi в затишному гуртожитку
ПТУ 32, що на Високому Замку. Ранок зустрiв нас бiлим пухнастим снiгом
i церковним дзвоном. Нашвидку вдягаємось i у мiсцевих хлопчакiв
дiзнаємося, що сьогоднi велике свято - Михайла. Вiд тих дзвонiв на серцi
стає бадьоро i чомусь впевненiше. Через двi години чудовий
комфортабельний автобус привозить нас у райцентр Кам’янку-Бузьку.
Тут мав вiдбутися перший концерт. Вiдкриваємо завiсу - в залi повно
людей. Кожен номер, кожна пiсня викликають бурхливi оплески. Особливо
приємно львiв’янам, що до них приїхали робочi люди - шахтарi Донбасу,
якi, виявляється, ще й непогано спiвають. Одним словом - концерт
пройшов на одному диханнi. Свiй виступ завершуємо урочистим маршем
запорозьких козакiв, виносимо на сцену український стяг та корогву
Кальмiуської паланки. З перших же акордів маршу весь зал встає. З
квiтами(зима надворi), караваєм, державним знаменом пiднiмаються до
нас на сцену люди, бажають здоров’я, дякують за концерт, цiлують.
Старша людина, воїн Української Повстанської Армiї, яка постала на
Заходi для боротьби з нiмецько-фашистською та московською навалою,
пiдходить до гурту артистiв i вклоняючись громадi дарує нам синьожовтий прапор держави “Ми один народ, ми будемо молитися за Донбас
i за вас!”- говорить вiн. I раптом все завмерло, i всi заспiвали нам
“Многая лiта...“ Всi - дiти, старi, дорослi, молодь - спiвали нам, Донбасу!
Концерт закiнчено, ми йдемо крiзь зал, а нас обнiмають, пригортають,
запрошують у гостi i, здається, що вiддають нам свої серця...
Те почуття єдностi, братерства додало нам сили i наснаги - i всi нашi
подальшi виступи проходили з неодмiнним успiхом. У селi Зашковi ми
вiдвiдали музей Свгена Коновальця, поклали квiти до його пам’ятника,
дали два концерти, обмiнялися адресами з сельчанами, якi розмiстили нас
74

по хатах. I вже нiхто з наших артистiв не хвилювався, що погано зна
українську мову - ми серцем вiдчули тепло сердець галичан i самi вiдчули
себе українцями.
У Львовi ми були також у театрi iм. М.Заньковецької на вечорi до 120рiччя Богдана Лепкого, дали декiлька концертiв, на яких були присутнi
преса, телебачення, мiсцевi артисти(зокрема, нар. артист України
Михайло Баран). Вiд’їздили зi Львова з серцями переповненими любов’ю - i
свою любов ми залишили там, на Захiднiй Українi. Ми - донечани i
галичани - немов би то обмiнялися серцями. I це було справжнє щастя. Та
головне, як на мою думку, в тiм, що люди зблизилися, вiдчули себе одним
народом. Наша росiянка з Макiївки Валентина Проценко сказала“Я не
бачила людей кращих, нiж отi “бандерiвцi“, i якщо вже на те пiшло, то я
теж - “бандерiвка!” Тож ця поїздка зробила велику справу - вона з’єднала
серце Сходу i Заходу в одне - серце України”.
Як бачимо, вiд подiбних контактiв “Схiд-Захiд” виграють обидвi
сторони, бо то є процес iнтеграцiї нацiї, процес її консолiдацiї в єдине тiло.
Виходячи саме з таких мiркувань ДТУМ і надалi розвивало цi контакти,
знаходячи все новi можливостi, нових партнерiв для спiвпрацi.

Криза Товариства‚ чи “хвороба зростання”?
Подiл Товариства на “тумiвцiв” i “просвiтян”‚ що розпочався у 1991 р.‚
продовжувався і у 1992 р. У сiчнi - березнi загострилося протистояння
В.Куєвда - П.Мовчан в Центральному Правлiннi. 31 сiчня 1992 року
Мiнюст реєструє нову органiзацiю - Всеукраїнське Товариство “Просвiта”
як правонаступницю Товариства української мови. Бiльшою частиною
Секретарiату i частиною Центрального Правлiння це сприйнято як акт
лiквiдацiї ТУМу (див. добiрку документiв у додатку). Член Колегiї
Адвокатiв м.Києва С.Захарченко дає юридичну оцiнку процедури
реорганiзацiї ТУМ в “Просвiту” де вказує на грубi порушення
законодавства. В Правлiння регiональних ТУМ з Центрального Правлiння
йдуть листи - вiд заступника голови В.Куєвди, працiвникiв Секретарiату
Марiї Овдiєнко, Антонiни Дяченко, Оксани Батюк, Марiї Погребняк,
Лариси Чайки, Тамари Коновал, Володимира Ковальчука та iнших з
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незгодою щодо лiквiдацiї ТУМ. Треба сказати, що до цiєї кризи в
Товариствi загалом панувала атмосфера товаристськостi, духовної єдностi.
ДонТУМ зустрiчало в Секретарiатi, Центральному Правлiннi розумiння
проблем Донбасу, Донецького Товариства, плiдно спiвпрацювало з
основними ланками керiвництва. Криза порушила (якщо не знищила) цю
атмосферу братства, порушила доброзичливi зв’язки Центр - ДТУМ, те ж
сталося i в багатьох iнших Товариствах, скажiмо Криму, Закарпаття,
Харкова.
11 квiтня 1992 року на вимогу багатьох крайових об’єднань ТУМ
вiдбулася
Головна Рада Товариства в Києвi. Попри явну
конфронтацiйнiсть i протистояння (багато хто потiм звинуватив
П.Мовчана в “узурпацiї мiкрофону”) вона зумiла прийняти (28 -”за”, 19 ”проти”, 3-”утримались”) конструктивне рiшення - скликати надзвичайну
конференцiю Товариства, яка б поклала край iснуючiй в Товариствi кризi.
13 обласних органiзацiй письмово висловились за таку конференцiю
Львiвське, Iвано-Франкiвське, Рiвненське, Запорiзьке, Чернiгiвське,
Миколаївське, Харкiвське, Донецьке, Черкаське, Хмельницьке, Кримське,
Одеське, Вiнницьке. Пiдтримали це Тернопiльське, Житомирське,
Чернiвецьке i Сумське об’єднання Товариства української мови. Термiн
конференцiї було призначено на кiнець травня - початок червня 1992 року.
Оркомiтет цiєї конференцiї А.Мокренко, В.Куєвда, В.Радчук, Г.
Боброницький, Калашник, М.Овдiєнко, М.Бородай (всi - Київ),
В.Степаншин (Рiвне), А.Кiндратенко (Харкiв), I.Мельник (Львiв),
Т.Мiрошниченко (Запорiжжя), В.Клабак (Суми), Л.Ярмолюк (Житомир),
Р.Iваничук (Львiв) було оголошено на Головнiй Радi Товариства (з листа
А.Кiндратенка - архiв ДТУМ). Порядок денний конференцiї 
1. Про правочиннiсть “конференцiї“ 12 жовтня 1991 року.
2. Стан української мови в Українi i стан Товариства (шляхи виходу
з кризи i програма дiяльностi).
3. Прийняття нової редакцiї Статуту ТУМу .
4. Вибори керiвних органiв Товариства.
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23 травня 1992 року згiдно з рiшенням Головної Ради ДТУМ провело
4-у (V-у) позачергову Конференцiю Донецького Товариства української
мови. Попри свою “позачерговiсть”, ця конференцiя була разом з тим
значною мiрою робочою, звiтно-виборчою. В звiтнiй доповiдi голова
ДТУМ В.Бiлецький зупинився на органiзацiйнiй, координацiйнiй,
видавничiй, лекцiйнiй, культурно-мистецькiй роботi ДТУМ, а також
дiяльностi шевченкiвцiв по впровадженню “Закону про мови...“ , виступах
його членiв у засобах масової iнформацiї, на з’їздах, форумах,
конференцiях(див. виступ у додатку - архiв ДТУМ). Разом з тим
В.Бiлецький мотивував необхiднiсть ротацiї в керiвництвi і вийшов з
клопотанням до Конференцiї про свою вiдставку. Виходячи з ситуацiї в
Товариствi‚ це у своїх виступах та реплiках визнали небажаним I.Шутов,
О.Швайка, М.Тищенко i В.Бiлецького обрали головою ДТУМ на новий
строк (45-”за”, 3-”утрималися”, “проти” - немає). Разом з тим на прохання
В.Бiлецького керiвництво ДТУМ було змiцнене. Введено посади
Заступникiв Голови ДТУМ. Було обрано три заступники юрист Iлля
Шутов, вчитель, депутат Донецької Мiськради Iван Декань, iнженер Олена
Давиденко. А Правлiння ДТУМ поповнилося Василем Василенком диригентом Донецького оперного театру, президентом Фонду iм.
С.Порокоф’єва. Делегатами на позачергову Республiканську конференцiю
Товариства вiд ДТУМ були обранi Л.Михайлик (Димитрiв), М.Яковенко
(Макiївка), В.Нестеренко (Снiжне), Ю.П.Мельник (Харцизьк), А.Мороз
(Марiуполь), Ю.I.Мельник (Горлiвка), В.Бiлецький,
I.Шутов,
Ф.Олехнович, I.Шингоф (всi - Донецьк), М.Гега (Краматорськ). Позицiя, з
якою делегати ДТУМ готувалися їхати до Києва була єдина припинити
кризу в Товариствi шляхом розумних компромiсiв збереження єдностi,
цiлiсностi Товариства, нова назва Товариства може бути “Просвiта”(про це
говорили, зокрем, В. Бiлецький, А. Мороз, Ю.I. Мельник), але преорiтет
його дiяльностi повинен залишатися один - повсюдне впровадження
української мови в українському суспiльствi, українськiй державi.
Крiм того, на конференцiї ДТУМ 23 травня 1992р. було прийнято
рiшення про клопотання щодо входження Донецького Товариства
асоцiйованим членом в ДКО НРУ. Була прийнята ухвала про
зосередження зусиль ДТУМ на вiдкриттi українських шкiл у всiх районах
Донецька i кожному з мiст Донеччини.
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Але щодо зiбрання надзвичайної (позачергової) республiканської
конференцiї ТУМ серед обласних організацій були й iншi мiркування.
Скажiмо, В.Заремба, Голова Дрiпропетровського Товарисва 25.04.92.
пiдписав Ухвалу Днiпропетровського (Сiчеславського) Товариства, де
говорилося, що “скликання “надзвичайної“ звiтно-виборчої конференцiї
неправомiрне” i висловлював свою “прихильнiсть до “Просвiти” за
версiєю П.Мовчана, засуджуючи “iнтриганiв та пiдбурювачiв у
Центральному Правлiннi й Головнiй Радi“(архiв ДТУМ). Зглядаючись на
явний розкол Товариства на “ТУМiвцiв” та “провiтян” один з
рацiональних крокiв пропонувало, на нашу думку, Львiвське Товариство
створити узгоджувальну комiсiю з обох боків для корегування Статуту i
повернутися до назви “Товариство української мови iм.Т.Шевченка
“Просвiта”(лист ЛТУМ вiд 5.04.92. - архiв ДТУМ).
Врештi-решт, надзвичайна республiканська конференцiя Товарисва, де
мали бути опрацьованi рiшення, що знiмали кризовi явища в Товариствi,
так i не вiдбулася. Навеснi за день до визначеного строку Конференцiї по
республiканському TV виступив Р.Iваничук з iнформацiєю про
вiдкладення строку зiбрання до осенi 1992 р. Восени ж цiєї конференцiї,
яка б об’єднала “ТУМiвцiв” та “просвiтян” теж не вiдбулося. Дивно, але
вельми авторитетнi в нацiонально-демократичних колах Д. Павличко,
Л.Танюк, О.Ємець, I.Драч, Ю.Мушкетик, до яких неодноразово зверталися
активiсти Товариства (див. додаток), активно не вплинули на хiд подiй.
Отже, Товариство, на жаль, розкололося i не знайшлося сил, розуму i
доброї волi повернути найдорогоцiннiше - єднiсть. Товариство
залихоманило. 29.04.92. листом № 12-65-65 Мiнiстерство Юстицiї України
повiдомило про “припинення дiяльностi Всеукраїнського Товариства
“Просвiта”
iм.Т.Шевченка
до
прийняття
рiшень
повторною
конференцiєю”. Правда згодом дiяльнiсть “Просвiти” була тим же
Мiнiстерством поновлена. Але кампанiя взаємних звинувачень
вихлюпнулася в пресу, стала “надбанням” широкого загалу, що дуже
негативно вплинуло на авторитет Товариства. Почалися навiть судовi
процеси мiж його лiдерами i апеляцiї до адмiнiстрацiї(щоб “утихомирити”
опонента). Напевно саме цi подiї разом з активним процесом формування
нових мiнi-партiй “пiд лiдера”, якi висотували кадри ТУМ, i поклали край
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непересiчнiй впливовостi Товариства в суспiсьствi, якою воно по праву
користувалося в 1989-1991 рр.
А як складалися справи в Донецькому ТУМ? У результатi
органiзацiйної кризи Центру “заштормило” й тут. 25 серпня 1992 р.
Правлiння Всеукраїнського Товариства “Просвiта” iм.Т.Шевченка
реєструє Донецьке обласне Товариство української мови за № 0-05-016. А
вже 25 жовтня iнiцiює звiтно-виборчу конференцiю альтернативного
Донецького обласного Товариства “Просвiта” без участi структур
Донецького обласного Товариства української мови. Головою нового
Товариства обрано п. Степана Мишанича, професора, лiтературознавця,
який нещодавно приїхав працювати на Донеччину i обiйняв посаду
завiдувача кафедри української лiтератури ДонДУ. Далi листом № 01-526
вiд 9.12.92. голова ВТ “Просвiта” п.П.Мовчан повiдомляє Голову ДТУМ
В.Бiлецького про вiдмiну реєстрацiї ДТУМ вiд 25.08.92. i про те, що
“Товариство української мови припиняє своє iснування”(див. додаток).
Отже, ДонТУМ, фактично будучи поряд з iншими обласними
Товариствами, засновником республiканського ТУМ формально було
скасоване. До речi, це сталося вже вдруге - перший раз спроба “скасувати”
Донецьке обласне Товариство української мови йшла вiд Донецького
обкому КПУ починаючи з сiчня 1989 р.
Але все це - органiзацiйна сторона питання. Як криза в
республiканському Товариствi позначилася на дiяльностi Донецького
ТУМ? Досить негативно. 15.06.92. пiсля майже двохрiчного зволiкання з
вiдповiддю на неодноразовi клопотання ДТУМ про примiщення для офiсу,
Донецька обласна державна адмiнiстрацiя листом № 06-02234-1(архiв
ДТУМ) вiдмовляє Товариству в одержаннi офiсу. Частина людей вiдходять
вiд ДТУМ. Але Правлiння, бiльшiсть осередкiв продовжують працювати в
творчому, конструктивному руслi. Погляньмо, що i як вирiшувало пiсля
цих “потрясiнь” Правлiння ДТУМ в переддень нового 1993 р.(протокол
вiд 26.12.92.). Голова В.Бiлецький iнформує про поточну дiяльнiсть в 1992
р. i пропонує пiдготувати чергову конференцiю ДТУМ в 1-му кварталi
1993 р. Скарбничий В.Ребрик iнформує про фiнансовий стан ДТУМ
(витрати - на книги для української дiаспори в Росiї, хорову капелу iм.
М.Леонтовича, вiдзначення роковин В.Стуса i т.i.). В.Олiфiренко
повiдомляє про спiвпрацю з журналом “Донбас” по виданню посiбника
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“Дума i пiсня”, В.Василенко - про поточнi питання роботи хорової капели
(тут же вирiшується вийти на Уряд України з клопотанням про допомогу у
цiй справi). Повiдомляється про успiхи члена ДТУМ д.х.н. О.Швайки у
створеннi україномовного тлумачного словника з хiмiї. Iнформацiя про
розвиток подiй щодо ТУМ - “Просвiти”, “скасування” ДТУМ
сприймається загалом спокiйно (не вперше...). А в цiлому - робоча
атмосфера, дiловi пiдходи, конкретне й ефективне вирiшення справ.
Донецьке обласне Товариство української мови iм. Т.Шевченка
продовжувало свою роботу - спокiйно, солiдно, без зайвого галасу та
самореклами. Його дiяльнiсть була направлена на одне - максимальний
позитивний результат на теренi українського нацiонально-культурного
вiдродження Донбасу.

7. 1993 БУДУЄМО НОВУ УКРАIНУ
Це був рiк важкого, але неухильного державного поступу України.
Простого, легкого державотворення, та ще й у великiй європейськiй країнi,
з ураженою десятилiттями комунiстичного режиму економiкою годi було
й чекати. 1993-й позначився в Українi сплеском цiн, галопуючою
iнфляцiєю, рядом втрачених можливостей i нездiйсненими сподiваннями
багатьох на швидкi реформи в економiцi. Але були й вагомi позитиви небувало великий урожай, свiтове визнання нашої країни, мир на нашiй
землi тодi як в рядi країн СНД палали вогнища вiйськових конфлiктiв...
Для національно-демократичних сил загалом це був рiк пошуку нових
форм дiяльностi i консолiдацiї, спроб (успiшних i не дуже) все бiльшої
переорiєнтацiї на конкретну конструктивну роботу, координацiю дiй.
Остаточно пiшов у небуття, став iсторiєю емоцiйно-вибуховий етап
розвитку українського суспiльства. Прийшли буднi з своїми складними
проблемами, гараздами i негараздами, прийшов час, коли “маятник”
громадсько-полiтичних процесiв досягши свого апогею, кiнцевої точки
розхилу в одну сторону хитнувся в протилежну. Пожвавилися лiвi сили.
Українське суспiльство, нашi завоювання “оксамитової революцiї“ 1989-91
рр. почали проходити випробовування “на мiцнiсть”. I то - в рiзних
галузях суспiльно-полiтичного, економiчного життя країни.
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Ось так схематично, штрихами можна означити канву процесiв того
перiоду. Як же дiяло Товариство української мови Донеччини в тi днi? В
першу чергу, треба вiдзначити вiдчуття “бiгу на далеку дистанцiю”. Для
всiх, або майже всiх стало зрозумiлим, що з нальоту, “одним махом”
вирiшити всю масу проблем‚ що накопичилися‚ не тiльки не вдається(на
це годi було сподiватися й ранiше), але неминучою є боротьба за...
втримання вже завойованих позицiй. Рiзко скоротився випуск української
книги(ранiше вiн штучно пiдтримувався на певному рiвнi пiд гаслами
“розквiту” нацiй в СРСР), українськi журналiсти, особливо на Сходi й
Пiвднi не знайшли сил створити конкурентноздатнi газети-таблоїди,
популярні‚ рекламнi, iншi перiодичнi видання... Те ж саме - в кiно, театрi
тощо. Деструктивнi процеси, що тривали протягом останнiх столiть, так
сильно вразили українство в цих регiонах, зокрема, на Донбасi, що
сьогоднi створення тут навiть головних, базисних передумов нацiональнокультурного вiдродження, подальшого розвитку української культури є
вкрай складною задачею. Розумiння, вiдчуття цього змусило керiвництво
Донецького Товариства української мови шукати новi ефективнi,
результативнi шляхи дiяльностi. Саме як результат цього пошуку в 1993 р.
ДТУМ починає активно виконувати програми “Фонд допомоги вчителям i
школам” та “Пiдручники”, зосередивши свої сили на формуваннi нової молодої генерацiї українцiв...
Але давайте “пройдемося” 1993-м роком,
найпомiтнiших справах в доробку Товариства.

зупинимося

на

ДонТУМ створює “Фонд допомоги вчителям та школам
Донеччини”
Отже, розумiючи, що в кiнцевому пiдсумку “виграє“ той,
хто виграє боротьбу за молодь, ми активiзували скромнi сили Товариства в
цьому напрямку дiяльностi. На 5-й (VI-й) Конференцiї ДТУМ в лютому
1993 р. було прийнято рiшення про створення “Фонду допомоги вчителям
i школам Донеччини”. Ця програма передбачала фiнансову i матерi-альну
допомогу школам i вчителям областi, якi найбiльш активно виявили себе
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на теренi українського вiдродження. Зрозумiло, що ДТУМ робило такий
крок тiльки тому, що держава, на жаль не зайняла протекцiонiстської
позицiї щодо української мови у шкiльництвi i ми, по змозi сил, старалися
компенсувати це упущення. Статут Фонду передбачав матерiальне
заохочення вчителiв, якi в поточному роцi перейшли на квалiфiковане
викладання свого предмету українською мовою. Розмiр разової
винагороди складав 5-10 мiнiмальних зарплат. Рiшення про присудження
премiй приймала Наглядова рада Фонду, до складу якої увiйшли
представники ДТУМ i органiзацiй-спонсорiв Фонду. Першi, хто
зголосився дати копiйку до цього фонду були редакцiя газети “Схiдний
часопис”, ДКО Руху, два спiльних приватних пiдприємства Донецька. В
1993 роцi зiбравши певну суму коштiв Фонд на однiй з поточних нарад
освiтян областi, скоординувавши свої дiї з Управлiнням освiти видав 16
премiй вчителям, а згодом 2 премiї бiблiотекарям Донеччини.
Паралельно Фондом було закуплено чималу кiлькiсть української
лiтератури, яка пiсля комплектацiї у спецiальнi тематичнi бiблiотечки (що
на високому рiвнi здiйснював Г. Бутко) була розвезена по ряду шкiл,
зокрема, перiферiйних, як дарунок Товариства. Кожна з таких бiблiотечок
включала по 30-50 книг нової ( випущеної пiсля 1990 р.) української
iсторичної, методичної та iн. лiтератури. Для цього було зорганiзовано ряд
цiльових рейдiв, в яких брали участь В. Бiлецький, В. Тиха, I. Шутов, В.
Олiфiренко, iнженер Володимир Клименко та iн. Схема рейдiв була
проста аренда транспорту, виїзд на мiсця з бiблiотечками, вручення їх
дирекцiї шкiл i вчителям з дарчими листами ДТУМ i реєстром лiтератури.
Таким чином тiльки за II пiврiччя 1993 року було направлено в школи,
дитсадки, мiсцевi бiблiотеки 3140 книг (бiля 70 бiблiотечок). Зокрема
охоплено СШ№40 (Авдот’їно), Старобешівську СШ, Новожданiвську,
Кумачiвську, Кузмихайлiвську, Гусельникiвську СШ, СШ№ 1 i 2 м.
Новоазовська, СШ №66, 69 Марiуполя i т. д. Рейди охопили такi великi
населенi пункти Донеччини, як Старобешеве, Новоазовськ, Горлiвку,
Бiлицьке, Макiївку, Марiуполь, а також деякi школи Криму (селище
Приморське).
Роблячи цi рейди, ми вiдчули, що на мiсцях школи, як правило, готовi
до повернення в лоно української мови, але це повинно супроводжуватися
вiдповiдним комплексом кадрових i матерiально-технiчних, а також
82

роз’яснювальних заходiв. Неуспiх в якомусь конкретному мiстi (а вони
були i є в практицi Донецького обласного Управлiння освiти) є
результатом або неправильної концепцiї (“українськi класи” замiсть
“українськi школи”), або нехтуванням кадрового, матерiально-технiчного
питання. Тiльки в окремих мiсцях Приазов’я, як ми виявили, мiсцева
адмiнiстрацiя займала “войовничу” позицiю щодо українiзацiї шкiл.
На жаль “Фонд допомоги вчителям i школам” ДТУМ активно дiяв
тiльки в 1993 роцi. Надалi вiдсутнiстнiсть коштiв звузила сферу його
функцiонування до перiодичної пiдготовки бiблiотечок школам, якi того
найбiльш потребують.

Програма “Підручники”
Ця програма ДТУМ, розпочата в 1993-у , йшла також у контекстi
“роботи на молодь”. Вона передбачала фiнансове, творче, органiзацiйне
сприяння ДТУМ створенню i випуску в свiт новiтнiх українських
пiдручникiв i посiбникiв для шкiл i вузів у всiх галузях знань силами
вчених Донеччини. Першими “ластiвками” стали “Дума i пiсня”
В.Олiфiренка (джерела лiтературного краєзнавства), яка вийшла за
сприяння ДТУМ в журналi “Донбас” загальним накладом 50 000 прим. i
“Промисловий транспорт” (пiдручник для технічних вузiв) професора
М.Мухопада.
Проводячи велику роботу на теренi краєзнавства та народознавства
ДТУМ звернулося до начальника управлiння Мiносвiти України п.
Роберта Карташова (лист 87Б/93 вiл 1.11.93.) з iнiцiативою створення
Центру народознавства Донеччини. Iдея була пiдтримана, але, на жаль, не
здiйснена iз-за економiчних та органiзацiйних причин, незалежних вiд
ДТУМ.
Надалi програма “Пiдручники” була розвинута в рамках дiяльностi
створеного за iнiцативою ДТУМ Українського культурологiчного Центру.

“Донбас-Крим”‚ Донбас-Галичина” нові кроки співпраці
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В 1993 роцi регiональнi (так званi “горизонтальнi“) зв’язки ДонТУМ
з Пiвднем i Заходом України набули нового розвитку.
З ТУМ Криму було заключено угоду, за якою ДонТУМ фiнансує
половину витрат на видання гостро необхiдного на пiвостровi
українського посiбника з лiтературного краєзнавства “Чорноморська
хвиля” професора Сiмферопольського унiверситету Олександра Губаря.
Виготовити його взялася газета “Схiдний часопис” накладом 1 000 прим.
(пробний випуск). Треба підкреслити, що спроби ТУМ Криму видати цей
пiдручник через спорiдненi органiзацiї Галичини i Києва в 1992-1993
роках не дали результату. Донецьк взявся... хоча для ДТУМ то було в
декiлька разiв складнiше, нiж для Товариств Львова, чи Києва. Крiм того,
цей серйозний видавничий проект був не тiльки пов’язаний з великою
вiдповiдальнiстю, трудом, але й певним “випробовування на зрiлiсть”, бо
видання книги - це дуже серйозна справа, що включає ряд фiнансових,
органiзацiйних , творчих та iн. компонент. Отже, робота над
“Чорноморською хвилею” розпочалася. В “Схiдному часописi“ до неї було
залучено журналiста i активного органiзатора Станіслава.Блiднова‚ від
Донецького Товариства видання координував В.Білецький‚ який на той
час був одночасно заступником редактора “Східного часопису”‚ що
сприяло роботі над книгою.
А в цей час на Захiд, на Тернопiльщину вiд ДТУМ та й всього
Донбасу поїхав на шевченкiвськi березневi днi 1993 року творчий
колектив вокального трiо “Тернова ружа” Лiлiя Довгошеїна, Яна
Христенко, Iрина Пруднiкова - всi з Донецької консерваторiї. Вiд ДТУМ
очолювала делагацiю, в яку входив i Андрiй Пруднiков, член Правлiння
ДТУМ В.Тиха. Треба сказати, що “Тернова ружа”, яка стала лауреатом V
Мiжнародного конкурсу української пiснi “Золотi трембiти”‚ була i є
незмiнним учасником багатьох програм, органiзованих ДТУМ. Репертуар
у дiвчат рiзноманiтний - козацькi, стрiлецькi, лiричнi та жартiвливi
українськi пiснi.
Пробувши майже тиждень на Тернопiльщинi, де партнерами ДТУМ в
органiзацiй-ному планi виступала обласна Рада народних депутатiв
(п.I.Герета), дiвчата дали бiля 12 концертiв - в Тернополi, Теребовлi,
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Збаражi. I самi побували в iсторичних мiсцях (Збаражський замок), i
Донбас представили з великим успiхом. “Особливо теплий, захоплюючий
прийом, - згадує В.Тиха,- влаштували дiвчатам у вiйськових частинах, що
дислокуються на Тернопiльщинi“. Воно й зрозумiло - молодi українськi
воїни не часто бачать у себе в частинах справжнiх майстрiв, чарiвниць
пiснi, та до того ж - просто чарiвних дiвчат-донечанок. А Валентина
Тиха, як завжди, провела ряд лекцiй про донець-ких поетiв-борцiв i
правозахисникiв, зокрема, В.Стуса, О.Тихого.
16 липня 1993 р. керiвники ДТУМ В.Бiлецький, М.Тищенко, I.Шутов
уперше в складi зведеної групи представникiв нацiонально-демократичних
органiзацiй Київщини, Вiнничини, Iвано-Франкiвщини, Львiвщини,
Закарпаття здiйснили сходження на найвищу гору Карпат Говерлу й
встановили там державний прапор України.
Таким чином, орiєнтацiя ДТУМ на iнтеграцiю, зближення, спiвпрацю
регiонiв Захiд-Схiд-Пiвдень, спiльнi акцiї продовжувалися. I успiшно.

Політичні пристрасті 1993-го і ДонТУМ
Соцiально-полiтична обстанавка на Донбасi
в 1993 р.
характеризувалася триваючою поляризацiєю рiзноманiтних сил. З одного
боку‚ це були представники нацiонально-демократичних органiзацiй, з
iншого - новостворенi проросiйськи орiєнтованi партiї та рухи. При цьому,
якщо рiст перших стабiлiзувався, то других загрозливо продовжувався.
Тодi їх на Донеччинi дiяло бiля десяти Гражданский конгресс,
Интердвижение, Движение за возрождение Донбасса, II-й конгресс
интеллигенции Донбасса(альтернативний зорганiзованому за участю
ДТУМ), Демократическое Движение Донбасса, общество “Русь” i т.д.
Ясно, що ДТУМ, як перша масова нацiонально-демократична органiзацiя
Донеччини 90-х рокiв не могла стояти осторонь цих процесiв, особливо,
коли вiдновлювалася КПУ.
1 березня 1993 року разом з Донецькою та Луганською КО НРУ,
Донецькою “Новою Україною”, Спiлкою трудящих Донбасу, Донецьким
братством УПА, Донецькою обласною органiзацiєю Об’єднаної соцiалдемократичної партiї Донбасу ДонТУМ було створено “Антиiмперський
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блок”i вже 6 березня Товариство взяло участь в акцiї протесту в Донецьку
i Макiївцi проти вiдновлювальної конференцiї КПУ. В Макiївцi не
обiйшлося без жорстокого протистояння мiлiця-пiкетувальники ( в т.ч.
ДТУМ) i навiть сутички з “дружинниками” КПУ. Шевченківці черговий
раз вiдчули на собi “революцiйний запал” лiвих та досить своєрiдну
реакцiю мiсцевих правоохоронцiв, якi швидше захищали збiр КПУ, нiж
виконували свої конституцiйнi обов’язки
( вiдбулися
розбитою
фотокамерою В. Бiлецького i лише однiєю “справою”, яку завела мiсцева
мiлiцiя на I. Шутова).
2 жовтня 1993 року ДТУМ брало участь в установчих зборах нової
нацiонально-демократичної органiзацiї - Народного Конгресу Донеччини
(НКД), а 2 листопада Правлiння ДТУМ прийняло ухвалу про входження
Товариства в НКД як асоцiйованого члена ( “за”- 8 голосiв, “проти”- 3). 19
грудня 1993 р. ДТУМ бере участь в Конгресi нацiонально-демократичних
сил в Києвi. Зрозумiло, що ця суспiльно-полiтична дiяльнiсть ДонДТУМ
iм. Т. Шевченка розширювала сферу дiй Товариства, додавала ваги
органiзацiї, допомагала їй орiєнтуватися у мiнливому морi ще не до кiнця
сформованих партiйних течiй України.

Донецьке ТУМ розширює контакти
Вищої результативностi роботи можна досягти збiльшуючи i
розширюючи поле дiяльностi, число контактiв з партнерами. Цієї аксiоми
ДонТУМ дотримувалося завжди. Ось як Товариство дiяло в 1993 роцi одному з особливо “урожайних” для ДТУМ на партнерські контакти.
По-перше, Донецьке Товарисво активiзувало програму “Українська
книга - українцям Росiї“ (кількість українських організацій-партнерів
ДТУМ в Росії зросла на декілька десятків). Далi - Товариство пiдтримало
донечан Л.Лiсову та Г.Уривського в їх поїздцi на Мiжнародний фестивальконкурс української поезiї “Срiбна земля” в Ужгородi. Члени Правління
Товариства зустрiлися в Донецьку з представниками української Служби
Бi-бi-сi, а також з нiмецькими i австрiйськими студентами, якi
удосконалювали свої знання з української в Донецькiй Полiтехнiцi.
Члени ДТУМ взяли участь в I-му Конгресi українцiв Росiї в Москвi.
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Творчий вiзит члена Правлiння ДТУМ Василя Василенка в США було
використано для розширення контактiв з багаточисленною українською
дiаспорою в Америцi. Що ж до України, то тут ДТУМ активiзувало свої
контакти з Товариством української мови Київського державного
унiверситету(голова доц. В.Радчук).
Отже, ДонТУМ не замикалося в собi(що могло привести до
банального сектантства), а вело роботу широко, географiя його контактiв
охоплювала рiзнi країни. Результати цих контактiв не забарилися. Вони
принесли, iнiцiювали новi проекти, новi iдеї, новi справи.

ДонТУМ-93 організаційний аспект
Зовнi тут в 1993-у було все гаразд. 5 (VI) Конференцiя ДонТУМ
iм.Т.Шевченка‚ яка відбулася 13 лютого‚ зiбрала делегатiв з 32 осередкiв
та мiських об’єднань(15 осередкiв Донецька, 3 - Макiївки, а також
Марiупольське, Снiжнянське, Дзержинське, Горлiвське, Очеретинське,
Харцизське, Димитрiвське, Докучаївське, Краматорське, Костянтинiвське
мiське, Жданiвське, Слов’янське, Костянтинiвське сiльське Товариства i
об’єднання). Головою ДТУМ переобрали В.Бiлецького, його заступниками
стали В.Тиха, М.Тищенко, О.Давиденко, I.Декань, А.Мороз. Правлiння
ДТУМ обрали в складi В.Бiлецький, В.Тиха, М.Тищенко, I.Декань,
А.Мороз, О.Давиденко, I.Шутов, Ф.Олехнович, В.Олiфiренко, О.Пронько,
В.Василенко, А.Пруднiков, Л.Ридкiн, В.Ребрик, М.Жовнiренко.
Дискусiя, яка вiдбулася на Конференцiї довкола розколу Товариства
на “Просвiту” i ТУМ, закiнчилася висновком, що може iснувати i те i iнше.
А.Мороз(Марiуполь) вiдзначив доцiльнiсть i переваги нової назви
“Просвiта”. З ним багато хто погоджувався, але при голосуваннi за змiну
назви з 43-х делегатiв висловилося тiльки троє. Отже, назва Товариства
залишилася старою“Донецьке обласне ТУМ iм.Т.Шевченка”. Одночасно
Правлiнню було доручено провести перереєстрацiю ДТУМ як обласної
органiзацiї в ВТ “Просвiта”. Конференцiя прийняла ряд дуже важливих
рiшень - по заснуванню “Фонду допомоги вчителям i школам”, активiзацiї
дiяльностi по програмах “Українська книга - українцям Росiї“, “Українська
пiсня, українська музика”, “Газета”(малася на увазi всiляка пiдтримка
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“Схiдного часопису”). Крiм того, Конференцiя ДонТУМ прийняла Заявупротест проти використання шахтарського страйкового руху в полiтичних
iнтересах. Одночасно ця Конференцiя ДТУМ, враховуючи триваючу
кризову ситуацiю в республiканському ТУМ, змiнила Статут Донецького
обласного ТУМ, означивши в ньому моменти, що давали можливiсть
реєстрацiї на обласному рiвнi як самостiйної органiзацiї. Це збiльшувало
потенцiйну стабiльнiсть органiзацiї. Але спроби перереєстрацiї Товариства
протягом 1993 р. не вдалися - в Донецькiй адмiнiстрацiї йшла перебудова
реєструючих структур, а Київ(Центральне Правлiння “Просвiти”) просто
не вiдповiдало. Не дуже оперативно по цьому важливому питанню
спрацювали й деякі активісти ДТУМ - вже зiбранi для перереєстрацiї
юристом I.Шутовим документи на жаль “загубилися” у М.Тищенка.
Зрозумiло, що все це не сприяло подальшiй цiлiсностi ДонТУМ попри
його активну дiяльнiсть. Намiтилася тенденцiя на “розмивання”
Товариства.

8. 1994-й ЩИРА ПРАЦЯ Й НОВI ПОШУКИ
Цей рiк в Українi позначився економiчною кризою, яка привела до
падiння обсягiв промислового виробництва бiльше нiж на третину.
Пам’ятаючи “кращi часи”‚ настрої суспiльства полiвiшали. Власне, подiбнi
процеси спостерiгалися i в усiх країнах Схiдної Європи, якi донедавна
мали соцiалiстичну орiєнтацiю...
1994 рiк пройшов для ДТУМ пiд знаком працi й пошукiв нових форм
роботи, нових можливостей. Товариство активно, - матерiально, творчо,
органiзацiйно,- пiдтримує газету “Схiдний часопис”, особливо в
заснуваннi та випуску нового додатку “Козацький край”. Продовжує
програму “Фонд допомоги вчителям i школам” та “Пiдручники”, змiцнює
спiвпрацю з Кримським Товариством ( А. Петрова) та налагоджує тiсний
контакт з Товариством української культури Кубанi (ТУКК,
М.Тарнавський, В.Чумаченко та iн.). ДонДТУМ продовжує плiдну
спiвпрацю з журналом “Донбас” по випуску регiональних посiбникiв для
шкiл та разом з Донецьким грецьким товариством iнiцiює створення
iнвестицiйного фонду “Еллiнiка-Донбас”. Але чи не найрезультативнiшим
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є створення за iнiцiативою ДТУМ нової обласної органiзацiї
Українського культурологiчного Центру.

-

На допомогу вчителям та школам Донеччини
Практичне впровадження української мови в усi сфери дiяльностi, i в
першу чергу в школах Донеччини, розвиток мови i культури, залишалися
першочерговими завданнями Донецького Товариства. В 1994 роцi воно
провело ряд заходів спрямованих на реалiзацiю цих тез. По-перше,
продовжено рейд
ДТУМ по школах Донеччини з безкоштовною
передачею бiблiотечок навчальної лiтератури. Маршрути ДТУМ(4-й, 5-й,
етап рейду) пролягали на цей раз до Артемiвська (Бахмута) i Бiлицького.
Загалом передано школам, гiмназiям, окремим класам близько 40
спецiальних бiблiотечок навчальної та допомiжної лiтератури.
По-друге, серйозну роботу проведено по встановленню першочергових
потреб донецького вчительства
i шкiльництва у пiдручниках та
посiбниках i‚ що головне - задоволенню цих потреб. Так з’являється в
журналi “Донбас”, за сприянням ДТУМ та УКЦентру, та авторством
В.Олiфiренка i Ф.Пустової посiбник з народознавства i краєзнавства
“Таємниця духовного скарбу”. Масовий тираж цього видання - 30 000
прим. повнiстю задовольнив потреби шкiл, профтехучилищ, технiкумiв та
гiмназiй Донеччини та Луганщини. Через УКЦентр видано посiбник для
вчителiв шкiл Донбасу “Методика викладання народознавства в школi“
В.Олiфiренка, яка отримала схвальну оцiнку працiвникiв Донецького
Iнституту пiслядипломної освiти, зокрема його директора - заслуженого
вчителя України, кандидата педагогiчних наук Е.М.Соф’янца. Через цей
інститут і розповсюджено значну частину накладу “Методики...“‚ що
збільшило її ефективність. До речi, високий рiвень посiбника “Таємниця
духовного скарбу” теж засвiдчили вiдомi вченi - зав. кафедрою
iсторiографiї Донецького державного унiверситету, доцент Василь Пiрко,
професор Прикарпатського унiверситету Л.Кiлiченко. Що ж до коштiв на
цi вкрай потрiбнi для шкiл видання, то вони залучалися шевченківцями не
тiльки з Донеччини. По каналах ДТУМ “Методику ...“ спонсорували
також “Українськi працiвники лiтератури для дiтей та молодi iм.
Л.Глiбова” м.Торонто (Канада). Крiм того, ДТУМ взялося за створення
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короткого краєзнавчого посiбника пiд назвою “Моя земля - земля моїх
батькiв”. Роботу уклав Петро Лаврiв, краєзнавець, лауреат премiї iм.
А.Шептицького.
По третє, набувши певного досвiду в пiдготовцi i виданнi посiбникiв з
лiтературного краєзнавства на Донеччинi, ДТУМ прагне перенести його на
iншi терени, зокрема в Крим, де потреба в українських пiдручниках i
посiбниках дуже гостра. Так в 1994 р. з’являється згадана
вище“Чорноморська хвиля”, про яку варто розказати докладнiше.

“Чорноморська хвиля” - для Криму
Алла Петрова, голова Кримського Товариства української мови, в
своїй передмовi до “Хвилi“ так визначила її актуальність “До програми з
української лiтератури у школах автономної республiки Крим внесено
нову тему - “Лiтература рiдного краю“. Але виключна бiднiсть
фiлологiчної бази ставить українцiв-словесникив у скрутне становище... немає бодай довiдкової працi про життя i творчiсть українських
письменникiв-кримчан. Отже, назрiла потреба створення посiбникiв для
вчителiв українiстiв та учнiв старших класiв Криму. Книга
“Чорноморська хвиля” є першою спробою в цьому напрямку”.
Зрозумiло, що подiбними серйозними виданнями повинна опiкуватися
держава, мiсцевi освiтянськi структури. Не будемо перераховувати
причини чому так не сталося. Для тих хто вiдслiдковує подiї в Українi й‚
зокрема в Криму, на Сходi й Пiвдні України це повинно бути зрозумiло.
Тому, власне, i є потреба активної дiяльностi тут органiзацiй на кшталт
Товариства української мови‚ які поки що “підстраховують” державні
структури‚ діють з ними у співпраці на освітянській ниві... Але
повернемося до “Чорноморської хвилi“. Спонсорами пробного накладу
книги виступили виробниче об’єднання “Макiїввугiлля” (генеральний
директор - Володимир Кузяра) та Суспiльна служба України
м.Сiмферополя (голова - Олександр Польченко). Долучили свої кошти й
органiзацiйнi можливостi також донеччани Станiслав Мельник,
Володимир Ребрик та Валентина Тиха. У квiтнi 1994 року книжка вийшла
в свiт, силами ДонТУМ та Крим-ТУМ перевезена до Криму, 10 травня її
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презентацiйнi та сигнальнi екземпляри були розiсланi у всi обласні
Товариства
української мови та Товариства “Просвiта”, основні
бiблiотеки України. А 15 травня 1994 р. в Кримськiй республiканськiй
бiблiотецi iм. I. Франка (м.Сiмферополь) Кримським ТУМ iм.Шевченка
була зорганiзована презентацiя “Чорноморської хвилi“ за участю автора
проф. Олександра Губаря, українських письменникiв Криму Данила
Кононенка, Ореста Корсовецького, Михайла Тернавського, Вiктора
Гуменюка, Володимира Шахнюка, Олександра Кулика, Валерiя Тарасова,
Володимира Никоненка, а також iнiцiаторiв видання
- ДонТУМ
(В.Бiлецького, В.Тихої, В.Олiфiренка), ТУМ Криму (А.Петрова), ССУ
(О.Польченко) та представникiв освiтян та адмiнiстрацiї Сiмферополя i
Криму, ряду громадських органiзацій i преси. Треба сказати, що ця
презентацiя стала справжнiм святом вiдродження української культури в
Криму. “Чорноморську хвилю” присутнi сприйняли не тiльки як посiбникхрестоматiю для старшокласників пiвострова, але і як антологiю сучасного
українського красного письменства Криму. Книга одержала добру пресу,
мала успiх у школах, вузах, серед української творчої iнтелiгенцiї й дуже
швидко розiйшлася по Криму. Виходячи з цього ТУМ Криму та
Донеччини було вирiшено основний наклад книги встановити на рiвнi 5
000 примiрникiв i видати її в 1995 р. з доповненнями через Донецький
УКЦентр. У травнi-жовтнi 1994 р. УКЦентр разом з кримчанами проводив
роботу по пiдготовцi 2-го видання “Чорноморської хвилi“, Мiнiстерство
освiти Криму рекомендувало її як посiбник для шкiл пiвострова. Ось така
конкретна i масштабна, серйозна робота провадилася у спiвпрацi ТУМ
Донеччини i Криму.

Вибори - 94
“Тiльки згуртована команда однодумцiв-реформаторiв може
вивести Україну з економiчної кризи, покласти край корупцiї та
злочинностi, забезпечити справедливiсть та соцiальний захист тим,
хто його потребує, забезпечити злагоду i стабiльнiсть у суспiльствi“ цi слова Голови Народного Руху В’ячеслава Чорновола були викарбуванi
на титулi виборчої брошури-довiдника з кандидатами у народнi депутати
України, яких пiдтримував Рух. Були серед них i члени ДонТУМ, зокрема
Володимир Клименко (Кiровський, №111), Володимир Бiлецький
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(Ленiнський, №114), Iлля Шутов (Добропiльський, №122), iншi. Це були
кандидати у народнi депутати, узгодженi з iншими партiями i рухами
демократичного спрямування.
Шевченківці розумiли, що в умовах Донбасу-94 важко сподiватися на
позитивний результат у виборах. Бо
кандидати ТУМу‚ інших
національно-демократичніх організацій йшли з конструктивною
довготривалою програмою реформ, а не з декларативно-популiстськими
гаслами негайної “социальной защиты и возврата к СССР.“ Але
отримавши трибуну кандидата в депутати члени ДТУМ мали змогу
познайомити широкий донецький загал з економiчними, соцiальними,
полiтичними та iн. аспектами програми державотворення нацiональнодемократичних сил. I це було зроблено, черговий раз засвiдчивши
високий рiвень органiзованостi, компетентностi, фаховостi вiд ДТУМ
балотувалися науковцi, юристи, iнженери. Що ж до результату, - тiльки
близько 5-7% виборцiв вiддали свої голоси членам ДТУМ-кандидатам в
депутати, - то вiн був прогнозований. Бо за влучним висловом тодiшньої
преси, голосували не уми, а голi полицi магазинiв. Крім того‚
концеплуальна орієнтація демократів на сили власної держави‚ народу при
виході з кризи сильно “поступалася” негайнiй маннi небеснiй, якою були
наповненi обiцянки лiвих i традицiйно сильних на Донбасi заяв i обiцянок
кандидатiв-директорiв.
Отже, в рiк 1994-й кандидати в народні депутати-члени ДТУМ
програли вибори. Але Товариство не втратило старих i мислячих
прихильникiв, набуло нових. Вибори-94 були сходинкою до майбутнiх
перемог.

Заснування Українського культурологічного Центру
Аксiомою
довготривалої
роботи,
одержання
високоефективних результатiв є професiоналiзацiя, високий рiвень
залучених фахiвцiв. Не виняток тут i ДТУМ. Саме цi чинники спонукали
до
утворення
дослiдно-видавницької
фундацiї
“Український
культурологiчний Центр”, яка б згуртувала iнтелектуальну i дiлову
частину ДТУМ, його симпатикiв для вирiшення конкретних задач. Отже,
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на початку 1994 р. Володимир Бiлецький опрацював проект УКЦентру,
який підтримали тодiшнiй мiнiстр України у справах нацiональностей та
мiграцiї Олександр Ємець та головний редактор журналу “Донбас” Вiктор
Логачов, i який пiсля вiдповiдного експертного розгляду отримав грант у
розмірі $ 9 000 тис. Мiжнародного фонду “Вiдродження”. Одночасно‚ за
iнiцiативи ДТУМ‚ була створена однойменна громадська органiзацiя,
Статут якої зареєтровано 05.05.94 р. Управлiнням юстицiї в Донецькiй
областi, вiдкрито рахунок цiєї органiзацiї в банку і постiйно дiючий офiс в
Донецькiй обласнiй унiверсальнiй бiблiотецi з вiдповiдним технiчним
обладнанням (комп’ютер, ксерокс, факс i т.д.). Таким чином, була
створена сильна, дiєздатна напiвпрофесiйна (частина членiв УК Центру
працювала на громадських засадах, частина - за платню), органiзацiя.
Спочатку в Раду Центру увiйшли голова ДТУМ Володимир Бiлецький ,
виконавчий директор Донецького вiддiлення МФВ В’ячеслав Коваль
(спiвголова Центру), заст. директора Донецької обласної унiверсальної
бiблiотеки Олена Башун, iнженер Генадiй Бутко, деригент Василь
Василенко, доцент, канд. педагогiчних наук Вадим Олiфiренко, головний
редактор “Схiдного часопису”, канд. хiм. наук Микола Тищенко та
викладач Сергiй Федорчук. Бiльшiсть з них - члени ДТУМ. Що ж до
дiяльностi УКЦентру, яка має тяглiсть ось вже бiльше двох рокiв, то про
неї варто розказати в окремому роздiлi.

Співпраця “Донбас-Кубань”
Маючи поряд з Донбасом таку багату козацькими українськими
традицiями землю як Кубань важко утриматися вiд контактiв з нащадками
славних запорожцiв. Ще в 1993 р. пiсля попереднього узгодження своїх
можливостей Товариством української культури Кубанi, ДонТУМом та
редакцією “Схiдного часопису” було вирiшено заснувати українську газету
для Кубані(точніше‚ допомогти в цьому кубанським українцям). Як
перший, перехiдний крок домовилися заснувати з 1994 р. додаток до
“Схiдного часопису” пiд назвою “Козацький край”, що в етно-iсторичному
планi добре вiдповiдало як землям України, так i Кубанi. Матерiали для
друку подавало головно ТУКК, туди ж, на Кубань, надходила значна
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частина накладу мiсячника “Козацький край”, який спочатку (№ 1-6)
редагував В. Бiлецький, а професiйно-технiчне забезпечення вiв С.Блiднов.
7-9 липня 1994 р. голова ДТУМ В. Бiлецький та член Правлiння ДТУМ
В. Олiфiренко здiйснили робочу поїздку на Кубань. Пiсля передання
чергової партiї газет “Козацький край” вiдбулася координацiйна нарада за
участю Голови ТУКК Миколи Тарнавського, вченого секретаря ТУКК,
члена Громадської академiї культури Кубанi‚ кандидата наук Вiктора
Чумаченка, письменника i громадського дiяча Юрiя Алмазова. УКЦентр,
який ми крiм того презентували на Кубанi, одержав останнi унiкальнi
українськi видання кубанцiв.
Контакти нацiонально-демократичних органiзацiй “Донбас - Кубань”;
ДонТУМ - ТУКК, УКЦентр - ТУКК, “Схiдний часопис”-ТУКК показали
перспективнiсть постiйної спiвпрацi, зокрема на нивi видавничої
дiяльностi. Спiльно було розпрацьовано проект посiбника для шкiл Кубанi
“Козак Мамай”, праця над яким триває сьогоднi в Донецьку i Краснодарi.

ДонТУМ – 94
Розмивання i трансформацiя - саме цими словами найбiльш влучно
можна характери-зувати процеси, якi протiкали в Донецькому ТУМ-94. З
одного боку ряд людей вiдходило вiд активної дiяльностi в Товариствi, так
як вбачало можливiсть бiльшого самовираження, самореалiзацiї й навiть
кар’єри в новiтнiх партiях. З iншого - йшов пошук нових форм роботи
самого Товариства, процес його професiоналiзацiї, трансформацiї в нову
якiсть, що найбiльш оптимально вiдповiдала б умовам поточного моменту.
Яскравий тому приклад - заснування Українського культурологiчного
Центру(а ранiше - “Схiдного часопису”). Таким чином, однi вiддалялися
вiд ДТУМ в бiк партiй, iншi - в бiк напiвпрофесiйних i професiйних
органiзацiй, ще iншi переходили до бiльш “офiцiйного” даху “Просвiти”.
Отже, йшло розмивання i трансформацiя Товариства. Хоча пасивно всi
його члени залишалися такими - нiхто з бiльш нiж 1 500 членiв що
отримали посвiдчення ДТУМ його не повернув i не заявив про вихiд з
Товариства української мови.
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У 1994 р. вiдчутно зменшилася органiзацiйна активнiсть ДТУМ.
Припинив функцiо-нування рахунок ДТУМ в банку(причина - вiдсутнiсть
органiзацiйного забезпечення). За цих умов ядро активу ДонТУМ було
поставлене перед дилемою - бути чи не бути Товариству далi? Актив
вирiшив - бути i 5 жовтня 1994 р. в Управлiннi юстицiї в Донецькiй
областi зареєстровано Статут Донецького обласного Товариства
української мови iм. Т.Шевченка, прийнятий на зборах 25 червня 1994 р. У
роздiлi “Мета i завдання Товарисва” зазначено “Дiяльнiсть Товариства
спрямована на утвердження української мови у всiх дiлянках
лержавного i суспiльного життя України, всебiчний її розвиток,
охорону чистоти й самобутностi, на збереження й розвиток
нацiональної культури й традицiй українського народу, формування
нацiональної свiдомостi, подолання нацiонального нiгiлiзму, на
гармонiйний розвиток мiжнацiональних вiдносин”. Основними
принципами дiяльностi Товариства прийнято“ а). орiєнтацiя на
здоровi центристськi сили суспiльства, фахiвцiв, талановиту молодь;
б). повага й беззастережне виконання мiжнародно визнаних прав
людини.“
Засновніками органiзацiї при реєстрацiї Товариства-94 виступили
доктор технiчних наук В.Бiлецький, мистецтвознавець В.Тиха, доцент,
канд. педагогічних наук В.Олiфiренко. В Раду Товариства крiм них
увiйшли головний енергетик тресту “Донецькметалургбуд” В.Ребрик, гол.
ред. газети “Схiдний часопис” канд. хiм. наук М.Тищенко. А в Правлiння
крiм засновникiв та членiв Ради увiйшли керiвник клубу iм. Л.Українки з
м. Макiївки Олександра Пронько та юрист I.Шутов. Отже, Донецьке
обласне ТУМ отримало юридичну легiтимнiсть. Що ж до територiальних
осередкiв, то вони почасти продовжували функцiонувати, хоча зазначенi
вище явища розмивання й трансформацiї торкнулися i їх. Але певна
iнерцiйнiсть цих процесiв “у глибинцi“ обумовила навiть подачу нових
заяв у ДТУМ вiд первинних органiзацiй (Мар’їнське Товариство, 23
лютого 1994р.).

9. 1995-1996 НА ПЕРЕЛОМI
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Цi роки - роки утвердження української державностi, радикальної
переорiєнтацiї економiки на змiшану(приватний та державний сектори), i
тому значною мiрою переломнi, бо суспiльство, народне господарство
України поволi, еволюцiйним шляхом, але неухильно вiдходило вiд стану
частини пострадянського простору з неефенктивною соцiалiстичною
економiкою i все бiльше вiдповiдало стану незалежної країни з
економiкою ринкової, змiшаної орiєнтацiї. Темпи падiння виробництва в
1995 р. зменшилися - вдвiчi в порiвняннi з 1994 р. У 1996 р. вони
перебували на тому ж зниженому рiвнi, а в деяких галузях спостерiгалося
навiть пiднесення. Вдалося стабiлiзувати курс грошової одиницi і ввести
гривню шляхом неконфіскаційної грошової реформи. В серединi 1996 р.
вже було приватизовано бiльше половини всiх об’єктiв приватизацiї
країни. Все це свiдчило про певнi ознаки початку оздоровлення народного
господарства. Але вiдносна стабiлiзацiя проходила важко, з
пробуксовуваннями, на тлi кризи неплатежiв, вiдсутностi суттєвих реформ
у базових галузях, зокрема, вугiльнiй, що призвело до чергових страйкiв
шахтарiв влiтку 1996 р. З цим страйком i ситуацiєю на Донбасi був за
повiдомленнями преси пов’язаний замах (дякувати Богу невдалий) на
Прем’єр-мiнiстра України П.Лазаренка, що енергiйно взявся за
розв’язання дуже непростих проблем економiки України. Одночасно, тодi
ж, влiтку 1996 р., точнiше 28 липня, була прийнята Парламентом нова
Конституцiя України. Iї прийняття супроводжувалося рiшучими кроками
Президента, який досить жорстко, але успiшно
стимулював
конституцiйний процес. Разом з тим посилився відвертий тиск Росії на
Україну в питаннях Чорноморського флоту та Севастополя‚ що було
розцінено рядом організацій як територіальні претензії. В сусідній
Бєлорусі встановився авторитарний режим президента Лукашенка‚ який
по суті ліквідував старий парламент країни.
Ось на такому загальнополiтичному й економiчному, соцiальному
тлi проходила дiяльнiсть ДонТУМ в 1995-96 рр.

“Міжнародна громадська взаємодія”
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Так називається програма, яку розпрацювали й активно розпочали
реалiзовувати в 1995 р. ДонТУМ-УКЦентр. Iдея її полягає у створеннi
мiжнародної системи спорiднених українських демократичних
органiзацiй, яка б виконувала комплекс спiльних проектiв
направлених на 1. Вiдродження української культури в Українi,
зокрема, в Схiдному й Пiвденному регiонах. 2. Пiдтримку української
дiаспори, збереження її української iдентичностi. УКЦентр, ДТУМ i
самi виступають генераторами iдей, i готовi до сприйняття iдей вiд
органiзацiй-партнерiв. Реалiзацiя ж цих iдей(скажiмо, дослiдницьких,
видавничих проектiв тощо) планувється спiльно. Власне, задум цiєї
програми
перегукується з iдеєю програми “Мiст” УКЦентру, налагодження та розвиток якiсно нової iнформацiйно-освiтньої системи, мова про яку пiде нижче. А з програми “Мiжнародна громадська
взаємодiя” ДТУМ-УКЦентру в 1995-96 рр. вдалося реалізувати ряд
вагомих справ
- Разом з Українським Народним Союзом i Українською
Американською Коорди-нацiйною Радою органiзувати в Фiладельфiї
(США) науково-практичний семiнар “Розви-ток недержавних iнституцiй в
Українi як фактор демократизацiї суспiльства”. В ньому вiд УКЦентру
ДТУМ взяли участь В. Бiлецький, I. Шутов та народний депутат Л. Танюк.
- В безпосереднiх зустрiчах з керiвництвом УАКРади, УНСоюзу,
ЗУАДКу (Злученого Україно-Американського Допомогового Комiтету),
ТУМ-Чiкаго, Канадського Товариства Розбудови України, Фундацiї О.
Ольжича, органiзацiї “Золотий хрест” (США) та iн. скоординувати спiльнi
дiї на Донбасi.
- Разом з ЗУАДКом i Українськими працiвниками лiтератури для дiтей i
молодi (УПЛДМ‚ Канада) здiйснити ряд вилавничих проектiв щодо
посiбників для шкiл регiону “Чорноморська хвиля”, “Уроки правди i
добра”, “Моя земля - земля моїх батькiв” .
- Разом з українськими товариствами в С.-Петербурзi, Воронежi,
Краснодарi провести ряд акцiй вiд презентацiї Донецького УКЦентру, 20денних виставок (Воронiж) робiт народних майстрiв Дониччини i до
лекторiїв В.Тихої на Воронiжчинi ( В. Рижкова, В. Тиха, Л. Огнєва).
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- Разом з товариством “Золотий Хрест” зорганiзувати Лiтню УкраїноАмериканську молодiжну школу” в Лiгайтонi (США, Оселя Ольжича) - I.
Шутов.
- При фiнансовому сприяннi ТУМ-Чiкого видати першi (стартовi)
номери аналiтично-iнформацiйного журналу “Схiд”(№ 1, 2; В.Бiлецький,
С. Єременко).
- Разом з ТУМ-Чiкаго опрацювати i пiдготувати до друку і видати книгу
“Мiж двома свiтами” вiдомого українського публiциста iз США Iвана
Боднарука.
- Разом з журналом “Донбас”‚ Спілкою письменників України‚
УКЦентром у Києві зорганізувати презентацію книги “Уроки правди і
добра” за участю донеччанина за походженням‚ поета Володимира
Біляїва(США‚ Вашінгтон).
- Визначити перспективні напрями співпраці УКЦентру і Краківської
Фундації Володи-мира Хрестителя Русі-України(зустріч В.Білецького з
В.Мокрим у Кракові).
Навiть побiжний перелік цих дiй показує як зрiс рiвень роботи
ДонТУМ. Активісти Товариства результативно співпрацювали з рядом
українських органiзацiй дiаспори, мобiлiзували їхні i свої можливостi на
виконаннi конкретних програм для Донбасу. На деяких з них варто
зупинитися докладнiше.

Контакти в США
Використавши сучаснi можливостi органiзацiй-донорiв (зокрема,
Мiжнародного фонду “Вiдродження”), керiвники ДонТУМ у 1995 роцi
здiйснили ряд закордонних поїздок з метою поглиблення спiвпрацi з
органiзацiями української дiаспори, предсталення нашого регiону в свiтi.
Через УКЦентр за iнiцiативи В.Бiлецького було одержано в фондi
“Вiдродження” 5 тревел-грантiв на цiльовi поїздки до США. Спочатку
В.Бiлецький, I.Шутов та Л.Танюк 10-17.01.95 р. вiдвiдали українськi
органiзацiї в Фiладельфiї, Нью-Йорку, Джерсi-Сiтi, Лiгайтонi. Зустрiлися з
представниками УАКРади, УНСоюзу, ЗУАДКУ, “Золотого хреста”,
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фундацiї О.Ольжича, зокрема, з головою УНСоюзу Уляною Дячук, Вiцепрезидентом УАКРади Юрiєм Iхтiаровим, головним секретарем УНСоюзу
д-ром Володимиром
Соханем, заступником голови “Українського
золотого хреста” проф. Наталею Пазуняк, головним редактором газети
“Свобода” Зеноном Сниликом i т.д. Результатом цих робочих зустрiчей
були ряд спiльних проектiв, бiльшiсть яких до сьогоднi вже успiшно
здiйсненi. Крiм того, шевченківці гідно представили Україну, донецьку
землю, виступили в газетах i на радiо в СЩА, заклали мiцний фундамент
подальшої спiвпрацi українських громадських органiзацiй по програмi
“Мiжнародна громадська взаємодiя”.
Цi контакти розширив В.Бiлецький, виступивши 27 червня 1995 р. на
XIV конференцiї з української проблематики в Iлiнойському унiверситетi.
Там було представлено видав-ничий доробок ДонТУМ-УКЦентру,
зокрема, аналiтично-iнформацiйний журнал “Схiд”, посiбники для шкiл
Донбасу i Криму з народознавства та лiтературного краєзнавства.
На запрошення ТУМ-Чiкаго В.Бiлецький тиждень провiв у Чiкаго,
познайомився з “українським мiстечком”, українськими церквами,
школами, українським музеєм цього великого мiста США. Теплою,
дружньою була зустрiч з українською громадою, членами ТУМ-Чiкаго. I
знову, новi контакти вилилися в новi iдеї, новi плани. Зокрема, була
розпочата велика робота над архiвом вiдомого українського громадського
дiяча США, публiциста Iвана Боднарука, пiдготовка до видання його
праць у збірці “Мiж двома свiтами”. Вона вiдкриває для нас невiдомий
ранiше свiт українських письменникiв, дiячiв культури, якi жили i
працювали за океаном, дає новий погляд на вiдомi лiтературнi постатi в
Українi.
Органiзатор конференцiї в Iлiнойсi проф. Дмитро Штогрин (Iл.
унiверситет, Урбана-Шампейн) та голова ТУМ-Чiкаго проф. Вiра
Боднарук позитивно оцiнили співпрацю УКЦентру-ДонТУМ з МФ
“Вiдродження” і подякували останньому за надану можливiсть прямого
контакту в США з представниками Схiдної України, Донбасу.
Ще одна робоча поїздка до США була здiйснена в 1995 роцi
В.Олiфiренком. Відвідавши Фiладельфiю, Нью Йорк, Вашингтон і‚
зокрема школи українознавства, церкви, радiо “Голос Америки”,
99

попрацювавши у бiблiотецi Конгресу США, доцент Вадим Олiфiренко не
тiльки суттєво змiцнив нашi контакти з дiаспорою, але й зiбрав унiкальнi
матерiали для подальших своїх праць в галузi педагогiки, народознавства.
Треба пiдкреслити, що робочi поїздки представникiв ДТУМ - УК
Центру за океан були корисними для обох сторiн i мали ряд позитивних
продовжень. Д-р. В.Бiлецький став членом “Дослiдницької лабораторiї
Росiї та Схiдної Свропи при Iлiнойському унiверситетi“. Доц.
В.Олiфiренко продовжує спiвпрацювати з рядом дiячiв у США i вихiд
його книги “Уроки правди i добра” з роздiлом про українських
письменникiв дiаспори, якi родом з Донбасу, суттєво завдячує цим
контактам. Крім того‚ доц. В.Оліфіренко готує працю науковометодичного характеру по створенню українських підручників для
діаспори. Iлля Шутов зреалiзував чудову iдею Лiтньої українськоамериканської молодiжної школи. Про останню трохи докладнiше.

Літня

українсько-американська

молодіжна

школа

в

Лігайтоні
Ця школа - один з мiжнародних проектiв ДонТУМ-УКЦентру,
погоджених В.Білецьким та І.Шутовим в США у сiчнi 1995 р. Iдея
полягала у наданнi можливостi 12-15 обдарованим дiтям з Донбасу
покращити свої знання з англiйської, побувати в США i, зрозумiло,
вiдпочити в одному з молодiжних таборiв української дiаспори.
Передбача-лося, що поїдуть дiти вiдiбранi спецiальною комiсiєю на
конкурснiй основi. З американсь-кої сторони координувала цей проект
проф. Наталя Пазуняк, з української(вiд УКЦентру-ДТУМ) - Iлля Шутов.
Вже 3 квiтня 1995 р. “Український Золотий Хрест” видiлив $ 12 000 на
перебування дiтей з Донеччини в США на Оселi Ольжича. УКЦентр в
Українi теж шукав кошти на авiаквитки i... не знаходив їх. На жаль‚
проект УКЦентру по молодiжнiй школi в США не пiдтримав
МФ”Вiдродження”, не знайшлося грошей i в обладмiнiстрацiї. Виручили,
як це сьогоднi часто буває, комерцiйнi структури. I проект здiйснився !
П’ять тижнiв дiти(8-14 рокiв) за опiкою I.Шутова i вчительки початкових
класів СШ № 65 м. Донецька Вiолети Дегтярьової були в Апалачах. Жили
серед дiтей українцiв зi США, побували в американських мiстах, зокрема,
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Нью-Йорку.
Нема, очевидно, необхiдностi говорити, що навчання
англiйської вдома на уроках - не те що в США при безпосередньому
спiлкуваннi з ровесниками, досвiдченими педагогами-американцями. Крiм
того, в молодi була нагода доторкнутися до захiдної цивiлiзацiї‚ на власнi
очi побачити далекий заокеанський свiт, вiдвiдати який ще зовсiм недавно
для майже всiх було недосяжною мрiєю. Молодь, яка швидко
комунiкується, знаходить друзiв зав’язала безлiч дружнiх контактiв, якi не
перериваються i сьогоднi.
Ми впевненi, що зерна посiянi ДонТУМ-УКЦентром в молодих
душах, молодих умах дадуть багатi плоди. Нова, незакомплексована,
талановита i (це важливо!) англомовна молодь так необхiдна нашiй новiй
Українськiй державi...

Телефільм “Духовні скарби Донеччини”
Як TV є “важкою артилерiєю” засобiв масової iнформацiї, так вiдео є
високоефективним засобом навчального процесу. Не дарма в народi
кажуть  “Краще один раз побачити, нiж сто разiв почути”. Тому ДонТУМ
при першiй нагоді, ще в 1991 роцi створило документально-публiцистичну
стрiчку “Перша українська школа в Донецьку”(відеостудія “Майстер”‚
Авдіївське ТУМ‚ Олександр Савицький при фінансовій підтримці
Українського фонду культури). А в 1995 роцi шевченківці взялися за бiльш
значну роботу - фiльм “Духовнi скарби Донеччини”.
Iдею цьго навчального вiдеофiльму, який призначається для
загальноосвiтнiх шкiл, спецiальних середнiх i вищих навчальних закладiв
подав В.Олiфiренко. Вiн же став автором сценарiю. Режисером i
продюсером виступив iнженер i колишнiй тележурналiст В’ячеслав
Терещенко(УКЦентр). Консультантами - д.ф.н. А.Загнiтко, к.i.н.В.Пiрко,
к.п.н. А.Сойко. Фiльм знiмався пiд опiкою УКЦентру i Донецького
обласного
iнституту пiслялипломної освiти (ДонIПО, ректор
Е.М.Соф’янц). Таким чином, вдалося зорганiзувати компетентних людей i
забезпечити належний технiчний рiвень, що є запорукою успiху в будьякiй справi. Врештi, пiсля бiльш нiж пiвроку зйомок, монтажування, у
сiчнi 1996 р. вiдбувся презентацiйний перегляд фiльму в ДонIПО.
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Трохи про сам фiльм. Вiн має три частини  1-а”Музей просто неба”
(35 хв.) - про народний побут Слобожанщини. У формi iнтерв’ю з
О.I.Шевченком, засновником Музею народного побуту Слобожанщини у
селi Прелесному Слов’янського р-ну Донеччини розповiдається про
подвiр’я українського селянина-слобожанина, на якому розташова-на хата
ХIХ ст., вiтряк, кузня, майстерня столярня, клуня i т.д.
2-а “Церковна архiтектура Донеччини”(22 хв.) - про найвидатнiшi
пам’ятники церковної архiтектури XVII-XX ст. У цiй частинi фiльму на
прикладi Миколаївської церкви (XVII ст.), Успенського Монастиря на
Святих горах, Миколаївської церкви у Артемiвську (1797 р.),
напiвзруйнованої церкви Георгiя Побiдоносця (1792 р.) с.ОлександроШульгиного Константинiвського р-ну, церкви Чудотворця Миколи (1812
р.) у с. Ясинiвка та iн. розкриваються основнi риси таких стильових
напрямiв в архiтектурi нашого краю, як українське барокко, лиманська
школа, повернення до давньоукраїнського ( Київської Руси-України) i
вiзантiйського стилiв у церковному будiвництвi.
3-я  “Шкiльнi лiтературнi музеї Донеччини”(40 хв.). У вiдеофiльмi
розповiдається про музеї вiдомих українських письменникiв-донечан
Степана Васильченка в с.Щербинiвцi м.Дзержинська, Володимира Сосюри
в СШ N1 м.Сiверська, Сави Божка в СШ N12 м.Красноар-мiйська та
Григорiя Бойка в СШN1 м. Докучаєвська.
Ось такий фiльм створено, почато його продукування i
розповсюдження по шкiльних i вузiвських вiдеотеках Донеччини. Крім
того‚ одну стрічку фільму влітку 1996 р. передано в дар українцям
м.Чікаго‚ які частково спонсорували зйомки.

Видавнича діяльність
У 1994-96 роках через створений з iнiцiативи ДТУМу УКЦентр i
при сприяннi останнього видано ряд посiбникiв для шкiл. Це i вже
згадуванi “Чорноморська хвиля”(2-е видання) проф. О.Губаря, i “Уроки
правди i добра” доц. В.Олiфiренка, а також “Моя земля - земля моїх
батькiв” краєзнавця, члена ДТУМ Петра Лаврiва, “Вивчення лiтератури
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рiдного краю в школi“ В.Олiфiренка‚ “Між двома світами” І.Боднарука. За
сприяння УКЦентру вийшла перша україномовна монографiя-посiбник по
збагаченню корисних копалин д.т.н. В.Бiлецького та його колег к.т.н.
П.Сергєєва i Ю.Папушина. Пiдготовлено до друку книгу “Отчi
свiтильники” вiдомого марiупольського вчителя Павла Мазура‚ яка вміщає
лекцiї по спецкурсу з iсторiї української школи XVI-XVIII ст.,
апробованого у Донецькому вiдкритому унiверситетi. I це - далеко не все.
В роботi ще 5 книг - велика праця члена Правлiння ДонТУМ доцента
В.Олiфiренка “Енциклопедiя українознавства для молодi“, збiрки
донецьких поетес Г.Гордасевич та Л.Колесникової, “Гiрничий тлумачний
словник” за загальною редакцiєю д-ра В.Бiлецького‚ посібник “Цікава
Україна” Лесі Оліфіренко. Готує “Iсторiю Пiвденно-Схiдної України”
д.і.н. В.Пiрко, фiлософське дослiдження
специфiки Донбасу проф.
I.Пасько i т.д. Про кожне зi згаданих видань можна i треба говорити
окремо. Але цього не дозволяє обсяг нашої книги. Зазначимо тiльки, що
розгорнута видавнича робота, здiйснювана ДТУМ головно через нову
структуру - Український культурологiчний Центр - є вельми вагомою в
загальному українському книговиданнi на Донеччинi. Серед громадських
органiзацiй вона взагалi на жаль не має аналогiв не тiльки на Донбасi, а
й на всьому Сходi України. “На жаль”, бо багато хто з нацiональнодемократичних дiячiв ще й досi, схоже, знаходиться в 1989-90 роках.
Тобто їм притаманний романтизм, емоцiйнiсть. Максимум на що дехто
спромiгся - газетнi листки заяв та звернень, протестiв i вiдкритих листiв,
що аж нiяк не може вдовольнити сучасну потребу в конкретнiй
рацiональнiй роботi. Саме цю роботу на видавничiй нивi здійснює
керiвництво ДонТУМ, УКЦентру.

ДТУМ - 96
У 1995-96 рр. продовжувалися явища розмивання i трансформацiї
ДонТУМ. Активнiсть ряду осередкiв i окремих членiв знизилася.
Одночасно послабла i органiзацiйна дiяльнiсть Правлiння. Ряд його членiв
активно продовжували громадську дiяльнiсть, але в новiй якостi керiвника
УКЦентру
(д-р
В.Бiлецький),
директора
програми
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“Народознавство” УКЦентру (доц. В.Олiфiренко), гол. редактора
“Схiдного часопису” (М.Тищенко). I.Шутов виїхав жити i працювати до
Києва. Разом з тим ДонТУМ у 1995-96 рр., маючи статус зареєстрованої
обласної органiзацiї, постiйно контактує з реєструючим органом Управлiнням юстицiї в Донецькiй областi. Крiм того, 31 сiчня 1995 р.
Центральне Правлiння Всеукраїнського Товариства “Просвiта” розглянуло
подання ДонТУМ про реєстрацiю його як обласної органiзацiї i ухвалило:
“Враховуючи культурологiчну дiяльнiсть Донецького ТУМ та
особливiсть регiону як виняток взяти пiд юрисдикцiю ВУТ “Просвiта”
вказане Товариство”. Таким чином, ДонТУМ офiцiйно стало ще однiєю
обласною органiзацiєю “Просвiти” на Донеччинi, по сутi зробивши крок
до вiдновлення свого попереднього статусу. Хоча для об’єктивностi
зазначимо, що цим актом київський штаб “Просвiти” i обмежився, нiяк не
пiдключаючи ДонТУМ до поточних заходiв, якi проводить Київ.
З прийняттям нової Конституцiї України, згідно з якою державною
мовою є українська, виникла нова ситуацiя, коли одна з найважливiших
завдань Товариства української мови виконана. Тому знову постає питання
про доцiльнiсть iснування в сучаснiй Українi такого Товариства. На думку
деяких дiячiв(наприклад, донецького поета I.Бiлого, автора оригiнального
українського букваря), сама назва Товариства вже несе елемент
самоприниження, меншовартостi (в жоднiй з повноцiнних держав немає
подiбних Товариств, органiзацiй - вiзьмiмо, хоча б ту ж Нiмеччину,
Францiю тощо). З iншого боку члени ДонТУМ (Макіївські та ін.
осередки) обгрунтовано доводять, що реальний стан впровадження
української в усi сфери життя ще не є настiльки великим, щоб говорити
про радикальнi змiни та незворотнiсть процесiв. I тому в умовах
триваючого протистояння українських та антиукраїнських сил, особливо
на Сходi України, не можна припиняти дiяльнiсть ДонТУМ. На їх думку
ДонТУМ ще не виконало свої статутнi завдання в Донбасі по
впровадженню української мови та культурному‚ нацiональному
вiдродженню краю. Про це свiдчить i млява дiяльнiсть в цiй галузi
мiсцевих державних органiв.
Отже, є нова проблема - принципового, концептуального визначення
меж i рамок доцiльностi iснування(в просторовому та часовому вимiрi)
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Товариства української мови як такого. На часi теоретично-практична
конференцiя з цього питання.

Глава 2

ДОНЕЦЬКІ СХОДИНКИ

1. БОРОТЬБА ЗА ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В
ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРАХ ДОНЕЧЧИНИ
Процес відновлення українських шкіл в промислових центрах
Донеччини‚ перш за все в
Донецьку‚ мав довгу і складну історію‚
пов’язану з небажанням цього з боку керівників різних рівнів‚ а також при
мовчазній пасивності малоросів щодо українських шкіл на Донбасі. Варто
нагадати‚ що в довоєнному Донецьку таких шкіл були десятки‚ а
найпрестижнішою була українська СШ № 1‚ в приміщенні якої сьогодні
розташоване управління залізниць...
Остання українська школа “померла” в Донецьку в 1986 р.- це була СШ
№ 40 в селищі Авдот’їне. Всього на Донеччині на кінець вісьмидесятих
залишилося тільки 103 школи з українською мовою викладання‚ тоді як
російських було 1066. Та що то за школи тули українські? Переважно
невеликі приміщення на 50-200 учнів у далеких селах Мар’їнського‚
Слов’янського‚ Волновахського та ін. сільських районів області. Тому
загальна картина для Донеччини була така всього школярів 634‚3 тис.‚ в
україномовних школах - 15 995 чол.‚ тобто тільки 2‚5% учнів навчалися
українською(довідка обласного управління освіти‚ 1991 р.). Школи ці не
мали належного обладнання‚ десятками років не поповнювалися
вчителями і‚ зрозуміло‚ не могли вважатися престижними. Міські школи з
російською мовою викладання( а саме в містах зурбанізованої Донеччини
живе біля 93% усього населення краю) навпаки‚ мали 1 000 і більше учнів‚
розташовувалися у нових світлих будовах‚ були порівняно хорошо
технічно обладнані‚укомплектовані кадрами.
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От в такій ситуації (яка‚ по правді‚ не дуже відрізнялася від‚ скажімо‚
Кримської) у 1989р.Товариство української мови Донеччини й поставило
собі на меті - створити прецедент відновлення сучасно обладнаної‚
вкомплектованої висококваліфікованими‚ творчо мислячими вчителями
української школи в самій “столиці“ Донбасу - м. Донецьку. При
тотальному знищенні шкіл у промислових центрах‚ тотальному
орусиченні населення‚ його зашореності й переважній (хоча б зовнішній)
орієнтації на “старшого брата”‚ сильному адміністративному спротиві
ДонТУМ треба було на практиці показати‚ що  1. В широких масах
донеччан ще зберігся потяг до рідного слова у рідній школі. 2. В
шахтарських регіонах Східної України є реальна можливість комплектації
нових україномовних шкіл вчителями-фахівцями високого рівня. 3. На
Донбасі можна практично подолати адміністративний опір і розпочати
відкриття українських шкіл у промислових центрах. 4. Українство має
сили для облаштування школи сучасним обладнанням‚ насичення її
сучасними підручниками та літературою‚ методичним та технічним
забезпеченням. Ось такі‚ приземлено-конкретні‚ а не утопічношапкозакида-тельські (типу “даєш негайно третину‚ чи половину всіх шкіл
українською !”) цілі були поставлені ДТУМ. Крім того‚ українська школа
повинна була пройти “випробовування часом”‚ яке б показало реальний
успіх вчительського колективу‚ реальні переваги україномовного
викладання ( в першу чергу‚ в плані песпективи молодої людини)‚
реальний і стабільний в часі “попит” на освіту українською. Треба
сказати‚ що далеко не всі відповіді на ці питання‚ навіть для членів
ДТУМ‚ були однозначними. Але щоб на них відповісти (і собі‚ і іншим)‚
треба було виконати масу важкої‚ марудної‚ багатопланової роботи‚ а
потім “тягти той віз”(школу)‚ і тягти добре‚ щоб “розкрутити пружину”
масового повернення в лоно рідної мови шкіл промислового Донбасу. Бо
успіх Товариства у Донецьку‚ рано чи пізно‚ позитивно подіяв би й на
весь регіон Донбасу‚ а неуспіх навпаки‚ надовго б загальмував і без того
надзвичайно млявий процес національного відродження на Сході.
Заслугою Донецького Товариства є те‚ що воно не зупинилося (та й ніколи
не акцентувало увагу) на чисто зовнішніх проявах “боротьби за
школи”(закликах‚ протестах‚ звинуваченнях адміністрації‚ зверненнях до
Рад‚ керівництва області‚ республіки‚ “плачах”‚“демонстраціях сили” типу
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відомого “севасто-польського” і. т.п.)‚ а практично взялося за реалізацію
ідеї.
Методистом кабінету української мови і літератури обласного
Інституту вдоскона-лення вчителів(ІВВ) Федором Олехновичем(один із
засновників ДТУМ) була розроблена і надрукована у газеті “Вечерний
Донецк” анкета‚ що адресувалася батькам‚ які б хотіли віддати своїх дітей
до рідної школи. Згодом на анкету прислали свої відповіді близько 200
батьків. Так було утворено первинне громадське ядро майбутньої “першої
української“. Друге питання - вчительські кадри. Товариство довгий час
підшуковувало людину‚ яка б могла очолити таку школу. Знаходилися
різні кандидатури... Після певних вагань погодився на цю відповідальну і‚
можна без перебільшення сказати‚ небезпечну в умовах Донецька того
часу‚ посаду Леонід Громовий‚ член ДТУМ‚ який незадовго перед цим
працював методистом кабінету української мови і літератури ІВВ. Під
тиском Правління ДТУМ донецький міський відділ народної освіти надав
Л.Громовому посаду інспектора‚ а з нею і можливість виконувати
комплекс підготовчих робіт - підбирати майбутній вчительський колектив‚
учнів‚ підручники‚ шукати й готувати приміщення. Для допомоги
п.Л.Громовому у підборі кадрів Правлінням ДТУМ з фахівців Товариства
(професури‚ науковців) була сформована спеціальна дорадча комісія. В
газетах було оголошено про конкурсний підбір вчительського персоналу
першої української.
Адміністративні
питання (приміщення‚ фінансування тощо)
Товариство могло вирішити тільки на певному рівні - міста‚ області‚
республіки. Тому розпочалися багаторазові консультації‚ наради‚ робочі
зустрічі з владними структурами різних рівнів‚ які вело керівництво
ДТУМ. Влаштовувалися й зустрічі з громадськістю (наприклад‚
заступника обласного управління освіти В.Скнара - в лекційнодискусійному Клубі ДТУМ‚ депутатів міськради з членами ДТУМ - у
будинку політосвіти 17.05.90.). Але вони були малорезультативними. Ось
як відгукується на останню шахтар‚ депутат Донецької облради
А.Талимончук в газеті “За передову шахту” Великі надії громада
покладала на новообрану міську Раду‚ але вже перший виступаючий
голова комісії по народній освіті М.М.Гіршман довго розказував про свої
наукові праці‚ а на пряме запитання‚ коли буде виконуватися закон про
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мови‚ коли відкриють українську школу‚ відповів довгою тирадою
суслівських побрехеньок‚ що відкриття української школи - це насильство
над народом. Отакої‚ не більше‚ не менше!”. Тоді ДТУМ пішло на інший
рівень - звернулося до керівництва області‚ в ЦК КПУ‚ Верховну Раду
України‚ до Народних депутатів СРСР від України
Д.Павличка‚
Б.Олійника‚ В.Яворівського‚ О.Гончара‚ інших. При цьому ДТУМ
ініціювало широку кампанію в ЗМІ‚ звернулося за підтримкою до
Донецького страйкому шахтарів. Останній підтримав Товариство з’являється спільне (підписане співголовами ДТУМ В.Білецьким та
В.Тихою‚ співголовами страйкому М.Волинко та А.Коломійцевим)
звернення до владних структур всіх республіканських рівнів “Страйковий
комітет шахтарів та Товариство української мови м.Донецька стурбовані
тяганиною навколо відкриття в місті єдиної середньої школи з
українською мовою викладання... Вимагаємо передати для першої
української школи-ліцею м.Донецька недобудоване приміщення Будинку
Політосвіти...“ За влучним висловом Дм. Павличка “Донецьке Товариство
вело вогонь по квадратах”‚ тобто розгорнуло тотальну пропагандистськоорганізаційну кампанію за відкриття першої української в Донецьку. “Не
існувало тих чиновницьких кабінетів‚ де б не побували шевченківці...“ так писала В.Тиха в “Комсомольце Донбасса” 11.09.90.
Надзвичайно багато колізій та “підводних каменів” було в питанні
реального приміщення для майбутньої школи. Врешті‚ ця проблема стала
головною. Члени ДТУМ один за одним відкидали неприйнятні пропозиції
- по вечірній школі № 1‚ СШ № 15‚ 22‚ 47‚школі-інтернат № 8. Всі ці
варіанти‚ або не відповідали елементарним нормам гігієни‚були морально
застарілими‚ або знаходилися далеко на околиці міста‚або заторкували
інтереси вже існуючих колективів (часто ДТУМ просто зіштовхували з
колективами існуючих шкіл). Згодом знайшовся поганенький‚ але в якості
тимчасового прийнятний компромісний варіант - приміщення навчальновиробничого комбінату у Київському р-ні міста. Старе приміщення
потребувало капітального ремонту‚ на який бракувало коштів. Все літо
1990 р. трудові бригади Донецького Товариства майже безперервно
працювали на ремонті та облаштуванні школи (тоді‚ до речі‚ ще не
виникла така багата сьогодні палітра правих партій та рухів). ДТУМ разом
з Донецьким Рухом‚ який тоді переживав процес становлення‚ створило
таку зацікавлену атмосферу навколо школи‚ що попрацювати на її
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суботниках одного разу приїхало й компартійне начальство. Але то був‚
звичайно‚ чисто пропагандистський захід‚ бо темпи ремонту старого
приміщення були такі слабкі‚ що до 1 вересня просто не вистачало часу
все підготувати. І тоді‚ десь за місяць до офіційного відкриття‚ голова
ДонТУМ В.Білецький попереджає обласне й міське керівництво‚ що
відкриття української школи‚ на яке запрощена плеяда відомих Народних
депутатів‚ діаспора зі США та Канади‚ відбудетьзя за будь яких обставин
(“при будь якій погоді“)‚ а відповідальність за тяганину місцеві малі й
великі керівники хай ділять між собою‚ зрозуміло‚ з відповідними
“оргвисновками”. Темпи робіт почали жваво нарощуватися‚ а десь за пів
місяця до відкриття‚ почалася звична радянська штурмовщина - залучили
навіть армію‚ в останній тиждень працювали і вдень‚ і вночі. І - відкрили.
Це було справжнє свято для українців Донецька‚ Донеччини‚ всієї
України. Почалося воно біля пам’ятника Т.Шевченка в центрі міста. Потім
- багатолюдне свято біля самої школи‚ її освячення священниками
українських християнських церков‚ виступи Народних депутатів І.Драча‚
Дм.Павличка‚ активістів ДТУМ‚ директор школи Л.Громовий приймає
“золотий” ключ від школи. Одним словом - свято !
А за ним ішли будні. Важкі будні. Бо перша справжня криза
розгорілася вже через 24 дні. Із-за кричущих недоробок заняття
розпочалися тільки 10 вересня (в день до котрого міськвиконком‚ який
офіційно був замовником робіт‚ обіцяв ліквідувати всі недоробки)‚ а вже
14 вересня школа була закрита санепідемстанцією. Закінчувалося терпіння
у батьків - деякі з них забирали своїх дітей до інших (звичайно‚
російськомовних) шкіл. “Якщо так піде далі ми втратимо третину
контингенту - заявив тоді Л.Громовий (“К.Д.“28.09.90.) - напевно‚ на це й
надіються ті‚ кому ми заважаємо”. І 24 серпня школа вийшла на вулицю до міськвиконкому з транспараттами “Віддайте нам школу ! ”‚ “Нащо нас
обманули?”. Батьки пишуть в пресу‚ що “через саботаж місцевої влади у
вересні наші діти вчилися тільки дев’ять днів”(“К.Д.“28.09.90.). Так
почалася ще одна битва - вже за існування школи. Сьогодні можна
сказати‚ що вона теж була виграна. І знову вирішальну роль тут відіграла
українська громада. Керівництво ДТУМ знову (вкотре !) звертається до
місцевої влади. Механіки-шевченківці з шахти ім. Поченкова (Макіївка)
надають технічну допомогу. Батьківський комітет та активісти ТУМ
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потроху самі ліквідують недоробки... Звичайно‚ головний удар на себе
приймає вчительський колектив‚ директор Л.Громовий‚ який днює і ночує
в ці гарячі дні в школі. Діаспора допомагає книжками‚ матеріально. І вижили‚ зміцнилися‚ зросли. Показово‚ що того ж 1990 р.‚ коли було чи не
найважче‚ перша українська сама надала допомогу вірменській громаді
Донецька - приютила у себе недільну вірменську школу. Ось він‚
справжній інтернаціоналізм - на грунті взаємоповаги‚ взаємодопомоги‚ а
не “злиття націй”.
Як же оцінити сьогодні відкриття першої української в Донецьку? Чи
виконала вона свою роль зразка? Чи всі сподівання Товариства
справдилися?
Без сумніву‚ становлення і діяльність першої української - СШ № 65 з
поглибленим вивченням іноземних мов - відіграло непересічну роль в
усьому процесі повернення донецького шкільництва до рідної української.
Школа не тільки вижила‚ вона набула авторитету‚ на практиці показала
життєвість і перспективність україномовного навчання в промисловому
Донбасі. Сюди приїздили вчителі з Росії за методичними консультаціями.
Тут найкраща (серед шкільних) бібліотека‚ куди не соромляться
приходити й викладачі університету. Класи мають сучасне обладнання комп’ютери‚ телевізори‚ магнітофони тощо. Біля 90 % випускників за
даними Л.Громового поступають у вузи. Конкурс у перші класи стабільно
високий 5 - 10 чол. на одне місце.
Так що перша українська‚ до відкриття якої так багато сил доклало
Донецьке Товариство української мови‚ себе виправдала. За нею пішли‚ на
її прикладі вчилися аналогічні школи в Маріуполі‚ Горлівці‚ Слов’янську‚
інших містах Донеччини‚ де місцеві Товариства не менш активно
працювали для їх відкриття. Сьогодні “процес пішов” - йде відкриття
українських шкіл у кожному районі Донецька‚ вже не почуєш “диких”
“аргументів” деяких горе-керівників про неперспективність української‚
більше того - активізувався процес переходу на українську вузів‚ навіть
технічних. Тих‚ хто у високих донецьких кабінетах вважав першу
українську школу “рассадником национализма” (“К.Д.“ 11.09.90.) сьогодні
явно б підняли на сміх‚ або взагалі вважали б несповна розуму. Але це сьогодні. І не в останню чергу тому‚ що дякуючи ДТУМ‚ всій українській
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громаді міста‚ всеукраїнській солідарній підтримці‚ було практично
здійснено проект “Перша українська” в Донецьку‚ тому‚ що подібні
проекти “підняли” місцеві українські громади інших міст шахтарського
краю. Праця ДТУМ‚ підтримка ним нових шкіл‚ українських класів триває
й сьогодні. Вона набуває нових форм‚ є багатогранною - від дарування
книжок до створення нових регіональних посібників. Але старе гасло
Товариства зостається незмінним - конкретність‚ цілеспрямованість‚
дієвість та результативність.

2. ЛЕКЦIЙНО-ДИСКУСIЙНИЙ КЛУБ ДонТУМу
ТРИ РОКИ РОБОТИ В ДОНЕЦЬКУ(1989-1991рр)
Зараз важко сказати‚ хто перший подав iдею цього клубу як
щотижневого лекторiю‚ мiсця дискусiй‚ обмiну думками‚ координацiї дiй‚
апробацiї нових iдей i т.д. У 1989р. всi донецькi шевченкiвцi були в
пошуку i кращої форми дiяльностi тоді просто не знайшлося. Час
пiдтвердив доцiльнiсть саме лекцiйно-дискусiйного Клубу‚ особливо на
початковому етапi дiяльностi Товариства‚ бо вiн забезпечував
багатопланову роботу‚ був унiверсальним iнструментом‚ виконував
просвiтянську‚ комунiкативну‚ органiзацiйну та багато iнших функцiй.
Вiдомо‚ що генерувати хорошу iдею важко‚ сформулювати‚
опрацювати її ще важче‚ а втiлити ще важче. Отже‚ в практичному планi
справа виявилася не така проста‚ як здається...
Першими хто на прохання Правління зголосився виступити з
украiнознавчими лекцiями були доц. А.Загнiтко("Бiлi плями в українськiй
лiтературi"‚ 08.06.89.)‚ проф. О.Прийменко("Україна в 20-30 роки"‚
22.06.89.)‚ доц. В.Олiфiренко("Лiтературна географiя Донбасу"‚ "Церкви
Донеччини"‚ 15.06.89. та 03.09.89.)‚ вчитель Леонiд Громовий ("Кате-горiї
iнтернацiонального та нацiонального в контекстi сучасностi"‚ 06.07.89.)‚
вчитель-новатор Вiктор Шаталов(17.09.89.)‚ канд. техн. наук В.Бiлецький
("Iсторiя України по М.Покровському"‚ 25.09.89.)‚ вчитель Ярослав Гомза
("Герцель та Франко")‚ проф. Р.Лях (“Iсторiя заселення Донбасу"‚
07.12.89.). Потiм в 1990-91 рр. лекцiйна робота Клубу ДТУМ залишалася
на такому ж‚ досить високому‚ рiвнi. Запам’яталися лекцi. доц.
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Ф.Д.Пустовоiї ("Творчiть П.Кулiша"‚ 15.11.90.)‚ вчителя Ади
Ковальчук("Символи
Украiни"‚
22.11.90.)‚
доц.
В.Олiфiренка
("Етнографiчна карта Украiни"‚ 29.11.90). Не можна не згадати лекцiй про
Донбас професора Галини Губерної(економiка)‚ доцента Василя
Пiрка(iсторiя)‚ першої масової вiдкритої зустрiчi донечан з групою
українцiв дiаспори‚ якi приїхали в Донецьк з виставкою "Дизайн США"‚
зустрiчi з вiдомим поетом Яром Славутичем.
Дуже швидко вечiр в Клубi ДТУМ став багатолюдним‚ рiзнотемним.
Крiм "головного заходу" - лекцiї‚ йшла iнформацiя про дiяльнiсть ТУМ в
Українi‚ про хiд справ по вiдкриттю перших українських шкiл в
промислових центрах‚ зокрема в Донецьку‚ про створення i дiяльнiсть
Народного Руху України‚ iнших полiтичних органiзацiй - власне про всi
важливi подiї поточного моменту. "Серйознi" громадсько-полiтичнi
питання чергувалися з вечорами українських романсiв‚ балад (Валентина
Ярова‚ Стефанiя Яровська)‚ гумору (Валентин Сiнельников)‚ поезiї
Д.Павличка‚ Ст.Чернiлевського‚ I.Драча‚ iнших поетiв‚ осибливо тих‚ хто
писав "на злобу дня". До речi‚ дуже тепло‚ зацiкавлено були зустрiнутi
донбаськi поети Галина Гордасевич‚ Генадiй Мороз (Марi-уполь). При
пiдборi тем Клуб ДонТУМ не минав практично жодного знаменного дня в
українському календарi. Так 9 листопада 1989 р. при вщерть повному залi
вiдбувся вечiр присвячений 100-лiтньому ювiлею Остапа Вишнi‚ 30 серпня
1990 р. - вечiр пам’ятi Василя Стуса i т.д.
Клуб ДТУМ приймав i надавав трибуну українським дiячам з Росii
(Москва‚ Ленiнград)‚ Польщi‚ США‚ а також зi Львiвщини‚ Рiвненщини‚
Луганщини‚ Запорiжжя ii‚ звичайно‚ Києва. Такi лекцiї‚ як "Давня iсторiя
України" проф. Баглюка(10.05.90) стали окрасою Клубу i робили йому
iмiдж непересiчного явища в Донецьку.
"Кухня" Клубу була досить проста - готувалося‚ як правило‚ мінімум
два основних заходи (частiше всього лекцiї‚ цiкавi зустрiчi). Завчасно в
рубрику "24 години" газети "Вечерний Донецк" давалося оголошення.
Координатор (частiше всього цю функцiю виконували Валентина Тиха‚
Володимир Бiлецький‚ Віталій Журавель) набирав “програму” вечору‚ в
яку крім головного входило до 5-7 інших важливих питань. На
координатора ж працювало практично все Донецьке міськи ТУМ. Ось це і
все. Але як цікаво‚ як неординарно для того часу проходили вечори
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шевченківців‚ якими потрібними вони були! Бо Клуб ДТУМ був
відкритим для всіх донеччан. Бо то був чи не єдиний загальнодоступний
осередок вільнодумства‚ легального спротиву системі. Відвідати його для
пересічного донеччанина “і хотілось‚ і кололось” - тут і тільки тут можна
було відкрито зустрітися‚ поспілкуватися‚ зав’язати контакт з
“націоналами”‚ “рухівцями”‚ або просто патріотами України‚ які не
приховували‚ що вони - за незалежну українську державу. Не тільки не
приховували‚ але й запрошували інших ставати до своїх лав. Ще декілька
років тому шлях таких був один - в Сибір‚ в табори‚ у в’язницю або
психушку. А сьогодні - вони поряд! Це дійсно було збуджуєче й манливе
явище. Воно змінювало світобачення‚ ставлення до української
державницької ідеї‚ культури‚ мови навіть тих‚ хто не відвідував Клуб‚ але
знав про нього через газету‚ знайомих‚ друзів.
Саме тому мало хто залишався байдужим до Клубу ДТУМ - у нього
було як багато друзів‚ так і недоброзичливців.Час від часу тут з’являлися і
зникали “дискредитанти”‚ які‚ чи то не від великого розуму‚ чи то на
чиєсь замовлення‚ на засіданнях раптом шаленіли й вигукували щось
зовсім уже непотребне‚ відлякуючи цими пасажами слухачів. І вдавалося!..
Клубу відмовляли у приміщенні. Тому за три роки існування він працював
у Донецькій обласній універсальній бібліотеці (найдовше)‚ будинку
політпросвіти‚ Донецькому науковому Центрі АН України‚ Інституті
фізико-органічної хімії та вуглехімії АН України‚ Донацькому
державному університеті.
І все ж щотижневий лекційно-дискусійний Клуб ДТУИ жив‚ діяв. Аж
три роки - з весни 1989 по грудень 1991-го. Але все минає... Минув і
період української “оксамитової революції“‚ а з ним і гостра необхідність
мати постійну громадську трибуну для безпосереднього спілкування. На
“традиційні четверги” ДТУМ почали приходити 20-30 постійних слухачів.
Інтерес широкої громадськості до таких зустрічей знизився. Тому треба
було шукати нових контактів з людьми‚ широкими верствами населення
краю. І такий шлях керівництво Донацького Товариства вбачало в своїй
газеті. Навзамін Клубу в 1992 році на світ народився “Східний часопис”‚
розповідь про який ми поведемо нижче.
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3. ТОВАРИСТВО - ПРЕДТЕЧА ПАРТIЙ ТА РУХIВ
Товариство української мови‚ як перша масова громадська організація
національно-демократичного спрямування виконала особливу роль
предтечі правих та правоцентриських партій та рухів. Якщо взяти список
лідерів цих партій‚ то неважко бачити‚ що майже всі вони “вийшли” з
ТУМ. Правда‚ деякі партії швидко випередили Товариство в кількості
членів (скажімо‚ Народний Рух у 1990 році мав загалом біля 600 тис.
членів‚ тоді як ТУМ - 89 тільки 10 тис.‚ ТУМ-90 - 150 тис.)‚ що свідчить і
про іншу соціальну базу - загальнодемократичного спрямування. Таким
чином‚ ТУМ сприяв правому крилу партій не так в кількості членів‚ як в
формуванні національного стрижня їх діяльності. Донеччина не є тут
винятком. Готуючи цей розділ‚ ми вирішили‚ що краще буде надати слово
самим членам та керівникам партійних організацій краю.
Ігор Пасько (перший Голова Донецької
Народного Руху України‚ професор філософії)

крайової

організації

“Маємо певну історичну закономірність. Національне рісорджименто
(тобто відродження‚ становлення національної держави - прим. ред.)
поневолених народів завжди починається з відродження мови. Так було у
поляків‚ чехів‚ хорватів‚ словенців. Так було й у нас. Не політичні партії
та суспільні рухи‚ а саме Товариство української мови позначене було
історією започаткувати процес становлення нової національної свідомості
українського народу.
Мова - це не лише зовнішня ознака нації.Це її‚ перш за все‚ внутрішнє
єство. Мова є органічною дійсністю менталітету народу‚ формою
об’єктивізації глибинних шарів його колективного підсвідомого. Вона
обумовлює не тільки особливості відображення народом його природи та
історії‚ але й витворює сам спосіб світосприймання того чи іншого народу.
Мова - це не тільки засіб спілкування. Це певна специфіка культури. Це
певний світогляд. Саме через мову національна свідомість здійснює
сепарацію наукових і повсякденних понять‚ релігійних і міфологічних
образів‚ класових і загальнонаціональних ідеологем‚ утворюючи
структуру‚ що відчужує усе зайве‚ вороже‚ стороннє‚ непитоме.
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Таким іманентно невластивим ураїнському духові та українській мові
виявилися доктринальні засади так званого комуністичного вчення.
Форма‚ у якій функціонувало це вчення у нашому суспільстві‚ у жодному
разі не було світоглядом пролетарського інтернаціоналу‚ а‚ в ліпшому
випадку‚ було спотвореним російським національним світоглядом. Тому
подолання такого світогляду на українській землі було органічно
пов’язане з поверненням хоч малої частини людності нашої Східної
України до рідної мови. Саме відродження рідної мови стало процесом
невимушеної перебудови свідомості‚ переорієнтації на нові вартості‚
відновлення зовсім іншої системи світоспиймання.
Тільки торуючи стежки рідної мови і культури можна було підійматися
до вершин національної ідеї і державницької політики. Всі‚ хто спромігся
подолати цей шлях‚ здійснив це завдяки світлу‚ що давало полум’я
смолоскипа‚ запалене Товариством української мови. Пам’ятаймо про це.
Але пам’ятаймо й про інше. Пломінь смолоскипа не треба плутати з
полум’ям великого багаття”.
Володимир Білецький (член Великої Ради Руху в 1989-90 рр.‚ член
Проводу ДКО НРУ)
“Товариство української мови без сумніву відіграло значну роль у
формуванні Народного Руху України та інших політичних партій. У
списку Правління ТУМ можна знайти прізвища С.Головатого‚ В.Дончика‚
В.Червонія‚ І.Зайця‚ В.Муляви‚ Л.Пирога та ін. - майбутніх діячів Руху‚
урядовців‚ народних депутатів. В Правлінні
ДонТУМ знаходимо
прізвища членів Проводу ДКО НРУ В.Білецького‚ І.Шутова‚ М.Тищенка‚
деяких керівників Донецької обласної організації ХДПУ (Володимир
Ребрик)‚ членами або симпатиками ДонТУМ є обласні лідери ДСУ
Валерій Сардак‚ ДемПУ Василь Суярко інші.
Вплив ТУМ на формування нових партій правого крила на Донеччині
був як прямий (зустрічі на засіданнях Клубу ДТУМ у 1989-91 рр.‚
фундація шевченківцями місцевих
осередків партій‚ керівництво
місцевими партійними осередками та об’єднаннями )‚ так і
опосередкований - шляхом створення сприятливої суспільної атмосфери‚
зокрема через ЗМІ‚ просвітницьку роботу в робітничих колективах‚ серед
інтелігенції.
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Більше того‚ так як ДТУМ‚ УКЦентр зосередило в собі суттєвий
інтелектуальний потенціал донецьких право-центристів‚ можна говорити
про їх вплив (зокрема‚ через журнал “Схід”) на форми і методи роботи
новостворених партій‚ формування нової партійної еліти‚ прогнозування
цього процесу. ДонТУМ як позапартійна організація відіграє ще й вельми
важливу інтеграційну роль правих сил. Таким чином‚ вплив Товариства на
формування громадянського суспільства‚ правих партій та рухів
незаперечний“.
Вячеслав Деркаченко (Голова Донецької обласної організації
Демократичної партії України) “ Поява Товарисва української мови
імТШевченка - одна з головних подій 1989-91 років Суспільство вже
виросло з штанців тоталітарного режиму але в країні все продовжувало
йти як і раніше - економікою суспільним життям керувала КПРС
Десятиліття морального та фізичного терору знищили притаманний
нормальному життю процес виявлення лідерів Звичка “не висовуватися”
стала нормою поведінки мільйонів
Але в 1989-91 рр політичний режим став руйнуватися на очах І поява
в ці роки Товариства української мови ім ТШевченка була не тільки
символічною як прояв українського духу але й відіграла важливу
практичну роль у згуртуванні українських патріотів Товариство
української мови на Донеччині зокрема було джерелом політичної
активності українців Дуже часто єдиним і першим Тому роль Товариства
української мови імТГШевченка як одного з засновників сучасного
політичного і культурного процесу відродження в Україні просто
неможливо переоцінити - перші є перші“
Микола Тищенко член Проводу ДКО НРУ “першопочатки крайової
організації  Руху республіканської демократичної партій молодіжних
організацій Кальміуської паланки українського козацтва - у донецькому
ТУМі”
“Східний
17-31 січня 1993 р № 2 (16)
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часопис“ від

Ярослав Гомзачлен УРП “Товариство української мови ім ТШевченка
на Донеччині виконало роль базової організації в надрах якої зародились і
визріли й такі широко відомі організації як Українська республіканська
партія Саме ТУМ протягом трьох років вело лекційно-дискусійний клуб
в стінах якого і визріла як вже згадана УРП так і інші громадські та
громадсько-політичні організації правого крила зокрема РУХ та
“Просвіта”

4. "СХIДНИЙ ЧАСОПИС"
За роки свого існування з 01.01.92. “Східний часопис”‚
співзасновником якого де-факто були донецькі шевченківці (див. гл.1)‚
пройшов нелегкий час становлення‚ набуття власного обличчя‚ власного
“почерку”. Якщо зупинитися на кількісних оцінках‚ то газета у 1992 р.
починала з накладу 10 000 прим.‚ тримала його на цьому рівні до 1995 р.‚
потім почала скорочувати і в кінці 1996 р. наклад становив уже 4 500
прим. Багато це‚ чи мало? Як для Донеччини з її 5‚6 млн. чол.‚ то дуже
мало (1 газета на 1244 чол.). Саме малий наклад не дає змоги широко
залучити “солідного” рекламодавця (як показує практика газетної справи
серйозний внесок реклами у фінансування періодичного видання
спостерігається починаючи з разового накладу 20-30 тис. прим.). За 5
років існування газети (1992-96 рр.) видано 161 її номер. Причому‚ якщо у
1992 р. - тільки 14‚ то у 1993 р. вже 38‚ 1994 р. - 51‚ у 1995 р.- 37‚ а у 1996
р. .знову тільки 21. Початковий обсяг газети - 4 друкованих аркуші
тримався стабільно до 1995 р.‚ а зараз коливається від номера до номера в
межах 2-4 др.арк. Таким чином‚ і скорочення більш ніж удвічі накладу‚ і
зменшення чисел та обсягу красномовно свідчать про поступове згортання
видання газети(правда на початку 1997 р газета стала з’являтися частіше
хоча й в “урізаному” до 2-х друкованих аркушів обсязі - напевно дає про
себе знати підтримка “Євразії”)
Ось як викладають своє бачення газети‚ аналіз її досягнень та
прорахунків самі творці “Східного часопису”.
Микола Тищенко ( кандидат хімічних наук‚ нині головний редактор
“Сх. часопису”)
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“...минає п’ять років з дня виходу першого числа “Східного часопису”...
У пошуках однодумців‚ на шляху до свого читача нашій газеті доводилося
і доводиться пробиватися через кам’яну байдужість‚ і через відверту
ворожість. Проте продирання через чагарі негараздів має хіба єдину
перевагу обчухзуються‚ як п’явки‚ ті‚ хто приставав до справи не заради
справи‚ а в надії швиденько пригромадити собі слави й авторитету на
процентах чужої праці. Залишаються справжні...“ ( за “С.Ч.“ № 1(162) від
11січня 1997 р.).
Володимир Ільїн ( професійний журналіст‚ курував газету в період‚
коли вона була додатком до “Донеччини”‚ нині засновник і видавець ряду
регіональних періодичних видань у Донецьку)
“Я мав свою ідею‚ свою концепцію газети‚ яка спиралася на цікавості
людей до всього втаємниченого. Мій проект базувався не на протидії
ідеологічних поглядів‚ а на вихованні у читачів почуття‚ що він сам
робить правильну оцінку сучасного стану в Україні й поза її межами.
Планувалося стисло подавати урядову й офіційну інформацію‚ зокрема
економічну‚ суспільну‚ побутову‚ політичну‚ ідеологічну‚ але обов’язково
з листом громадянина‚ його оцінкою подій. В такій сув’язі солідні
історичні й літературні розробки могли відігравати вирішальну роль у
відновленні історичної пам’яті донеччан. Основний чинник - формування
в людині почуття гордості‚ що вона живе в цій державі(на американський
кшталт‚ залишаючи поза увагою конкретну етнічну приналежність).На
жаль цього не сталося. “Діаманти” історичних‚ культурологічних
досліджень губилися серед “попілу” політичної тріскотні. Газета не
вийшла за обрії суспільно-політичних видань‚ що народилися у 1988-89
рр.‚ не змогла позитивно виділитися серед них.
Я був би нещирим‚ якби не відзначив прорив п.В.Білецького‚ який
побачив‚ що немає суспільної тенденції видання‚ випадкові матеріали не
завжди підтверджені історичними даними‚ спогадами‚ а частина
дописувачів з їх маніакальними думками не додає нічого позитивного
газеті. “Козацький край”(додаток до “Східного часопису”заснований у
1994 р.)‚ який регував В.Білецький (№ 1-6) - то був ідеологічний прорив
України у Росію‚ у свідомість людини на Сході України‚ на Кубані‚ де
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вона сама для себе була і є значною мірою “терра інкогніта”. На жаль‚ цей
проект теж виявився недовговічним.
Проте газета живе‚ набуває і втрачає читачів‚ намагається “бути на
плаву”. Що треба було б зробити для збереження й розвитку “Східного
часопису”? Реалізувати нову концепцію видання‚ виходячи з соціологічних
та статистичних обрахунків. Це повинна бути газета не для вузького кола
“свідомих українців”‚ а для широкого загалу донеччан. Мінімальний
наклад - 10 000 прим. І орієнтуватися треба не на новопомазаних
патріотів‚ а на нових українців”.
Володимир Білецький (голова ДТУМ‚ докт.техн.наук‚ в період 199203.1994 рр. - заст. гол. редактора “Східного часопису”‚ редактор випусків
№ 1-6 “Козацького краю”)
“З самих початків “Східного часопису” для мене незаперечними були
такі засадничі тези. По-перше‚ газета створювалася як інструмент впливу
на широкий загал читачів Донбасу‚ а не на вузький електорат. Це
обумовлювало ряд вимог до видання висока читабельність (ні в якому
разі не нижче російськомовних видань!)‚ непересічність та
різноплановість матеріалів‚ які повинні охоплювати в першу чергу
найактуальніші
проблеми
регіону‚
оперативно
відображати‚
прогнозувати регіональні процеси в економіці‚ екології‚ культурі. Разом з
тим газета повинна бути цікавою за змістом‚ конкурентоздатною на ринку
ЗМІ. По-друге‚ газета повинна творитися професіоналами. Участь у
редакції‚ не кажучи вже про керівництво‚ нефахівців - вимушений і
тимчасовий захід. По-третє‚ творчий процес повинен проходити на
засадах конкуренції ідей‚ демократизму й толерантності‚ а не
авторитаризму.
Виходячи з цих позицій я й намагався підключити до створення газети
ряд професійних журналістів Світлану й Анатолія Єременко‚ Володимира
Воловненка‚ Станіслава Бліднова‚ Миколу Оканя‚ інших. Причому‚
далеко не завжди умовою їх роботи в газеті була висока оплата праці‚
інколи вистачало сворення умов для самореалізації в газеті‚ надання
керівних посад - тобто нормальної творчої свободи‚ якої так бракувало в
старих ЗМІ‚ підконтрольних компартії. Деякі журналісти свободу й
можливість “створити свою українську газету” цінували більше‚ ніж
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гроші. І це цілком могло бути використане для кадрового забезпечення
“Східного часопису”. Але А.Єременко вже на початках був вилучений зі
складу засновницької редакції‚ Св. Єременко за ініціативи М.Тищенка згодом‚ В.Воловненко‚ попри своє бажання “вивести газету в люди” так і
не був прийнятий до складу редакції. Те ж саме сталося й з М.Оканем‚
який‚ доречі‚ як екс-редактор газети “Донеччина” мав мережу
кореспондентів по Донбасу. Впевнений‚ що вчасна заміна непрофесійної
верхівки “С.Ч.“ на професіоналів радикально б покращила газету.
Виступаючи де-факто співзасновниками газети “Східний часопис”(див.
гл.1) ДТУМ усіляко підтримувало газету - творчо‚ матеріально‚ кадрами.
Крім стартового гранту на $ 7 500(проет ДТУМ по газеті‚ підтриманий
МФВ)‚ 21 вересня 1993 р. ДТУМ та редакція “Східного часопису” уклали
договір про співробітництво‚ згідно з яким 7 жовтня 1993 р. редакції
ДТУМ передало 10‚9 т. паперу. 20 грудня 1993 р. Правління ДТУМ
прийняло рішення про передачу “Східному часопису” ксероксу
PANASONIC( акт передачі від 7.01.94.). ДТУМ також дало рекомендацію
М.Тищенку для трьохмісячної поїздки у США з метою запозичення
досвіду в галузі ЗМІ.
Але‚ на жаль‚ процес розвитку газети пішов у інше русло. У більшості
випадків намагання “влити нову кров” в редакційну колегію‚ змінити (або
хоча б зміцнити) керівництво за рахунок професіоналів не вдавалися.
Шпальти “Східного часопису” заполонили низькопрофесійні й
малочитабельні‚ але дуже об’ємні опуси‚ межуючі часто з тривіальним
графоманством. Надмірна заполітизованість газети‚ яка по-суті‚ значною
мірою стала дайджестом‚ довільною підбіркою матеріалів іноді далеких
від донбаської проблематики знизили її рейтинг серед місцевого читача.
Розуміючи безперспективність такого шляху й не маючи змоги впливати
на кадрове зміцнення редакції‚ втілення своїх творчих ідей я вимушений
був 23.03.94. залишити посаду заст. гол. редактора‚ попередивши про
негативні наслідки авторитарного й непрофесійного методу керівництва
виданням. Особливо це є неприпустимим в поки що не зовсім сприятливих
для українського слова умовах Донбасу й при відсутності стабільних
джерел фінансування.
Що ж ми маємо на 1997 р? Газету покинули досвідчені С.Бліднов‚
В.Короткова‚ Л.Чічканьова і навіть початківець Г.Шантгай. “Східний
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часопис” виходить редагований к.х.н. М.Тищенком‚ який настирно‚
наполегливо шукає фінансової підтримки як в української діаспори‚ в
різних фондах‚ партіях‚ так і в українських бізнесменів. Час від часу
знаходить її. Але тематика часопису більше подобається‚ підходить
заокеанській українській діаспорі‚ ніж пересічному донеччанину ( для
якого власне і створювалася газета). Сучасні параметри газети не
дозволяють зарахувати її до песпективних впливових ЗМІ‚ які матимуть
вагу на виборах‚ можливих референдумах тощо. Чому так сталося?
Думаю‚ що причина не тільки в непрофесіоналізмі‚ аматорстві в галузі
ЗМІ‚ але й неправильній концепції газети‚ яка зараз реалізується”.
Світлана Єременко ( професійний журналіст член фундаторської
редакційної колегії “Східного часопису”)
“Створення нових українських газет для масового читача на Донбасі
було і залишається питанням наскільки важливим настільки й складним
Один з можливих шляхів цього процесу - виплекання й апробація ідей на
базі уже існуючих періодичних видань Так зокрема було й зі “Східним
часописом” До його появи в найбільш масовій газеті Донеччини “Комсомольце Донбасса”(разовий наклад до 300 тис прим) де я тоді
очолювала відділ молоді в 1989 р вдалося започаткувати рубрику “Клуб
рідної мови” Вона виходила двічі на місяць переважно українською
мовою і саме тут чи не вперше для масового читача Донбасу на повний
голос зазвучали ідеї національного культурного й духовного відродження
Зрозуміло що все це стало можливим завдяки перебудовчим процесам в
країні По суті “Клуб рідної мови” став виразником ідей Товариства
української мови Донеччини заснування якого я сприйняла з величезним
піднесенням Друкували тут свої матеріали й інші національно-культурні
товариства - грецьке єврейське німецьке Але першим свою сторінку
створило ДТУМ Це була власне “газета в газеті“ яка під назвою “Зоря”
вийшла 19 грудня 1989 р(“Комсомолец Донбасса” № 241-12317) В ній
робітник Богдан Гордасевич поділився своїми роздумами про національне
та інтернаціональне в матеріалі “Екологія наших душ” освітянин Вадим
Оліфіренко розповів про роботу шевченківців у Донецьку - “Товариство
діє“ краєзнавець Петро Лаврів - про Савур-Могилу
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Поступово навколо “Клубу рідної мови” який я вела склався
авторський колектив до якого входили школярі студенти вчені
робітники вчителі - тобто представники практично всіх верств населення
На часі була нова українська газета - не тільки за мовою але й за
концепцією змістом позиціє Пошукам реальних шляхів її створення
оцінкою можливостей як матеріальних технічних так і кадрових була
присвячена майже кожна моя зустріч з науковцем ВБілецьким одним з
керівників ДТУМ Особливо активно ми пропрацьовували цю проблему у
1991 р і прообразом нової масової української газети бачили “Клуб рідної
мови” в “КД”
Я прекрасно розуміла що в умовах Донбасу щоб вижити і стати
конкурентоздатною нова українська газета повинна випускатися на
дуже високому професійному рівні Аматорство могло не тільки
загубити справу а й наробити шкоди На моє переконання українська
газета повинна була орієнтуватися на середнього читача - студента й
пенсіонера вченого й робітника українця й не українця Надзвичайно
важливо щоб вона не стала вузькоспрямованою де-факто чи де-юре
партійною Це повинна була бути громадсько-політична газета яка б
стояла на позиціях державності України і при цьому дуже виважено
тактовно ненав’язливо я б сказала тонко доносила свої ідеї до читачів і
тим самим фомувала нову громадську свідомість Враховуючи те що на
Донеччині було обмаль українців з глибоким самоусвідомленням себе не
варто було друкувати матеріалів прямолінійних ура-патріотичних
“Агітувати” тих хто й так вже був достатньо свідомий не було великої
потреби а у інших такі матеріали тільки посилили б українофобські
настрої
Восени 1991 р Володимир Білецький редактор інформагенства “Схід”
Олег Пашкевич і я зустрілися у мене вдома і вже конкретно працювали над
концепцією “Східного часопису” Розроблена концепція включала поперше орієнтацію газети на масового читача (а отже вона повинна була
заторкувати всі сфери нашого життя)
по-друге - опертя
на
професіоналів-журналістів і по-третє - забезпечення сучасного
поліграфічного оформлення Тоді ж була продумана й опрацьована
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тактика “розкрутки” газети зі стану додатку до “Донеччини” до
самостійного видання почалася важлива робота по залученню значних
коштів на видання від фонду ДжСороса та фонду IБагряного Перші
номери ми опрацювали спільно I вони при накдаді 10 000 прим та
розповсюдженні майже повністю в Донецьку мали непересічний успіх
Щоб мати й розвивати його надалі треба було чітко дотримуватися
виробленої концепції
На жаль з об’єктивних та суб’єктивних причин фінансової скрути
газета не стала такою як її бачила особисто я I на сьогодні виходячи час
від часу “Східний часопис” не став авторитетною масовою газетою
Донбасу і отже не здатен суттєво впливати на хід подій в регіоні“
Людмила Чічканьова (заступник головного редактора “Східного
часопису” в 1993 р нині - власний кореспондент газети “День”) “ До
редакції газети “Східний часопис” я прийшла наприкінці 1992 р Для мене
особисто це був крок певного самовизначення і самоутвердження
Знайомство саме через газету з активно діючою українською громадою обласним ТУМ ім ТГШевченка членами крайової організації НРУ та ін
допомогло з одного боку прилучитися до громадської діяльності а з
іншого - визначитися щодо головних фахових орієнтирів
На мій погляд ті п’ять років що пов’язують мене зі “Східним
часописом” не були рівнозначними ані для самої газети ані для тих хто
має безпосереднє відношення до її існування Те що цьому тендітному
але жадібному(в позитивному значенні) до життя паростку українства
надто складно на Донеччині пробивати собі шлях - пояснювати зайве
Натомість газета має свою постійну віддану читацьку аудиторію В цьому
є і сила “Сч“ і його слабкість“
Вікторія Короткова(відповідальний секретар редакції “Східного
часопису”‚1993-95рр.)
“Пам’ятаю перші числа “Східного часопису”. Цікаві й гострі матеріали
про злочини імперії‚ русифікаторську політику Москви... Де-де‚ а в
комуністичному Донецьку‚ це дійсно було дивом ! Та минав час‚
приходили нові часи‚ а з ними й нові проблеми‚ а тематика газети не
123

змінювалася. Звичайно‚ своє характерне для “С.Ч.” обличчя повинно
залишитися‚ але газета мала б стати більш динамічною‚ ближчою до
проблем сьогодення. Без висвітлення актуальних проблем сьогоднішнього
дня (як України‚ так і‚ в першу чергу‚ Донбасу) газета багато втрачає‚ бо
це звужує коло її читачів. Працювати ж “на сьогодення” повинні
професійні газетярі‚ на утримання штату яких завжди бракує коштів.
Думаю‚ якби “С.Ч.” мав солідну матеріальну базу й штат професіоналів‚
то газету можна було б зробити популярною на Донбасі“.
Гліб Шантгай (у 1993-94 рр. кореспондент “Східного часопису”‚
студент
журналістсь-кого
факультету
Донецького
відкритого
університету‚ нині працює водієм тролейбусу)
“Для мене‚ тоді 22-літнього юнака‚ “С.Ч.“ - це певний рубікон в житті‚
пов’язаний з відчуттям повноцінної‚ несхожої на все інше‚ корисної
справи. Чесно кажучи‚ моєму захопленню не було меж. Згадуються мої
перші інтерв’ю - в Росії з представниками Демпартії Росії‚ у Донецьку - з
учасниками фестивалю “Червона калина”. І ось перша моя публікація‚
почуття ні з чим незрівняне...
Іноді переглядаю підшивки часопису за ті роки‚ коли працював у
газеті. На жаль‚ газета знаходиться на правах Попелюшки в кіосках
союздруку на Донеччині. Навіть самі кіоскери‚ іноді не пам’ятають про
його існування. Напевно‚ є в цьому і недоробки редакції. Питання‚ як
зробити “Східний часопис” популярною регіональною газетою слід
вирішувати всім зацікавленим у цьому.“

5. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
В першому роздiлi розповiдалося про заснування УКЦентру в 1994 р.
Зупинiмося тепер хоча б коротко на оглядi його дiяльностi. Бо вагомi
програми Центру вартi окремої розповiдi.
Першими‚ “стартовими” програмами Українського культурологічного
Центру були "Мiст" та "Народознавство".
Мета програми "Мiст" - налагодження i розвиток якiсно нової
Мiжнародної iнформацiйно-освiтньої системи‚ здатної репрезентувати
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регiон Донбасу в галузi культури. Iдея цієї програми полягає в тому‚ щоб
створити Банк даних спорiднених за своєю діяльністю закордонних
украiнських культорологiчних органiзацiй‚ залучивши до того захiдну i
схiдну дiаспору‚ надiслати цей Банк кожнiй з органiзацiй-патрiотiвi‚
створивши таким чином тисячi i тисячi нових потенцiйно перспективних
каналiв мiж українцями свiту. Для здійснення цієї програми у 1995 р.
УКЦентр підготував і видав брошуру “Українська діаспора”‚ яа містить
біля 250 адрес українських організацій та окремих активістів в 21 країні
світу. Цей Банк даних(перша редакція) було розіслано всім організаціям‚
зазначеним у довіднику з пропозицією встановлення багатостороннього
партнерства в інтересах кожної з організацій. Таким чином‚ реалізовано
перший етап створення системи “Міст”.
По вже існуючим каналам УКЦентр розгорнув роботу з
організаціями-партнерами на основі виконання локальних програм.
Зокрема‚ в 1994-1996 роках УКЦентр разом з УНСоюзом i УАК Радою
(США) забезпечив Донецьку обласну універсальну бiблiотеку газетами
"Свобода" i "The Ukrainian Weekly"‚ виконав їх аналiз‚ обробку. На
рахунку УК Центру i "Лiтня Молодiжна Американсько-Украiнськашкола" в Лiгайтонi (США) 1995 р. участь в рядi семiнарiв та конференцiй‚
творчих i робочих поїздок до США‚ Англiї‚ Росiї‚ Польщi‚ Хорватiї iнших
краiн. Поряд з цим в пресі США презентовано Донецьку новаторську
школу Павла Тютюнника. Розпочато ряд мiжнародних проектiв з
українською дiаспорою на Кубанi готується посiбник для шкiл Кубанi
"Козак Мамай"‚ а з ТУМ Чiкаго триває праця над архiвом вiдомого
публiциста I.Боднарука (США‚Бразилiя). У співпраці ДТУМ-ТУМ-ЧікагоУКЦентр підготовлена і видана збірка праць І.Боднарука. Ще одна
помiтна справа УКЦентру -ДТУМ - сприяння заснуванню при Донецькiй
унiверсальнiй бiблiотеці "Українсько- канадської бiблiотеки". Все це програма "Мiст" УКЦентру.
Мета програми "Народознавство" - iнiцiацiя створення та розвитку
на Донеччині якисно нової школи
крєзнавцiв та народознавцiв‚
пiднесення громадської свiдомостi населення краю‚ просвiтництво в галузi
краєзнавства‚ що є суттєвим складником громадянського миру.
Найбiльший внесок в цю справу зробили чдени УК Центру i ДТУМ доцент
В.Олiфiренко та професiйний лектор‚мистецтвознавець В.Тиха. Помiтним
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явищем були i ряд виставок прикладного мистецтва члена Центру
Л.Огнєвої (1994-95 рр.).
Видавнича робота ДТУМ йшла в 1994-96 рр. в основному через
УКЦентр. Про контретнi його видання вже сказано в попередньому
роздiлi. Узагальнюючи цю ланку роботи треба підкреслити‚ що за перiод
1995-96 рр. безпосередньо УКЦентром i за його участю‚ пiдтримкою
видано украiнською мовою 12 книг в галузi літератури‚ краєзнавства‚
народознавства‚ технiки загальним накладом бiльше 150 тис.примiрників.
Це‚ як правило‚ посiбники для шкiл та вузiв‚ навчальна лiтература. Серед
українських громадських організацій Сходу і Пивдня України така
видавнича активність не має аналогів. Окремої розмови потребує вельми
цiкава iнiцiатива УК Центру - заснування журналу “Схід” для украiнського
істеблішменту.
Своє майбутнє УКЦентр бачить в розбудовi своєї структури‚ а також у
подальшому сприянні‚ iнiцiацiї та розвитку дослiджень в галузi iстрорiї‚
народознавства‚ лiтератури‚ украiнських мас-медiа‚ книгодрукарства на
Донбасi. Зокрема‚ УКЦентром iз залученням вiдомих фахiвцiв
опрацьовано ряд перспективних проектiв Видавництва "Схiдний
видавничий дiм"‚ регiонального телеканалу "Схiд". Пiдтримано
заснування i розвиток одного з перших на Донеччинi недержавних радiо
"Vox populi" (Харцизьк). Опрацьовуiться iдея видання журналу
поетичного та мистецького авангарду.
Ось такий вiн‚ УК Центр‚ заснований за ініціативи ДТУМ. Зрозумiло‚
що його багатство - люди‚ високі професiонали. Тут‚ крiм вже згадуваних
докт. В.Бiдецького‚ доц. В.Олiфiренка‚ О.Башун‚ I.Шутова‚ Л.Огнєвої‚
Г.Бутка‚ В.Тихої суттєвий внесок в роботу Центру внесли Вiячеслав
Терещенко‚ канд. наук Людмила Болонова‚ журналiст Свiтлана Єременко‚
iнженери Володимир та Наталя Ребрик‚ Юрій Уздемiр‚ а також референти
Центру‚ студенти Ю.Ковтуненко‚ М.Кречетов‚ Є.Кiстянц. Представляли
УК Центр в iнших країнах також члени ДТУМ Сергiй Целiнський (США)‚
Володимир Мозгунов (Польща)‚ Валентина Рижкова (Россiя) та iн.
Зауважимо‚ що вони мають і свій помітний доробок. Так В.Рижкова народна майстриня української національної вишивки. В.Мозгунов‚
викладаючи українську мову в Ягеллонському університеті (м.Краків)‚
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взяв участь у підготовці ілюстрованого видання “Види давнього Львова і
Кракова”(1996 р.)‚ готує дисертацію.
Якщо ж резюмувати роботу колективу УКЦентру‚ то вона‚ як
правильно зауважила газета “Свобода”(26 вересня 1995 р.) є “прикладом
того‚ що може зробити для свого народу в даному регіоні жменька
національно свідомих патріотів”.

6. ЛЕКТОРIЙ ВАЛЕНТИНИ ТИХОЇ
Серед iнших помiтних i довготривалих справ ДТУМ лекторiй
Валентини Леонтiiвни Тихої займає особливе мiсце - бо то живе слово
про визначних українських поетiв-борцiв‚ зокрема наших земляківдонеччан.
Панi Валентина родом з Марiуполя‚ що на Донеччинi‚ за фахом‚
закiнчила Киiвський унiверситет‚ тривалий час працювала на чiльних
посадах в Донецькiй обласнiй фiлармонiї‚ органiзатор‚ мистецтвознавець‚
прекрасно володiє художнiм словом. Тому й не дивно‚ що саме вона ще в
1991 роцi взялася створити палiтру лiтературних портретiв ряду
визначних дiячiв украiнської культури i "озвучити"‚ "оживити" цi
портретиi як чудовий оповiдач‚ майстер слова.
Основнi теми лекторiю Тихої "Непогасний свiточ"(Всесвiтнє значення
i велич Тараса Шевченка)‚ "Страстi по Вiтчизнi"(Василь Стус - поетi
людинаi громадянин)‚ "Поборник правди‚ честi i краси"(Василь
Симоненкоi життя i творчiсть)‚ "Малиновий дзвiн України"(лiрика Лiни
Костенко)‚ "Люблю тебе‚ Донеччино моя!"(Володимир Сосюра i Донбас)‚
"Слово про Iвана Франка"‚ “Живий Багряний” тощо.
За перiод 1991-96 рр. Валентина Тиха провела кiлька сотень своїх
виступiв-концертiв. При цьому треба відмітити‚ що географія її виступів то Схiд i Пiвдень України‚ а також Слобожанщина в Росiї. Знають i
постiйно запрошують панi Валентину з своїм пломенистим словом вузи‚
училища‚ мiськi й районнi вiддiлення народної освiти‚ школи‚ трудовi
колективи‚ бiблiотеки Донецька‚ Макiївки‚ Марiуполя‚ Горлiвки‚
Краматорська‚ Димитрово‚ Слов’янська‚ Артемiвська‚ Єнакiєво‚
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Харцизська‚ Волновахи‚ Мар’їнки‚ Iловайська‚ Шахтарська‚ Кiровська‚
Дружкiвки‚ iнших мiст Донеччини.
Часто звучить слово Тихої i в Сімферополi(серiї виступiв у 1993‚ 94‚ 96
рр. навесні 1997 р.)‚ де ТУМ Донеччини працює в тандемi з ТУМ Криму.
В 1995 р. пiд орудою УКЦентру-ДТУМ(Донецьк) та Українського
культурного Центру "Перевесло"(Воронiж‚ М.Бiрюк) вiдбулися гастролi
В.Тихої по Воронiжчинi - i скрiзь - на фiлологiчному факультетi
Воронезького унiверситету‚ в трудових колективах Богучар i Россошi звучала українська мова‚ високе Слово про великих Украiнцiв‚ лицарiв
Правди i Свободиi великих Поетiв та Письменникiв. Важко переоцiнити цi
живi контакти з людьми там - на схiдних та пiвденних українських землях
-цю живу зустрiч з українським словом‚ високопрофесiйною‚ досконалою
i неупередженою iнформацiєю про Україну‚ її кращих синiв та дочок.
Не обiйшла увагою заступник голови ДонТУМ Валентина Тиха й Захiд
Украiни Львiв та Львiвщину(Стрий‚ Дулiби‚ Добряни‚ Зашкiв)‚ Тернопiль
та Тернопiльщину (Збараж‚ Таребовля).
Отже‚ лекторiй Валентини Тихої варто високо поцiнувати‚ варто про
нього писати й говорити.

СХIД" - ЖУРНАЛ УКРАIНСЬКОI ЕЛIТИ
Аналiзуючи процеси в сучаснiй Українi‚ неважко прийти до висновку‚
що однiєю з головних причин сьогоднiшнiх негараздiв‚ частого
тупцювання на мiсцi‚ повiльної трансформацiї суспiльства є вiдсутнiсть
повнокровноiї дiєвої‚ активної (можливо‚ навiть якоюсь мiрою агресивноактивної) української елiти. Про це‚ зокрема говорилося на Мiжнароднiй
конференцiї "Нацiональна елiта та iнтелектуальний потенцiал Украiни"
(Львiв‚ 18-20.04.96.). До такого висновку дiйшли й керівники УКЦентру‚
ДонТУМу в 1994-95 рр. Виходячи з цiєї тези‚ з метою сприяння
формуванню сучасного iстеблiшменту України УКЦентр
заснував
аналітично-інформативний журнал “Схід” (свідоцтво ДЦ №937 від
13.04.95.). Автор концепції журналу доктор техн. наук‚ голова ДонТУМу
Володимир Білецький вважає‚ що повинен спрацювати механізм
самовідтворення
української
еліти
шляхом
спілкування‚
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самовдосконалення з використанням ряду інформаційних каналів‚ одним з
яких є журнал “Схід”. Крім того‚ опосередковано‚ через істеблішмент
суспільства‚ журнал здійснює ефективний вплив і на широкий загал‚
формуючи новий світогляд. Поскільки “Схід” не має близьких аналогів на
Донбасі‚ та й на всьому Лівобережжі‚ то головна його спрямованість формування української еліти саме в цьому найбільш зурбанізованому
промислово розвиненому (і ніде правди діти - одному з найбільш
зрусифікованих) регіоні країни.
Ось що розповідає головний редактор журналу Св.Єременко про його
заснування “Взимку 1995 р.голова УКЦентру‚д.т.н.В.Білецький поділився
зі мною думками про створення аналітично-інформаційного журналу.
Згідно його ідеї‚ це повинен був бути часопис‚ розрахований не на
середнього читача‚ а на людей‚ які мають високий інтелектуальний
рівень. Відповідно й серед авторів - відомі політики‚ економісти‚ екологи‚
історики.
Не секрет‚ що протягом тривалого часу в історії українського
народу‚ а особливо у пореволюційні роки‚ найкращі представники
української нації вчені‚ музиканти‚ композитори‚ художники‚
письменники поповнювали столицю Радянського Союзу.Це‚ а також
сталінські репресії знекровило українську еліту - носія генофонду нації.
Сьогодні ж відсутність повнокровної національної еліти є величезним
гальмом на шляху утвердження демократичного суспільств в Україні.
Виходячи з розуміння цієї важливої проблеми і була визначена головна
мета видання сприяння формуванню нової української еліти. Кожній
творчій людині‚ а тим більше професійному журналісту‚ відразу ставало
зрозумілим - йдеться про щось‚ як кажуть англійці “not ordinary”. Саме
тому я й погодилася на пропозицію редагувати журнал”.
Тематика журналу охоплює широкий спектр проблем‚ які висвітлені в
рубриках: “Політика”‚ “Економіка”‚ “Соціологія”‚ “Теорія еліт”‚“Історія”‚
“Освіта”‚ “Проблеми діаспори”‚ “Релігієзнавство”‚ “Культурологія”
“Іформаційний простір” і т.д. Пріоритет надається регіональним авторам‚
що‚ власне й зрозуміло при орїєнтації в основному на істеблішмент
Східної України‚ Донбасу. Вже з перших номерів квартальника “Схід” в
коло авторів увійшли відомі науковці‚ політики‚ державні діячі з США‚
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Канади‚ Росії і‚ зрозуміло‚ всіїє України. Серед них‚ скажімо‚ прем’єрміністр України Є.Марчук‚ радник Президента України В.Лановий‚
академіки Національної Академії України П.Кислий‚ М.Чумаченко‚
О.Романів‚ С.Аптекар‚ О.Амоша‚ інші‚ доктори наук і професори
І.Пасько‚В.Королько‚ Ст.Вовканич (академік Папської академії наук у
Ватікані)‚ В.Іскра (Росія‚ м.Вороніж)‚ В.Білецький‚ М.Швайка‚ М.Рябчук‚
В.Максимович‚
Н.Каніщева‚
М.Бірюк
(Воронезький
університет)‚О.Сетов‚В.Пірко‚ і т.д.‚ мери міст Донецька (В.Рибак) і
Маріуполя (д-р М.Поживанов)‚ відомі вчені В.Нікольський‚ О.Вацеба‚
С.Вєтров (президент Донецького Інституту соціальної освіти)‚
В.Заблоцький‚ В.Ляшенко‚ В.Голота‚член Дорадчої Ради Верховної Ради
України П.Жовніренко‚ секретар Світової Координаційної виховноосвітньої Ради Леся Храплива-Щур (Канада)‚ генерал‚ керівник
військового училища в Харкові В.Говоруха і багато інших. Можна
сказати‚ що вже цей перелік авторів в значній мірі реперезентує обличчя
журналу. Якщо додати‚ що сьогодні редакцію очолює досвідчена
журналістка‚ член Спілки журналістів України Світлана Єременко‚ в
редколегію входять автор концепції журналу д-р В.Білецький (заступник
редактора)‚ академік‚ д-р економічних наук М.Чумаченко‚ проф. філософії
І.Пасько‚ к.ф.н. В.Голота‚ то зрозуміла серйозність підходу до справи. Про
це‚ зокрема писала газета “Урядовий кур’єр” (11.11.95.)‚ донецька обласна
газета “Жизнь”‚ “Весть” (14.06.95.)‚ “Вечерний Донецк” (22.08.96.)‚
“Донеччина”(05.12.96) та ін.
За період
5.95.-12.96. вийшло 7 номерів “Сходу”‚ який
розповсюджується безкоштовно депутатам‚ мерам міст Донеччини‚ в
бібліотеки ВУЗів‚ основні книгозбірні Донеччини (централізовано через
облбібліотеку) та України‚ надходить в США‚ Францію‚ Росію‚ Польщу.
Про те‚ що журнал високо поціновано‚ свідчать хоча б подяки і запити
подальших номерів з обласних бібліотек Одеси‚ Львова‚ Києва‚ Харкова‚ а
також бібліотеки Конгресу США‚ українсько-американської фундації
“Сейбр-Світло”‚ фундації Святого Валодимира Хрестителя Русі у Кракові
і т.д.
Становленню журналу допомогли спонсори - ТУМ Чікаго (В.Боднарук
та Б.Бондарук)‚ ВО “Макіїввугілля” (В.Кузяра)‚ ВО “Донецькхлібпром”
(М.Дячков)‚ Міжнародний фонд “Відродження” (Дж.Сорос).
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На часі розбудова “Сходу” - збільшення його накладу (сьогодні він
становить 1000 примірників)‚ відкриття всеукраїнської передплати‚
професіоналізація редакції.
Журнал “Схід” - це якісно нова форма роботи донецьких шевченківців‚
яка торкається “святая-святих” інтелектуального потенціалу нації - його
еліти. Тому значення цього починання‚ вже існуючого доробку важко
переоцінити.

Глава 3

ТОВАРИСТВО НА ТЕРЕНАХ ДОНЕЧЧИНИ
Розповісти про всi Товариства української мови на Донеччинi (а їх в
рiзний час працювало вiд 10-15 до 70-80) досить важко. Та й обсяг нашого
видання цього не дозволяє. Але найбiльш потужнi, найбiльш активнi
Товариства, якi мають свої реальнi вагомi здобутки, без сумнiву вартi того,
щоб про них знали сучасники, щоб добре слово про чесних, працьовитих,
талановитих, самовiдданих патрiотiв нашої землi, дiйшло й до нащадкiв.

1. Донецька сiм’я Товариств української мови
В шахтарськiй столицi - Донецьку було i залишається найбiльше
активних та дiяльних осередкiв ДТУМ. Тут зосереджене iнтелектуальне
ядро органiзацiї, її координуюча ланка - Правлiння. Тут дiяли заснованi
членами ДТУМ фiрми “Вiдродження”,“Травень” та iн., а нинi працює
заснований за iнiцiативи ДТУМ УКЦентр. I все це можливе тiльки завдяки
активнiй позицiї самих донеччан, наявностi отiєї “критичної маси”
пасiонарiїв, якi вирiшують справу. Давайте поближче познайомимося з
великою сiм’єю Донецького Товариства. На початках вона налiчувала до
30 первинних органiзацiй, якi функцiонували, зокрема, при iнститутах
УкрНДIВЕ(голова - к.т.н. В.Грушко), IНФОВ НАН України (О.Швайка,
М.Тищенко), “Пiвдендiпрогаз” (В.Савчук), “Теплоенергоуправлiннi”
(В.Теленько), обласнiй фiлармонiї, телерадiокомiтетi, Донецькому
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державному унiверситетi, Донецькому полiтехнiчному iнститутi, в рядi
шкiл, училищ, були й територiальнi осередки. Зрозумiло, що з
трансформацiєю всього Товариства, їх кiлькiсть поменшала, про що мова
йшла вище, але зараз ми хочемо хоч коротко познайомити читача з
великою i дружною сiм’єю донецьких Товариств української мови. Надамо
ж слово безпосередньо самим донецьким активiстам ТУМ.
ТУМ “Пiвдендiпрогазу”. Утворилося 27.06.90. Голова осередку Василь Савчук, керiвник будiвельної групи проектувальникiв. 13 членiв
Товариства. Вже в липнi 1990 р.у своєму iнститутi члени ТУМ створили
стенд “Слово Товариства української мови iм.Т.Шевченка”, який дiє й до
сьогоднi. Савчук В.М.,Скирда О.Г., Бутко Г.П. здiйснили рейд до
Чортомлика в днi святкування 500-рiччя Українського козацтва. А
Михайленко Ю.В. спроектував та виготовив оригiнальний пересувний
стенд, який ДТУМ викоритало в переддень Референдуму 1 грудня 1991 р.
В.Савчук та В.Журавель, О.Федорян iншi члени осередку були ядром
походу “Козацькими шляхами” за маршрутом “Донецьк-Савур-могила”.
Взяли участь майже у всiх загальноукраїнських заходах ТУМ та РУХУ
Всенародному Вiче в Києвi, Конгресi iнтелiгенцiї Донбасу, всiх виборчих
кампанiях, а також у акцiї “Українська книга - українцям Росiї“. Ось дуже
короткий “портрет доробку”. Треба вiдзначити те, що в цьому осередку
конче прагли i прагнуть суто конкретних справ. Напевно, це притаманне
всiм фахiвцям-iнженерам, науковцям в галузi точних наук. Ще одне, що не
можна проминути, i що певним чином викликає навiть здивування - майже
кожен в цьому осередку - яскрава особистiсть.Про Г.Бутко - з його
працьовитiстю, точнiстю, ретельнiстю та компетентнiстю вже багато
сказано вище. В.Журавель, який певний час координував Донецький
лекцiйно-дискусiйний клуб, зараз ось-ось захистить дисертацiю по
системотехнiцi. Кого не вiзьмеш - професiонал у своїй галузi, шанована
колегами людина. Саме такi люди в ТУМ i склали його золоту кадрову
основу.
ТУМ “УкрНДIВЕ”. Утворилося 12 квiтня 1989 р. Голова осередку Володимир Грушко, канд. техн. наук. 25 членiв осередку(1993 р.). Колектив
цього єдиного в колишньому СРСР проектно-конструктуорського та
виробничого центру вибухобезпечного обладнання для вугiльної та
хiмiчної промисловостi складають фахiвцi високого рiвня. Тому цiлком
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зрозумiло, що в осередок увiйшли переважно науковцi та iнженери.
Першими були В.Грушко, В.Рижкова, С.Сорока, М.Погребняк,
А.Бурковський, I.Бойко, Д.Маляренко. Потiм долучилися В.Кононенко,
Г.Майборода, А.Богодистий та iн. Крiм того, прийшов у осередок i лiкар
обласної лiкарнi Т.Чабан. Що i як робили? В першу чергу, наочна агiтацiя
- стенди Товариства, де оперативно подавалася iнформацiя з усiх
важливих подiй в державi, життя дiаспори, культурнi, iсторичнi,
економiчнi подiї. По-друге, активна позицiя членiв Товариства в робочому
колективi. При всiй тривiальностi цiєї iстини - робота безпосередньо в
колективi є надзвичайно ефективна. Тактовнiсть, витримка, кометентнiсть
- ось головна “зброя” осередку, на думку його голови В.Грушка. На
рахунку осередку - цiлий ряд диспутiв, конференцiй, зборiв безпосередньо
в трудовому колективi. Не бракує й тут особистостей - сам В.Грушко має
унiкальну колекцiю українських рушникiв, починаючи з XIX ст.,
Валентина Рижкова - народна майстриня вишивки. Крiм загальних справ
ДТУМ осередок доклав багато зусиль до вiдкриття українських класiв у
школах Калiнiнського району Донецька. А пiд час святкування 500-рiччя
Українського козацтва вiдзначився оригiнальною акцiєю - посадив 500
верб вздовж берега рiчки Вовчої, якою ходили запорожцi з Днiпра в
Азовське море. Досить активно дiють шевченкiвцi i сьогоднi. Скажiмо,
В.Рижкова мала ряд виставок свого мистецького доробку як в Українi, так
i за кордоном.

ТУМ Донецької обласної філармонії.
Виникло у лютому 1989 р. Голова - заступник директора філармонії з
концертної діяльності Валентина Тиха. Склад осередку - біля 50 осіб.
Одними з перших членів Товариства стали заслужена артистка України
Аліна Коробко‚ артисти Раїса Зоненко‚ Олександр Погорілець‚ Олег
Гончарик‚ Анатолій Ліжанський‚ Сергій Гайдамащук. Головним своїм
завданням шевченківці Донецької філармонії вважали і вважають
підготовку концертних програм і окремих номерів українською мовою. До
створення ДТУМ тільки А.Коробко та Л.Лісова мали україномовні
програми‚ а в інших були поодинокі номери. На хвилі українського
піднесення 1989-90рр. цілий ряд артистів-членів ТУМ створюють нові
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українські номери. Серед них - П. Франчук‚ В.Синельников‚
Г.Гулий‚А.Юхнов‚ інші. Художній керівник філармонії‚ шевченківець
Олег Бахтіозін
ввів до репертуару симфонічного оркестру твори
українських композиторів. На базі філармонії і в першу чергу за активної
ініціативи та участі артистів-шевченківців з року в рік урочисто
відзначаються шевченківські дні‚ за підтримки ДТУМ-УКЦентру пройшов
творчий вечір Валентина Сінельникова‚ концерт до 100-річчя Остапа
Вишні. Активна громадська позиція акторів-шевченківців обласної
філармонії відчутно пожвавила український творчий процес‚ дозволила
доторкнутися донецькому глядачу до нетлінних скарбів української
культури.
(за матеріалами довідки ВТихої)
ТУМ Донецького державного технiчного унiверситету.
Тут дiють два осередки Товариства. Один з них очолює панi Луїза
Добровольська. Iнший - Володимир Алтухов.
Осередок Л.Добровольської почав дiяти у 1991 р. З самого
початку iнженер науково-дослiдної частини п.Л.Добровольська залучила
до роботи ряд активних науковцiв - асистента В.Бойка, доц.С.Данiлова,
доц.В.Калашнiкова, ас. О.Матвiєнко, доц. Б.Онопчука, доц. М.Семенову ,
бiблiотекаря Г.Петрову та iн. Розпочали з факультативу для наукових
спiвробiтникiв та професорсько-викладацького складу по вивченню
української культури. Лектори запрошувалися якнайкомпетентнiшi професори, доценти держунiверситету. У груднi 1994 р. при бiблiотецi
ДонДТУ за iнiцiативи, зокрема, Л.Добровольської створено вiддiл
українознавства, метою роботи якого є пропаганда та вiдродження
української культури в стiнах унiверситету. Керує цим вiддiлом
Л.Добровольська. Щорічно вiддiлом органiзуються курси вивчення
української мови. Крiм того, провадяться поетичнi вечори (В.Симоненка,
Л.Костенко, В.Стуса, В.Сосюри). У 1995 р. на честь 400-лiття вiд дня
народження Великого Гетьмана України Бщгдана-Зiновiя Хмельницького
було зорганiзовано святковий концерт “Слава Хмельницькому”. Крiм того,
вже традицiйними є березневi шевченкiвськi свята, на якi залучаються
кращi творчi сили мiста. Л.Добровольська активно генерує все новi їдеї.
Ось чергова - з її iнiцiативи вiдкрито студiю художнього читання, якою
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керує актриса Донецького музично-драматичного театру , заслужена
артистка України Н.Харченко. А перед новим роком, як правило, в стiнах
унiверситету провадяться “Рiздвянi вечори”. Вся ця робота в основному
координується Луїзою Юхимiвною при пiдтримцi ректорату i у спiвпрацi з
Правлiнням Донецького обласного ТУМ.
Осередок В.Алтухова започатковано 4 квiтня 1991 р. Спочатку
до його складу увiйшло 8 чол. - перш за все студенти металургiйного
факультету Виноградський Сергiй, Головiн Олексiй, Карпенко Вiталiй,
Клягiн Вадим та iн. Очолив осередок викладач кафедри української та
росiйської мов унiверситету В.М.Алтухов. Його концепцiя, iдея працювати з особистостями. “Українським треба робити унiверситет
починаючи з викладача та студента”- слушно вважає Володимир
Миколайович. До 1994 р. кiлькiсть членiв осередка зросла до 20 чол. З
помiтних та “нетрадицiйних” справ осередку - опiкування студентами
Австрiї та Нимеччини, якi в 1992-93 рр. вивчали українську при
унiверситетi(Алтухов В.М., Мозговий В.I.). Перекладацька та
просвiтницька робота спрямована на формування нацiональної
самосвiдомостi та iсторичної пам’ятi в студентської молодi.Це i є
“буденною” справою осередку. Членами осередку разом з iншими
викладачами зiнiцiйовано створення клубу “Слово” на базi кафедри
української мови.Гасло клубу “Україна - наша спiльна Батькiвщина”запорука успiху i злагоди в регiонi Донбасу, та й в усiй Українi. З цiєю
думкою керiвництва осередку важко не погодитися.
(за звітами Л.Добровольської та В.Алтухова)
Осередок ТУМ в Донецькому державному унiверситетi. Утворено
27 сiчня 1989 р. Голова - викладач кафедри математики Микола
Мельниченко. В осередку 3 чол.- голова, а також Марта Скрипник та
Вячеслав Бандура.Послiдовно i задовго до моменту виникнення
Товариства намагаються члени цього осередку вводити живу українську
мову в практику викладання у ВУЗi. Микола Мельниченко наводить дуже
показовi факти.Його спроба прочитати лекцiю з математики українською у
1968 р.протривала 45 хв. На перервi русофiли (чи то українофоби, чи то
просто невiгласи - важко розiбрати) були вже в декана i, зрозумiло, реакцiя
останнього була миттєвою... У березнi 1989 р. вже вдалося зробити цiлих
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три лекцiї. Далi зупинили, примусивши писати “объяснительную”. У
вереснi 1993 р. вдалося читати математику українською тижнiв зо-два, а
далi з’явилася “скарга iноземного студента”. Нарештi, в квiтнi 1996 р.пiсля
мiсяця викладання математики українською
на п.М.Мельниченка
з’явилася чергова суплiка - “заявление”... Все це - на загальному “потоцi“
унiверситету. А нещодавно тут вiдкрився й український потiк, що,
звичайно - велике позитивне зрушення. I велика в тому заслуга, як вважає
Микола Мельниченко, симпатика ТУМ декана Павла Величка. Сам же
голова осередку п.М.Мельниченко переконаний в необхiдностi подальшої
дiяльностi Товариства української мови до тих пiр, поки реально
зберiгатиметься необхiднiсть захисту
i протидiї войовничим
українофобам. Його iдея - створення Спiлки Українських Викладачiв вузiв
України.
(За матеріалами М.Мельниченка)
ТУМ при Донецькiй обласнiй телерадiомовнiй компанiї. Утворено
1990 р.Голова - Богдан Дутчак. Членiв ТУМ - 7 чол. У пору сплеску
нацiонально-визвольних змагань у тодiшньому Донецькому обласному
комiтетi по телебаченню та радiомовленню виникло Това-риство
української мови. До нього входили редактори лiтературних передач Iрина
Черниченко, та Наталя Громова, редактор iнформацiї Галина Коваленко,
редактори музичних програм Олена Нестеренко та Богдан Дутчак,
редактор громадсько-полiтичних передач Василь Гуменюк. Жодна з
програм роботи осередку не опрацьовувалася. Просто треба було
протегувати укра-їнське слово, домагатися ведення передач як на радiо,
так i на телебаченнi українською мовою. Активно осередок дiяв бiля року.
За цей час мовна полiтика мало в чому змiнилася, навпаки “курс” пiшов у
бiк росiйського мовлення. Причин двi -по-перше, мало було
україномовних кадрiв(хоча такий захiд як щотижневi курси української
мав мiсце), -по-друге, лiбералiзм керiвництва. Скрiзь, в будь-якому
питаннi, справi для успiшної її реалiзацiї потрiбен спокiй та полiтична
воля. Особливо, коли провадяться реформи. Це стосується i
телерадiомовної iндустрiї...
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Сьогоднi, попри всi складнощi, деякi журналiсти продовжують почату
справу - ведуть свої передачi рiдною мовою, залучають до спiвпрацi
людей, яким не байдуже українське слово на донецькiй землi.
(пiдготував Б.Дутчак)
Український хоровий колектив при СШ № 65. Зафундовано у
вереснi 1992 р., за iнiцiативи членiв ДонТУМ Л.Ф.Вудвуд та Г.М.Мовчана,
яка була виголошена на одному з чергових засiдань Донецького ТУМ
.Вiдтодi в хорi постiйно бере участь 20-30 осiб. Це перважно члени ТУМ,
“Просвiти”, “Союзу українок”, люди рiзнi за фахом(робiтники, науковцi,
медпрацiвники, службовцi) та нацiональнiстю(українцi, росiяни, євреї).
Але всi об’єднанi любов’ю до української пiснi, культури,переповненi
бажанням пропагувати її. Декiлька слiв про побудову та роботу хору. Хор
має 4 групи соправно, альти, тенори, баси. Репетицiї щотижнево по 1,5-2
год.(крiм лiта). Репертуар складають патрiотичнi, лiричнi, жартiвливi
українськi народнi пiснi, об’єднанi темами “Рiздво”, “Шевченкiана”,
“Великдень”,“Свято Iвана Купала”.За 4 роки свого iснування колектив
виступав з щорiчними звiтними концертами в СШ № 65, на зборах ТУМ в
обласнiй
бiблiотецi,
у
вiйськових
частинах
Донбасу,
в
лiкарнях(ст.Мандрикiне), в Управлiннi сiльського господарства
м.Донецька, з рiздвяною програмою у трудових колективах Донецька,
неодноразово - на майданах мiста в березневi шевченкiвськi днi, на День
Незалежностi України, на святах Iвана Купала, з церковним хором на
Великдень. Успiхи хору значною мiрою обумовленi стараннями його
художнього керiвника Г.М.Мовчана, дiяльнiстю його активiстiв - сестер
Лесі та Олени Тонковид, Б.Дутчака, В.Мазанова, М.Захарова, Л.Болонової,
А.Роздобудько, В.Дегтя-рьової, Л.Вудвуд, Л.Бабенко‚ В.Бабiй, П.Дiденко,
I. Мiгольського та iн. Хор є дружньою сiм’єю однодумцiв, друзiв, хороших
товаришiв, в якому всi почуваються потрiбними.
(пiдготувала Л.Болонова)
ТУМ Кiровського району м.Донецька. Виникло у 1989 р. спершу як
сiмейний осередок ТУМ . Голова - Микола Захаров, робiтник. Першi членизасновники Микола, Катерина та Анатолiй Захарови, вчитель Валерiй
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Сардак,Валентин Московко.Зiнiцiював виникнення осередку Донецький
лекцiйно-дискусiйний клуб. “Пiсля декiлькох вiдвiдин Клубу, - пригадує
М.Захаров, - Голова Товариства В.Бiлецький запропонував менi створити
районну органiзацiю ТУМ. Я вже мав декiлька однодумцiв у районi i ми
створили ядро нашого районного Товариства. Наразi були вибори до Рад
1990 р. Ми пiдтримали свого симпатика Олександра Тарануху i вiн,
зокрема, при пiдтримцi нашого Товариства був обраний у мiську
Донецьку Раду.
Наш осередок агiтував за В.Гусєва з народнодемократичного блоку Донецька, якого було обрано до ВР України. Це
була велетенська робота - обiйшли сотнi й тисячi квартир, розклеїли тисячi
агiток. Але ж i результат був! Нашi кандидати,звичайно, не всi, - пройшли
до
Рад!
Надалi
осередок
тiсно
спiвпрацвав
з
фiрмою
“Вiдродження”створеною I.Шутовим при пiдтримцi ДонТУМ. Згодом при
цiй фiрмi зорганiзувалася будiвельна дiльниця, яка вiдбрунькувалася
утворивши своє приватне пiдприємство “Травень”. Керiвником нового
пiдприємства став М.Захаров. “Травень” допомогав матерiально ТУМ,
iншим нацiонально-демократичним органiзацiям областi, першiй
українськiй школi м.Донецька, став постiйним спонсором Рiздвяних свят у
Донецьку та свят Iвана Купала, включно з останнiм у 1996 р. Осередок
ТУМ Кiровського р-ну м.Донецька брав активну участь практично у всiх
донецьких мiтингах та демонстрацiях перiоду “оксамитової революцiї“ в
Українi, багатьох акцiях за межами Донеччини - в кiнному походi на
Кубань з нагоди 200-рiччя її колонiзацiї Запорiзьким Козацтвом, походахрейдах “Козацькими шляхами Донеччини”.
(за матерiалами, пiдготовленими М.Захаровим)
Осередки ТУМ в Київському та Ворошилівському районах м.
Донецька. Перший - осередок юриста Іллі Шутова‚ другий юриста‚офіцера у відставці Володимира Мазанова. Засновані в 1989 р.
Зручне розташування квартир І.Шутова та В.Мазанова - в центрі
Донецька‚ наявність телефонів‚були дуже корисними для оперативної
роботи. До того ж п.В.Мазанов надав своє помешкання для зберігання
літератури‚ був першим кореспондентом радіо “Свобода” по Донеччині.
Якщо осередок І.Шутова складався головно з фахівців-юристів‚ науковців‚
інженерів і забезпечував юридичний супровід діяльності ДТУМ‚ то
осередок В.Мазанова включав переважно членів УГС і зосереджувався на
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правозахисній діяльності. Попри свою малочисельність ці групи ТУМ
активно діяли впродовж 1989-94 рр.
Первинний осередок ТУМ подружжя Олiфiренкiв. Засновано у 1989
р. Голова - Тетяна Олiфiренко. Склад - 4 чол. Таке явище як сiмейнi
осередки є досить частим у нас на Сходi України. I якщо до дружностi,
взаєморозумiння, взаємоповаги в осередку-сiм’ї додається ще й високий
професiоналiзм, компетентнiсть, працьовитiсть, то результатам його
дiяльностi можуть позаздрити й великi органiзацiї. Яскравий приклад
такого щасливого спiвпадiння - осередок Олiфiренкiв. Всi - фахiвцi з мови
та лiтератури.Вадим Володимирович - доцент, кандидат наук. Свiтлана
Миколаївна - мовник, завуч школи. Донечки Тетяна та Леся - студунткифiлологи. Це саме в їх помешканнi в перiод 1989-1996 рр. народжується
цiлий ряд українознавчих книг - посiбники для шкiл регiону “Дума i
пiсня”, “Таємниця духовного скарбу”, “Уроки правди i добра”. Вся сiм’я
попрацювала як творчий колектив над “Енциклопедiєю українознавства”,
яка вже у друкарнi. А скiльки було статей, пiдготовлених та проведених
лекцiй ! У доробку сiмейного осередку також декiлька методик з
вивчення лiтератури рiдного краю у школах, сценарiї вiдеофiльмiв(знятих
та показаних по телевiзiї Донеччини). I робота не припиняється заплановано ще бiльше. Тепер на часi “вiдкривати новi творчi обрiї“... Що
не кажiть, але дивлячись на це унiкальне явище Сходу (сiмейнi осередки),
на їх силу, енергiю, цiлеспрямованiсть, самовiддачу українськiй справi
народжується впевненiсть у наявностi великого, ще не розкритого
потенцiалу нашого народу. I ciм’я тут повинна зiграти, можливо, одну з
провiдних ролей...
Декілька слів треба сказати про постійну кооперацію‚ співробітництво
осередків ТУМ Донецька. Прикладом цього може бути багаторічна опіка
родиною В.Стуса (В.Тиха‚ М.Яковенко‚ В.Оліфіренко‚ В.Кононенко‚
І.Антонович та ін.).

2. Тернистi стежки Марiупольського Товариства
Донецьке Приазов’я вiд полiтики тотальної русифiкацiї постраждало
надзви-чайно. Насильницьке закриття впродовж 1930-60 рр. нацiональних
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шкiл перервало традицiї культурного успадкування поколiнь. У самому
бiльш нiж пiв-мiльйон-ному Марiуполi, як, доречi, й в усiх iнших
промислових центрах Донеччини, не залишилося жодної української
школи... Але ось у кiнцi вiсьмидесятих запiзнiла хвиля “перебудови”
докотилася й до давньої козацької Домахи, а нинi - Марiу-поля. Активiсти
рiзних нацiональних громад(а сьогоднi це приморське українське мiсто є
по сутi центром грецької дiаспори в Українi, тут же перебуває i грецький
Консулят), пройнятi вiрою у щирiсть i перспективнiсть перебудовчих
гасел, почали самовизначатися, створювати свої органiзацiї. Не пасли
заднiх i українцi, хоча їм було чи не найважче...
Сьогоднi можна з упевненiстю говорити, що в Марiуполi осередки
Товариства української мови створювалися одночасно в декiлькох мiсцях,
так би мовити “знизу”, що свiдчить про iнiцiативу ряду активiстiв.
7 квiтня 1989 р. Г.Дудник, С.Дудник, Н.Iванченко, Т.Парфенюк,
В.Медведєв, А.Мороз та I.Мороз створили осередок Товариства на Лiвому
березi мiста.
26 червня 1989 р. за iнiцiативи члена “Меморiалу” Любомира Гудзя i
при пiдтримцi вчителя Опрофата Василька, радiоiнженера Вiктора Кущина
та Якима Дубовика й Вiктора Олефiренка вiдбулися першi збори
прихильникiв iдеї ТУМ в СШ № 45. Але, за свiдченням Л.Гудза, збори не
завершилися створенням осередку, бо по сутi були зiрванi працiвниками
мiсцевого райкому компартiї. Вдруге ця група зiбралася 10 вересня 1989 р.
вже на квартирi у Л.Гудзя й утворила осередок ТУМ, до якого увiйшло 6
чол.
10 грудня 1989 р. всi осередки, окремi активiсти Товариства
сконсолiдувалися. У палацi культури “Азовсталь” вiдбулася установча
конференцiя Марiуполь-ського Товариства української мови iм.
Т.Шевченка. В основу дiяльностi Товариства покладено було
республiканський Статут ТУМ, Закон про мови в Українi. Ухвалено було
заснувати в кожному районi мiста окремi Товариства, створити фiлiї в
трудових колективах та навчальних закладах. На жаль це не зовсiм
вдалося. Активiсти З.Савчук та В.Шкумат отримали дозвiл Орджонiкiдзевського райвиконкому на використання вестибюлю дитячої бiблiотеки
для постiйних зборiв ТУМ i робота пiшла. В iнших районах члени ТУМ
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виявилися менш дiєвими. Пiсля Конференцiї керували Товариством
голови осередкiв А.Мороз, Л.Гудз, В.Кушин та I. Бондар. Але згодом дефакто керiвництво перебрали лiкар Анатолiй Мороз та пенсiонер
Любомир Гудз. Рiзнi по натурi, характеру, пiдходам до справи, нарештi
компетентностi в рiзних галузях вони все ж знайшли спiльну мову,
спiвпрацюють, що дає вiдчутний позитивний результат.
В складних психологiчних та полiтичних умовах вiдбулося становлення
То-вариства. Багато було ходiнь у кабiнети виконкомiв, мiськома КПРС,
iнших владних мереж. Пропозицiї щодо сприяння в реалiзацiї потреб
українцiв у школi, дошкiльному вихованнi i, взагалi, виконання Закону про
мови, постiйно посилалися у вiдповiдни iнстанцiї. Швидко з’ясувалося, що
партiйно-владнi чиновники, погоджуючись з гаслами перебудови, вельми
стримано, а то й негатив-но ставляться до iнiцiаторiв конкретних справ. На
сторiнках “Приазовского рабочего”тодi з’явилася Заява бюро мiському
КПРС з виразним антиукраїнським змiстом, а незабаром голова
мiськвиконкому у газетному iнтерв’ю назвав Товариство, Рух i УРП
деструктивними органiзацiями. За таких обставин не вдалося виготовити
стенди для постiйної виставки демократичних газет, вiдкриття обiцяної
української школи було торпедовано. Здiйснювався шалений тиск на
батькiв з вимогою вiдкликати заяви про намiр навчати дiтей в українських
класах. Та все ж вдалося протягом 1990-1991 рокiв вiдкрити початковi
класи у 5,23,33,46,54,66 школах. У 35-ти дитячих садках почали
працювати групи з українським вихованням. Багато очiкувалося вiд
зустрiчi 13 липня 1990 року активу Товариства з головою мiськвиконкому
Ю.Хотлубеєм. Був запропонований проект конкретних заходiв на
реалiзацiю Закону про мови з проханням оприлюднити план розвитку
нацiональних культур мiста на подальшi роки. Однак цього не було
зроблено. Невдовзi заявили про себе “Iнтерфронт” та “защитники
русскоязычного населения”. Керiвники цих угрупувань ще довго пiсля
ГКЧП перебували на посадах у мiськвиконкомi та його мережах.
28 квiтня 1990 р. Марiупольське ТУМ заснувало лiтературно-освiтнiй
клуб “Жива криниця”. Про вечiр, коли була заснована “Жива криниця”
Мая Уколова згадує Ентузiазму у нас було вдосталь. Та й актив пiдiбрався
нiвроку - А.М.Мороз, З.Д.Савчук, О.В.Умнов, Р.К.Рубан, сiм’я Шкумат,
Р.I. Бризгунова, С.С.Сервитник, Г.Г.Кабанцев, В.Я.Олефiренко. Ми
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запросили осередок ТУМ з будiвельного технiкуму, був вокальний
ансамбль. З яким радiсним щемом ми слухали українськi пiснi! Все
хвилювало, надихало, обнадiювало.“ Лiтературно-освiтнiй клуб у
Марiуполi почав дiяти регулярно на кшталт Донецького лекцiйно-дискусiйного клубу ТУМ. В рiзний счас його гостями були київськi поети
Л.Клименко, Д.Онкович, В.Баранов. Нинi керує клубом Зiнаїда Савчук.
При клубi є вокальна група. Часто робляться “виїзднi засiдання” - то в
унiверситетi, то в металургiйному технiкумi, то при районних бiблiотеках.
Тематика вечорiв - “Гоголь i Україна”, “Тарас Шевченко - поет i
художник”,“Леся Українка - дочка Прометея”, “Поезiя В.Стуса”,
“Український фiлософ Г.Сковорода”, iн.
Робота Марiупольського ТУМ весь час була спрямована головно на
пiдви-щення власної освiдченостi та просвiтництво, а також на
активiзацiю процесу повернення рiдної української мови до навчальних
закладiв. Для цього органiзо-вувалися лiтературтературнi читання, в т.ч.
на вулицях та площах Марiуполя. В газетi “Приазовский рабочий” у сiчнi
1990 року за iнiцiативи ТУМ заснована постiйна рубрика “Джерело”,
число випускiв котрої вже перевищило 70. По мiському радiо з 12 липня
1990 року запрацювала українська програма, а з 4 грудня вона виходить
щотижнево. На сьогоднi вже вiдбулося понад 300 передач “Обрiй”, понад
50 юнацьких передач “Синиця”. Остання започаткована 1 сiчня 1994 року.
У становленнi “Джерела” активну участь брали Р.Рубан, Л.Сайфулiна,
Т.Пар-фенюк, Л.Олiйниченко. Радiопередачi “Обрiй” та “Синиця” стали
можливими завдяки завзятiй та наполегливiй панi Маї Уколовiй, iнженеру,
квалiфiкованому фахiвцю, а згодом i викладача С.Рожновського. На поданi
в газетi та на радiо матерiали Товариство отримало чимало схвальних i
вдячних листiв. Але надходили й анонiмки, переповненi люттю й
вiдвертим хамством. Змiст останнiх стандартний - обурення
“iнтернацiоналiстiв” витiвками “нацiоналiстiв”. Марiу-польське ТУМ
постiйно розповсюджує українську демократичну перiодику, зокрема,
регiональний аналiтичний журнал “Схiд” УКЦентру, “Схiдний
часопис”,“Козацький край”, влаштовує виступи аматорських ансамблiв
пiснi.
Грошовi кошти Товариства невеликi, складаються з членських внескiв
та iндивi-дуальних пожертв. Частина грошей перерахувалася обласному
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Товарисву, решта використовувалася на культурнi потреби на створення
документального фiльму про В.Стуса, на допомогу жертвам
чорнобильської катастрофи, придбання лiтератури, тощо. Шкiльним
бiблiотекам мiста передано 384 примiрники Бiблiї українською мовою.
Товариство пiдтримує постiйнi i багатограннi зв’язки з культурнопросвiтницькими органiзацiями мiста асiрiйцями, греками, євреями. I
нiколи тут не було нiяких непорозумiнь чи розбiжностей. Всi одностайнi в
головному кожний народ повинен мати гарантiї вiльного i всебiчного
розвитку у дусi традицiй предкiв.
Помiтною подiєю вважаємо вихiд друком українською мовою
краєзмавчої книги Льва Яруцького “Кальмiуська паланка”. Видання
визначається як навчальний посiбник для учнiв шкiл, училищ, технiкумiв.
Турботами Сергiя Бурова створена низка вiдеофiльмiв про педагогiв,
лiкарив, народних умiльцiв, митцiв з використанням української тематики.
Його доробок становить постiйний роздiл мiсцевого телебачення пiд
девiзом “Марiуполь.Бувальщина.” Великий i вагомий доробок вчителя
П.Мазура, зокрема, його перу належить цiла серiя краєзнавчих та
українознавчих статей, монографiя про iсторiю української школи XVIXVIII ст.
На сьгоднi у мiстi працює 2 українськi школи, створенi класи з
українською мовою викладання у 12 школах, є 16 україномовних груп у
дитячих дошкiльних закладах. Працює Українська iсторична бiблiотека
iм.М.Грушевського, кiлька “Свiтлиць” для школярiв. До всього цього
доклало руки i Марiупольське ТУМ. Великi надiї Товариство покладає на
створення у мiстi приходу Української православної церкви Київського
Патрiархату. Громада зареєстрована у липнi 1996 р. на чолi з отцем
Олександром Воловенком. Власного примiщення немає, служба Божа
вiдбувається щосуботи у школi № 12 з ласки директора добродiйки Жанни
Нiколенко.
Авторитет Товариства у мiстi поволi зростає. На останнiх виборах
його голова - лiкар Анатолiй Мороз виборов мандат Народного депутата
обласного рiвня, 3 стали депутатами мiської ради.
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Щодо органiзацiйних питань, то пiсля ухвали Конференцiї
Марiупольського ТУМ вiд 23 лютого 1993 р. наша органiзацiя увiйшла в
структуру ВТ ”Просвiта”. Одночасно нiколи не переривалася робота та
контакти по лiнiї ДТУМ, якi йшли, зокрема, через А.Мороза, М.Гудза,
М.Уколову,О.Умнова.
(пiдготовлено за матерiалами Т.Криворотька, А.Мороза,М.Гудза,
М.Уколової, З.Савчук, наданими редакцiйнiй колегiї).

3. В шахтарськiй Макiївцi
Ініціаторами створення Товариства української мови в Макіївці
виступила інтелігенція міста‚ зокрема вчені Макіївського Науководослідного інституту з безпеки робіт в гірничій промисловості.
Протокольно перше засідання ТУМу зафіксовано 26 вересня 1990 р.‚ на
якому виступив активіст Товариства Я.Демків. Першим головою міської
організації було обрано викладача української мови СШ № 47 Євгенію
Сарчук‚ згодом її заступив провідний науковий співробітник МакНДІ‚
к.т.н. Василь Гребенюк.
7 сiчня 1990 року в Макiївцi вiдбулася загальномiська Установча
конференцiя Товариства української мови. Головували Є. Сарчук та В.
Гребенюк. Iснуючi осередки, групи симпатикiв, окремi члени Тоавриства
влилися в єдину органiзацiю. Згодом в період кризи в Товаристві 1992-93
рр. виділилося два напрямки - “просвітяни” та “тумівці“‚ які‚ однак‚
досить тісно співпрацюють.
Специфiка Макiївки - її надзвичайна “розкиданiсть” - по сутi мiсто є
конгломератом окремих, в бiльшостi шахтарських, мiкрорайонiв. Тому й
дiяльнiсть ТУМ в цьому мiстi йшла головно по районам. Про всiх, на жаль,
не розповiсти, але не сказати про осередки Павла Пшеничного, Ярослава
Демкiва, Миколи Яковенка, Олександри Пронько, Володимира Бiлецького
- це не сказати нiчого про Товариство Макiївки.
(за матеріалами поданими Олексою Редзіо та архіву ДТУМ)

144

Первинний осередок “Барвінок” Червоногвардійського р-ну.
Засновано 10.05.89 р. Голова - Павло Пшеничний‚ секретар та скарбничий
- Анатолій Пшеничний. Членів-засновників осередку 8 чол.‚ всього 21 чол. З
самого початку осередок обрав свою форму роботи - збір коштів серед
населення на загальноукраїнські та регіональні культурно-політичні‚
екологічні та ін. акції. Спершу таким чином підтримали “Фонд порятунку
Дніпра” (1989 р.)‚ потім переказали гроші на побудову пам’ятників І.
Стусу‚ Дм.Чубинському‚ Вас.Симоненку‚ П.Сагайдачному(1990 р.)‚
В.Винниченку‚ І.Сірку‚І.Мазепі та Т.Шевченку(в м.Бердянську)- все 1991
р. У 1992-94 рр. зробили свій шахтарський внесок у фонди спорудження
“Пантеону пам’яті“ у Києві‚ Києво-Могилянської Академії‚ фонд
Чорнобиля‚ відбудову м.Чигирина та Бахмачу‚хати Т.Г.Шевченка(після
пожежі)‚ фонди газет “Літературна Україна” та “Східний часопис”‚
“Донеччина”‚ допомогли новій українській християнській церкві на
Смолянці в Донецьку‚ родині В.Стуса та ін.
Друга сфера діяльності осередку - участь в програмі ДТУМ
“Українська книга - українцям Росії“. Зокрема‚надіслали бібліотечки книг
до Кишинева(Молдова)‚ в Нижній Новгород‚ Комсомольськ-на-Амурі‚
Ленінськ (космодром Байконур‚ полк.М.Ф.Кубаху).
З 1994 р. зосередили свою діяльність на роботі в школах та дитсадках
Макіївки. Зорганізо-вували тематичні бібліотечки‚ передплачували
українську пресу‚ готували святкові дарунки для учнів СШ 43‚27‚ 9‚ 108‚
94‚ 18‚ 58‚2. Сьогодні робота триває.
(зі звіту П.Пшеничного від 30.04.96)
Осередок ТУМ при клубі ім.Лесі Українки. Зорганізовано в 1990 р.
Координатор -Олександра Пронько. 30 членів ТУМ. Це співочий колектив‚
ядром якого є ансамбль пісні “Червона калина”. У їх доробку десятки
концертів української пісні на Донеччині‚ гастрольна поїздка під опікою
ТУМ на Львівщину‚ участь у рейді “Козацькими шляхами Донеччини”‚
проведення шевченківських свят‚ днів міста та ін. Пані О.Пронько веде
програму на TV м.Макіївки.

Осередки ТУМ у Центрально-міському р-ні.
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ТУМ-Черемушки. Засновано в 1989 р. Голова - Ярослав Демків. 10
членів ТУМ. В основному осередок складався з ветеранів визвольних
змагань 40-50-тих років. Вели пропагандистську‚ просвітницьку роботу‚
активно розповсюджували українську пресу. Пан Я. Демків доклав багато
зусиль до організації офісу Товариства у м.Макіївка. Після того‚ як
Я.Демків покинув цей світ члени осередку головним чином влилися у
центрально-міську групу‚ яка з 1993 р. працює в “Просвіті“.
Осередок Володимира Білецького. Засновано в січні 1989р. 5 членів
ТУМ. Це‚ головно‚ сімейний осередок‚ через який провадиться робота на
мікрорайоні “Даки-Північ”‚ зокрема через місцеву бібліотеку (зустрічі з
читачами‚ тематичні вечори‚ пердача літератури тощо). Як і в осередку
В.Оліфіренка(м.Донецьк)‚ компетентність‚ працьовитість мікроколективу
дозволяє провадити велику творчу роботу - підготовку рукописів книг‚
журналу “Схід”‚ статей (більше 150) тощо. За період 1990-96 рр. вийшло
дві україномовні праці (словник спеціальних технічних термінів та
монографія у гірничій галузі) за авторством В.Білецького. Через осередок
безкоштовно розповсюджено тисячі українських газет‚ журналів‚ книг.
Осередок на шахті ім.Поченкова. Засновано у 1990 р.Голова - Микола
Яковенко. 8 членів ТУМ. Осеред головним чином проводять просвітницьку
роботу в шахтарському середовищі. На травневі свята 1990 р. активісти
Микола Яковенко‚ Микола Крисанов‚ Іван Семенцов‚ Валерій Падалка‚
інші вперше в шахтарській Макіївці вийшли на демонстрацію з
національними
прапорами
України.
Брали
участь
у
ряді
загальноукраїнських заходів - ланцюгу Злуки‚ дні Литви тощо. Суттєво
підтримують українські школи - підпискою періодичних видань‚
допомогою електромеханічних служб шахти (наприклад‚ СШ № 65 у
Донецьку).
(за інформацією М.Яковенка‚ 03.01.97.)
Осередок у Кіровському р-ні. Засновано в 1989 р. Голова - Ела
Антонова. 5 членів ТУМ. Бойовитість цього осередку‚ який працює в
надзвичайно складних умовах центру промислової Макіївки‚ а також
практичний підхід до роботи та настирність шевченків-ців‚ зокрема Лесі
Росинської‚Ели Антонової‚ Михайла Зосимова‚ Раїси та Олександра
Бабченко‚ Людмили Шеїної без сумніву сприяли відкриттю українських
146

класів та школи в місті(СШ № 9). Крім того‚ осередок піклується про
різдвяні поїздки школярів в Карпати (зорганізовано 2 поїздки 193
школярів)‚ провадить культурно-просвітницьку роботу в школах (вечори
“Родина‚ родина - це вся Україна”‚ “Зеленеє жито‚ зелене”‚ “Козацькому
роду нема переводу” - в СШ № 6‚9‚27‚49 дитсадку “Ластівка”‚ заснували
“Козацьку республіку” в СШ 9). У 1990 р. проведена активна кампанія по
виборам до Верховної Ради Лесі Росинської-Перелигіної. Активність у
практичній роботі вдало поєднується з активністю у ЗМІ. Перу Ели
Антонової належать десятки статей статей з проблем національнокультурного відродження‚ про діяльність ТУМ‚ ССУ як у місцевих
газетах‚ так і в обласній та республіканській пресі. Останнім часом
осередок тісно співпрацює з “Барвінком”.
( за матеріалами звіту Е.Антонової‚ 01.11.96.)

4. Слов’янська органiзацiя шанувальникiв
української мови
17 сiчня 1989 року в редакцiї тодiшньої слов’янської газети “Комунiст”
вiдбулись органiзацiйнi збори з порядком денним “Про утворення в
редакцiї первинної органiзацiї товариства шанувальникiв української
мови”. Пiсля палкої дискусiї з приводу назви органiзацiї, було вирiшено
створити органiзацiю шанувальникив української мови. Головою
товариства було обрано секретаря редакцiї Володимира Федоровича
Савенка. Донецькому вiддiленню Радянського фонду культури було
направлено прохання зареєструвати осередок як первинну органiзацiю
товариства шанувальникiв української мови в складi 12 членiв. Але
наступного дня мiський комiтет Компартiї України поставив вимогу
змiнити назву щодо утвореноi органiзацiї i в подальшому називати нове
товариство товариством шанувальникiв рiдної мови(тут яскраво
проглядається “почерк” Донецького обкому КПУ, про дiї якого по
створенню “свого” контрольованого Товариства рiдної мови ми вже
докладно розказали у першiй главi).
У мiстi було утворено мiську органiзацiю, у яку ввiйшли численнi
осередки, в основному шкiльнi, а також педiнституту та редакцiї газети
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“Комунiст”. Утворено i мiську раду товариства з секцiями української та
росiйської мов, краєзнавства та культури. I хоча її очолив викладач
педiнституту Валерiй Павлович Сарiєнко, фактично нею керував
iнструктор мiському партiї В.П.Iванов.
З прийняттям закону “Про мови в Українськiй РСР” робота осередкiв
това-риства пожвавилась, але через певний час число їх рiзко зменшилось.
До цього доклала рук компартiя, яка дiяла через мiський вiддiл народної
освiти. Залишились лише окремi товариства в педiнститутi,
Слов’яногiрськiй СШ та редакцiї газети “Вiстi“, а згодом остання
залишилась єдиною, зате взяла на себе функцiї територiальної органiзацiї.
До її складу входили не лише журналiсти, а й свiдомi українцi з iнших
навчальних закладiв та органiзацiй, ветерани працi.
З
утворенням
незалежної
України
робота
Товариства
шанувальникiв української мови пожвавилась. Заново були створенi
первиннi органiзацii в педiнститутi, Слос’яногiрськiй СШ,
сел.Билбасiвцi. На їх базi i виникла мiськрайонна органiзацiя.
Головним своїм завданням вона визначила просвiтницьку роботу в
масах. Найпопулярнiшою формою роботи стали науково-практичнi
конференцiї, на яких розглядались вузловi питання iсторiї України, життя i
дiяльнiсть видатних дiячiв, зокрема Б.Хмельницького, I.Мазепи,
М.Грушевського, С.Бандери, С.Петлюри та iнших.
У черверту рiчницю незалежностi на центральнiй площi було проведене
влаштоване народне вiче, рiшення якого передане мiськiй Радi для
виконання. У ньому, зокрема, поставлена вимога широкого впровадження
української мови у всi сфери життя.
У повсякденнiй роботi наша органiзацiя прагне реального утвердження
української мови як державної, надання школам мiста статусу українських.
Орга-нiзацiя взаємодiє з українськими церквами, що iснують у
Слов’янську, Народним Рухом України, УРП, Союзом українок та iншими
нацiонально спрямованими органiзацiями.
На сьогоднiшнiй день мiськрайонна органiзацiя товариства має чотири
осередки. До того ж є три колективнi члени товариства: козачий гурт
“Грайте, музики”, вокальнi ансамблi Будинкiв культури селища
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Райгородка та села Маяки, якi ведуть значну культурно-просвiтницьку
роботу.
(пiдготував
В.Савенко)

5. Краматорське Товариство української мови
Iнiцiаторами створення Краматорського ТУМ були науковцi науководослiдного
Iнституту
проектування
важкого
машинобудування(НДIПВМаш)
кандидати технiчних наук Григорiй
Гребенюк, Михайло Гедеон, iнженер Новокраматорського машинобудiвного заводу Євгенiя Осадча, iнженер НДIПВМашу Сергiй Шевченко, а
також iнженер, начальник дiльницi зв’язку краматорського заводу
“Енергомашспецсталь” Василь Новоринський. Питання заснування ТУМ
гостро постало у січні-лютому 1989 р.
Офiцiйно Краматорська мiська органiзацiя(КМО) ТУМ iм.
Т.Г.Шевченка зареєстро-вана 7 грудня 1989 р.(рішення Краматорського
міськвиконкому № 500). Першим головою КМО ТУМ було обрано
науковця М.Гедеона. Презентацiю ТУМ на засiданнi Краматорського
мiськвиконкому провiв В.Новоринський. Вiн же очолював Краматорське
Товариство в перiод 1991-94 рр. З 1994 р. головою КМО ТУМ є журналiст
Микола Гега.
Дiяльнiсть Товариства у першi роки свого iснування була
широкогранною. Це органi-зацiя святкувань нацiонально-патрiотичних
дат, тiсний контакт з iнтелiгенцiєю Захiдної України, зв’язки з захiдною
дiаспорою, культорологiчнi походи “Дзвiн”, символiчний “ланцюг
єднання”, спорудження пам’ятних знакiв жертвам сталiнських
голодоморiв в Українi, масовi протести проти кривавих розправ росiйськобiльшовицької вояччини у Вiльнюсi, Баку, Тбiлiсi, масовi протести проти
спроби державного перевороту ГКЧП та iншi заходи.
Не вина Товариства, що воно було аж надто заполiтизовано у першi
роки своєї дiяльностi. Адже росiйсько-комунiстичний тоталiтарнорепресивний режим навiть у перiод, так званої, горбачовської
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“перестройки” не подавав жодної надiї на iснування альтернативних
комуно-росiйських КПУ-КПРС полiтичних демократичних партiй, не
кажучи уже про партiї нацiонально-демократичного спрямування.
Усi перелiченi вище напрямки дiяльностi ТУМ iм. Т. Шевченка, як i
слiд було цього чекати невдовзi перебрала на себе мiська органiзацiя
Народного Руху України, котра неофiцiйно iснувала паралельно з
Товариством аж до легалiзацiї 10 квiтня 1990 року. Та й основний
електорат рухiвцiв у всi часи свого iснування складався таки з тумiвцiв.
Було б несправедливо вважати, що ТУМ займалось тiльки полiтичною
дiяльнiстю. На нашому рахунку є певна робота у школах, вшанування
святкових дат з дня народження Тараса Шевченка, Iвана Франка, Лесi
Українки, Михайла Грушевського та iнших дiячив нацiональної революцiї.
Силами Товариства опрацьовано програму діяльності і Статут
Українського культурологічного Центру в Краматорську. На жаль‚ ці
матеріали були заблоковано рішенням місцевої Ради...
Вагомий вклад Товариства був також у створеннi Першої української
нацiональної гiмназiї у м. Краматорську (незмiнний її директор активний
тумівець Микола Миколайович Конобрицький).
Практикувався щорiчний виступ голови Краматорського ТУМ перед
представниками педагогiчних колектовів 30 шкiл на мiськiй нарадi освiтян
мiста.
У виборах 1990 року до Рад усiх рiвнiв вiд ТУМ iм. Тараса Шевченка
було висунуто 22 кандидати у депутати.
Повертаючись до iсторiї виникнення Товариства української мови iм.
Тараса Шевченка у м. Краматорську, слiд вiдзначити, що на початку свого
iснування за короткий перiод до Тавариства вступило 108 чоловiк. В
основному це була нацiонально свiдома iнтелiгенцiя мiста вчителi,
iнженерi, службовцi, робiтники, студенти. Так, за станом на 10 листопада
1992 року iз чесла зареєстрованих були: вчителi - 29 чол., iнженери вiдповiдно 28, службовцi - 14, робiтники - 9, науковцi-4, студенти-10 чол.
та iншi.

150

Найбiльш активними шевченківцями були: науковцi - член Української
Гельсинської спiлки канд. техн. наук‚ соратник відомого педагогафілолога з м.Дружківки Олекси Тихого Григорiй Гребенюк, канд. техн.
наук Михайло Гелеон iнженери Леонiд Ярмак, Василь Новоринський,
Євгенiя Осадча, Віталій Шевченко, Олександр Нескоромний‚ Олександр
Волков, Iван Герасименко, Володимир Зарудний, Володимир БудаКрасновський, Анатолiй Драган, Олег Максименко‚Раїса Маркова‚ Лiдiя
Канiвець, Людмила Каракуц, Стахiй Ковальчук, Вiра Котенко, Володомир
Крижанiвський, Василь Левченко, Iван Нестеренко, Вiктор Овчаренко,
Світлана та Iван Перепелицi, Микола Федченко, Махайло Цап, Грогорiй
Чоста, Вiктор Яворський лiкарi Юлiя Цуприк, Володимир Яловега
вчителi Ніна Севаст’янова‚ Валентина Ємуранова, Клавдiя Борисенко,
Раїса Бурлака, Валентина Варга, Ела Верищага, Микола Гега, Валентина
Денисова, Ала Жук, Олександра Жулiй, Лiдiя Кiнденко, Ольга Кладка,
Iрина Коваленко, Олександр Пивовар, Нiна Паращенко, Ера Бондаренко‚
Зеновiя Чабан, Лiдiя Шайбакова, Євгенiя Чугуєва, Вiра Хрульова, Любов
Халайджi, Людмила Федiна, Любов Сокол, Ала Яценко, Вiра Гущина,
Юлiя Криворутченко. Великими активiстами ТУМу були також студенти
Володислав Сурж та Сергiй Летенко, робiтники Олександр Чабан, Петро
Садівський‚ колишнiй полiтв’язень Олекса Маменко.
З публiцистичними статтями на сторiнках рiзних видань України
найбiльше виступали редактор газети “Незборима Нацiя” Григорiй
Гребенюк та голова КМО ТУМ iм. Тараса Шевченка Василь
Новоринський (перу останнього належать багато десятків статей ). Крiм
цього вийшли збiрки поезiй, де вмiщенi твори В.Новоринського “З облоги
ночi“(Київ‚“Український
письменник”‚1993)
та
“Донецькi
полини”(Дрогобич‚ “Вiдродження”, Дрогобич, 1994 ). Видомі своїм
поетичним доробком також вчителька пані З.Чабан та Володимир
Крижанівський.
Сьогодні усiм нам потрiбно працювати над проблемою тiснiшої
взаємодiї Товариства української мови з Всеукраїнським товариством
“Просвiта” iм. Тараса Шевченка у царинi культурно-просвiтницької
дiяльностi, патрiотичного виховання нової нацiональної елiти.
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На часi - питання видання публiцистичних статей, художнiх творiв
окремих членiв ТУМ.
(за матеріалами‚ поданими В.Новоринським‚ 14.12.96)

6. Товариство Горлівки
Горлівська міська організація ТУМ виникла у 1989 р. майже водночас
з організацією НРУ. Спочатку головою ТУМ був юрист О.Мельников‚
потім філолог Л.Ряско‚ а згодом історик Ю.Мельник. В 1989 р. кількість
членів оргснізації була невелика - біля 20 чол.‚ але у 1991 р. вона
збільшилася до 50-60 чол. Це юристи‚ науковці‚ вчителі‚ шахтарі.
Правління ДТУМ робило декілька спроб структурування Горлівського
міського Товариства перша - 01.12.89. - на 4 осередки (голови С. Черевко,
О. Нечипорук, Л. Ряско, В. Лисенко)‚ у 1991 р. - на 11 осередків. Але цей
поділ був значною мірою штучним і не давав очікуваного результату.
Відсутність міцного керівництва (викладач Горлівського педінституту‚
аспірант Людмила Ряско не могла багато часу приділити ТУМ)‚ мінлива
структура Товариства не сприяли дієвості організації. Але вона ставила
перед місцевою владою вимоги про відкриття українських шкіл(одна
відкрита - СШ № 20)‚ очищення міста від символіки часів СРСР‚ зокрема
пам’ятників тієї доби‚ брала участь у заходах обласного та
республіканського ТУМ. Пік діяльності Товариства‚ очевидно‚ припав на
час референдуму про незалежність України (1991 р.). Шахтар В.Сенчило‚
який очолив організацію після переходу її до “Просвіти”(1992р.)‚ часто
виступав у місцевій пресі (газети “Спадщина”‚ “Кочегарка”‚ “Время”‚
“Східний часопис”‚ “Донеччина”)‚ що є‚ як показала практика‚ вельми
корисною і значимою роботою. Але останнім часом активність організації
ослабла.
На тлі порівняно слабкої міської організації Товариства яскраво
виділяється діяльність окремих активістів та симпатиків ТУМ та ін.
національно-демократичних організацій м. Горлівки. З червня 1993 р.
виходить
українська
громадсько-політична
газета
“Спадщина”‚
засновником якої є акціонерне товариство “Хвиля”. Член ТУМ вчителькраєзнавець Анатолій Шевченко підготував і видав за допомогою
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спонсорів дві книги “Топонимы Горловки” і “ Т.Г.Шевченко та Донбас”‚
веде велику краєзнавчу роботу по регіону Бахмут-Горлівка.
(за матеріалами підготовленими В.Сенчило та А.Шевченко‚ а
також архівом ДТУМ)

7. Очеретинський осередок ТУМ
В селищі міського типу Очеретине‚ що у Ясинуватському районі‚ ще з
перших днів виникнення ДТУМ запрацював невеликий(5 чол.)‚ але
активний‚ дієвий осередок під керівництвом вчителя Ярослава Гомзи.
Треба сказати‚ що ще до виникнення Товариства пан Я.Гомза з декількома
однодумцями виготовляли самвидавний український журнал “Пороги”.
Читала його “по колу” українська інтелігенція Донбасу‚ Наддніпрянщини.
Діяльність Очеретинського осередку не обмежувалася участю у
багатьох заходах у Донецьку‚ Києві‚ а була і є конкретною‚
результативною. Так Лариса Сердюк оформила українську світлицю‚ а
Меланія Назаренко - шевченківський кабінет у місцевій школі. Осередок
забезпечив підручниками перші та треті класи Новогродівської школи‚
підручниками української літератури - сьомий клас Очеретинської СШ‚
методичними посібниками - дитсадки Ясинуватського р-ну. Багато і
активно працює Ярослав Гомза - його перу належить ряд статей з
історичної тематики. Покладаються шевченківці‚ в основному‚ на свої
сили.
( за звітом‚ підготовленим Я.Гомзою)

8. Шевченківці у Дружківці
Дружківське міське Товариство української мови було засноване 25
жовтня 1989 р. Очолюють Товариство В. Півень(голова) та
Г.Скібінецька(співголова).
Дружківське Товариство запровадило оригінальну форму роботи з
аудиторією учнів шкіл
та технікумів сполучення усної бесіди з
демонстрацією документальних та художніх фільмів( на базі кінотеатру
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“Космос”‚ директор О.Бойко). Треба сказати‚ що діяльність дружківців
завжди
відрізнялася
ініціативою‚
нетрадиційним
підходом‚
конструктивністю‚ націленістю на практичний результат. У їх доробку‚ і
організація концертів за участю дитячо-юнацького ансамблю “Червона
калина” з репертуаром українських християнських‚ стрілецьких та
повстанських пісень(керівники В.Лиха‚ А.Корешкова)‚ і влаштування
виставок соціально-політичного живопису(автори В.Марко‚ В.Півень)‚ И
співпраця з міським відділом культури виконкому по проведенню днів
міста‚ святкуванню Дня незалежності України‚ і наукова конференція
присвячена пам’яті Олекси Тихого(23.01.94.). Лідери Товариства‚ рядові
шевченківці не гнулися навіть тоді‚ коли у 1990 р. представниками
тодішньої міської влади було зініційовано судовий процес над
організаторами зустрічі з Народними депутатами України Дм.Павличком‚
І.Драчем на центральному майдані міста(1 вересня 1990 р.). Тобі
вшановували загиблих в радянських концтаборах та в’язницях
політв’язнів-донеччан В.Стуса та О.Тихого.
Якщо пергорнути сторінки історії Дружківського Товариства‚ то тут
не можна не зупинитися на таких яскравих подіях (як для Товариства‚ так
і для всього міста) зустрічі міжнародного культурологічного походу
“Дзвін-90”‚ участі у поході “Козацькими шляхами Донеччини”.
Товариство залишається активним і сьогодні‚ про що зокрема може
свідчити вихід друком у квітні 1996 р.з ініціативи Товариства книги
Миколи Янка “Легенди Донеччини”.
З 1995 р. Донецьке міське Товарисво української мови працює в
структурі ВТ “Просвіта”.
(за інформацією В.Бойченка‚ 04.07.96.)

9. Сім років Єнакіївського Товариства
Єнакіївське Товариство української мови виникло на початку 1990 р.
Установчі збори ТУМ відбулися 10 лютого у міській бібліотеці. Головою
обрали робітника коксохімзаводу Степана Сопільняка‚ секретарем
електрослюсаря - Аркадія Олексійчука. Другим головою у 1993 р. було
обрано Євгена Сховпеня‚ а після його вступу до Луганського
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педагогічного інституту - надзвичайно активну вчительку української
мови СШ № 5 Олександру Міщенко‚ яка до свого виїзду з міста (1995 р.)
поставила роботу Товариства на високий рівень. Четвертим головою став
шахтар-пенсіонер‚ місцевий поет Микола Бондаренко. Сьогодні очолює
Єнакіївське ТУМ “Просвіта” професійний історик Василь Науменко‚
секретар - А.Олексійчук (шахтоуправління ім. 60-річчя Жовтня).
Товариство невелике 22 чол.‚ але дієве‚ активне. Має свій герб‚ в основу
якого положена “українська Мадонна” та знаменні слова Кобзаря “І на
оновленій землі врага не буде‚ супостата‚ а буде син‚ і буде мати‚ і буде
правда на землі“ .
При Товаристві створена лекторська група по секціям література
(О.Міщенко)‚ мистецтво (Л.Скоблій)‚ історія (І.Шевченко). Всі роки свого
існування шевченківці намагалися співпрацювати з міським відділом
культури (пані Л.Сотнікова)‚ та далеко не завжди одержували сприяння.
Товариство щорічно готує і проводить у Єнакієво урочисті заходи з нагоди
Дня незалежності України‚ роковин Т.Г.Шевченка‚ а також В.Стуса‚
М.Грушевського‚ академіка А.Д.Сахарова - великого російського
гуманіста‚ правозахисника. Доречі‚ місцеві організації “Гражданского
Конгресса Украины”‚ “Славянского единства” не підтримують заходи
ЄТУМ по вшануванню А.Сахарова. Активісти Єнакіївського ТУМ брали
участь у рейді “Козацькими шляхами Донеччини”. Надзвичайно цінне те‚
що ЄТУМ веде свою роботу відкрито і гласно - через місцеві ЗМІ за сім
років діяльності шевченківцями було опубліковано біля 200 статей.
Практично кожен захід ЄТУМ було висвітлено в пресі. У цьому
Товаристві широко реалізується ідея передачі українських прапорів
освітянським‚ державним структурам. Чотири прапори передали школам
міста‚ прапор та герб-тризуб подарували міськраді (вони з 1992 р.
прикрашають сесійний зал Єнакіївського міськвиконкому). 15 вересня
1991 р. в день всеукраїнського Віча на Софіївському майдані у Києві
передали представникам мас-медіа США‚ Аргентини‚ Іспанії копії
козацького герба “Кальміуська паланка”‚ виготовленого ЄТУМ. Що ж до
піку своєї активності‚ то його члени ЄТУМ визначають одностайно період перед референдумом 1 грудня 1991 р.‚ коли доводилося працювати
“денно і нічно”.
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Але працювати ЄТУМ стало важче‚ коли
Володимир Хоменко (1994 р.). Шевченківці
1994 р. тільки вони разом э місцевими
влаштували загальноміські урочистості‚
осторонь.

мером міста став член КПУ
пам’ятають‚ що 24 серпня
осередками Руху та УРП
адміністрація трималася

З 1995 р. шевченківці Єнакієвого взяли шефство над дошкільними
закладами‚ школами міста - безкоштовно щоп’ятниці розповсюджують тут
українську пресу. І це попри відсутність будь-якого централізованого
фінансування. Останнім часом в роботі зі щкільництвом
ЄТУМу
епізодично допомагає УКЦентр (Донецьк).
( матеріали підготував А.Олексійчук‚ 27.12.96.)

10. Авдіївський осередок ТУМ
Ядро цього осередку‚ який виник на межі 1989-90рр.‚ складали
неординарні творчі люди Ольга Бурда та Олександр Савицький. Осередок
активно діяв два роки‚ а потім‚ після переїзду О.Бурди та О.Савицького до
Києва‚ практично припинив своє існування.
У авдіївців було те‚ чого часто не вистачає іншим - професійний
підхід до справи. Працюючи на відеостудії “Майстер” Авдіївського палацу
культури‚ техніки та спорту‚ вони за рішенням Правління ДТУМ і при
частковій фінансовій підтримці Донецького фонду культури (В.Пугло)‚
але значною мірою доброчинно створили неординарний фільм “Перша
українська” - про відкриття і становлення в столиці шахтарського Донбасу
першої української школи - № 65 (1990 р.). Взагалі‚ Оля та Олександр
працювали відеокамерою‚ пером - їм належить ряд професійно виконаних
статей‚ репортажів‚ аналізів не тільки в місцевих‚ а й у всеукраїнських та
закордонних ЗМІ. Що ж до Авдіївки‚ то маючи відеомережу по місту‚
шевченківці мали змогу значною мірою впливати на формування нового
мислення у населення. Прикро те‚ що великий творчий потенціал
авдіївців‚ зокрема у тележурналістиці так і не було до кінця використано
із-за відсутності достойного фінансування‚ українських меценатів‚
філантропів.
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( за матеріалами архіву ДонТУМ)

КАЛЕНДАР ДIЯЛЬНОСТI
Донецького обласного Товарисва української мови
iменi ТарасаШевченка
1988 рiк
Червень-серпень 1988 р. - участь зав. кабiнетом української мови
Донецького iнституту вдосконалення вчителiв Вадима Олiфiренка в
пiдготовчому процесi створення Товариства української мови в Києвi,
зокрема, в Спiлцi письменникiв України. Обговорення В.Олiфiренком та
донецькою письменницею Галиною Гордасевич iдеї створення
Товариства української мови на Донеччинi.
Вересень1988 р. - консультацiї науковця Донецького полiтехнiчного
iнституту, канд. техн. наук Володимира Бiлецького з вiдомим
письменником i громадським дiячем Романом Iваничуком (Львiв) щодо
органiзацiйних питань по створенню i дiяльностi Товариства української
мови у Львові (лист В.Бiлецького вiд 02.09.88.; лист Р.Iваничука вiд
21.09.88.).
Жовтень 1988 р. - зустрiч заст. директора Донецької облфiлармонiї
Валентини Тихої в Києвi з Iваном Драчем та Борисом Олiйником.
Обговорення стану української культури та мови на Донеччинi, пошук
шляхiв нацiонального вiдродження в шахтарському краї.
Жовтень - листопад 1988 р. - створення i початок роботи iнiцiативного
Оргкомiтету по пiдготовцi Установчих зборiв ДонТУМ в складi заст. дир.
облфiлармонiї В.Тихої, працiвникiв Iн-ту вдосконалення вчителiв
В.Олiфiренка, Ф.Олехновича, науковцiв Донецького держунiверситету,
доц., к.ф.н. А.Загнiтко, доц., к.ф.н. В.Познанської, письменникiв
Г.Гордасевич, С.Жуковського, юриста Київського райвиконкому
м.Донецька I.Шутова.
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1989 рiк
14 сiчня 1989 р. - 1-й етап Установчих зборiв ДонТУМ в Донецькому
державному унiверситетi.
21 сiчня 1989 р. - перше засiдання обраного Установчими зборами
Оргкомiтету ДТУМ. Вiдставка А.Загнiтка, обрання головою Оргкомiтету
В.Бiлецького.
23 сiчня 1989 р. - народження патрiотичного вiрша члена Оргкомiтету
ДонТУМ, поетеси Г.Гордасевич “Убиймо в собi раба” (пiзнiше був
присвячений всiм першим шевченкiвцям на Донеччинi).
8 сiчня 1989 р. - 1-й етап Установчих зборiв альтернативного ДТУМ
Донецького обласного Товариства рiдної мови(ДТРМ) в Будинку туриста
м. Донецька(зiнiцiйоване Донецьким обкомом КПУ).
11-12 лютого 1989 р. - Установча конференцiя республiканського
Товариства української мови iм. Т.Шевченка в Києві. Виступ на ній
В.Бiлецького з критикою антиукраїнської полiтики Донецького обкому
КПУ - так званої “ликовщини”. Обрання членом Головної Ради ТУМ вiд
Донеччини Г.Л.Гордасевич.
20 лютого 1989 р. - спiльне засiдання активу ДТУМ(В.Бiлецький, В.Тиха,
А.Чiлiнгарян, Г.Гордасевич та iн.) з активом ДРТМ(В.Шевченко,
С.Жуковський, М.Гiршман, З.Бузикова) з метою пошуку можливостей для
спiвпрацi.
5 березня 1989 р. - органiзацiя творчого вечора поета Бориса Олiйника в
донецькому палацi “Юрiсть”. Перше на Донеччинi публiчне
представлення Товариства української мови як громадської органiзацiї та
Програми Народного Руху України. Передача коштiв за квитки (2000 крб.)
в фонд ТУМ України.
9-10 березня 1989 р. - органiзацiя ДТУМ ряду заходiв по проведенню
шевченкiвських днiв у Донецьку покладання квiтiв до пам’ятника
Т.Шевченка, мiтинг, разом з облфiлармонiєю - урочистого вечора.
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11 березня 1989 р. - участь ДТУМ у Святi Рiдної Мови, проведеному
Донецьким Iнститутом вдосконалення вчителiв(ДIВВ‚ Ф.Олехнович‚
В.Оліфіренко).
10 квiтня 1989 р. - Установчi збори Донецького мiського ТУМ iм.
Т.Шевченка.
22 квiтня 1989 р. - 2-й етап Установчих зборiв ДТУМ що вiдбувся в
Донецькiй облфiлармонiї. Прийняття Статуту ДТУМ, обрання спiвголовами В.Бiлецького, В.Тихої, I.Шутова, Правлiння та Ради Товариства.
26 квiтня 1989 р. - 2-й етап Установчих зборiв ДРТМ. Прийнято Статут
ДРТМ. Пiдтверджено обрання головою В.П.Шевченка.
10 травня 1989 р. - реєстрацiя ДонТУМ(ДТУМ) в республiканському
Правлiннi ТУМ за № Ф-05-0086 Д як мiсцевого об’єднання.
Травень-червень 1989 р. - початок роботи Донецького лекцiйнодискусiйного клубу ДТУМ.
Червень 1989 р. - участь в органiзацiї I туру фестивалю “Червона
рута”(по Донеччинi‚ В.Тиха).
Липень 1989 р. - робоча зустрiч спiвголiв ДТУМ В.Бiлецького та I.Шутова
з секретарем Донецького обкому КПУ Г.Єрховим, що показала
неприйняття обкомом радикальних змiн в нацiональному питаннi.
18 серпня 1989 р.- участь в органiзацiї зустрiчi на стадiонi “Шахтар” в
Донецьку з народним депутатом СРСР Вролодимиром Яворiвським.
20 серпня 1989 р. Установча конференцiя Донецької Крайової
органiзацiї Народного Руху України, в пiдготовцi i проведеннi якої
ключову роль зiграли члени ДТУМ (В.Білецький‚ М.Тищенко).
25-26 серпня 1989 р.- зустрiч учасникiв походу “Дзвiн-89” в Донецьку.
Покладання квiтiв до пам’ятникiв В.Ленiну та Т.Шевченку в Донецьку
разом з представниками української громади Москви (Товариство
“Славутич”) та українцями Польщi.
1 вересня 1989 р. - органiзацiя Донецької недiльної дитячої української
школи.
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Вересень 1989 р. - науково-практичний семiнар ДТУМ “Актуальнi
проблеми українiстики”.
28-29 жовтня 1989 р. - засiдання Головної Ради республіканського ТУМ в
Донецьку.
28 жовтня 1989 р. - органiзацiя творчої зустрiчi iнтелiгенцiї Донеччини з
народним депутатом СРСР, головою ТУМ, поетом Дм.Павличком та
народним артистом СРСР, активiстом ТУМ Анатолiєм Мокренком. Збiр
505 крб. в касу республiканського ТУМ.
15 листопада 1989 р. - рiшення № 351 виконкому Донецької мiськради
про реєстрацiю Донецького мiського ТУМ.
5 грудня 1989 р. - перереєстрацiя Донецького обласного та мiського
Товариств української мови в Секретарiатi ТУМ iм.Т.Шевченка(Київ).
Отримання постiйних реєстрацiйних свiдоцтв.
10 грудня 1989 р. - I-а Конференцiя Донецького мiського ТУМ.
Висунення кандидатiв у народнi депутати вiд ДТУМ.

1990 р.
Сiчень 1990 р. - 1-а(II-а) Крнференцiя Донецького обласного ТУМ
iм.Т.Шевченка. Висунення кандидатiв в депутати до Рад рiзних рiвнiв.
21-22 сiчня 1990 р. - святкування Дня злуки УНР та ЗУНР. Участь у
“живому ланцюгу” Київ-Львiв.
Лютий 1990 р. - передвиборча кампанiя 1990 р. в якiй вiд ДТУМ було
задiяно бiля 100 кандидатiв в депутати до Рад рiзних рiвнiв.
Сiчень-травень 1990 р. - активна пiдтримка економiчних i полiтичних
мiтингiв протесту шахтарiв Донбасу в Донецьку, Макiївцi, Горлiвцi, iн.
мiстах Донеччини.
31 березня 1990 р. - органiзацiя i участь в несанкцiонованому мiтингу
солiдарностi з народом Литви(разом з ДКО НРУ).
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Квiтень 1990 р. - відкриття ДТУМ разом з Донецьким Будинком
працiвникiв культури “Української вiтальнi“(В.Тиха).
Третя декада квiтня 1990 р. - пiдтримка ДТУМ єврейських органiзацiй
Донеччини.
Квiтень-травень 1990 р. - створення при сприяннi ДТУМ “Донецької
Асоцiацiї вчителiв”.
Червень-липень 1990 р. - (в Донецьку - 28 липня) участь в Донецькому та
iнших етапах культурологiчного походу “Дзвiн-90”(пiд егiдою
московського Товариства “Славутич”).
Червень-серпень 1990 р. - виконання ДТУМ програми “Українська
школа”(органiзацiя i забезпечення трудових бригад по ремонту i
впорядкуванню 1-ї української школи в Донецьку, участь в комiсiї по
конкурсному вiдбору вчителiв, формування учнiвських класiв,
координацiя дiй з адмiнiстрацiєю i т.i.).
Серпень 1990 р. - органiзацiя на Донеччинi з нагоди 500-рiччя
Українського козацтва масового Свята Козацької Слави.
2-6 серпня 1990 р. - органiзацiя виїзду на Чортомлицьку Сiч делегацiї
Донеччини(200 чол.).
27 серпня 1990 р. - реєстрацiя заснованої за iнiцiативи ДТУМ фiрми
“Вiдродження”.
29 серпня 1990 р. - зустрiч на Донеччинi вiдомого поета В.Чернiлевського
і сина В.Стуса - Дмитра.
1 вересня 1990 р. - вiдкриття з iнiцiативи й за опiкою ДТУМ 1-ї
української школи в Донецьку. Участь у вiдкриттi українського лiцею при
ДДУ.
2-3 вересня 1990 р. - органiзацiя “Стусiвських читань” в Донецьку, а
також мiтинг-реквiєм у Дружкiвцi пам’ятi загиблих в радянських таборах
поетiв-донбасiвцiв за участю голови ТУМ Дм.Павличка та Голови Руху
I.Драча.
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9 вересня 1990 р.-2-а(III-а) звiтно-виборча Конференцiя Донецького
обласного ТУМ iм. Т.Шевченка.
28-30 вересня 1990 р. -II-а Конференцiя республiканського ТУМ у
Жовтневому палацi м.Києва. Участь у її роботi делегацiї ДТУМ, виступ
голови ДТУМ В.Бiлецького.
3 жовтня 1990 р.- органiзацiя виступу в культурних центрах, зокрема,
ВУЗах Донецька i Макiївки бандуриста М.Мошика.
15 жовтня1990 р. - звернення ДТУМ до правоохоронних органiв
Донецька (кап.А.В.Желєзняка) з приводу акту вандалiзму, вчиненого
невiдомими в комплексi пам’ятника Т.Шевченку в Донецьку.
Ознайомлення з цим фактом громадськостi Донеччини.
Жовтень 1990 р. - органiзацiя разом з ДДУ наради “Стан i перспективи
дослiдження етнографiї, фольклору та мови пiвденносхiдної України”
Листопад 1990 р.- виготовлення 3 000 посвiдчень члена ДТУМ через
Асоцiацiю “Дiлове спiвробiтництво”. Початок їх видачi.
23 грудня 1990 р. - науково-практична конференцiя республiканського
ТУМ iм.Т.Шевченка “Просвiта” в Днiпропетровську. Участь в нiй
делегацiї ДТУМ, виступ В.Бiлецького.

1991 р.
Сiчень 1991 р. - органiзацiя святкування сiчневих християнських свят у
Донецьку разом з групою “Вертеп” Тернопiльського комбайнового заводу.
Сiчень-березень 1991 р.- активна участь ДТУМ в складi Комiтету
демократичних сил Донеччини в кампанiї по проведенню референдуму 17
березня 1991 р. з питання збереження СРСР. Позицiя ДТУМ “нi“
Союзному договору по рецептах Москви, “так” - Спiвдружностi
незалежних держав(прийнято на засiданнi Правлiння ДТУМ 19 лютого
1991р.).
9 лютого 1991 р.- участь представникiв ДТУМ в конференцiї “Просвiта”
iсторiя i сучаснi проблеми” (Львiв).
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22-23 лютого 1991р. - зустрiч в Донецьку делегацiї Львiвського ТУМ.
Передача вiд представникiв заводу “Електрон” 2-х кольорових телевiзорiв
українськiй школi в Донецьку(№ 65). “Круглий стiл” членiв ТУМ Львова
та Донецька разом з депутатами мiсцевих рад.
24 лютого 1991 р. - органiзацiя в Донецькому обласному громадськополiтичному Центрi концерту “Карпатськi зорi“ за участю митцiв
Львiвської фiлармонiї.
13 березня 1991 р. - органiзацiя разом з Донецькою облфiлармонiєю
обласного вiдбiркового туру фестивалю “Червона рута-91” в палацi
“Юнiсть”(В.Тиха).
13 березня 1991 р. - Конференцiя Донецького мiського ТУМ з
реорганiзацiєю керiвних ланок.
Березень 1991 р. - участь ДТУМ в екологiчнiй конференцiї Донбасу в
Горлiвцi (головував Ю.Щербак). Доповiдь вiд ДТУМ та ДКО НРУ
В.Бiлецького.
28 квiтня 1991 р. - 3-а(IV-а) Конференцiя Донецького обласного ТУМ
iм.Т.Шевченка.
28 квiтня 1991 р. - прийняття заяви ДТУМ про пiдтримку справедливих
економiчних та полiтичних вимог шахтарiв Донба-су(див.додаток).
Квiтень 1991 р. - посадка членами ДТУМ 500 саджанцiв верб понад
рiчкою Вовчою з нагоди 500-рiччя Українського козацтва.
Травень-грудень 1991 р. - пiдтримка випуску у свiт першого
україномовного пiдручника з технiчних дисциплiн на Донеччинi -проф.
М.Мухопада “Промисловi машини”.
13 - 14 червня 1991 р. - сприяння органiзацiї та проведенню концерту
Капели бандуристiв iм.Т.Шевченко зi США в Донецьку. Ряд зустрiчей з
капелянами, спiльне покладання квiтiв i спiвоче поле бiля пам’ятника
Т.Шевченку в Донецьку.
Червень 1991 р. - участь представникiв ДТУМ у фестивалi козацьких
пiсень в Запорiжжi.
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29 червня 1991 р. - перший рейд ДТУМ “Козацькими шляхами” по
Донеччинi (маршрут “Донецьк-Селiдове-Донецьк).
13 липня 1991р. - прийняття участi в загальноукраїнських заходах по
святкуванню Дня незалежностi України в Києвi (палац культури
“Україна”)
Липень 1991 р. - рейди ДТУМ “Козацькими шляхами” по Донеччинi (
маршрути“Донецьк-Костянтинiвка-Дружкiвка-Слов’янськ-ПрелєснеДонецьк” та “Донецьк-Макiївка-Харцизськ-Шахтарськ-То-рез - СнiжнеДонецьк”).
4-11 серпня 1991 р. - рейд ДТУМ “Козацькими шляхами” на
Чортомлицьку Сiч. Участь у “Днях козацької слави”(Днiпропетровська
область).
12 серпня 1991 р. - перебування численної делегацiї ДТУМ(бiля 50 чол.)
на фестивалi “Червона рута-91” в Запорiжжi.
19-21 серпня 1991 р. - участь ДТУМ в серiї акцiй протесту проти
утворення i дiй ГКЧП (Государственного Комитета по чрезвычайному
положннию) - спроби антиконституцiйного лiворадикального перевороту
в СРСР.
Вересень 1991 р. - участь у роботi Форуму iнтелiгенцiї України (Київ).
Участь ДТУМ у формуваннi делегацiї Донеччини.
6 вересня 1991 р. - з нагоди проголошення Акту про державну
незалежнiсть України передача разом з ДКО НРУ Донецькiй мiськiй та
обласнiй Радам українських нацiональних прапорiв.
15 вересня 1991 р. - участь представникiв ДТУМ у Всеукраїнському Вiче
у Києвi.
23-26 вересня 1991 р. - початок проведення на Донеччинi разом з ДКО
НРУ передвиборчої кампанiї кандидата в Президенти України Вячеслава
Чорновола.
Жовтень 1991 р. - початок створення пiд орудою ДТУМ та Донецького
оперного театру народної хорової капели iм.М.Леонтовича.
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Жовтень 1991 р. - розширена Рада ДТУМ по пiдготовці
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.

до

Жовтень-грудень 1991 р. -агітаційно-просвітницька кампанiя ДТУМ в
переддень референдуму 1 грудня1991 р. з питання пiдтримки Акту про
державну незалежнiсть України.
12 жовтня 1991 р. - III-я позачергова Конференцiя республiканського
ТУМ “Просвiта”, яка реорганiзувала ТУМ у Всеукраїнське Товариство
“Просвiта” iм.Т.Шевченка. Початок кризи в Товариствi.
23-27 жовтня 1991 р. - органiзацiя виступiв на Донеччинi тернопiльського
ансамблю “Ватра” .
27 жовтня 1991 р. - органiзацiя Форуму представникiв iнтелiгенцiї
Донеччини.
Жовтень 1991 р. Форумi в Одесi.

участь представникiв ДТУМ у Мiжнацiональному

22 грудня 1991 р. - фiнансова пiдтримка створення на Донеччинi
козацьких громад. Передача Кальмiуськiй Паланцi 500 крб.
Грудень 1991 р. - закiнчення роботи над вiдеофiльмом “Перша українська
школа в Донецьку”.
Грудень 1991 р. - завершення роботи “Донецького лекцiйно-дискусiйного
Клубу” ДТУМ. Пiдготовча робота до випуску газети Товариства.
26 грудня 1991 р. - укладення договору мiж ДТУМ i газетою “Сiльська
Донеччина” на виготовлення спецвипуску “Східний часопис” для
Товариства.

1992 р.
16 сiчня 1992 р. - вихiд у свiт пiд опiкою ДТУМ першого номера газети
“Схiдний часопис”.
1 сiчня 1992 р. - пiдписана Угода про спiвробiтництво ДТУМ i Донецької
обласної унiверсальної бiблiотеки на перiод 1.01.92.-1.01.97.
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10-12 сiчня 1992 р. - участь групи членiв ДТУМ в складi делегацiї
Донеччини в Конгресi українцiв суверенних держав (СНД).
2 лютого 1992 р. - клопотання ДТУМ про присвоєння активiстцi
Товариства Валентинi Рижковiй звання “ Майстер традицiйного народного
мистецтва”.
Лютий 1992 р. - вихiд у свiт брошури “Козацькими шляхами Донеччини”,
пiдготовленої до друку за участю ДонТУМ(П.Лаврів‚ В.Білецький) .
Лютий 1992 р. - розпочата довготривала акцiя ДТУМ “Українська книга
- українцям Росiї“.
Лютий- серпень 1992 р. - розробка, подача вiд ДТУМ в Мiжнародний
Фонд “Вiдродження” проекту “Схiдноукраїнська регiональна газета”
(А.Єременко‚ В.Білецький). Одержання гранту на $ 7 500 і направлення
їх на розвиток “Схiдного часопису”.
Лютий -травень 1992 р. - участь у створеннi вiдеофiльму “Церкви
Донеччини”, його прем’єра на обласному TV(сценарій В.Оліфіренка).
9-10 березня 1992 р. - участь у органiзацiї i проведеннi Шевченкiвських
днiв у Донецьку.
Березень- серпень 1992 р. - органiзацiя i фiнансова пiдримка вишколу у
верховiй їздi молодечої групи Кальмiуської Паланки‚ пiдготовка до
походу “Україна - Дон - Кубань” з нагоди 200-рiччя переселення
запорозьких козакiв на Кубань.
11 квiтня 1992 р. - Головна Рада республіканськогоТовариства у Києвi.
21 квiтня 1992 р. - участь ДТУМ у Донецькiй обласнiй конференцiї
бiблiотечних працiвникiв “Розвиток бiблiотечної справи в умовах
суверенної держави”. Виступ В.Бiлецького.
23 травня 1992 р.-4-а(V-а) позачергова Конференцiя Донецького
обласного ТУМ iм.Т.Шевченка.
8 червня 1992 р. - перша презентацiя зорганiзованої ДТУМ i Донецьким
оперним театром хорової капели iм. М.Леонтовича.
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15 червня 1992 р. - вiдзначення за зверненням ДТУМ газети “Схiдний
часопис” Фондом Iвана Багряного.
Червень 1992 р. - органiзацiя i проведення походу по мiсцях пов’язаних з
дiяльнiстю Запорозького козацтва на територiї Донеччини.
16 червня 1992 р. - утворення за iнiцiативою ДТУМ та Мiжнародного
Фонду “Вiдродження” “Асоцiацiї незалежної преси” (Донецький
осередок).
Червень-липень 1992 р. - органiзацiя ДТУМ в рамках спiльного проекту
ВТ”Просвiта” та Українського Народного Союзу (США) курсiв
англiйської мови в Донецьку.
16 липня 1992 р. - вiдзначення роковин прийняття Декларацiї про
Незалежнiсть України. Зустрiч з депутатами Рад рiзних рiвнiв на
центральному майданi м.Донецька.
Липень 1992 р.- робочий вiзит Голови ДТУМ В.Бiлецького в Крим,
започаткування тiсної спiвпрацi ДонТУМ-ТУМ Криму(Сiмферополь,
Ялта).
8-10 серпня 1992 р. - вiзит в Донецьк на запрошення ДТУМ керiвникiв
ТУМ-Чiкаго В.Боднарук i Б.Боднарук.
9-25 серпня 1992 р. - пiдтримка козацької громади Донеччини в походi
“Україна-Дон-Кубань”.
Серпень 1992 р. - участь членiв ДТУМ у святi “Козацькому роду нема
переводу”(Запоріжжя).
22 серпня 1992 р. - участь голови ДТУМ В.Бiлецького на запрошення
Верховної Ради України та Уряду України в урочистому засiданнi в Палацi
“Україна”(Київ), присвяченому Дню Незалежностi України.
21-24 серпня 1992 р. - участь представникiв ДТУМ у Всесвiт-ньому
Форумi українцiв у Києвi.
25 серпня 1992 р. -переєстрацiя ДТУМ у Правлiннi Всеукраїнського
Товариства “Просвiта” за № 0-05-016 як Донецької обласної органiзацiї
Товариства.
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1 вересня 1992 р. - вiдкриття за участю ТУМ української гімназiї
Марiуполi.

в

Вересень 1992 р. - робоча поїздка голови ДонТУМ В.Бiлецького до
Товариства української культури Iркутська “Клекiт”. Передача вiд ДТУМ
партiї книг Товариству “Клекiт”.
25 жовтня 1992 р. - утворення Донецької обласної органiзацiї “Просвiта”,
перехiд частини осередкiв ДТУМ до “Просвiти”.
19-26 листопада 1992 р. - органiзацiя ДТУМ разом з Львiвським ТУМ
творчої поїздки на Львiвщину ансамблю “Червона калина”
м.Макiївки(О.Пронько).
Листопад-грудень 1992 р. - презентацiйнi виступи i першi записи на радiо
Донечини хорової капели iм.М.Леонтовича, зорганiзованої ДТУМ та
Донецьким оперним театром.
9 грудня 1992 р. - лист № 01-526 Голови Товариства “Просвiта”
П.Мовчана про припинення iснування Донецького обласного Товариства
української мови iм.Т.Шевченка, вiдмiну його реєстрацiї вiд 25 серпня
1992 р. у Товариствi “Просвiта”.

1993 р.
З
1 сiчня 1993 р. - органiзацiя разом з Донецькою обласною
унiверсальною бiблiотекою виставки української книги й перiодики
виданої за кордоном. Налагодження постiйного надходження до обласної
бiблiотеки української газети “Свобода”(США).
З 1 сiчня 1993 р. - активiзацiя програми ДТУМ “Українська книга українцям Росiї“ . Передача Товариству української культури м.Горького
1000 книг.
4-6 сiчня 1993 р. - органiзацiя i проведення разом з обласним уравлiнням
народної освiти конференцiї “Проблеми розвитку мережi українських шкiл
та наступнiсть у навчаннi на Донеччинi“(І.Декань).
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5 сiчня 1993 р. - укладення мiж ДТУМ, редакцiєю газети “Схiдний
часопис” i журналом “Донбас” договору про спiвпобiтництво при виданнi
посiбника з лiтературного краєзнавста Донбасу В. Олiфiренка “Дума i
пiсня”.
12 сiчня 1993 р. - звертання ( лист №1-93/б) до голови ВТ “Просвiта” з
поясненням ситуацiї в Товариствi на Донеччинi i викладенням позицiй
ДТУМ про неприпустимiсть лiквiдацiї дiючої нацiонально-демократичної
структури Товариства в умовах Донбасу.
22 сiчня 1993 р. - передача донецькiй СШ № 95 магнiтофону для
покращення учбового процесу в українських класах.
13 лютого 1993 р. - 5-а (VI-а) Конференцiя Донецького обласного
Товариства української мови iм. Т. Шевченка.
26 лютого 1993 р. - звернення до Донецької обласної адмiнiстрацiї з
Заявою про реєстрацiю Донецького обласного Товариства української
мови iм. Т. Шевченка.
1 березня 1993 р. - входження ДТУМ в Антикомунiстичний блок Донбасу.
6 березня 1993 р. - участь ДТУМ разом з органiзацiями
Антикомунiстичного блоку Донбасу в акцiї протесту в Донецьку i Макiiвцi
проти вiдновлювальної конференцiї КПУ.
Березень 1993 р. - лекторiй В. Тихої в м. Збаражi та м. Теребовлi на
Тернопiльщинi.
Перша декада березня 1993 р. - органiзацiя гастрольної поїздки по
Тернопiльщинi вокального трiо з Донецька “Тернова ружа”, лауреата V
Мiжнародного конкурсу “Золотi трембiти” (1992 р).
9-12 березня 1993 р. - органiзацiя i участь у шевченкiвських днях на
Донеччинi.
13-14 березня 1993 р. - участь керiвництва ДТУМ в II з’їздi об’єдрання
“Нова Україна” в Києвi(в складi делегацiї вiд Донеччини).
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25-27 березня 1993 р. - участь представникiв ДТУМ в науково-практичнiй
конференцiї “Україна на порозi ХХI ст.  незалежнiсть чи колонiя ? “
(Львiв).
27-30 березня 1993 р. - участь у фiнансуваннi та роботi ХХХ Мiжнародної
шевченкiвської конференцiї в Донецьку.
14-16 травня 1993 р. - організація поїздки 2-х представникiв Донеччини (
Л. Лiсової та Г. Уривського ) на Мiжнародний Фестиваль-конкурс
української поезiї “Срiбна земля” в Ужгородi. Лариса Лiсова стає
лауреатом фестивалю.
Травень-червень 1993 р. - лекторiй В. Тихої у Львовi та Тернополі.
Червень 1993 р. - виготовлення масовим накладом значка з барельєфом
Тараса Шевченка (через фiрму “Вiдродження”‚ І. Шутов).
Остання декада червня 1993 р. - зустрiч керiвництва ДТУМ з
представниками Української служби Бi-бi-сi в Донецьку.
Липень 1993 р.- вихід збірки поезій “З облоги ночі“(Київ‚ “Український
письменник”)‚ де вміщені твори активіста ТУМ м.Краматорська Василя
Новоринського.
Перша декада липня 1993 р. - участь в органiзацiї i проведеннi свята
Iвана Купала.
16 липня 1993 р. - участь групи членiв ДТУМ в сходженнi на найвищу
гiрську вершину України - Говерлу i пiдняттi Нацiонального державного
прапору України. Акцiя здiйснена в рiчницю проголошення Декларацiї
про державний сувернiтет України.
Липень 1993 р. - зустрiч активу ДТУМ з нiмецькими i австрiйськими
студентами, якi удосконалюють знання слов’янських мов в ДПI.
Серпень 1993 р. - вихiд у свiт журналу “Донбас” за сприяння ДТУМ
посiбника з лiтературного краєзнавства “Дума i пiсня”, створеного одним з
фундаторiв ДТУМ Вадимом Олiфiренком.
3 вересня 1993 р. - 1-й етап рейду ДТУМ по школам Донеччини з
безкоштовною передачею библiотечок навчальної лiтератури. Маршрут
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“Доенцьк
Старобешеве
Новоазовськ
Донецьк”(В.Білецький‚ В.Оліфіренко‚ В.Клименко).

-

Марiуполь

-

Друга декада вересня 1993 р. - передача 16 премiй “Фонду допомоги
вчителям i школам Донеччини” ДТУМ в розмiрi 5-10 мiнiмальних зарплат
кращим вчителям областi.
Третя декада вересня 1993 р. - 2-й етап рейду ДТУМ по школам
Донеччини. Маршрут “Донецьк - Горлiвка - Донецьк” ( разом з обласним
управлiнням народної освiти) та 3-й етап за маршрутом “Донецьк Костянтинiвка
Артемiвськ-Донецьк”(В.Білецький‚
В.Оліфіренко‚В.Ребрик‚ В.Скнар).
21 вересня 1993 р. - звертання до голови ВТ “Просвiти” п. П. Мовчана з
клопотанням про вiдновлення реєстрацiї ДТУМ в Центральному Правлiннi
Товариства ( лист ДТУМ № 81-Б/93).
Вересень 1993 р. - лекторiй В.Тихої в м.Стрий на Львiвщинi.
2 жовтня 1993 р. - участь ДТУМ в роботi Народного Конгресу Донеччини.
7 жовтня 1993 р. - викуп частини накладу першого в Донецькiй
Полiтехнiцi україномовного пiдручника з технiчних дисциплiн (автор проф. М.Мухопад) i передача його кращим студентам iнституту в
безкоштовне користування.
Жовтень 1993 р. - передача 2-х премiй “Фонду пiдтримки працiвникiв
освiти та культури” ДТУМ бiблiотекарям системи дитячих бiблiотек
Донеччини.
21 жовтня 1993 р. - презентацiя книги члена Правлiння ДТУМ доц.
Вадима Олiфiренка “Дума i пiсня” в Донецьку.
23-24 жовтня 1993 р.- участь членiв ДТУМ в I-у Конгресi українцiв
Росiйської федерацiї (Москва).
30 жовтня 1993 р. - участь представникiв ДТУМ у Святi вiдродження
Народного Дому “Просвiта” у Iвано-Франкiвську.
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1 листопада 1993 р. - участь керiвництва ДТУМ в нарадi працiвникiв
Мiносвiти України з проблем розвитку вищої освiти (Донецьк, ДПI, за
участю начальника Управлiння Мiносвiти України п.Роберта Карташова).
2 листопада 1993 р. - рiшення Правлiння ДТУМ про входження
Донецького ТУМ асоцiйованим членом в Народний Конгрес Донеччини.
4 листопада 1993 р. - заключення договору мiж ДТУМ, ТУМ Криму,
газетою “Схiдний часопис” про спiвпрацю у виданнi посiбника з
лiтературного краєзнавства Криму проф. О.Губаря “Чорноморська
хвиля”(пробне видання накладом 1000 прим.).
Листопад-грудень 1993 р. - творчий вiзит до США члена Правлiння
ДТУМ, президента Фонду iм Прокоф’єва Василя Васитенка. Зустрiч
В.Василенка з українськими громадами в Вашiнгтонi, Нью Йорцi, штатi
Арiзона.
19 грудня 1993 р. - участь ДТУМ в Конгресi нацiонально-демократичних
сил України (Київ).
Весь 1993 р. - активна творча та iн. пiдтримка ДТУМ газети “Схiдний
часопис”.

1994 р.
7 сiчня 1994 р. - передача ДонТУМ газетi “Схiдний часопис” ксероксу
“Panasonik”.
12 сiчня 1994 р. - 4-й етап рейду ДТУМ по школам Донеччини з
безкоштовною
передачею
бiблiотечок
навчальної
лiтератури.
Маршрут“Донецьк- Артемiвськ-Донецьк”.
14 сiчня 1994р. - заключення договору мiж ДонТУМ , редакцiєю газети
“Схiдний часопис” i журналом “Донбас” про спiвпрацю при виданнi
навчального посiбника В.Олiфiренка та Ф. Пустової “Таємниця духовного
скарбу”.
З сiчня 1994 р. - активна спiвпраця ДТУМ у створеннi додатку до
“Схiдного часопису” - газети “Козацький край”.
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Сiчень 1994 р. - лекцiї В.Тихої в Стрийському районi Львiвської областi.
Сiчень - березень 1994 р. - опрацювання, подача вiд ДТУМ, проведення i
одержання гранту вiд Мiжнародного фонду “Вiдродження” на проект
“Український культорологiчний Центр”($ 9 000).
2 лютого 1994 р. - розповсюдження по Донеччинi 2000 примiрникiв
презентацiйного номера газети “Русь Київська”.
6 березня 1994 р. - органiзацiя разом з Макiївським мiським клубом iм.
Л.Українки конкурсу читцiв присвяченого пам’ятi
Т.Шевченка
“Обнiмiться брати мої“.
Березень 1994 р. - до Шевченкiвських днiв вийшла друком книжка
“Т.Г.Шевченко та Донеччина” члена ДТУМ Анатолiя Шевченка
(Горлiвка).
Березень 1994 р. - участь ДТУМу в предвиборчiй кампанiї кандидатiв у
Народнi депутати України. Балотування В.Бiлецького та I.Шутова у
Парламент України.
Березень 1994 р. - 5-й етап рейду ДТУМ по школах Донеччини з
безкоштовною передачею бiблiотечок навчальної лiтератури. Маршрут
“Донецьк - Бiлицьке - Донецьк”.
Березень - жовтень 1994 р. - 4-ри етапи цiльової вiдправки книг по
програмi “Українська книга - українцям Росiї“
5 травня 1994 р. - реєстрацiя Статуту Українського rультурологiчного
Центру в Управлiннi юстицiї Донецької областi ( № 59).
Квiтень 1994 р. - вихiд у свiт пiд опiкою ДТУМ пробного видання (1000
прим.) посiбника з лiтературного краєзнавства Криму проф. О.Губаря
“Чорноморська хвиля”. Перевезення всього накладу до Криму.
10 травня 1994 р. - висилка у всi обласнi Товариства, головнi бiблiотеки
України доробку ДТУМ-ТУМ Криму - книги “Чорноморська хвиля”.
Травень 1994 р. - лекторiй В.Тихої в м.Сiмферополi.
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15 травня 1994 р. - участь керiвництва Дон.ТУМ у презентацiї книги
О.Губаря “Чорноморська хвиля” в Кримськiй республiканськiй бiблiотецi
iм. I.Франка (м.Сiмферополь).
Травень-жовтень 1994 р. - пiдготовка до видання через УКЦентр
основного накладу( 5 000 прим.) “Чорноморської хвилi“ для Криму.
Травень 1994 р. - вихiд у свiт у журналi “Донбас” при сприяннi ДонТУМ
та УКЦунтру посiбника з народознавства i краєзнавства Донбасу доцентiв
В.Олiфiренка та Ф.Пустової “Таємниця духовного скарбу”.
Травень -серпень 1994 р. - iнiцiатива ДонТУМ та Донецького грецького
Товариства по органiзацiї iнвестицiйного фонду “Еллiнiка-Донбас”.
25 червня 1994 р. - збори активу ДонТУМ з питання реєстрацiї
Товариства в Управлiннi юстицiї Донецької областi.
Червень 1994 р. - передача 200 українських книг виданих за кордоном i
подарованих для Донеччини ТУМ-Чiкаго в Донецьку обласну
унiверсальну бiблiотеку, влаштування спецiальної виставки української
книги дiаспори.
Червень 1994 р.- початок постiйної роботи УКЦентру в офiсi при
Донецькiй обласнiй унiверсальнiй бiблiотецi.
Перша декада липня 1994 р. - вихiд у свiт росiйсько-українсько-англонiмецького“Словника спецiальних термiнiв по збагаченню корисних
копалин”, авторський колектив якого очолив голова ДТУМ В.Бiлецький.
Розповсюдження словника по гiрничих пiдприємствах та навчальних
заклада Донеччини.
7-9 липня 1994 р. - робочий вiзит керiвникiв ДТУМ В.Бiлецького та
В.Олiфiренка на Кубань. Передача Товариству української культури
Кубанi партiї газет “Козацький край”, редагованої В.Бiлецьким,
координацiя дiй ДТУМ-ТУКК. Презентацiя УКЦентру Донецька в
Краснодарi.
24 липня 1994 р. - телеграма-протест ДТУМ на заяву Президента України
Л.Кучми щодо надання росiйськiй мовi статусу офiцiйної вУкраїнi (на
адресу Президента).
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Вересень 1994 р. - вихід друком поетичної збірки “Донецькі
полини”(Дрогобич‚“Відродження”)‚ де вміщені твори активістів ТУМ з
Краматорська В.Крижанівського та В.Новоринського.
Вересень-листопад 1994 р. - пiдготовка i випуск друком через УКЦентр
посiбника для вчителiв Донбасу “Методика викладання народознавства у
школi“ В.Олiфiренка.
5 жовтня 1994 р. - реєстрацiя статуту Донецького обласного Товариства
української мови iм. Т. Шевченка в Управлiннi юстицiї Донецької областi
( 86).
25 жовтня 1994 р. - укладення договору мiж УКЦентром i журналом
“Донбас” видання посiбника з лiтератури рiдного краю В. Олiфiренка
“Уроки правди i добра”(30-80-i роки XX ст.)
Листопад 1994 р. - лекторiй В. Тихої в м. Сiмферополi.
8 грудня 1994 р. - участь в органiзацiї i проведеннi науково-практичного
семiнару “Особливостi викладання iсторiй України та народознавства на
сучасному етапi“(з УКЦентром).
31 грудня 1994 р. - вiтання i подарунок 200 школам Донеччини 200
сигнальних примiрникiв “Iсторiї України” Ореста Субтельного (разом з
канадським товариством Розбудови України).

1995 р.
10 -17 сiчня 1995 р. - органiзацiя i участь в науково-практичному семiнарi
“Розвиток недержавних iнституцiй в Українi як фактор демократизацiї
суспiльства” та ряд робочих зустрiчей з укр. органiзацiями в США
(Фiладельфiя - Нью Йорк, разом з УНСоюзом, УАКРадою, ЗУАДком)
18 сiчня 1995 р. - участь в органiзацiї авторської виставки майстернi
I.П.Яхно “Українська вишивка в побутi та одягу”.
Сiчень 1995 р. - презентацiя УКЦентру в С-Петербурзi.
31 сiчня 1995 р. - рiшення Центрального Правлiння Всеукраїнського
Товариства “Просвiта” про прийняття Донецького обласного Товариства
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української мови iм. Т. Шевченка як вийняток пiд юрисдикцiєю ВУТ
“Просвiта”.
22 лютого 1995 р. - участь в органiзацiї виставки “Релiгiйнi мотиви в
декоративно-прикладному мистецтвi“ (Донецьк).
Лютий 1995 р. - вихiд у свiт основного накладу полібника “Чорноморська
хвиля“ в Донецьку, розповсюдження його в Криму (разом з ТУМ Криму‚
А.Петрова).
Лютий - березень 1995 р. - початок роботи над 3-х серiйним навчальним
вiдеофiльмом “Духовнi скарби Донеччини”(координатори В.Оліфіренко‚
В.Терещенко‚ В.Білецький).
7-12 березня 1995 р. - робоча поїздка до США члена Ради ДТУМ
В.Олiфiренка.
6-12 березня 1995 р. - участь делегацiї УКЦентру в проведеннi
урочистостей, присвячених роковинам Т.Г.Шевченка в Санкт-Петербурзi
(разом з Українським суспiльно-культурним Товариством С.-Петербурга Л.Огнєва‚ В.Рижкова).
18 березня 1995 р. - вiдкриття в м.Донецьку виставки “В сiм’ї новiй...“,
присвяченої 181-м роковинам від дня народження Т.Г.Шевченка.
Березень 1995 р. - розповсюдження по основних бiблiотеках Донеччини
книги “Космос древньої України” (угода з редактором журналу “ІндоЄвропа” В.Довгичем).
Березень 1995 р. - друком вийшла книжка “Топонимы Горловки” члена
ДТУМ Анатолiя Шевченка (Горлiвка).
Березень 1995 р. - пiдготовка i випуск УКЦентром брошури-довiдника
“Українська дiаспора”.
3-7 квiтня 1995 р. - сприяння проведенню Мiжнародного практичного
семiнару “Локальне телерадiо за умов ринку ЗМI”(Харцизськ - Донецьк).
До квiтня 1995р.(сiчень-квiтень1995р.)-опрацювання головою ДТУМ
В.Бiлецьким концепцiї нового аналiтично-iнформацiйного видання для
українського iстеблiшменту - журналу “Схiд”.
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13 квiтня 1995 р. - реєстрацiя за iнiцiативи В.Бiлецького та члена спiлки
журналiстiв України Св.Єременко журналу “Схiд”, засновником якого
виступив УКЦентр.
17 квiтня 1995 р. - участь в органiзацiї в м.Донецьку виставки
“Нездоланний дух”(українська вишивка створена в радянських
концтаборах).
Травень 1995 р. - вихiд у свiт пiд опiкою ДТУМ-УКЦентру краєзнавчої
книги П.Лаврiва “Моя земля - земля моїх батькiв”.
Травень 1995 р.- вихiд у свiт першого номера журналу “Схiд”.
Червень 1995 р.- початок роботи над першим українським виданням
“Гiрничого тлумачного словника” (iнiцiатива голови ДТУМ д-ра техн.
наук В.Бiлецького)
22 червня 1995 р. - органiзацiя УКЦентром за участю Донецького
науково-методичного центру народної творчостi та Донецької обласної
унiверсальної бiблiотеки виставки “Козацькому роду нема переводу”,
присвяченої 50 -м роковинам перемоги у другій світовій вiйнi.
Червень-липень 1995 р. - участь голови ДТУМ В.Бiлецького в XIV
щорiчнiй конференцiї з української проблематики Iллiнойського
унiверситету (Урбана-Шампейн), робоча зустрiч у Чiкаго з активом ТУМЧiкаго.
Липень-серпень 1995р. - органiзацiя ДТУМ-УКЦентром разом з
Товариством “Золотий хрест”(США) Лiтньої українсько-американської
молодiжної школи в Лiгайтонi (оселя Ольжича).
21 вересня 1995 р. - вечiр в Донецькому державному технiчному
унiверситетi, присвячений 10-й рiчницi трагiчної загибелi поета-борця
В.Стуса.
23-25 серпня 1995 р. - участь делегацiї УК Центру в заходах, присвячених
святкуванню Дня Незалежностi України в м. Брянка Луганської областi .
Серпень 1995 р.- сiчень 1996 р. - робота над архiвом українського
письменника, публiциста, громадського дiяча української дiаспори в США
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Iвана Боднарука. Пiдготовка книги I.Боднарука “Мiж двома свiтами”
(вибранi статтi про українських письменникiв).
16-31 жовтня 1995 р. - робочий вiзит представникiв ДТУМ-УКЦентру на
Воронiзьку Слобожанщину, органiзацiя виставки праць народних
майстринь Донеччини у Воронежi, лекторiй В.Тихої на Воронiжчинi
(разом з Воронiжським Товариством “Перевесло”).
21-23 листопада 1995 р. участь в донецькому обласному
методоб’єднаннi “Народнi перлини” (“Донецький центр освiти, культури i
науки”).
5 грудня 1995 р. - участь в обласнiй науково-практичнiй конференцiї
“Проблеми розвитку нацiональної культури в Схiднiй Українi“.
Грудень 1995 р. - вихiд в свiт при сприяннi ДТУМ-УКЦентру книгипосiбника В.Олiфiренка з української лiтератури “Уроки правди i
добра”(журнал “Донбас”).

1996 р.
Сiчень 1996 р. - закiнчення роботи над вiдеофiльмом “Духовнi скарби
Донеччини”, презентацiйний його перегляд в Донецькому iнститутi
пислядипломної освiти.
Сiчень-вересень 1996 р. - пiдтримка видання монографiї-посiбника iз
спецiальних методiв збагачення корисних копалин “Теорiя i практика...“
В.Бiлецького, П.Сергєєва, П.Папушина ( перше україномовне видання iз
збагачення корисних копалин в Донецьку).
Лютий-червень 1996 р. - пiдготовка комп’ютер-макету посiбника з
спецкурсу по iсторiї української школи XV-XVIII сторiч “Отчi
свiтильники” вчителя з Марiуполя Павла Мазура.
Лютий-липень 1996 р. - пiдготовка комп’ютер- макету книги Iв.
Боднарука “Мiж двома свiтами”.
З лютого 1996 р. - робота над iсторiєю ДТУМ “Ми йдемо !”, пiдготовка її
до видання друком.
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Лютий-серпень 1996 р. - підготовка i випуск друком книги-посiбника
“Вивчення лiтератури рiдного краю в школах” доцента В. Олiфiренка.
Березень 1996 р.- створення при УКЦентрi “Лабораторiї регiональних
посiбникiв та пiдручникiв”.
Березень 1996 р. - робоча поїздка представникiв Правлiння ДТУМ з
партiєю учбової лiтератури в Ктим (Сiмферополь - Ялта), дiловi зустрiчi в
Мiносвiти Криму, радiо Криму i Ялти, в Музеї Лесі Українки м. Ялти.
18 - 20 квiтня 1996 р. - участь в Мiжнароднiй конференцiї “Нацiональна
елiта та iнтелектуальний потенцiал України” (Львiв). Презентацiя журналу
“Схiд” на конференцiї.
30 травня 1996 р. - презентацiя книги В. Олiфiренка “Уроки правди i
добра” в Спiльцi письменникiв України (Київ).
25 червня 1996 р. - участь представникiв Дон ТУМ в конференцiї
краєзнавцiв Донеччини.
6 липня 1996 р. - участь членiв ДТУМ в органiзацiї і проведенні свята
Iвана Купала.
Липень 1996 р. - передача ікони в дарунок новостворюванiй церквi Iвана
Затворника Святогiрського в м. Макiївцi ( отець Валерiй) .
15 липня 1996 р. - участь в робочiй нарадi-зустрiчi керiвникiв i активу
Днiпропетровської “Просвiти”, ТУМ - Чiкаго та ДонТУМ. Координацiя
наступної спiвпрацi ТУМ-Чiкаго - ДонТУМ. (в Днiпропетровську)
Передача в дар українськiй громадi Чiкаго фiльму “Духовнi скарби
Донеччини”, створеного членами ДТУМ.
Липень 1996 р. - заключення договору про спiвпрацю ДТУМ - УКЦентру
- журналу “Донбас” при пiдготовцi i виданню посiбника з лiтератури для
молодших класiв шкiл Донбасу.
Перша декада серпня 1996 р. - робочий вiзит членiв Правлiння ДТУМ
В.Бiлецького та В.Олiфiренка на Кубань. Зустрiч з чiльними
представниками української громади в Краснодарi. Узгодження спiльних
дiй, спрямованих на збереження української культури на Кубанi.
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Друга декада серпня 1996 р. - консультативна зустрiч голови ДТУМ
В.Бiлецького з соцiологами США та Росiї. Ознайомлення їх з процесом
фомування громадянського суспiльства в Українi i, зокрема, на Донбасi, а
також з точкою зору ДТУМ i НРУ на хiд реформ в Українi, процеси
державотворення в країнах СНД та їх тенденцiї .
26-29 серпня 1996 р. - участь в роботi III Мiжнародного Конгресу
українiстiв у Харковi.
20 вересня 1996 р. - лекторiй В.Тихої в Сiмферополi. Участь в заходах по
святкуванню 140-ї рiчницi з дня народження I.Франка.
26-27 вересня 1996 р. - робоча поїздка Голови ДТУМ В.Бiлецького до
Кракова. Зустрiч з Президентом Фундацiї Святого Володимира
Хрестителя Русi п.В.Мокрим та послом України в Польщi
п.П.Сардачуком. Погодження напрямкiв спiвпрацi ДТУМ, УКЦентру Фундацiї.
Жовтень 1996 р. - влаштування в Донецькiй обласнiй унiверсальнiй
бiблiотецi виставки видань української Фундацiї Святого Володимира
Хрестителя Русi з Кракова (Польща).
Жовтень 1996 р. - iнiцiатива ДонТУМ, УКЦентру та журналу “Донбас” по
вiдзначенню 120-рiччя з дня народження донецького письменника
Спиридона Черкасенка.
Жовтень-грудень 1996 р. - пiдготовка комп’ютер-макетiв поетичних
збiрок Г.Гордасевич та Л. Колесникової.
20 листопада 1996 р. - зустріч читачів з редакцією журналу “Схід”.
27 листопада 1996 р. - участь у науково-практичній конференції
“Донецька обласна наукова конференція ім. Н.Крупської історія‚
сучасність”(до 70-річчя від дня заснування). Доброчинна передача в
бібліотеки Донеччини книг та журналів випущених УКЦентром- ДТУМ.
20-21 грудня 1996 р. - участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції
“Політична
культура
посткомуністичної
України”
(Тернопіль).
Грудень 1996 р. - лекторій В.Тихої у школах м.Донецька.
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31 грудня 1996 р.- вихід у світ у Донецьку першої партії книги
І.Боднарука “Між двома світами” (ТУМ-Чікаго - ДонТУМ - УКЦентр).

ПІСЛЯМОВА
Отже шановні читачі ми документально розповіли вам про діяльність
на Донеччині в період 1989-96 рр першої “неформальної” масової
громадської організації “Донецьке обласне Товариство української мови
ім ТГШевченка”
Які висновки можна зробити ознайомившись з книгою “Ми йдемо!”?
По-перше без сумніву на Донбасі в новітній період українського
національно-культурного відродження зародилася й діяла потужна
зорганізована сила - Донецьке обласне Товариство української мови - яка
відіграла суттєву роль в становленні громадянського суспільства в краї
народженні й розвою правих та правоцентристських партій відродженні
української культури зокрема школи преси формуванні у широкого
загалу національної свідомості становленні нової української регіональної
еліти Донецьке Товариство мало суто місцеве коріння налічувало більше
1 500 членів біля 60 міських об’єднань та осередків активно діяло у
просвітницькій літературній науковій видавничій мистецькій галузі а
також організаційно по впровадженню української мови у всі сфери
суспільного життя
По-друге Донецьке Товариство зародилося й діяло на перщому своєму
етапі існування у жорсткому протистоянні з компартійними структурами
та силами проросійського спрямування Моральна й організаційна
підтримка Києва республіканського центру Товариства регіональних
Товариств сприяла легалізації ДТУМ у 1989 р та розвитку в наступному
його діяльності Відносний організаційний занепад “розмивання” ДТУМ
його трансформацію в нові громадсько-політичні та громадські утворення
в період 1993-97 рр викликали зовнішні фактори -утворення нових
правих партій що “вимило” кадри Товариства; - загальне зниження
громадської активності населення після періоду “оксамитової революції”
1989-91 рр а також юридичне вирішення деяких основних програмних
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завдань Товариства на державному рівні зокрема конституційне
затрердження державного статусу української мови Різко негативно на
діяльності Донецького Товариства позначилася криза в республіканському
Товаристві яка почалася з приходом до його керівництва п ПМовчана
Аналогічна ситуація має місце в ряді областей України  що виражається
в розколі Товариства на “тумівців” та “просвітян”  але найбільшої
шкоди вона завдає в порівняно менш сильних організаціях Товариства на
Сході й Півдні
Крім того були й інші фактори які пов’язані з переорієнтацією
діяльності деяких активістів ДТУМ з громадської сфери в економічну
професійну неспроможність і небажання частини прогресивно настроєної
української інтелігенції діяти в рамках громадської організації (очевидно
синдроми “вищості” “месіанства” та “гетьманства”) Поряд з цими має
місце й закономірний фактор трансформації Донецького Товариства в
нові більш результативно діючі громадські й професійні утворення Український культурологічний центр журнал “Схід” і тд
По-третє виходячи з невідповідності декларованого та реального
сучасного стану української мови та культури в Україні яка як показує
аналіз існуючих тенденцій очевидно збережеться й на найближче
майбутнє і не відповідає ролі та місцю української нації у світовій
культурі а також враховуючи відсутність дієвої й потужної громадської
організації яка б вирішувала мовно-культурні питання в практичній
площині(як то робило ТУМ ім ТШевченка) слушною є необхідність
відновлення Товариства української мови Враховуючи уроки
минулого періоду діяльності це повинна бути організація яка об’єднала б
інтелектуальний та фінансовий компонент з домінантною функцією
новітньої української еліти
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ДОДАТОК

1. Виступи на конференціях

Володимир Білецький . Виступ на І-й Конференції Донецької крайової
організації
Народного Руху України. 21 серпня 1989 р.
Шановна громадо!
В Україні грядуть великі переміни!
Ми всі у спраглому чеканні радикальних оновлень нашого суспільства.
Історія вчить‚ що зміна авторитарних режимів йде послідовно через
модернізацію духовної сфери‚ потім економіки‚ що супроводжується
диферентизацією форм власності‚ і‚ нарешті‚ модернізація політичної
системи. В Україні зараз активно діють послідовно всі три процеси‚
причому в останньому‚ та й в другому‚ми відстаємо від сусідів - Росії‚
Молдови‚ Білоруських країн. Від цього не треба впадати в розпач‚ бо
політична система об’єктивно не може змінитися без духовного та
економічного відродження. Просто маємо зараз те‚ на що заслужили
сьогодні.
Звичайно‚ всі сучасні процеси в Україні мають національне
забарвлення. Інакше і бути не може в національній республіці‚ де тривало
штучно затримувався національний розвій. Але все ж домінує інша
тенденція - розмежування суспільства на тих‚ хто прагне змін на ділі‚
реформаторів‚ і тих‚ хто їх усіляко уникає‚ консерваторів‚ незалежно від
національності. Це настроює оптимістично‚ бо саме на цьому шляху за
Українську перебудову об’єднаються всі здорові багатонаціональні сили
республіки і ми‚ можливо‚ уникнемо Румунського варіанту.
Характерна риса українських перебудовчих процесів - їх територіальна
неідентичність. Що ми маємо на Донбасі‚ яке наше бачення проблем?
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1. Партія. Тут застій найчіткіший. Безсумнівно‚ думка‚ висловленна
Горбачовим‚ про відставання партії від стрімкого поступу всього
суспільства формувалася і тоді‚ коли Генеральний секретар був в Україні‚
зокрема Донеччині. На Донбасі спостерігається безпорадність чільних
парткерівників‚ закрема під час шахтарських страйків‚велике бажання
консерваторів - спроба розмежувати прогресивні сили суспільства‚
скажімо‚ була спроба протиставити вже страйкуючих макіївських та ще
працюючих донецьких шахтарів‚ неформалам‚ виникшим як ініціатива
низів‚ протиставляють неформалів‚ зорганізованих “зверху”‚ - бояться
консолідації шахтарів та Рухівської інтелигенції. Але відчутна й сегрегація
всередині партії та партапарату.Йде активний процес виходу з партії.
Темпи цього виходу на Донеччині більші‚ ніж у середньому по республіці.
Дуже небезпечне праве крило партії‚партапарату. Воно агресивне і готове
на будь які дії.
Щоб партія і далі грала значне місце в суспільстві необхідне її
докорінне радикальне оновлення. Пропонуємо зробити перший дієвий
крок до цього розпочавши загальну дискусію в компартії України з питань
перебудови‚ в тому числі самої партії. Дискусія зможе привести до
переоцінки цінностей‚ ініціює вироблення нових концепцій‚ оздоровить
партію‚ звільнить її нарешті від титулованих можновладних
неантагоністичних. Відсутність протилежностей - це застій. Тому багато
партій - наша будучина.
2. Шахтарський рух. Про нього сказали мої земляки. Я ж тільки
зауважу‚ що тут прагнення економічних змін випередило зміни в духовній
сфері.І йе спершу позначилося звуженням запитів шахтарів‚ які висували‚
спочатку все ж головно економічні‚ социальні вимоги‚ майже ігноруючи
духовні‚ екологічні запити. А добре відомо‚ що тільки політичні зміни‚
затвердження демократичних засад суспільства приведе до докорінних
змін в економіці‚ іншого шляху немає. Тому рух шахтарів при всій своїй
могутньості поки що не є повноцінним народним рухом‚ бо не ставить
питання оновлення країни так широко як НРУ. Але це‚ думаю‚ тимчасово.
Іде активна політизація шахтарського руху.
Зауважу‚ що умови праці шахтарів Донбасу зараз‚ мабуть‚ найважчі.
Горизон-ти сягли 1200 метрів‚ пласти тонкі‚ до півметра. Існуючі умови‚
техніка‚ технологія обумовлюють найбільший травматизм. По даним
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Мінвуглепрому в Союзі 1 мнт. т. видобутку вугілля “коштує“ 1‚3 життів‚ в
Україні - 1‚58 життів‚ в Донбасі - 1‚8. Вдумаємося‚ майже два життя
віддаємо за 1млн.т. донецького уголька. А в США тільки 0‚09‚ Франції‚
Англії - 0‚06‚ ФРН - 0‚1. Така різниця.
3. В економіці‚ екології‚ соціальній сфері ми радикально зрушимо
тільки тоді‚ коли матимемо справжній економічний суверенітет. В
розпорядженні України повинні бути не жалюгідні 42% промислової
продукції‚ які обіцяються “Загальними принципами перебудови економіки
та соціальної сфери” від 14 березня‚ а на рівні Прибалтики - 72%‚
Молдавії - 75%. Народ знайде їм застосування - наповнимо ринок‚ полиці‚
врятуємо те‚ що залишилося від природи України‚ піднімемо жебрачку науку і культуру. Отже‚- 70% - Україні!
4. Національна культура. Головний результат‚ якого прагнемо - нова
україно-мовна
генерація‚ нове високоосвічене покоління українцівпатріотів. Для цього бажана б молодіжна організація Руху. На державному
рівні треба освіта рідною мовою і не через 10 років. Сьогодні
багатомісячні спроби відкрити єдину українську школу в Донецьку
нашовхнулися на холодний опір‚ безпорадність офіційних органів.
Висловлюючи недовіру чиновникам міськвно‚ облвно‚ міськвиконкому‚
іншим‚ манкуртам Онищукам-Гладчукам‚ і не припиняючи боротьби за
школу ми звертаємо увагу всіх‚ що в республіці немає механізму переходу
шкіл на українську мову. Його треба негайно розробити. Бо нам необхідна
не одна школо‚ інститут‚ а десятки‚ потім сотні. Але ось останні вісті з
учорашнього мітингу у Донецьку- пропозицію одержавлення української
мови‚ як передають‚ освистано якоюсь групою. Сумніваюся що це робили
люди труда. То чия це справа?
Товариші‚ програма РУХу‚ яку ми приймемо - то наша передвиборча
платформа. В перемозі на виборах запорука нашого майбутнього‚ і
очевидно майбутнього всієї України.

Володимир Білецький. Виступ на конференції ТУМ в Києві 1990 р.
Панове!
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З трибуни нашої установчої конференції я говорив про загрозу
новонародженому Донецькому товариству ззовні - від неприховано
ворожих дій комумуністичної партократії. На сьогодні ця загроза шляхом
тривалої гострої боротьби у нас значною мірою нейтралізована. Відверті
нападки на Товариство дозволяють собі тільки підпанки‚ переважно
районного рівня. Так‚ вересневий мітинг у Дружківці‚ присвячений
пам’яті В.Стуса та О.Тихого‚ змальовано в газеті “Дружковскій рабочій”
як “щабаш добродиев”. Партійні журналісти паплюжать навіть народних
депутатів - поетів світової слави‚ які брали участь у мітингу. А проти
місцевих ТУМівців і рухівців розпочато судову справу. Відверту розмовудискусію Товариства з академіком В.Мамутовим‚ причетним до реанімації
поняття
“Донецько-Криворізька
республіка”‚
газета “Радянська
Донеччина” подає як якесь “судилище” над академіком. До речі‚ ця Єдина
україномовна донецька газета‚ керована редактором П.Новіковим‚ за
останні кілька років зменшила наклад з 37 до 25 тисяч. Чи не завдяки своїй
“слухняності“‚ реакційності? Редактор‚ щоправда‚ вважає інакше - завдяки
українській мові.
І все ж відкритих нападок на ТУМ сьогодні загалов небагато
недоброзичливці змінили тактику й діють більш закамуфльовано: в
Макіївці вже півроку ганяють ТУМ кабінетами - все сумніваються‚ що
така організація є. В Донецьку відвойовану нами першу українську школу
відкрили з помпою‚ але з такою масою огріхів‚ що нормально вона не
функціонує. Досі ТУМ (та й інші національні товариства Донеччини) не
має свого приміщення. Коли ж нам удавалося домовитися на тривалий час
про залу на зібрання‚ в ній негайно починався ремонт.
Все це - зовнішні гальмівні фактори‚ які ми‚ безсумнівно‚ подолаємо.
Але є низка внутрішніх негативних тенденцій‚ що стримують сьогодні
активну діяльність Товариства. Це‚ по-перше‚ аматорський рівень роботи.
Прцювати на терені відродження нації‚ але робити те лише у вільний час‚
тільки на ентузіазмі‚ без крайових‚ районних‚ кущових координаційних
центрів‚ що постійно функціонують‚ без міцних економічних структур‚
практично без джерел фінансування‚ без матеріальних засобів - не тільки
малоефективно‚ недієво‚ але й просто несерйозно‚ бо це перетворюється
на якесь хоббі. Що і як тут треба змінити? Потрібно будувати надалі нашу
організацію як напівпрофесійну. І то - негайно. Структура Товариства
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повинна складатися з двох шарів: професійного - студії‚ фірми‚ фонди‚
малі підприємства тощо‚ й непрофестінйного - то весь загал членів і
симпатиків ТУМу. Тільки така структура забезпечить нам ефективне
функціонування‚ особливо за умов ринку. Донецьке товариство робить у
цьону напрямку перші кроки. Щойно утворили широкогалузеву фірму
“ВІДРОДЖЕННЯ”‚ матимемо свою адвокатську контору‚ патентну
службу й‚ напесно‚ відеостудію. Запрошуємо до співпраці.
Друга внутрішня небезпека - відсутність єдності. Нажаль‚ на
останній третій крайовій конференції Донецького ТУМу чітко
намітився розкол Товариства‚ який готують амбіційні люди‚ акі
вдаються до критиканства і оббріхування своїх же колег.
Галасування‚ зовнішній ефект‚ самореклама‚ та й фінансова
несумлінність‚ вивищення своїх інтересів над інтересами організації‚
некерованість дій‚ мізерія виконаних доручень за показної
енергійності - ось їхній портрет. Чи місце носіям цих відьомських
методів у Товаристві? Спиняюся на цьому болючому для нас питанні
тому‚ що саме така тенденція найнебезпечніша. Можна навести безліч
історичних прикладів‚ коли ми‚ українці‚ втрачали державні набутки
через відсутність єдності. Нині знову подибуємо агресивне самоїдство‚
знову “бий свого‚ щоб чужий боявся”. Історія вчить нас тільки тому‚
що нічого не вчить. Отже треба чітко й однозначно обумовити в
статуті Товариства моральні‚ етичні та інші норми шевченківцив‚
створити при республіканському правлінні‚ скажімо‚ кадрову
комісію‚ яка звільняла б ТУМ від накипу крикунів і невігласів.
Декілька слів про наш регіон‚ сили Донецького ТУМу‚ методи його
роботи‚ доробок. Непересічна собливість5‚5 мільйонного Донецького
краю полягає в тому‚ що понад 90 відсотків населення проживає в містах.
До 1990 року міське населення - майже поспіль!- не мало жодної
української школи‚ хоча в 50-х роках їх було близько 50 відсотків. Цього
року відкрито три нових українських школи загалом на 400 учнів.
Практично вся преса регіону- власність компартії. Співвідношення
накладу основних російськомовних газет - 28:1. Хоча сьогодні частка
українцив в області близько 52 відсотків‚ росіян близько 40‚ греків‚
білорусів‚ євреїв - 6. Українською мово зараз навчаються лише 3 %. За 10
років облвно має намір цей відсоток подвоїти. Досі не виявляють бажання
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працювати в Товаристві театральне товариство (голова Петро Ончул)‚
театр опери та балету (директор - Тарас Микитка)‚ музично-педагогічний
інститут (директор-Віктор Бахарєв). Ситуація в краї сьогодні вельми
складна. Реакція робить спроби створити інтеррух‚ консолідуючись
навколо комуністичної партократії старого зразка. Ради за вийнятком
міської в Донецьку‚ теж практично під контролем КПРС. Донецька ж Рада
всупереч нападкам різноманітних консервативних сил переважною
більшістю проголосувала щойно за вступ до Асоціації демократичних Рад
України. Демократи вірять‚ що розділити Донецьк і Львів не вдастьця. Але
міцна ще Система вбиває клин між страйкомами і Рухом‚ шельмує ТУМ.
Такі неоднозначні ідуть у нас процеси. Загалом щось схоже на Київ рік
тому‚ можливо‚ Львів півтора роки тому.
Що ж таке Донецьке ТУМ? Утворене 14 січня 1989 року‚ воно має
сьогодні об’єднання й осередки майже у всіх промислових центрах
області: Макіївці‚ Маріуполі‚ Горлівці‚ Дружківці‚ Краматорську‚
Єнакієвому‚ Слов’янську‚ інших містах. Менше - по селах. Товариство
нараховувало донедавна близько 150 членів‚ але сегрегація в партії й
організації (всі вони великою мірою виростають з Товариства) призводить
до втрати активних членив ТУМу. Взагалі відчуваємо брак дієвих
організаторів.
Створили постійні літературні (наприклад - у Маріуполі)‚ лекційнодискусійні (в Донецьку) клуби. Донецький клуб функціонує понад рік ‚
збираючи щотижня 100-300 чоловік. З ініціативи ТУМу створено
Донецьку міську Асоціацію вчителів. На жаль їй поки що бракує дієвості‚
бо вчителі - то найзаляканіша системою когорта людей. Не маючи своєї
преси (бракує кадрів)‚ активно діємо через засоби масової інформації
області‚ міста‚ районів. У
російськомовних газетах друкуємося
українською‚ й це дуже ефективно‚ бо їхній загальний разовий наклад
перевищує 700 тисяч примірників. Узагалі за нашої малочисельності
бачимо основну свою місію в просвітницько-агітаційній діяльності. Задля
цього ми використали якнайширше виборчу кампанію. Саме ця масштабна
робота в робітничих колективах‚ на шахтах‚ в установах і військових
частинах‚ я вже не кажу про вервечку шахтарськорухівських мітингів
стала вирішальним фактором пробудження маси‚ зламу в ставленні до
української державності та культури. Що ж до методів роботи‚ то чудовий
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ефект дають виїзди депутатів у далекі міста‚ села‚ мітинги-концерти‚ які
проводить Маріупольське товариство.
Нажаль‚ ми значною мірою варимось у власному соку. Не відчуваємо
ще дієвої підтримки ни Центру‚ ні навідь Заходу. Центральне Правління
ТУМу відмовило в разовій грошовій допомозі - п’ять тис крб. на
влаштування пам’яті В.Стуса‚ О.Тихого‚ М.Скрипника‚ інших визначних
донечан. Окремі львів’яни‚ скажімо‚ Наталя Дацишин (свята жінка‚
подвижниця справи відродження) багато нам допомагають і пресою‚ й
коштами‚ й морально. Низький їм уклін. А от львівський штаб Товариства
навідь не відповів на наше прохання про допомогу (може‚ лист не
дійшов?). Дорогі колеги-шевченківці‚ без Вашої дружньої підтримки ми
самотужки ще довго висотуватимемось із багна денаціоналізованості.
Зокрема газета “Слово”‚ на аншу думку‚ повинна більше давати
конкретних рекомендацій щодо практичної роботи осередків. Товариство
повинно мати на УТ свою передачу‚ на радіо - теж. Нам потрібна своя
поліграфічна база. Це допоможе становленню нашої організації як
серйозної суспільної сили.
Попри всю неоднозначність процесів‚ пробудження на сході та півдні
України йде‚ і досить швижко‚ якщо звадати понад три століття
принижень і упосліджень тут українства. Завзяття й щира праця свого ще
докаже. Майбутнє - за нами.
Володимир Білецький‚ виступ на розширеній Раді ДонТУМ‚ жовтень
1991 р.
Шановні пані і панове !
Маємо сьогодні час радісний і важкий. Невдалий путч і наступне
проголошення Акту незалежності України різко пришвидшило процеси
демократизації суспільства. Йде поляризація сил‚ при чому окрім спроб
реанімувати КПУ підіймають голову й все активніше відкрито діють
великодержавні шовіністи всіх мастей. Прикро‚ але в їх ряди переходить
частина вчорашніх “демократів”. Власне так було у всі часи і давно
очікувалося нами сьогодні - як тільки Україна заявила про серйозні
самостійницькі наміри‚ так і заголосили‚ запречитали‚ розгнівилися
українофоби. Це - взагалі‚ скрізь. У нас же в області була спроба
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створення “Движения в защиту русскоязычного населения Донбасса” в
Маріуполі‚ яка успішно провалилася‚ в Єнакієвому депутат колишнього
Союзу із групи “Союз” Гончаров створив “Комитет защиты Гончарова”‚ а
радше групу бетонних більшовицьких борців проти незалежної України‚
які вже встигли влаштувати бійку з прихильниками незалежності. В тому
ж Єнакієвому Рада міста виступила з ініціативою проведення референдуму
на Донеччині відмінного від загальноукраїнського з ціллю від’єднання
Донбасу від інших українських земель. Надзвичайну небезпеку має факт
уктворення групи десяти - десяти депутатів бувшого Союзу‚ Парламенту
України та облради з невизначеними функціями але такими ідеями‚ як свій
референдум із залученням до нього Східної України ‚ із ідеєю скликання
з’їзду депутатів всіх рад Донеччини - для вирішення‚ мовляв‚ долі краю.
Немає сумніву‚ що такі члени цієї групи як активний “Союзівець” Олексій
Бойко будуть гнути свою лінію на розкол України.
І все це в умовах економічних негараздів‚ які межують з економічною
блокадою (скажімо по лісу для шахт)‚ в умовах фактичного збереження
компартійних функционерів у руля в ряді рад.
Що ми як організація маємо робити в цих умовах? Ми повинні діяти за
відомою азіатською поговіркою : “Шакал виє‚ а караван іде”. Наш караван
повинен іти.
Що і як вважаю необхідним зробити зараз? Зрозуміло‚ що найперша
задача - референдум. Робота тут надзвичайно складна. Вести її необхідно
щодень‚ щогодини‚ але вести серед людей тільки тим‚ хто до цього здатен.
Вести агітацію з криком‚ вишкіреними зубами‚ лайкою - якщо так‚ то не
дай Боже її взагалі вести. Бо‚ зрозуміло‚ матимемо зворотній результат. І
не треба кивати тут на людей‚ не розуміють вони тебе - сам винен. А то
тільки й чуєш‚ які мовляв люди забиті‚ залякані - не проб’єш. Не так
значить працюєте. Що найбільш пекуче?
Перше - проблема українізації. Треба впевнити віх і вся‚ що
насильницької‚ стрімкої‚ тотальної українізації не буде. Що вища школа
перейде на українську мову лише частково - частина буде російсько і
англомовною (елітарні школи). Що максимальна кількість українських
шкіл - біля 50% для Донеччини ( по % долі українців на сьогодні ). Що у
вузах можна буде здавати екзамени російською. Всіма цими питаннями
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треба володіти‚ знати їх. Треба виступити обов’язково у всіх місцевих
газетах мисцевим Товариствам щоб зняти страх надуманим і старано
мусованим питанням насильної українізації. Зробимо це розумно зробимо більшу половину справи.
Друге - просвітянська робота. Згідно соціологічного дослідження
південний схід України цікавить в основному екологічні‚ соціальні
питання. Настирно усім пропоную зосередитися майже виключно не
економічних перевагах незалежної України. Вести роботу не тільки
українською‚ далебі навіть навчати частіше російською.
Третє - проблема донецького сепаратизму. Тут треба діяти
дуже
розумно. Якщо немає у вас цих настроїв - не піднімайте їх самі‚ не
розворушуйте мурашник. Є‚ але небагато - теж не дуже звертайте увагу.
Бо зробите їм рекламу‚ чого наші недоброзичнивці тільки й чекають. І аж
коли вони широко пропагандують у вас ці ідеї - теж широко і активно
протидійте - рішуче й аргументовано.
Четверте - ріст організації. Не пізніше‚ як через місяць усім головам
первинних організацій треба направити мені листом ваші плани - в яких
селах‚ поселеннях‚ районах ви беретеся започаткувати роботу нових
осередків ТУМ.
П’яте - головне - відкриття українських шкіл. Індивідуально в своїх
умовах.
Як це все робити? Які методи ефективні?
Перше - преса‚ радіо‚ при можливості - телебачення‚ зокрема‚ кабельне.
Як тільки звертаєшся до навіть твердих впевнених шевченківців з
пропозицією написати допис‚ відгук на статтю - ви б бачили реакцію тисячі причин чому той чи той “не може” це зробити. Або обіцянкицяцянки і не більше. Люди добрі‚ так не можна. Трибуна існуючих газет
зараз доступна‚ її використовують вже у Маріуполі‚ Донецьку. Але це
треба робити сьогодні у стократ активніше. В першу чергу‚ у Вашій
місцевій пресі. Що стосується обласної преси‚ то ефективно можна
співробітничати з такими газетами і кореспондентами (запишіть).
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Друге - це робота не взагалі-позагалям ‚ а конкретно домовившись хто і
що робить. Хто знову таки до чого найбільше здатен: хто відповідає за
агітацію по підписці ( скрізь на всіх поштах повинні лежати наші
рекомендацій ні підбірки - це одне з головних завдань - випише людина
десь газету вже 90% що вона буде нашим симпатиком); хто влаштовує
лекторії‚ хто пише статті - всі-всі повинні щось робити‚ а не числитися в
демократах. Праця‚ праця‚ праця‚ самовіддана праця - особливо зараз до
1-го грудня. Це стосується і Правління ТУМ.
Голови і заступники голів місцевих організаций мають особливу задачу
- видвідати‚ зустрітися з усіма керівниками підприємств і установ вашого
міста. Знову таки йдіть тоді‚ коли впевнені що досягнете позитивного
результату. Якщо підете забувши вдома витримку й полаєтесь з
керівництвом - не йдіть. Далі - голови осередків повинні встановити
особистий контакт з головам Рад‚ з директорами шкіл‚ редакторами своїх
газет.
Володимир Білецький‚ виступ на 5(УІ) Конференції ДТУМ‚ 1993 р.
Панове товариство!
Коли вчора писав доповідь хотілося почати словами:“ми зібралися в
дуже складний час”. Але згадав невелику‚ але вже історію ДонТУМ з 1989
року - цієї першої масової національно-демократичної організації
Донеччини‚ якій в січні минуло 4 роки і подумав: “а який час був для нас
простим?”. На той же січень 1989 року‚ коли нас відверто переслідували‚
створювали альтернатиане “Общество родного языка” під ідейною і
організаційною орудою обкому КПУ‚ на той 1990 -й коли ми боролися на
виборах до рад різних рівнів‚ не прості були і 1991‚92-й роки - всі в
мітингах‚дискусіях‚ подіях‚ походах‚ пікетах‚виступах‚ щоденній
клопіткій роботі. Згадалося - і ми цим повинні гордитися‚ що саме ми‚
ДТУМ‚ починаючи з 1989 року вів три роки підряд до1992-го постійний
щотижневий дискусійний клуб який став основою для створення Н.Руху і
партій національно-демократичного спрямування‚ а походи на Січ
1990‚91-го‚ які теж організувало і фінансувало через спонсорів ДТУМ‚
стимулювало створення Кальміуської паланки. Все це було. І було
нелегко. Не легко і зараз в цей дійсно вельми складний час‚ коли
розплодилося безліч антидержавних‚ антиукраїнських організацій‚ коли
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вельми обережно‚ а часто й на шкоду нашій справі - справі відродження‚
діють з Києва.
Що ж нам вдалося зробити за звітний період? Як ви пам’ятаєте‚ минула
конференція‚ що відбулася 23 травня 1992 року намітила ряд конкретних
заходів‚ конкретних програм.
1. Програма “Газета”. Започаткована ДТУМ газета існує‚ розвивається.
“Східний часопис” вже є підписним двотижнавиком‚ перереєсторваний як
самостійне видання і вже не є додатком до “Донеччини”‚ виходить від 6 до
10 тис. прим. ‚ є передплатним‚ має своїх співробітників. Думаю редактор
газети п.Тищенко скаже за неї докладніше‚ а тільки зауважу‚ що стало все
це стало можливим завдяки енергійній позиції ДТУМ‚ розпрацюванню і
захисту проекту “Газета” яке зробило Товариство‚ закрема Єременко‚
Білецький‚Тищенко‚‚ отримання для цього проекту‚ його реалізації коштів
з фонду “Відродження” - це цільова сума в майже 5 млн. карбованців. Крім
того‚ допомогу мали і маємо від простих людей Донбасу‚ України‚
промисловців‚ суттєву- від фонду І.Багряного (США). Хочу поділитися
невеликим секретом - газета чарез декілька місяців стане тижневиком‚ а
сьогодні уже розширює ареал скоро масового розповсюдження на сусідні
області‚ зокрема Луганську.
2. Друга велика програма‚ яку реалізує зараз ДТУМ - “Українська книга
- українцям Росії“. ЇЇ суть - надання допомоги українським товариствам у
Росії в справі започаткування своїх українських бібліотек. Надзвичайно
велика робота тут проведена під керівництвом і самовідданою участю
Г.Бутка. Ось масштаби акції - охоплено біля 20 міст Росії - від Магадану‚
Сахаліну до Курська‚ Кубані. Зібрано і куплено на кошти ДТУМ біля 4
тис. книг‚часописів‚ головно - молодіжного (ми взагалі тут орієнтувалися
на українську молодь в Росії)‚ історичного‚ партіотичного спрямування.
Надіслано біля 2.500 книг. Міста Санкт-Петербург‚ Мурманськ‚
Воронеж‚Н.Новгород‚ Сиктивкар‚ Уфа‚ Красноярськ‚ Іркутськ‚ СпаськДальній‚ Владивосток‚ Якутськ. В Новгород пішла найбільша партія книг
- біля 1000 шт Майже скрізь отримано відповіді сердечна подяка нач
ДТУМ Зараз же ціна пересилки така що ціна книги зростає вдвічі- втричі
Тому ми завершуючи цю акцію в 1993 р пересилатимемо книги з оказією
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Скажімо в понеділок в Іркутськ вирушає В Журавель - бере з собою пакет
книг для діаспори Акцію координує Г Будко
Наступна велика програма ДТУМ “Українська пісня українська
музика” Ми надали організаційну і фінансову допомогу великому
осередку ТУМ з м Макіївки що при клубі ім Лесі Українки В результаті
ансамбль “Червона калина” мав майже тижневу гастроль по Львівщині
Акція підготовлена спільно ДТУМ Львівським ТУМ і самим клубом Рік
тому нами разом з фахівцями Донецького оперного театру В Восиленком і
В Масло започаткована хорова капела ім Леонтовича Але брак
фінансування може звести на нівець всю цю справу Нещодавно ми
колективним листом - від ДТУМ фонду Прокоф’єва музичної спілки
звернулися до уряду і у Вепховну Раду України за підтримкою капели
Щойно нам вдалося проконсультуватися в цих питаннях з міністром І
Дзюбою та віцепрем’єром Жулинським Так що з’являється надія на те 
що капела не загине Ще одна дія ТУМ на “пісенній ниві” - готується
творча гастроль ансамблю “Тернова ружа” на Західну Україну Організація
часткового фінансування від ДТУМ
Крім цільових програм ДТУМ провадило окремі культурологічні акції
Зупинімося на найбільш суттєвих
Разом з Рухом ДТУМ фінансувало трьохмісячний вишкіл загону молодих
козаків Кальміуської паланки на кінно-спортивному полігоні Донецька
що брали участь на конях у поході “Україна - Дон - Кубань” Козаки
Донецька достойно пройшли весь маршрут і навіть отримали назву
“професіонали” Сьогодні
розпрацйовуємо маршрут автомобільного
походу по Кубані
ДТУМ брала активну участь у Всесвітньому форумі українців Там
Товариство представляли В Тиха В Білецький І Шутов М Тищенко 
Ф Лихнович А Мороз В Проценко та ін В Білецький був на І з’їзді
“Нова Украраїна” ряд наших членів - на ІІІ з’їзді Руху
Влітку 1993 р Правління зюрганізувало зустріч членів ДТУМ з
головою Товариства української мови м Чікаго Вірою Боднарук та
інжинером Блгданом Боднаруком Маємо тепер постійні зв’язки з
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колегами в Чікаго постійеі надсилання української книги виданої за
кордоном Дякуючи цим зв’язкам ДТУМ започаткувало в обласній
бібліотеці чітальню української книги та періодики з диаспори Вона
налічує вже біля 250 одиниць
Влитку 1992 р за організацією і коштом члена Правління ДТУМ В
Оліфіренка відбулася пробна експедиція по Кальміусу яка привела до
цікавого відкриття - каналів вздовж цієї річки що можливо
використовувалися для сплаву козацьких Чайок на порожистих ділянках
Кальміусу Гіпотеза розробляється Експедиція буде продовжена у 1993 р
Влітку 1992 р ДТУМ організовувало 20- ти денні курси англійської
мови Тут великий організаційний внесок І Шутаво Ф Лихновича В
Василенка В Назимка ХристинаМурська - українка з-під Чікаго що вела
курси була вельми задоволена і зустріччю в Києві і оселею в Донецьку і
поїздкою до Азовського моря і екскурсіями по Донецьку зокрема зпуском
в шахту і самими курсами які відвідували від студента да доктора наук
Ми отримали публікації з США де п Христина теплим словом згадує
Донецьке Товариство Крім В Боднарук Х Морської зи США ми
приймали на Донеччині в 1992 році також Юрія Іхтіарова - члена ураду
УНР в екзилі
Окрема і дуже плідна наша акція разом з Рухом - допомога Товариству в
Ялті і Криму взагалі Вона включала підготовку добірки матеріалів по
Криму в “Східному часописі” транспортування газети в Крим і
розповсюдження її там виступи на радіо Криму (10 хв) і Ялти (8 хв)
дружню візиту в нові поселення татар які зараз будуються ( В Білецький)
Велику роботу проведено В Тихою по стусівській програмі Це на
тільки підготовка унікальних лекцій які читаються В Тихою не тильки на
Донеччині але й в інших регіонах України ( Львів Симфірополь) а й
відвідини родини Стуса В Тихій в цій справі допомогають І Антонович
В Кононенко М Тищенко Варто згадати добрим словом і діяльність
фірми “Відродження” пім керівництвом І Шутова Останнім
зорганізовано випуск у Донецьку значка з барельєфом Т Шевченка та
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розповсюдження в краї біль 10 тисяч примірників релігійних книг
українською мовою
Про роботу на терені освіти дасть інформацію І Декань я ж зауважу
тільки шефську допомогу інтернату
в Артемівську ТУМ яку
зорганізувала В Тиха а також подарунок від ДТУМ та Руху магнітофону
українському класу СШ 95 м Донецька ( придбано коштом фірми
“Мальва”) Крім того ДТУМ разом зі “Східним часописом” сприяє
випуску літературознавчої хрестоматії В Оліфіренка для шкіл Донбасу
ДТУМ розповсюджується український драйвер для персональних ІВМсумісних ЕОМ Ще одна суттєва справа ДТУМ на терені освіти створення при бібліотеці Донецького політехнічнаго інституту картотеки
книг та статей з історії України яка налічує біль 2000 назв Членом ДТУМ
проф О Швайкою готується тлумачний словнок з хімії українською
мовою
Щодо організаційних питань - упорядковується офіс ДТУМ на
Театральній 9 в м Донецьку Але контакти з міськими об’єднаннями та
осередками які були епізодичними за допомогою листів та посильних
потребують на вдосконалення
25 серпня 1992 р ДТУМ було переєстровано в Правлінні
Всеукраїнського Товариства “Просвіта” як обласна організація за №0 - 05 016 Але загальна компанія проти ТУМ скрізь в Україні зачепила й нас - в
листопаді ця реєстрація скасована(є відповідний лист пПМовчана) Це
спершу дуже утруднило нам випуск часопису утруднило й інші дії( зараз
ми правда вже пристосувалися ) Власне ДТУМ діє сьогодні без київської
опіки (а нам вона дала в матеріальному плані аж 1300 крб на 4 роки що
менше коштів які надходили від пожертв для республіканського ТУМ з
Донеччини) Така автономія діяльності ДТУМ передбачена законом
Перед нами сьогодні стоїть завдання не тільки оцінити роботу Правління
Донецького обласного Товариства української мови його голови а й
вирішити долю самої організації Тут є такі варіанти
1 Розпустити ДТУМ як організацію що до певної міри виконала свою
роль
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2 Доповнити внести зміни в Статут і діяти далі переобравши
керівництво
Що вибрати - вам вирішувати Але на мій погляд розпускати будь-яку
національно-демократичну організацію на Донбасі сьогодні коли тут
діють плодяться як гриби-поганки різні интердвижения і іже з ними
розпускати в цей воістину складний час українську організацію що має
організаційні видавничя інтелектуальні можливості було б не тільки
недоцільно а й злочинно з точки зору інтересів українського відродження

2.Криза в Товаристві
Почесному Президентові
Товариства
“Просвіта”

української мови імені Тараса Шевченка
добродію Дмитрові Павличку

Копії:
добродію Лесеві Танюку
України

- Голові Комісії Верховної Ради
з

питань

культури

і

духовного

відродження
добродію Олександрові Ємцю
України

- Голові Комісії Верховної Ради
з прав людини

добродію Олесеві Гончару
преміях

- Голові Комітету по Шевченківських
при Кабінеті Міністрів України

добродію Іванові Драчу

- Голові Народного Руху України

добродію Юрію Мушкетику
письменникив України

- Голові Правління Спілки
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до редакцій газет “Літературна Україна”‚ “Слово”‚ “Культура і життя”‚
“Народна газета”‚ “Голос України”.
Високоповажний Дмитре Васильовичу !
Після тривалих болісних роздумів і вагань вимушені звернутися до Вас
у справі порятунку Товариства української мови імені Тараса Шевченка‚
до утворення і авторитету якого Ви доклали стільки сили‚ душі‚ розуму.
Формально Товариства вже немає. Як заявив у своєму виступі по
телебаченню під час вручення свідоцтва про реєстрацію Всеукраїнського
товариства “Проствіта” його голова пан Мовчан‚ Товариство української
мови виконало свої статутні завдання. Переконані - це не так. З
проголошенням незалежності України воно‚ нарешті‚ дістало змогу
займатися реалізацією своїх статутних завдань і‚ в першу чергу‚
утверджувати українську мову у всіх сферах життя.
Але так не сталося. Грубо порушуючи статутні вимоги‚ неправочинна‚
зібрана за принципом пожежної команди конференція затвердила статут
нової організації - Всеукраїнського товариства “Просвіта”‚ проект якого‚
нав’язаний Центральним правлінням і Головою‚ попередньо не
обговорювався у низових організаціях. Більше того‚ це була фактично
вузька нарада спантеличених активістів‚ учасникам якої ніхто не
делегував повноважень‚ про яку за день її проведення не знали навіть Ви‚
Почесний Президент Товариства.
Це породило сум’яття
і розкол. Низка провідних організацій
(Рівненська‚ Івано-Франківська‚ Львівська та інші) принципово
залишились товариствами української мови  частина організацій‚ не до
кінця усвідомивши‚ що сталося‚ формально приняла нову назву‚
залишившись на попередніх позиціях.
У той час‚ коли “Просвита” набула позанаціональних ознак‚ утворено
това-риство російської мови в Україні‚ яке ставить собі за основну мету
“придание русскому языку статуса государственного на Украине”.
На тлі ринкових потрясінь українська мова‚ кинута напризволяще‚
опинилася перед небувалою загрозою. Закон про мови та державна
програма розвитку української мови та інших національних мов навіть у
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явно застарилому варианті не виконується і ніким не контролюється. Чи не
тому виникла альтернатива - ОЗУМ (органіція захисту української мови)?
Така обстанока і прагнення порятувати Товариство вимагає мобілізації
сил усіх його членив‚ і впершу чергу‚ Секрітаріату як центральнаго
виконавчого органу. Та розбрат‚ породжений вищезгаданими подіями‚ на
грунті Секретаріату наклався на дотеперішню важку моральнопсихололгічну атмосферу‚ викликану свавільними‚ дестрруктивними
діями Голови Товариства пана Мовчана‚ зневажливим ставленням його до
колективу Секретаріату.
Всупереч інтересам Товариства він беззастережно підтримує і покриває
безконт-рольність у фінансово-господарських справах‚ низькі професійні
якості і нетерпиме‚ відверто ненависницьке ставлення до колег та
численних відвідувачів головного бухгалтера Товариства пана Роамніва
М.І. У травні 1991 року доведений до відчаю колектив Секретаріату
звернувся до Голови з вимогою звільнити з роботи головного бухгалтера
як людину‚ яка створює нестерпний морально-психологічний клімат в
організації. Відповідь Голови на заяву була категорична‚ як формула:
“Пишіть заяви‚ звільню вси‚ зальшусь удвох з Мирославом Івановичем”.
Пізніше ця формула повторювалася неодноразово‚ в тому числі й на
засіданнях Правління.
За весь час роботи пана Романіва М.І. бухгалтерія жодного разу не
звітувала‚ валютні надходження і витрати (теж непідзвітні) на порушення
закону здійсню-ються
виключно одноосібно паном Романівим.
Згуртований і дієздатний колектив Секретаріату було піддано руйнації.
Помітивши‚ що перший заступник Голови Товариства Куєвда В.Т.
почав набу-вати авторитету‚ пан Мовчан вдався до серії дрібних
прискипувань‚ надуманих звиневачень. Як результат неодноразових
письмових вимог Куєвди В.Т. до Правління про ревізію фінансовогосподарської діяльності йому було спершу заборонено підписувати
банківські документи‚ а потім почали чинитись перепони у виконанні ним
його службових обов’язкив‚ що завершилося незаконним вилученням його
посади з штатного розпису. Отже‚ обраного 2-ою конференцією
Товариства на опначувану (штатну) посаду заступника Голови
Володимира Куєвду волею пана Мовчана звільнено з роботи.
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У прагненні блокувати дії Куєвди В.Т. не зупинились навіть перед
зривом одержання 10-ма тисячами передплатників “Історії України-Руси”
Михайла Грушевського (письмове розпорядження про відрядження до
Естонії для вивезення книг не виконано‚ головний бухгалтер відмовив у
оплаті готівкою необхідної суми). Наслідок - книги досі лежать у Естонії‚
а ціни на инх виросли вдвічі‚ не рахуючи сплати мита‚ запровадженого з
початку 1992 року.
В цілому видавнича справа Товариства послідовно гальмується. Зірвано
експериментальне видання підручникив для початкової школи‚ а наступну
підготовчу роботу до видання цих же підручників в “Освіті“ за допомогою
діаспори Голова Товариства ставить у заслугу собі.
Професійно некваліфіковано укладена головним бухгалтером
фінансова части-на угоди на видання основного накладу “Ілюстрованої
історії України-Руси” Михайла Грушевського‚ що ще більше ускладнило
видання цієї книги. Головю езпідставно скасовано ухвалену Правлінням
угоду між Товариством і об’єднанням виконавчих кооперативів про
організацію спільної видавничої діяльності на пріоритетних для
Товариства засадах.
Паном Мовчаном нищівно руйнується єдиний самоокупний підрозділ
Това-риства - лекційно-мистецьке об’єднання “Сурма”. Лише в минулому
році цим об’єднанням прочитано понад 600 лекцій‚ для 700 слухачів
проведено курси української мови. Натомість створюється паралельна
дублююча структура.
Найбільше потерпає жіноцтво. Матерям до грудня 1991 року не
виплачуються належні компенсації на дітей. Лише після вручення жінками
головному бухгалтерові повного пакету документів щодо цього
компенсації були нараховані‚ але без індексації. Так‚ анприклад‚ старший
референт М.Погребняк отримала компенсацію лише в грудні відразу за 9
(!) місяців. Їй же затримано виплату гро-шей на шкільну форму для дітей.
Щонайменше дивною видається виплата працівникам різної суми купонів
при однаковій зарплаті. Досі жінки обміняли на дітей один раз лише по
200 купонів. Некваліфіковано проводяться вирахунки з заробітньої
плати.Жодних пояснень від головного бухгалтера добитись неможливо.
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Навіть на письмовий запит жінок відповіді немає. Натомість головний
бухгалтер постійно обзиває співробітників злодіями.
Оскільки Товариство є організацією в масштабах України‚ зі скаргами у
виборчих та особистих питаннях до вищих інстанцій звернутись нікуди.
Дійшло до того‚ що ми вимушені‚ крім комісій Верховної Ради‚ просити
захисту ще й у судових органів.
Атмосфера підозріливості‚ відвертого хамства у ставленні до
працівників‚ зокрема до жінок‚ інформаційна блокада Секретаріату (крім
обраних)‚ публічні приниження‚ нехтування елементарними моральними
нормами‚ інтриги‚ навіть підробка документів стали нормою.
Певна річ‚ у цьому листі ми не змогли викласти всього‚ на що хворе
Товарист-во. Необхідне термінове хірургічне втручання. Одних з
найдієвіших шляхів - скликання надзвичайної конференції.
Віримо‚ що Ви‚ наш Почесний Президенте‚ не залишитесь байдужим
до долі Товариства.
З повагою і надією
працівники секретаріату ТУМ
Володимир Макаренко‚ заст. керівника лекційно-мистецького
об’єднання “Сурма” Марія Овдієнко‚ заст. відповідального секретаря‚
зав. освітнього відділу Надія Варда‚ зав.складу  Антоніна Дяченко‚ зав.
організаційно-матодичного відділу
лекційно-мистецького об’єднання
“Сурма” Оксана Батюк‚ референт з питань мови  Марія Погребняк‚
старший референт  Лариса Чайка‚ зав. редакційно-видавничого відділу 
Тамара Коновал‚ старший референт освітнього відділу  Володимир
Ковальчук‚ зав. комерційного відділу

“ Від ТУМу до “Просвіти” або Чому чиниться спротив реорганізації
товариства?”
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Іван Ющук‚ заступник голови Всеукраїнського товариства “Просвіта”
ім.Тараса Шевченка‚ професор(стаття в “Голосі України” 14 квітня 1992
р.)
Товариство української мови виникло на початку перебудовчих поцесів
як
пер-ше
національно-демократичне‚
громадсько-просвіницьке
товариство.
Фактично‚ це було організаційне оформлення
загальноукраїнської національно-демократичної опопзиції до тодішнього
комуністичного й колоніального правління в Україні. Себто вже із самого
початку справжні цілі й методи товариства виходили далеко за межі суто
мовних проблем. Проблема мови стала лише приводом для
загальнонаціональної консолідації‚ викликом на бій тодішньої
антинародної влади й україноненависницької ідеології. І в цьому бою
ТУМ одержав безсумнівну перемогу. Безсумнівну тому‚ що незважаючи
на недосконалість тодішнього Закону про мови сам факт його прийняття
утвердив моральний авторитет української мови.
Реальна діяльність ТУМу зразу ж вийшла за межі суто мовних питань.
Добре це чи погано? Звичайно‚ Закон про мови вийшов недосконалий і
декларативний. Однак‚ оглядаючись назад‚ бачимо‚ що саме ця
компромісність і невизначеність Закону врятувала Україну від жорстокого
протистояння за мовною і національною ознакою.
У нас не виник інтерфронт. Не виник‚ попри вси потуги партапарату‚
КДБ‚ емісарів з Росії. Адже саме на мовному питанні з’явився
драматичний розкол у Прибалтиці‚ саме занадто сильна концентрація
національних зусиль на мові в Молдові дала можливість спровокувати
кривавий конфлікт у Придністров’ї.
Так що ж‚ друзі‚ спробуємо повторити цей небезпечний варіант і в
Україні? Саме до цього може призвести намагання спинити природний
процес змін у ТУМі- “Просвіті“‚ зміну його тактики й стратегії згідно з
новими суспільними та історичними умовами. Власне‚ ця зміна була
юридично зафіксована на останній конференції Товаритва‚ яка затвердила
новий статут і назву і саме результати цієї конференції викликали гарячу
дискусію в пресі й низових осередках “Просвіти”. А негативне ставлення
до цих змін висувається деким як привід до нагнітання конфлікту й
фактичному розколу в товаристві “Проствіта”.
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Рішення конференції яка юридично оформила статус ТУМу‚ до якого
він праг-нув від самого початку оголошується неправильним і ведеться
широка агітація за консервацію саме того вузькоспеціалізованого мовного
напряму діяльності‚ у який намагалися “запхати” товариство компартійні
наглядачі й спеціалісти по створенню міжнародних конфліктів.
Так‚ стан державної української мови в нашій незалежній державі
справді ганеб-ний. Одначе ми отримали дві надзвичайно важливі гарантії
для того‚ щоб бути певними у пректасному майбутньому нашої мови:
нашу державність і що надзвичайно важливо‚- не вороже‚ а навпаки‚
доброзичливе‚ приязне ставлення до української мови преважної
більшості російськомовного населення. Так‚ справді‚ залишки колишнього
апарату й шовіністи на місцях чинять шалений опір‚ особливо на Сході та
Півдні‚але їхня поразка - це лише справа часу‚ життя‚ потреби людей‚
демократизація‚ продумана й цілеспрямована робота нашого товариства
“Просвіта” посталять усе на свої місця.
Ми не можемо ризикувати злагодою й спокоєм на Україні саме тому‚
що не маємо права ризикувати майбутнім української молоді. Адже не
секрет‚ що сема ця злагода є найбільшим лихом наших ворогів‚ як за
межами‚ так і всередині України. Не секрет і те‚ що шовіністичні
проімперські сили ще не втратили надії зібрати свої брудні а‚ можливо‚ і
криваві плоди саме на ниві мовних суперечок.
Нови умови вимагають нових структур‚ нових методів і нових людей. В
умовах краху командної системи вже неможливо боротися за українську
мову шляхом постанов‚ наказів‚ законів‚ тощо. Націленість ТУМу на
перших порах саме на таку тактику була наслідком хибної віри у вічність
цієї командної системи‚ зневірою у можливість досягнення повної
незалежності України і в решті решт бажанням зняти з себе
відповідальність за долю мови преклавши її на інших‚ у даному разі на
державу.
Фактично це є нормальним для комуністичних тоталітарних держав‚ але
Украї- на вже‚ слава Богу‚ перестає бути такою. Демократична держава
створює умови для вільної демократичної діяльності громадських
організацій‚ які вільним демократичним способом‚ агітацією‚
переконанням‚ звертанням до суду‚ тощо‚ досягають своїх цілей. Саме
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така нині починає створюватися суспільна атмосфера‚ і саме так ми
повинні діяти.
У діяльності ТУМу і його наступниці “Просвіти” бували й прорахунки‚
помилки і це викликало критичне ставлення. Критичним було і моє
ставлення до роботи Товариства. Так‚ основну відповідальність за погану
чи неправильну діяльність громадської організації повинен брати на себе її
керівник. Не дивно‚ що й тепер ця відповідальність покладена на голову
Товариства Павла Мовчана.
Одначе викликає подив те‚ що ці звинувачення посилилися саме після
того‚ як він розпочав реорганізовувати Товариство. А йього не зробити без
переведення людей на інші посади‚ зрештою‚ без звільнення тих
працівників‚ стиль і метоли роботи яких неможливо узгодити з новою
концепцією організації. На мій погляд‚ основна провина П.Мовчана
полягає в тому‚ що він надто довго не вживав цього ефективного засобу
управління. То ж не дивно‚ що основною ударною силою “оп-озиції“ стали
люди‚ яких з тих чи інших причин торкнулися ці кадрові зміни.
Еволюція від ТУМу до “Просвіти” - закономірна й неминуча. Спроби
пов’язати її персонально з особою голови неправильні й небезпечні. Так
само неправильній небезпечні спроби зробити з голови Товариства символ
усіх вад ТУМу‚ а тепер “Просвіти”‚ саме тоді‚ коли під орудою П.Мовчана
врешті решт почалися позитивні заміни.
Революційний період уже завершився. Настає час напруженої творчої
праці. На допомогу ентузіастам повинні прийти серйозні професіонали.
Любительські підходи повинні бути змінені фаховими професійними
концепціями. Там‚ де ентузіазм не може спрацюватися з
професіоналізмом‚ потрібно все-таки‚ напевно‚ віддати перевагу
останньому.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
до членів Всеукраїнського Товариства “Просвіта”
Львівського Товариства української мови ім.Т. Шевченка“Просвіта” від
5.04.92р.
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Шановне Товариство!
Незабаром минає чотири роки з того дня (13 червня 1988 р.)‚ коли
народилось у Львові Товариство рідної мови ім. Т.Шевченка‚ а наступного
року маємо надію відзначити 125-літній ювілей “Просвіти”.
На жаль‚ може так статись‚ що не буде кому святкувати цієї славної
річниці. Об’єктивні труднощі щоденного життя‚ деяка розгубленість щодо
мети конкретної роботи‚ спад політичної активності спричинились до
зменшення чисельності Товариства‚ ослаблення дієвості нашої роботи.
Але окрім чисто об’єктивних факторів‚ значної шкоди “Просвіті“ надає
розкол у керівництві Всеукраїнського Товариства на так званих ТУМівців
та просвітян‚ суперечки між якими не мають принципового характеру і
зводяться‚ по суті‚ до боротьби пристрастей і пустих амбіцій.
Така ситуація призвела до зниження ефективності координаційної роботи
і керівництва Товариством боку його центральних органів. Яскравим
прикладом цього стало засідання Головної Ради Товариства 11 квітня 1992
року.
Не стаючи на бік жодної з протидіючих сторін‚ відзначаючи поспішність
та несвоєчасність прийняття у жовтні 1991 року Статуту Всеукраїнського
Товариства “Просвіта” та його недосконалість‚ наполягаємо на
збереження єдності.
Для цього закликаємо всі первинні осередки‚ територіальні організації‚
усіх членів Товариства:
1. Взяти активну участь у підготовці позачергової звітно-виборчої
конференції (з’їзду) Товариства. Для цього увійти в організаційний
комітет з максимальним залученням представників обласних організацій.
2. Утворити узгоджувальну комісію з залученням представників обласних
організацій Товариства для підготовки змін та доповнень до Статуту.
3. У ситуації‚ що склалась‚ вважаємо за доцільне повернутись до назви
“Товариство української мови імені Тараса Шевченка “Просвіта”.
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4. До проведення конференції‚ утримуватись від публічних виступів
будь-якій з протидіючих сторін та зосередити увагу на культурнопросвітницькій роботі‚ утвердженні державності української мови‚ інших
статутних завданнях.

Рада Львівського Товариства

14.04.1992
української

мови

ім.

Тараса

Шевченка

“Просвіта”
Конкретні пропозиції щодо виходу зі складної ситуації‚ в якій опинилось
Товариство‚ просимо надсилати на нашу адресу.

“Дід бив - не розбив баба била - не розбила“
або Донецький ТУМ знову у підпіллі?
Микола Тищенко головний редактор “Східного часопису” 17-31
січня 1993 р“СЧ“ № 2 (16)
“Напередодні Нового року в Донецьке обласне Товариство української
мови надійшла звістка із центрального правління “Просвіти” у Києві Ба
навіть дві Першим листом від 9 грудня за підписом ПМовчана голові
обласногоТовариства доручалося вжити всіх заходів для забезпечення
проведення на Донеччині фестивалю “Червона рута-93” Другий лист від
того ж таки 9 грудня за підписом голови Всеукраїнської “Просвіти”
повідомляє того таки голову обласного ТУМу “що на підставі ухвали
об’єднаної звітно-виборчої конференцій Донецткого обласного
товариства “Просвіта” яка відбулася 25 жовтня 1992 р Товариство
української мови припиняє своє існування
Центральне правління ствердило (?) цю ухвалу на засіданні 25
листопада 1992 року
У зв’язку з цим реєстрація ТУМУ відміняється (тобто мабуть
скасовується - МТ)
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Рекомендовано членам ТУМу вступити до Донецького об’єднання
Всеукраїнського товариства “Просвіта імені Тараса Шевченка”
Дух перехоплює коли читаєш ці рядки Оце-то дають! Чи то пак берутьберуть на себе такі функції що навіть колишній “керівній і спрямовуючій”
не снилося Чи бачили ви люди добрі щоб одна суверенна громадська
організація отак з доброго дива взяла та й заборонила іншу суверенну
громадську організацію? Хай би навідь на підставі ухвали своєї власної
звітно-виборчої конференції? А саме так обстоять справи на Донеччині з
січня 1989 року існує обласне Товариство української мови має свою
структуру печатку рахунок Трохи більше року тому бкло створено
обласну організацію Всеукраїнського товариства “Просвіта” - із вланою
печаткою рахунком тощо Організації очевидно близькі за цілями і
сферами роботи але не тотожні та й люди в них різні Настільки різні що
рекомендація “членам ТУМу” вступити до донецької “Просвіти” може
розцінюватись тільки як знущання і хай п Мовчан не дивується якщо
члени ТУМу і йому порадять десь вступити
Іронією долі події завершили чотирирічний цикл повернувши все “на
круги своя” 14 січня 1989р на установчій конференції ТУМу представник
тоді ще всесильного обкому компартії ВЛиков переконував тих хто
зібрався на заклик “Рятуймо українську мову!” що не варто “выпячивать”
проблему української мови та й яка там проблема адже за його
переконанням та мова сформувалась лише після Жовтневої революції
Отож давайте краще створимо “Общество родного языка” щоб ніхто не
ображався то хай вже буде там і секція української коли вже так
закортіло!
І хоч конференція рішуче відкинула цю “ідею” та “нет таких крепостей
которых не взяли бы большевики” Таки створили Зібрали за два тижні
(обком це добре вмів) вчительок з області і проголосили “Общество“
ТУМівців на цю “конференцію“ не пустили (обком і це вмів); головою
“Общества“ призначили ректора університету ВПШевченка Та
“робота не склалася” визнав останній у недавньому інтерв’ю Звісно не
склалася бо не було чіткої мети і людей яким болять ті проблеми А от
цього обком вже не вмів та й що ж могло зробити те “Общество“ 207

впроваджувати на Донбасі російську? От і не склалося Натомість для
Товариства української мови чотири роки проминули як чотири тижні
лекційно-дискусійний клуб відкриття ще й досі єдиної української школи
у Донецьку походи козацькими шляхами по Донеччині та й за її межі
поїздки донецької дітвори на Західну Україну допомога українцям за
межами України заснування регіональної української газети
А ще ж доводилося тривалий час тягнути політичного воза бо ТУМ був
єдиною легальною українською організіцією - скількох кандидатів в
депутати висунуто по всій області скільки проведено мітингів пікетів
дискусій З рештою першопочатки крайової організації  Руху
республіканської демократичної партій молодіжних організацій
Кальміуської паланки українського козацтва - у донецькому ТУМі
І ось по чотирьох роках - приїхали Знову створено альтернативу
ТУМові організацію на чолі - знову ВПШевченко а ТУМ - знову “не
потрібен? Що вирішено всі питання з українською мовою на Донеччині?
Та де ж там Керівництву з “Просвіти” бач не подобається керівництво
донецького ТУМу не зручне воно для деяких цілей отож і не потрібне
бо як сказав один сучасний діяч “ми вже маємо свою державу” Так ви
вже свою маєте А що мають ті по чиїх спинах ви зіп’ялися на верхня
щаблі тієї держави? Ще одну нагоду пересвідчитися що в черговий раз
українська “старшина” доп’явшись сякої-такої влади знавісніло починає
нищити тих на кого вона раніше спиралася І саме в той момент коли
антиукраїнські сили об’єднуються для хрестового походу проти нашої
державності обравши своїм плацдармом саме Донбас
Мусимо розчарувати пана Мовчана Донецький ТУМ не припиняє своєї
роботи хоч скільки б Ви його не “відміняли” Ще й не такі як кажуть
кахикали І компартія бралася забороняти і КДБ хотів скасувати Але
принаймні доти доки голова “Просвіти” не вивчить як буде українською
“отменять” та ставитиме коми де попало - Товариство української мови
нам усім потрібне”
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УРОКИ МЕТАМОРФОЗИ

Віталій Радчук, кандидат філологічних наук доцент голова Товариства
української мови Київського університету
На початку 1994 року українська громада Лондона урочистим
вечором відзначила 125-ліття “Просвіти”, після цього в британській газеті
“Українська думка” з’явилося повідомлення Д.Бартківа з екскурсом у
минуле просвітянства. Торкаючися здійсненої два роки перед тим в
Україні спроби реформувати Товариство української мови ім. Тараса
Шевченка у Всеукраїнське Товариство “Просвіта”, далекий від рідної
землі дописувач не міг, проте, не оцінити це як “дискредитацію” ідеї
“Просвіти”, вказавши також і на фактичну самоліквідацію багатьох
первинних осередків Товариства. Він, однак, утримався від тлумачення
мотивів такого незвичайного перевтілення, свідком якого бути не міг.
А пояснити її треба. Для українства ця історія вельми повчальна. Або
принаймні дуже характерна (Гірка правда: найважливіший урок історії
полягає у тому, що люди з історії не виносять жодних уроків.). Через те
мені, недавньому членові Центральної управи Товариства, який у тих
подіях брав безпосередню участь, довелося опублікувати в 14-му й 15-му
числах “Української думки” за 1994 рік статтю “Метаморфоза” і пролити
світло на загадку, поділившися свіжими спогадами й міркуваннями. Певна
річ, я висловлював своє бачення подій, як робив це і в той тривожний час,
коли вони розгорталися, - у статтях “Гниє з голови, а чистять з хвоста”
(“Дума”, 26 березня 1992 року), “Немає у нас Овідія!” (“Рада”, 10 квітня
1992 року, також: “Народна газета”, № 13, квітень 1992 року), “Еволюція
чи не ренегатство?” (“Голос України”, 19 травня 1992 року). Але в пресі
тоді з болем і надією калатало в дзвін чимало моїх однодумців, тим-то
кожний такий виступ не був лише особистим баченням очевидця. То був
об’єктивний прогноз, що попереджав про можливість настання тієї
жахливої мовної ситуації в Україні, яку ми бачимо на шостому році її
незалежності. Не слід, звичайно, списувати на брак зусиль громадської
спілки(Товариства - прим ред.) всі сьогоднішні гримаси двомовності,
мовного
безкультур’я,
маргінальної
психології,
національної
невизначеності й хирлявості, всі випадки інформаційної і культурної
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агресії ззовні, всю ірландизацію України, всі утиски корінної мови і
знущання з неї на її споконвічній землі. Проте й держава діє не в юрбі і
постає не з неї - згадаймо нашу УНР. Приклад Чехії та Ізраїлю говорить на
користь того, що українці 1991 року народження могли б сьогодні жити у
мовному середовищі, яке принаймні не ображало б елементарної людської
гідності і не виглядало б глумлінням над Конституцією, яка в тлумаченні
посадових утриманців народу обертається лише декларацією прав і
гарантій, утішальною кісткою для голодних умів.
Узятися знову за перо мене змусила віра в безсмертя нашої мови й
самобутності, віра в непроминальність потреби народу бути самим собою і
незнищенність його ідеології відродження, якою від самих своїх початків
керувалося Товариство української мови. Ця ідеологія, безумовно, шукає
різних форм втілення і обирає собі різних носіїв, які тим дальшу бачать
перспективу, чим вищою опорою для них є усвідомлення досвіду помилок
і здобутків попередників. Важливим орудним чинником світогляду завжди
є архів пам’яті. Тож не забуваймо, чому і як зі здобуттям незалежності
Україною в одному з її передових національно свідомих загонів сталося
таке неприродне і, на перший погляд, дивне перетворення.
Товариство української мови ім. Тараса Шевченка постало як
всеукраїнська громадська спілка на Установчій конференції 11-12 лютого
1989 року в Києві. Палкою промовою відкрив її О.Гончар, виступи
директора Інституту мовознавства академіка В.Русанівського та
заступника Голови Ради Міністрів УРСР М.Орлик потвердили, що сталася
визначна подія в Україні. Її висвітлили всі офіційні (інших і не було)
“республіканські” газети. Найбільше переймалася тоді болем за стан
української мови “Літературна Україна”. Найближчою ідея організованого
руху на захист мови була Спілці письменників України, яка, власне, цю
ідею і виплекала. Товариство мало на меті відродження української мови в
Україні й скрізь по тих теренах, де живуть українці. Перше Товариство для
такої мети організували ще 1988 року львів’яни, а через рік десятки й сотні
об’єднань і осередків продуктивно й з ентузіазмом працювали для
національної справи в усіх областях України. В такі Товариства
згуртувалися українці й по всьому СРСР аж до Тихого океану: у
Прибалтиці й Молдові, в Казахстані й на Кубані, у Сибіру й на Далекому
Сході, в Москві, Петербурзі, Новосибірську та в інших великих містах.
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Зрештою, ідея заполонила західну діаспору й набула організаційного
оформлення по інших країнах і материках. Друга конференція Товариства
29-30 вересня 1990 року, зібравши близько 1200 делегатів з усіх усюд,
додала з подачі Р.Іваничука до назви організації ще одне ім’я - ТУМ
“Просвіта” (див.: “Слово” № 19 за жовтень 1990 року). У самій Україні за
короткий час Товариство стало розгалуженою, потужною і впливовою
організацією, від якої на виборах навесні 1990 року до Рад усіх рівнів,
включаючи Верховну Раду (офіційно тоді ще не було ні Народного Руху,
ні партій), балотувалася більшість національно-демократичних кандидатів.
Неважко здогадатися, кому і тоді, і потім Товариство української мови
муляло очі й стояло поперек дороги. Прийнятий 1989 року під тиском
наростаючої хвилі національного самоусвідомлення Закон про мови, який
надавав корінній мові статусу державної, ще й досі ніде, крім тодішніх
газет, офіційно не опубліковано. Попри те, що 1996 року нова Конституція
України надала державній мові ще й згадані гарантії, цей Закон досі не
визнається як такий, що може мати для будь-якого урядовця
адміністративні наслідки в разі його невиконання або просто в разі
незнання української мови, тобто невідповідності кваліфікативній вимозі.
Тому влада в Україні не шпетить і не штрафує за відсутність у фірми
українськомовної вивіски і сама безбожно й безкарно калічить українську
мову у власних постановах і розпорядженнях. Неграмотний навіть текст
самого Закону про мови, про що мені доводилося не раз уже писати (див.,
зокрема, газету “Слово” № 19 за 1990 рік і № 9 за 1991 рік, “Голос
України” від 20 листопада 1991 року). Як засвідчив недавно
С.Караванський статтею “Про мову Конституції” (газета “Час-Time” від 1
листопада 1996 року), неграмотний і наш Основний Закон. Що вже казати
про правосвідомість на ґрунті такого ставлення до букви закону! Беззубий,
декларативний Закон про мови, так само, як і прийнята в 1991 році Радою
Міністрів і схована під сукно (досі офіційно не видана й не доведена до
свідомості чиновництва) Державна програма розвитку до 2000 року
української та інших національних мов, став керівництвом до дії
насамперед для самого Товариства української мови - громадської спілки,
яка від того ще більше політизувалася й активнішала, всотуючи й
генеруючи національно-демократичну ідеологію.
Між іншим, із власного досвіду депутатської роботи в Київраді, куди
особисто автор цих рядків пройшов саме від Товариства, можу сказати, що
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попервах, коли представничі виборні органи ще мали за законом реальну
силу, діяльність висуванців Товариства була надзвичайно плідною та
ефективною. Зокрема, ми у столиці, створивши відповідну постійну
комісію з національних і мовних питань, здійснили (особливо успішно
1992 року) радикальну й безпрецедентну українізацію шкіл - попри
шалений опір деяких шовіністично налаштованих директорів. Було у
Києві українських шкіл якихось 24, а на 1 січня 1994 року стало 335 з 372.
Комісія спиралася на 21-й пункт згаданої Державної програми, де сказано:
“Привести мережу навчально-виховних закладів у відповідність з
національним складом і потребами населення”.
Постійно роз’яснюючи свою позицію через пресу й радіо, ми
домоглися того, що батьки виявили волю привести до перших українських
класів 1 вересня 1993 року 85 відсотків своїх шести й семилітніх дітей
(хоча українців у Києві 72,5% від усього населення). Комісія навіть
схилила Київраду провести розмежовану на три рівні потреб у володінні
мовою (елементарний, галузевий і вільний) масову атестацію бюджетних
працівників міста і підготувала для цього обґрунтоване, строге й гнучке
Положення, яке не дійшло до голосування й не набуло чинності лише
через перенесення уваги депутатів на драматичні події у столиці. Цим
актом влади передбачалося створити при всіх районних і міському
виконкомах Києва атестаційні комісії та мережу курсів для підвищення
мовної кваліфікації. У частині “Правові засади” цього документа, що
пройшов експертизу й схвалення усієї вервечки необхідних інстанцій,
пояснювалося:
“2. Положення уточнює й диференціює рівні знання державної мови
України для різних посад і професій, де обов’язком є спілкування з
громадянами, діловодство, офіційне представництво і де володіння
українською мовою як знаряддям мислення, порозуміння, культури,
організації людей для справи разом з професіоналізмом у конкретній
галузі є важливим показником кваліфікації.
3. Положення не поширюється на професії, де знання державної
мови не є обов’язком, тобто залишається особистою справою громадян,
яка регулюється правами особи, а не державним правом. Наведений нижче
перелік посад і професій не охоплює усієї номенклатури, він доповнюється
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залежно від специфіки установ, підприємств і організацій і затверджується
відповідною комісією Ради народних депутатів.
4. Незнання державної мови не є підставою для пониження або
звільнення з роботи, якщо працівникові не надано передбаченої Законом
можливості оволодіти нею. Якщо така можливість надана, а після
закінчення навчання, термін якого не може бути довшим одного року,
працівник не задовольняє кваліфікаційних вимог, він має право на
повторне навчання протягом півроку за свій рахунок і переатестацію, яка є
остаточною.
5. Відмова працівникові в навчанні, як і відсутність ініціативи чи
необґрунтованого примусу з боку адміністрації, розглядається в
установленому порядку як порушення цього Положення з відповідними
адміністративно-правовими висновками”.
Про авторитет спілки лицарів українського слова говорять і такі
факти. Коли 1991 року Товариство гостро відреагувало на намір міністра
освіти звільнити випускників шкіл від іспитів з української мови та
літератури, той змушений був скасувати свій наказ. Восени того ж року
Київрада на відзначення незалежності України й свободи від
компартійного диктату ухвалила передати Товариству два колишні
райкомівські палаци. Обґрунтування було просте й не викликало сумнівів
у своїй справедливості: саме від компартії з її русифікаторською
ідеологією інтернаціоналізму й етноциду українська мова зазнала
найбільших утисків і втрат. Відповідно до рішень Президії Київради за №
106 і № 107 від 6 вересня 1991 року один будинок призначався для
центральних установ Товариства, інший - для Київського крайового
об’єднання. Перше з двох схожих рішень оприлюднила газета “Хрещатик”
13 вересня 1991 року. Попри термінологічний консерватизм (нам так і не
вдалося у ті часи переконати Київраду приймати замість “рішень” ухвали
чи постанови), це була неабияка перемога.
Зав’яжімо тут вузлик пам’яті, щоб зробити далі правильний
висновок, зіставляючи факти. Можна тільки дивуватися, чому, маючи на
руках законну ухвалу законної вищої влади столиці, а за плечима
політично відмобілізовані ТУМени, голова Товариства П.Мовчан, що рік
перед тим змінив Д.Павличка, і пальцем не поворухнув, аби здійснити
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переїзд у нові палати: на тлі швидкого перебігу подій минув бездіяльний
місяць і обидва будинки перебрала собі виконавча влада для своїх більш
настирливих прохачів і претендентів.
Не можу не згадати добрим словом своїх колег по Київраді, які
добре попрацювали на ниві національного відродження в українській
столиці. Це члени нашої комісії С. Лі (кореянка, чия вишукана українська
мова змушувала ніяковіти недорікуватих чинуш-малоросів), О.Кулик,
В.Щербина, А.Погрібний, В.Герасименко, Д.Щегельський, Ю.Карга, це
також депутати О.Глонь, С.Нечаїв, М.Стріха, О.Ващенко, М.Цимбалюк. За
кожним тут - десятки корисних справ.
Але вернімося у ті буремні дні, коли зроджувалося мовне братство.
При своїх початках Товариство української мови заснувало чимало
газет, зокрема центральну - “Слово”. Перші номери “Слова” 1989 року
робилися нами напівлегально, за умов дотримання конспірації, тобто
потай від небажаного ока, щоб уникнути нерідких тоді переслідувань з
конфіскацією тиражу. Які тільки напівкустарні газети-чвертки не ходили
тоді в Україні і її вируючій столиці! Ця нова журналістика гордо носила
синці від стражів старого ладу. Щоправда, за тих настроїв в українському
суспільстві жодний державний чи компартійний чин не міг відкрито
оголосити себе противником Товариства: надто великим був ризик
оскандалитися, - тож ніхто до нас не задирався й не присікувався, навпаки,
всі тодішні можновладці, котрі ледве не непритомніли від одного тільки
виду тризубів на лацканах, хотіли “бути у руслі” й сходити за
прихильників, порадників, навіть поборників. Адже ж і Закон про мови
прийняла тієї осені комуністична Верховна Рада. І секретар ЦК КПУ
Ю.Єльченко “захищав” українську мову з-за трибуни Установчої
конференції Товариства. Та все ж підстав для тривоги було доволі,
холодний погляд і тиха сапа недоброзичливців відчувалися. Для мене
особисто та тривога вже серед ніжних споминів. А видавалося “Слово” ось
як. Зібравши й відредагувавши матеріали, я їхав на Оболонь на квартиру
до свого друга науковця Юрка Оробця (так-так, ця доскіплива дзиґа тепер
у парламенті) - там був схований комп’ютер з голковим і лазерним
принтерами. Ми просиджували за набором вечори, а ночами мені
доводилося клеїти посторінково макет газети у себе вдома на кухні,
використовуючи для оформлення все, що підказувала фантазія, у тому
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числі співчутливо надані редакцією “Літературної України” узори в стилі
української вишивки. Кліше назви газети нам виготував художник
О.Ніколаєць з нарбутівського шрифту - воно не змінилося й сьогодні (хоча
газета - її редагує тепер О.Сопронюк - 1992 року відійшла від Товариства і
як незалежна змінила спрямування). Макет зменшувався через копіювач,
частково й розмножувався на ньому, коли доводилося чекати тиражування
в друкарні. Поширювали “Слово” по Україні осередки Товариства й
добровольці з числа ентузіастів. На мітингах і конференціях “Слово”
розходилося блискавично. Як зараз пам’ятаю: ліс рук за газетою біля
пам’ятника Шевченкові в парку навпроти червоного корпусу Київського
університету, пачки у студентів тануть прямо на очах. Ті, кому газети так і
не дісталося, полишають свої адреси. Сьогоднішня журналістика про таке
може лише у снах мріяти.
Про що це свідчило? Про те, що ідея відродження української мови
оволоділа широкою масою людей, які готові були на неї жертовно
працювати. Ніхто не загортав у ту газету ковбасу, бо був гордий з того, що
він українець, що зриває з себе колоніальні пута, що у нього є своя древня, багата й співуча мова. То було святе почуття, яким горіла і яке
леліяла наша спілка. І яким же циніком треба бути, щоб його через пару
років спаплюжити й задушити, а саму спілку - знищити.
Згадується й інше. Тепер це може видатися немислимим, але, щоб
видавати “Слово” цілком легально, на комбінаті друку, довелося ходити
Д.Павличкові й мені за високим дозволом до Л.Кравчука в його
компартійний кабінет у Цека, де майбутній Президент України обіймав
посаду завідувача ідеологічного відділу і, дебатуючи з Народним Рухом, у
міру своєї обережності підтримував його як противагу твердолобості й
зарозумілості свого цекістського оточення і як запоруку власної кар’єри,
яка без Руху склалася б зовсім інакше, тобто на тому, очевидно, й
закінчилася б.
Товариство ж української мови і Рух були ідейними близнюками,
нормою вважалося подвійне членство, навіть їхні центральні керівні
органи працювали поруч в одній кімнаті у Спілці письменників, яка тоді
перетворилася на вулик, а потім разом переїхали до будинку під номером
8 у Музейному провулку, звідки координувалася виборча кампанія 1990
року. По суті, то був штаб національної революції. Проте Товариство було
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зареєстроване, а Рух офіційного статусу не мав і діяв під юридичним
прикриттям і буквально під дахом Товариства, авторитет основоположної
ідеї якого додавав йому імунітету.
Певна річ, за тодішньої температури соціального організму, коли
українські міста були геть обклеєні листівками й вирувала стихія мітингів
на площах, політичні заборони вже не діяли. Але в тому, що дозвіл на
видання газети “Слово”, а отже, і на передвиборчу трибуну було отримано
без будь-яких офіційних застережень чи ідейних напучувань, є своя логіка.
Прикметно й те, що саме зі згоди Л.Кравчука тандем ТУМ-Рух передчасно
не розпався напередодні виборів до Рад, а був збережений як ціле зі
спільною адресою. Можу засвідчити істотну деталь: Д.Павличко ані шукав
благословення на прихисток для Руху в приміщенні Товариства, ані ставив
Л.Кравчука перед фактом спільного переїзду, той сам був певен, що такий
крок доцільний. Відбулася ця розмова 16 листопада 1989-го, тобто за
кілька тижнів після Установчого з’їзду Руху, хоча ще у березні того ж року
Л.Кравчук хлопчиком для биття був посланий від Цека до нас в
університет ім. Т.Шевченка агітувати проти створення Руху (для газет
заготовлено було вже й засуджамський проект ухвали) і на велелюдних
зборах отримав одкоша, “проковтнувши”, між іншим, чи не як найгіркішу
пілюлю, і мій виступ, що виявився не до шмиги офіційним “правдам”, цей фрагмент полеміки під назвою “Кому заважає Рух” опублікував аж у
січні 1990 року журнал “Прапор” (“Березіль”) і ходив листівкою на
виборах. Але то була вже інша епоха. Набув досвіду і Л.Кравчук.
Маневруючи між Сціллою щербиччини-гуренківщини й Харібдою
народного невдоволення, посадовий речник КПУ був чи не єдиним із
свого кола, хто сміливо йшов у мітинговий натовп і терпляче чекав, коли
йому дадуть слово, яке тут же освищуть; він таки знав, що любов і
ненависть у нерозвиненої молодої демократії, надто мітингової, часто
близькі й споріднені, слабко диференціюються і можуть перемінятися, як
сміх і плач у немовляти.
Тож не дивна мінливість і наших політиків перехідного періоду,
точніше, усталеність закономірності, що її І.Салій сформулював так:
“Лише дурні не міняються”. Коли в 1991-92 роках на кораблі “ТУМ”
забушувала пожежа, наш екс-голова, на той час уже почесний, який міг
охолодити палія-бешкетника, навіть не звертаючися до загалу, лише
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кулуарно гнівався на П.Мовчана, проте не кинувся рятувати своє дітище,
якому віддав стільки сил і хисту. Наш біловезький герой, котрий колись
було писав про двомовну творчу спадщину Кобзаря як про великий
інтернаціоналістський здобуток, а потім палко, хоч і не так красномовно,
як наш поет-трибун і теперішній посол, захищав українську мову на
мітингах і зборах, а ще й на других президентських виборах (коли
Л.Кучма підняв жупел двомовності), так і не провів в Україні подержавному активної, цілеспрямованої і конкретної мовної політики, якою
завжди відзначалося здобуття народами незалежності. 37 депутатів
Київради навіть направили йому запит такого змісту: “...Чому в Англії Ви
говорите українською мовою, а у себе на Луганщині - не... англійською?
Чому Ви утверджуєте в українському суспільстві право не розуміти
українську мову і не вважати знання її ознакою українського
громадянства?” (“Хрещатик”, 2 березня 1993 року).
1991 року Товариство української мови налічувало 140 тисяч членів.
Але навіть не в числі була його сила: воно могло своїм авторитетом
впливати на події. Духовна енергетична потуга Товариства була рушієм
національної революції в Україні, що її воно здійснило разом з
численними громадськими спілками й партіями демократичного
спрямування, чимало з яких вийшло з його ж таки колиски. Прикметно,
що у Головній раді Товариства серед 127 її членів були тоді політики і
державники Ю.Бадзьо, В.Гейченко, С.Головатий, Б.Горинь, І.Драч,
М.Жулинський, І.Заєць, Ю.Зима, Р.Іваничук, М.Косів, Р.Лубківський,
В.Мулява, П.Осадчук, Ю.Оробець, Д.Павличко, В.Панченко, Л.Пиріг,
А.Погрібний, Л.Танюк, В.Яворівський, а також письменники Д.Білоус,
В.Бровченко, О.Гончар, Г.Гордасевич, І.Дзюба, Л.Костенко, Ю.Мушкетик,
С.Плачинда, Д.Чередниченко, В.Шевчук, літературознавці С.Білокінь,
Р.Гром’як, В.Довгич, В.Дончик, П.Кононенко, В.Ярмоленко, мовознавці
А.Бурячок, С.Єрмоленко, Т.Кияк, Г.Півторак, О.Пономарів, академіки
В.Русанівський і В.Скопенко, професори з США Р.Воронка і Б.Кравченко,
інші учені, відомі журналісти, редактори газет, космонавт П.Попович,
митці І.Гончар, В.Захарченко (Кубань), Ю.Іллєнко, Т.Лящук, А.Мокренко,
Л.Ященко.
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Хоч як це не парадоксально, але вирішальними, коли не фатальними,
для долі Товариства виявилися серпневий путч 1991 року в Москві,
формальна заборона компартії і проголошення незалежності України.
У вересні 1991 року, коли державні структури, зокрема й деякі,
очолені демократами, почали ділити й переділювати компартійне майно,
голова Товариства П.Мовчан загорівся ідеєю перебрати й підкорити собі
Товариство “Знання”, яке мало неабияку матеріальну базу в кожній
області і в кожному місті України, але слабшало, переживаючи природну
ідеологічну кризу. Підтримку П.Мовчанові обіцяв тодішній прем’єр
В.Фокін, від якого чи через якого, очевидно, прийшла й сама ідея
експропріації. Хто її підказав, яка політична сила і в тиші чиїх аналітичних
кабінетів виплекала - про це, як було вже сказано, здогадатися неважко.
Достатньо замислитися над тим, кому, чим саме й чому заважало
Товариство. До речі, й сам В.Фокін, пішовши у відставку, став одним з
чільних керівників руху військово-промислового комплексу й колишнього
партапарату за інтеграцію з Росією.
Ця зваблива ідея передбачала суто агресивні, більшовицькі методи
здійснювання і вже тим таїла небезпеку дискредитації Товариства. Вона
була розрахована на притлумлений і загальмований імунітет, на те, що
націонал-демократи не позбавлені родимих плям комвишколу, на інстинкт
ласого до оселедців булгаківського Шарикова, девізом якого було “забрати
й поділити”.
А сталося це так. 12 жовтня 1991 року в Києві П.Мовчан зібрав, як
на пожежу, сотню активістів Товариства від областей для наради, яку
всупереч Статутові, без жодних попередніх обговорень і виборів делегатів,
без згоди фундаторів і Головної ради тощо оголосив Третьою
конференцією. Мов літній сніг, упала на голови новоприбулих пропозиція
негайно заснувати нову організацію. Тут же було зачитано нашвидкуруч
списаний у Товариства “Знання” Статут Всеукраїнського Товариства
“Просвіта”, яке все у всіх (“Громади”, “Просвіти”, ТУМу, “Знання”)
успадковувало і мало головним завданням “поширення знань серед
населення”. Завдання високе, благородне, всеохоплююче, вселюдське,
космічне - не якесь там “дратливе” й “вузьке” відродження української
мови. Спілка, що взялася повернути мову народові, за оцінкою П.Мовчана
стала “анахронізмом”, непотрібом. Звісно, планувалося “реформувати”,
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перевиховуючи, і “Знання”, а передусім забрати у нього - тут доречно
послатися на лист ініціаторів нової “Просвіти” до Уряду - усі “кошти,
споруди, матеріальні й технічні засоби”, які державою “щедро надавалися
Товариству “Знання”, бо воно “виконувало замовлення компартапарату,
було структурою забороненої КПУ” (див. “Літературну Україну” за 14
листопада 1991 року). Журавля у небі так азартно баглося, що засліплений
розум не сприймав реалій, адже майно “Знання” не належало райкомам чи
Цека.
Звичайно, така приголомшлива авантюра викликала на нараді різкі
протести першозасновників Товариства, які потім опублікували десятки
статей, доводячи, що мовна ситуація в Україні неблагополучна і потребує
довготривалої копіткої праці, об’єднання зусиль і що “реформація”, а по
суті - розчинення, ліквідація єдиної організованої сили, увага й дія якої
зосереджені на цій конкретній проблемі, - а вона, проблема, власне, й
згуртувала людей у спілку, - це недомисел, легковажність, підступ, зрада,
злочин. Про це, зокрема, писали В.Яременко, А.Мокренко, А.Кіндратенко,
В.Куєвда, Б.Степанишин, С.Шулепа, В.Білецький, Р.Іваничук, А.Петрова,
чимало професійних журналістів. Прикметні назви тих статей:
“Української мови вже немає” (“Голос”, 16.10.91 р.), “ТУМ повинен
жити!” (“Урядовий кур’єр” № 12, 19.3.92 р.), “ТУМ ліквідуватися не хоче”
(“Вечірній Київ”, 14.4.92 р.), “У стилі аперкоту (Чи прислужилася ТУМові
“Просвіта”)”, “Посієш вітер...”, “Нострадамус і... мова Борисфена”
(“Культура і життя”, 29.2.92 р., 25.4.92 р., 23.5.92 р.), “Може, хоч наші діти
заговорять українською мовою (Майже детективна історія війни
П.Мовчана... зі своїм же Товариством)” (“Дума” № 8, червень 1992 р.),
“ТУМ чи “Просвіта”?” (“Рада”, 30.10.92 р.; “Новий час”, 27.6.92 р.),
“Троянський кінь, або ж Чужий серед своїх” (“Київський вісник”, 16.12.92
р.) і т.п. Засновуйте нове товариство, - казали оборонці ТУМу, - але не на
кістках нашого. “Нікого не можна примушувати вступати до будь-якої
асоціації” - так сказано в Загальній декларації прав людини.
Втім, ні в жовтні, ні в листопаді 1991 року, коли 6 із 25 членів
Центральної управи на чолі з П.Мовчаном оголосили згадану чолобитну
до Уряду і хрестовий похід проти “Знання”, ніхто не сприйняв цієї
кавалерійської витівки всерйоз. Рядові ТУМівці або не помітили її, або
проігнорували. Україна тоді готувалася підтвердити свою незалежність
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референдумом, тож було не до формальностей нижчого рангу. Та й
учасники наради були певні, що жовтневого перевороту не сталося. Навіть
саме неблагополучне “Знання” не сполошилося на такі зазіхання, а
незабаром спокійно перереєструвалося, піднісши “неопросвітянам”
гарбуза, або, коли хочете, велику дулю, і змусивши їх шукати ласки й
фондів в Уряду, адже “низи” відмовилися утримувати їх своїми внесками.
Тим самим громадська організація, що постала з ентузіазму й жила працею
та коштом членів (мені не соромно згадати, що перше “Слово” вийшло на
мою доцентську платню), зробила значний крок до втрати своєї
незалежності. Адже відомо: хто платить, той і замовляє музику. Це було
придумано геніально - найняти Урядові громадську спілку, залізши
черв’яком їй у самісінький мозок. Наступним кроком могло б бути лише
бюрократичне посадництво. І тоді - яка мова, який вплив на мовну
політику через виборні Ради?! Проте серед частини братчиків був
посіяний сумнів, чи не пишуться статути лише про людське око, чи діло
має обов’язково вкладатися в слово. Мовляв, ми ж бо залишаємося ті самі і
знаємо, чого хочемо.
Лише коли в січні 1992 року Міністерство юстиції зареєструвало на
підставі сфальшованих документів Всеукраїнське Товариство “Просвіта”,
17 крайових організацій збагнули, що втратили свій центр і забили на
сполох, офіційно зажадавши від Центральної управи негайно скликати
Надзвичайну конференцію, 13 послало протести ще й у Мінюст. Про
фальсифікацію (фабрикацію документів, вписування відсутніх осіб,
підтасовку голосів тощо) писало 1992 року кілька газет, тобто свідків ніхто їх не взявся спростовувати. Міністерство юстиції отримало детальну
експертну оцінку процедури “реорганізації” ТУМ “Просвіта” за підписом
члена Колегії адвокатів Києва С.Захарченка, який налічив більше десяти
серйозних порушень. Його висновок: кожної з них достатньо, щоб визнати
процедуру такою, що не має юридичної сили. Юридичний олімп
усвідомив, що дав маху, і припинив діяльність “Просвіти” до прийняття
ухвал очікуваною конференцією. А потім, - звісно, не з примхи, а під
тиском, - раптом передумав стояти поперек П.Мовчанові і усунувся від
справи: мовляв, розбирайтеся без нас, ми не слідчий орган, ми реєструємо
те, що нам подають.
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Ліквідація ТУМ і сьогодні нечинна. 1992 року першим визнало це,
відреагувавши на майже таємну реєстрацію ВУТ “Просвіта”, наше
університетське Товариство. 31 січня ми Радою прийняли заяву, якою
мотивували свою волю залишатися самими собою. Вона була 8 лютого
зачитана на Київській крайовій конференції, розіслана і 12 лютого
викладена “Вечірнім Києвом” (у статті С.Синякової “І тоді вони сказали:
“Годі!”). Коли звістка облетіла Україну, такі заяви посипалися звідусіль,
зашуміла преса (див., напр., огляд професора В.Яременка в “Урядовому
кур’єрі” за 19 березня 1992 року).
Центральна управа, колись монолітна, а тепер розколена, довго й
поважно мовчала, а потім зібрала нарешті 11 квітня Головну раду, яка за
Статутом єдина мала право скликати конференції (перед жовтнем вона з
такою метою не скликалася і крайові конференції не проводилися). Ця
квітнева Рада перетворилася в скандал, бо голова Товариства не хотів
ніякої конференції і півтори години лише доводив неспокійному залові
своє право керувати мікрофоном. Дехто вже пішов, і назавжди, але за
конференцію все ж було проголосовано, коли збори повів письменник
Р.Іваничук. І тоді П.Мовчан вирвав з рук головуючого мікрофон і заявив,
що ухвали Ради не визнає і проведе свою конференцію восени. Тобто взяв
курс на відвертий розкол, якого прагнули уникнути всі колишні
однодумці.
Він знав, що казав: на той час Секретаріат, що теж був повстав, бо
складався з людей, які прийшли працювати заради ідеї, - а саме
Секретаріат мав готувати конференцію, - був значно “почищений”; лояльні
новачки роз’їжджали по областях і, обіцяючи фокінські ставки тим, хто
раніше спирався на членські внески, а то й діючи грубим тиском,
спричиняли локальні розколи. Де не вдавалося - блокували заходи,
банківські рахунки, обіг інформації, демонстративно утворювали
паралельні структури. У Сімферополі для цього було підключено місцевий
осередок УРП, у Донецьку знято з реєстрації крайове об’єднання, що
неухильно дотримувало свого статуту. Погрожував П.Мовчан знищити і
наше Товариство, навіть виставив себе на глум перед університетом,
надіславши ректорові плаксивий і слинявий наклеп “для вжиття заходів”.
Прикметна деталь: саме в той час, коли “самоліквідовувалося”
Товариство української мови ім. Т.Шевченка, Мінюст зареєстрував
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Товариство російської мови ім. В.Некрасова, яке основною програмною
метою висунуло надання в Україні державного статусу російській мові.
Третя Надзвичайна конференція ТУМ була таки підготовлена - але
не Секретаріатом, а Оргкомітетом з представників від крайових об’єднань,
які сукупно покривали понад 90 відсотків членів і провели свої місцеві
конференції, де обрали й делегатів. 30 травня Оргкомітет, до якого
входило 22 чоловіка, доповів нараді голів, що зібралися у Києві, про
готовність до проведення форуму (знаючи про цю нараду, П.Мовчан днем
раніше терміново влаштував у Херсоні обговорення роздачі штатних
ставок). Конференцію було призначено на 27 червня 1992 року. Делегатів
у Києві чекали мандати, зал, місця у готелях.
Але за кілька днів до події П.Мовчан, передчуваючи, що вона
спричинить неминучий крах його політичної кар’єри, уговтав Р.Іваничука
виступити по телебаченню й оголосити, що конференція переноситься на
осінь, при цьому пообіцяв, що сам проведе її і піде у відставку. Той
повірив і виступив, бо не хотів ані розколу, ані скандалу напередодні
Світового Конгресу українців. Ясна річ, що після цього Оргкомітет мусив
дати відбій і саморозпуститися.
Залишається тільки додати, що ані тієї осені, ані наступної обіцяної
конференції скликано не було, хоч увесь цей час перетрушений
Секретаріат і особисто віддані голові рештки Центральної управи
напористо й тонко “реформували” Товариство по областях, гіпнотизуючи
громадськість мильними телебульками про свою силу й благополуччя.
Ходив навіть анекдот, що в продаж надійшли телевізори із зображенням
П.Мовчана на екрані.
Конференцію під назвою Четвертої проведено було аж у грудні 1993
року в піднесеній і романтичній атмосфері святкування 125-ліття
“Просвіти”, що й визначило її результати. Більшість членів колишньої
Центральної управи, Головної ради, Секретаріату не отримала ані
мандатів, ані запрошень - для найактивніших на дверях було виставлено
варту... П’ята ж, що прибрала вже назву з’їзду, чекала свого часу ще три
роки і негаразди на ній “Україна молода” від 10 грудня 1996 року
визначила як розкол, оповитий мороком таємниці. Лише почасти
просвітив її голова контрольної інспекції ВУТ А.Буртовий, що розказав у
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газеті “Солідарність” (№ 23-24 за грудень) про кричущі фінансові та інші
зловживання і порушення Статуту - звітувати з трибуни йому не дали...
Що ж, побажаймо незаконно народженій організації, яка таким
диким способом утвердила своє ім’я, лише успіхів на ниві просвіти. Хай її
ловить світ по Інтернету і Євробаченню, хай вишуковує по книгарнях її
бестселери. Словом, хай не тяжіє над сином гріх тата-ґвалтівника чи
прокляття покійної матері, примушеної сконати при пологах заради чужої
примхи. Хоча не завадило б при цьому уточнити, хто, кого, в який спосіб і
в яких саме мудрості й цнотах має просвіщати.
Товариствам же української мови - своє робить. Такі ще
розпорошені по Україні і за її межами. Одні уперто зберігають свою
самоназву й статут, залишившися формально у структурі “Просвіти”, інші
різко відмежувалися від ВУТ, як-от Організація Захисту української мови
(ОЗУМ), котра якийсь час мала і свою газету. У Києві крайовий статус
офіційно мають і ТУМ “Просвіта”, і ВУТ “Просвіта”, проте мовне обличчя
столиці “нагадує найгірші часи іноземної окупації”. Такий діагноз
нещодавно поставило наше університетське Товариство у листі до голови
міської держадміністрації, вимагаючи привести мовний режим міських
служб у відповідність до законодавства і позбавити ліцензій фірми, які
його порушують (детальніше див. у “Молоді України” від 15 листопада і
19 грудня 1996 р.).
ТУМівці нашого університету ніколи не міняли своєї чіткої і ясної
мети, яка вже восьмий рік, від початку 1989-го, гуртує нас під програми дії
(як спілка з власним Статутом ми зродилися з кільканадцяти осередків 14
грудня 1989 року). Відтоді наше Товариство наполегливо шукає способів
розв’язання мовної проблеми в Україні. Зараз тільки у нашій Раді 18
учених. Гадаю, ми набули неабиякого досвіду переконувати людей у
справедливості наших домагань. Та й чимало заходів провели, видань
поширили. Ми не відкидаємо просвіти з-поміж інших засобів, але засіб не
замінить нам мети, він без неї - ніщо. Ми питаємо себе: якою має бути
просвіта в університеті, де здобувають вищу освіту, де навіть професура
постійно сама вчиться? Ми і Лінгвістичний навчальний музей на 200 кв.м.
заснували тут з певним прицілом - як мозковий центр (про нього див. у газ.
“Рада”, 23.10.93 р., а краще відвідати). Але насамперед допомогли ректору
розвернути на 180 градусів мовний курс освітнього флагмана. Маючи своє
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приміщення й матеріальну базу, ми опікуємося тим, щоб видавати щось
своє, зокрема з мовної політики і культури мовлення, проводимо конкурси
студентських досліджень. Але ми свідомі того, що усього цього для
досягнення нашої мети мало, що право народу бути самим собою на своїй
споконвічній землі треба як доводити особистим прикладом і науково,
ширячи знання мови і про мову, її природу і можливості, так і обстоювати
політично - гуртом, щонайбільшою толокою.
Наслідки припинення погоджених кумулятивних дій таких
Товариств в Україні надто очевидні, щоб їх не помітити. Русифікація через
газети, книговидання, відео, бізнес, торгівлю навіть посилилася, до неї
додалася ще й англізація. Мільйони розмовляють колоніальним суржиком.
Обиватель щодалі зухваліше винуватить українську мову у всіх негараздах
у країні, і ніхто з неопросвітян не просвіщає його в тому, що від зміни
літери “в” на “л” у слові “ковбаса” продукт ані додасть у вазі, ані
подешевшає. А державі, схоже, до стану корінної мови немає ніякого діла.
Нагору не догукаєшся: глухим мовчунам при портфелях вигідний стан
мовної нерозвиненості, занімленості, а отже, й терплячості та
легкокерованості людської маси, адже мова - знаряддя розуму, “ясна
зброя”, яку вони самі, як свідчить недорікувате парламентське й урядове
“двоязычіє”, не спромоглися хоча б заради пристойності освоїти. У
політиці мова народу стала розмінною монетою, надто перед виборами.
Теза В.Яворівського “буде держава - буде й мова” не справдилася.
Зате підтвердилася відома істина: щоб знищити могутню спілку
однодумців - не треба її переслідувати (крий Боже освітити їй шлях
ореолом великомучениці). Досить її очолити, розкласти зсередини,
накинути їй закон зграї, підсадивши амбітного крикуна-пройдисвіта,
щоб відлякував своєю мораллю одних і принаджував інших, а
найкраще - підмінити їй і відібрати у неї святу ідею.
Але ідея - житиме. І поки діє бодай один братчик - живе й
братство.
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Ми йдемо!
Нариси з iсторiї
Донецького обласного Товариства
української мови iм. Т.Г.Шевченка першої масової нацiонально-демократичної
громадської органiзацiї Донеччини

В.Бiлецький, В.Оліфіренко‚ В.Тиха, М.Любенко,
ФОлехнович В.Ребрик, Г.Гордасевич

За загальною редакцiєю

д-ра Володимира Бiлецького В.С.
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