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За вас правда, за вас слава і воля святая!

(Закінчення на 2 стор.)

Зустріти і зробити Роком перемог!

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:

Леонід БАГАШВІЛІ  про систему ЛЮБОНЕНКА, 
ВІЛКУЛА, про 500 гривень та про інше;

До десятиріччя газети «Промінь Просвіти.  Рік 
2007-й;

Про спротив владі часів Великого терору на 
Криворіжжі  в документах;

Календар на березень «Історія України: події і 
особистості»

Криворізький Майдан Криворізький Майдан 
потребує невідкладної потребує невідкладної 

реанімації!реанімації!
Ще всередині грудня минулого року наш часопис у своїй 

публікації оптимістично відзначав: «Майдан живе і перемагає». 
На той час ця констатація відповідала самій реальності, здатній 
вперше за всю постсовєцьку історію Криворіжжя відсторонити 
від влади закостенілу проросійську «православно-комуністичну» 
місцеву «еліту». І в цьому успіхові самі партії відігравали мінімальну, 
а то й зловісну, роль. Адже всім відомо про те, що  міські представ-
ництва щонайменше трьох парламентських партій вдалися до па-
разитування на організмі Майдану. Та, попри всю «зміїну гнучкість» 
різноманітного партійного «активу», пересічний майданівець свято 
вірив у те, що, повернувши справедливе право проголосувати 
наново і непідробно, стане можливим позбутися остогидлого 
номенклатурного альянсу, який, як здавалося, засів у міських 
управлінських кріслах назавжди.

Тепер ці надії відходять у минуле. З чим ми входимо в новий, 
вистражданий, виборчий процес? Чуда не сталося. Зараз все 
розвивається за знайомою до болю схемою міжпартійної бороть-
би патріотичних державотворчих сил за забезпечення крісел для 
себе улюблених. Збудована тяжкими зусиллями єдність учасників 
Майдану і виборців, які увірували у цінності Майдану, починає роз-
диратися політиками на маловартісні шматки. Зараз можна впев-
нено сказати, що у Кривому Розі жодна із партій, крім вілкулівської, 
розраховувати більше ніж на 10 відсотків голосів не може. І за цих 
обставин досягнення кандидатом МИЛОБОГОМ прихильності по-
ловини тих, що взяли участь у виборах, можна вважати унікальним 
результатом консолідації антивілкулівських сил.

Як у подібних випадках поводять себе стратегічно мислячі 
політики? Вони роблять все, щоб закріпити досягнутий успіх! 
Що в цей час роблять криворізькі младополітики? Не подолавши 
головокружіння від успіхів, вони спрямовують свої зусилля на 
розхитування спільно збудованої фортеці. Кожному зрозуміло, що 
вперше досягнутим успіхом у напрямку досягнення народовладдя 
у нашому місті був виборчий результат кандидата МИЛОБОГА. 
Та тільки з’явилися перші ознаки можливого призначення нових 
виборів, як «дружні партії» силами свого активу кинулися «шукати» 
ліпшого кандидата, і, звичайно ж, від своєї партії. На мітингах про-
довжувалося проголошення закликів про необхідність підтримки 
єдиного кандидата на виборах міського голови, але кожен мав 
на увазі саме свого. Процес спільного гуртування сил загаль-
мувався, ім’я МИЛОБОГА не стало символом їхнього єднання, 
спільне інформаційне поле так і не народилося. І ці недоліки та 
промахи незабаром у виборчих перегонах стовідсотково обіграють 
експлуатовані ВІЛКУЛОМ засоби масової інформації.

Невідомо, чиєї належності біг-борди про «галичанський поря-
док», який сам по собі набагато ліпший від існуючого криворізького, 
підсилюють відособленість «Самопомочі» від спільного наступаль-
ного процесу, оскільки всі майданівці справедливо вважають, що 
справа наведення порядку у владі є спільним завданням, а не 
прерогативою лише «Самопомочі», яка без інших, як і раніше, не 
може розраховувати на більше ніж 10 відсотків голосів виборців і, 
тим більше, - одноосібно порядок не здатна навести. А відсутність 
однозначної заяви «Самопомочі» про те, що вона просить і надалі 
підтримувати кандидата МИЛОБОГА, остаточно збиває з пан-
телику звичайного виборця, якому завжди складно вибирати 
прізвище свого кандидата, посіяного серед кількох десятків 
претендентів. Особливо, - якщо він не «примелькався» в засобах 
масової інформації, які на теперішній час майже стовідсотково 
залежні від виконавчої влади.

 Безперервний процес просування в інформаційному полі 
єдиного кандидата від сил Майдану провалився. І, як кажуть га-
личани, нема на те ради. У підсумку гіркі розчарування впадуть 
не лише на голови криворіжців, їх мають пережити всі патріоти 
України. І щоб передбачити це, навіть не треба бути пророком.

                                                                            
                                                             Микола КОРОБКО

Криворізька міська влада (так 
само, як і Путінська)  нізащо не 
зізнається в тому, що вона ре-
ально робить, оскільки дії ці – на 
кшталт інформаційної гібридної 
війни проти українців. І останній 
приклад – це розміщення в місті 
великого числа білбордів з на-
писами про те, що коли одна 
із політичних сил прийде до 
влади, то в Кривому Розі «га-
личанський порядок наведе». 
І не важливо, чи то самі місцеві 
таке придумали, чи комусь 
іншому дозволили наштовху-
вати громадян одного регіону 
на інші. Головне, що посприя-
ли. Стосовно цього мені вида-
лися дуже доречними слова з 
виступу народного депутата 
України Семена СЕМЕНЧЕНКА 
на не дуже багаточисленному 
віче в Кривому Розі 21 лютого: 
«…Просто треба замінити той 
злодійський порядок, який  є 
у місцевій  владі, потрібно, 
щоб він став криворізьким. 
А так – це просто розколю-
вати людей, як раніше було, 
- на три сорти. У Донбасі 
це, наприклад, призвело до 
війни. Але ми тут перемо-
жемо, бо за нами – правда». 
Інша справа, що у мене немає 
впевненості за нинішнього 
рівня організованості  в такій 
перемозі  над ще діючою вла-
дою на чолі з тимчасово ви-
конуючим обов’язки. А те, що 
такими діями (і не тільки ними) 
місцеві владці сприяють роз-
палюванню вогнища  війни в 
нашому регіоні (я вважаю, що 
громадянської), то, за моєю 
оцінкою,  це справді так. 

І це при тому, що в місті 
с ф о р м о в а н і  н а  в е л и к и х 
п і д п р и є м с т в а х  г і р н и ч о -
металургійного комплексу 
(де працюють тисячі й де-
сятки тисяч виробничників) 
цілком слухняні волі тамтешніх 
адміністрацій колективи, які за 
покликом ВІЛКУЛА «сотоваріщі» 
готові виконати будь-який на-
каз. І йти «не в ногу з масами» 
у випадку такого (швидше за 
все, - таємного, непублічного) 
наказу  там майже нема 
кому, бо членів незалежних 
профспілок у тих колективах –  
це (найпоширеніше) – десятки, 
а то й одиниці проти тисяч «на 
всьо согласних» профспілчан 
ще «совєтской пори». Причо-
му у криворізьких  незалежних 
профспілкових організаціях  
минулого року справи набагато 
погіршилися, оскільки фактично 
розпалася первинна організація  
на шахті «Гвардійська» ПАТ 
«КЗРК» й значно посилив-
ся тиск з боку адміністрації  
ПАТ «Євраз «Суха Балка» на 
членів тамтешнього НПГУ. А, 
наприклад, на Центрально-
му гірничо-збагачувальному 
комбінаті членів незалежної 
профспілки – тільки двоє. До 
речі, минулого року  в нашій 
газеті були публікації про на-
падки з боку адміністрації на-
званого комбінату на  члена 
НПГУ Андрія ШТІБЕЛЯ лише 
за те, що він почепив (з любові 
до Української держави) на 
каску й носив під час роботи 
значок тризуба. На нього там 
була організована масована 
атака і на патріота України по-

справжньому тиснули. Та так, 
що у справу втрутився навіть 
місцевий відділ СБУ (Зокрема, 
в травневому числі за 2015-й  
рік  під рубрикою «Громада чи 
стадо? Перевірка вчинками» ми 
про це писали). То можна тільки 
уявити, якими можуть бути дії, 
коли влада почне вислизати з 
рук сьогочасних керманичів! 
Тоді розміщення таких білбордів 
з написом про «порядок» може 
видатися світлою казкою!..

А якщо до цього додати став-
лення  місцевих владців до 
державної української мови, 
замість якої чимало посадовців, 
починаючи з ВІЛКУЛІВ (батька 
й сина), з телеекранів поси-
лено пропагує державну мову 
агресора під час російсько-
української війни, якщо дода-
ти ще й використання по місту 
на плакатах з привітанням  
Юрія ВІЛКУЛА ветеранів 
війни орденської стрічки,  яку 
українські патріоти відверто 
називають «сепаратистсь-
кою»,  якщо проаналізувати 
ставлення місцевої влади 
до єдиної в місті незалежної 
україномовної газети, то мож-
на з великою вірогідністю 
підсумувати, що місцеві владці  
не консолідують  жителів  ве-
личезного українського міста 
навколо всього українського, 
а сприяють своїми діями ви-
никненню й розпалюванню 
конфліктів між громадянами, 
що (не дай Боже!) можуть при-
звести і до війни.

          Сергій ЗІНЧЕНКО

ВЛАДА  СПРИЯЄ
РОЗПАЛЮВАННЮ ВІЙНИ.
Г Р О М А Д Я Н С Ь К О Ї

Немає страху, немає відчаю. 
Читаю в очах лише: «Так 
потрібно, ми потрібні одне 
одному». Неймовірні люди... 
Прийти і підтримати цих лю-
дей — найменше, що ми може-
мо зробити. Екран транслює 
засідання Ради. 20 лютого 2014 
року. Ми з подругою принесли 

оголошення про пошук хлопчи-
ка, який, імовірно, може бути на 
Майдані. Передали на сцену. 
Виходить ведучий, здається, 
Нищук, але боюся помилитися, 
вони одне одного змінюють. Він 
зачитує звернення майданівців. 
Ми стоїмо під сценою. Вражен-
ня, що ти дихаєш змінами.

Раптом люди розступа-
ються і промовляють: «Герої! 
Герої! Герої!». Я їх бачу, але 
не вірю. Труни пливуть на ру-
ках людей. Це так, як хтось із 
близьких помирає, і ти не мо-
жеш повірити, що це відбулося 
саме тут і з тобою. Священи-
ки відспівують загиблих. Люди 
хрестяться. Але не всі. І я серед 
не всіх. Іноді священики кажуть 
мудрі речі. І в Луганську мені 
казали... Ну, досить спогадів. 
Сьогодні одна ніч одним ка-
дром.

«Пальцями я затулила йому 
артерію на шиї... ми разом 
приїхали з Харкова 1 грудня. 
Такий чудовий хлопець!.. Таких 
людей дуже мало. Потім ми не 
знали, що з ним і як. У середу 
зустріли вранці, зустріли його 
біля Козацького готелю. Ми 
обіймалися. Так раділи, що всі 
наші живі. А сьогодні я дізналася, 
що його вже з нами немає...» 
— дівчина зі сльозами на очах 

Перша ніч на МайданіПерша ніч на Майдані
Здається, що відтоді минуло не два роки, Здається, що відтоді минуло не два роки, 

а двадцять...а двадцять...
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вже не в силах стримувати ри-
дання. Хлопець намагається 
її пригорнути. Вона б’є його 
щосили кулачками. Відвертаю 
погляд. Потрібно щось робити. 
Йдемо і запитуємо у людей, що 
потрібно робити. На польовій 
кухні знаходиться місце і для 
нас. Холодні руки поступово 
звикають до таких самих хо-
лодних харчів. Люди підходять, 
починаємо розмовляти, настрій 
трохи пожвавлюється. Сльози 
лише підступають, коли прихо-
дять хлопці з барикад. Хочеть-
ся їх розцілувати. Натомість 
відпоюю молоком.

Приходять молоді люди з яблу-
ками, бананами, цукерками, го-
товими бутербродами, вареною 
картоплею. Дякуємо. Дівчина 
підійшла у шоломі з бітою. Для неї 
— солодке і смачний польський 
сир. Ще дівчина у лікарському 
халаті й у шоломі. Підійшла і 
мовчить. Пропонуємо, все що 
маємо. Дівчина каже: «Я не знаю, 
що мені потрібно». Її губи трем-
тять. Тут явний шок. Вона побігла 
кудись, і я шкодую, що не побігла 
за нею... Приходить перекуси-
ти журналіст з Ізраїлю разом зі 
своїми українськими новими 
знайомими. Моав — його зва-

ти. Спілкуємося. Нові друзі його 
залишають. Приходить ще один 
англомовний киянин. Вимова — 
екселент, без акценту. До нашої 
розмови приєднується угорець 
— волонтер. Він — «лав Юкреін». 
І ми любимо Угорщину.

Ось бачу чоловіка трохи 
напідпитку. Щось кричить про 
Веймарську республіку. Закоп-
чений весь такий. Мабуть, про-
гнали з барикад, бо панікерам 
там не місце. «Не лайся!» — 
зупиняють його хлопці. Але 
п’яниця панікує знову. Не 
розумію, чи шкодує він за за-
гиблими, чи за тим, що сам 
залишився живим. Модерний 
і моторний хлопець починає 
з ним спокійно спілкуватися. 
Каже, що психолог і готовий 
його вислухати. Вони вже ку-
дись ідуть. Далі. Підходило 
двоє бомжів по черзі. Один 
сказав: до 18 лютого життя на 
Майдані йому здавалось Еде-
мом. А ось хлопці з Укрбудинку. 
Їм побільше сала накладаємо 
на бутерброди. Люди попри-
носили консервацію і варення, 
і солоне сало в банках, і мед, і 
соки, і продовжують нести.

Повертається старий знайо-
мий Моав. Людей уже менше, 
а бутербродів багато. Десь 
північ. Наша допомога, окрім 
стовбичення, вже не потрібна. 
Рушаємо до Михайлівського. 

Моав із нами. Пояснюю йому, 
що у Михайлівському люди 
шукають захисту. Намагалася 
англійською йому пояснити, 
що ми йдемо туди допомагати, 
бо там ночують поранені. Він 
зрозумів, що ми йдемо туди но-
чувати. «Ні! — кажу, — ми йдемо 
займати голову і руки хоч яки-
мось ділом. Аби не залишатися 
на самоті. Із своїми думками». 
Сортуємо медикаменти, тро-
хи позамерзали. «Будь ласка, 
— ще одні волонтерки пропо-
нують, — светрик, шкарпетки, 
рукавиці». Аж веселіше стало! 
Після чаю і пігулок від горла жит-
тя налагодилося. Далі нас знову 
чекають бутерброди. Вірніше, їх 
приготування. Знайомимося з 
Юлею із Франківська. Українка 
— наче з картинки. Стримана, 
достойна, впевнена, витонче-
на, працьовита. Ах, чорноока 
з довгою косою. Вчиться на 
журналіста. Бажаю тобі, Юлю, 
розкоші працювати чесно і з за-
доволенням.

Годинник показує п’яту ран-
ку. Сідаємо біля бочки грітися. 
Згадуємо дитинство. Поряд 
студенти мріють, ким би вони 
хотіли працювати: перекладача-
ми на Бі-Бі-Сі, письменниками: 
«Ти хочеш, як наші викладачі, 
понаписувати книжок, а потім 
не ставити залік тим, хто не 
придбав їхньої книженції?» — 

«Ні, я хочу, щоб до мене при-
ходили студенти й запитували, 
де можна дістати вашу книж-
ку». Філософствуємо про життя 
і смерть, про виховання дітей. 
Про політику — ні слова.

З’являється чоловік у шоломі. 
Питає, чи є дівчата? Ми йдемо 
кудись. Такі поважні, закатуємо 
рукава, власне, я думала про 
ганчірку з відром. А чоловік у 
шоломі підводить нас до халабу-
ди, відкриває простирадло, що 
замінює двері, а там... обігрівач 
і місце для сну! Але який уже 
сон? Скоро на метро... і в душ. 
Підійшла жінка. Оксана. Роз-
мовляли і про Голодомор, і про 
Киргизію, і про колективізацію, 
і про жіночу красу. Приходить 
Вова, налаштовує мені wi-fi. 
Емігрант, живе у Бельгії. Це він 
домовився про бельгійську до-
помогу для Майдану.

Світає. Виходжу. На столику 
книжки сучасних українських 

письменників. Ба! Знайомі об-
личчя: Кузьма, Карпа, Жадан, 
Горовий... Ні, я точно тут не 
пропаду. Тепер би не піддатися 
ейфорії.

P.S. Отак я провела першу 
ніч на Майдані. Вдома, тобто 
на Луганщині, цю історію не 
розповідаю. Не хочу зайвий 
раз псувати нерви людям, і без 
цього винна і не винна, горда і 
пригнічена, запальна і байду-
жа. Мені здається, що відтоді 
пройшло не два роки, а двад-
цять... Аби тільки було в нас у 
всіх життя.

Ярослава ЦИБУЛЬСЬКА, 
фото РЕЙТЕР МАЙДАН.

газета «День», 
19 лютого 2016 р.
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 МЕНІ відомі два типи 
аргументів у дискусії, в тому 
числі - у передвиборчій дискусії, 
що триває й зараз. Перший тип 
- це цитата з класики, доречна 
думка мудрої людини. Другий - 
це приклад, досвід власний та 
інших людей, які вже потоптали-
ся вдосталь на граблях. Цитат я 
знаю багато, бо хоч колишній, 
але філолог… І прикладів з життя 
знаю немало, бо живу 60 років 
з широко розкритими очима. Та 
все-таки я молодший за нашого 
незмінного кандидата у мери, 
не професор, не ректор і не док-
тор наук, і це відчувається: про 
такий аргумент, як гроші, я за-
був! Ні, я знав, що вони існують, 
що люди їх люблять, навіть 
зраджують та  вбивають один 
одного за гроші, але чомусь 
думав, що гроші як агітаційний 
аргумент залишилися десь у 
Давньому Римі: імператор 
ТІБЕРІЙ роздав перед вибора-
ми стільки-то сестерцій, а НЕ-
РОН стільки-то... Ну, то й Бог з 
ними, з римлянами, ганебними 
поганцями, що давно зникли в 
темряві історії! Дві тисячі років 
християнства, загальна серед-
ня освіта і інтернет теж нічому 
нас не навчили? Самі питання, 
і головне з них - чи скоро да-
дуть?! Так, люди такі ж самі, як 
були, навіть подешевшали! 30 
срібних монет - то велика була 
сума, значно більша за наші 500 
гривень. Але ж - та з поганої 
вівці хоч вовни жмут, тільки 
за що ці гроші? Я, наприклад, 
сміливо можу прийняти будь-
яку суму з міської скарбниці, 
бо  все життя  - «бюджетник», 
тобто людина, яка працює 
за фіксовані копійки, не знає 
нічого про премії та 13-ті зар-
плати і купляє за свій кошт лам-
почки, аби не вбитися в темряві 
прямо на робочому місті. Ті, хто 
платив гроші на ремонт школи 
чи дитсадка, теж можуть брати 
ці гроші нетремтячою рукою: 
вони ваші, заощаджені (читай: 
вкрадені!) на вас, бо ніяких 
інших просто бути не може! 
Пам`ятаєте закон збереження 
матерії: якщо у вашій кишені 
грошей поменшає, то в чиїйсь 
їх на стільки ж побільшає? Але 
ж як бути тім, хто впевнений, що 
ці гроші зобов`язують до пев-
ного вибору? Все одно беріть! 
Це перший випадок в сучасній 
українській історії, коли роз-

дають не гречку бабусям, а 
справжні, хоч і  невеликі, гроші 
всім. Більше можуть не дати, та 
й не варті ви більшого! 

А тепер перейду до звичних 
для мене цитат та прикладів. 
«Якщо я розкажу все, що знаю, 
ніхто не погодиться вмирати за 
батьківщину!» Це - «залізний 
канцлер» Отто БІСМАРК, що 
створив єдину германську дер-
жаву. І ще він казав перед смер-
тю, що втомився керувати ра-
бами. Я враховую його досвід, 

гидую навіть спілкуватися з 
тими, хто невільний душею, 
але розкажу все, що знаю, аби 
достукатися до рабських голів, 
використати свій шанс і набли-
зитися до створення сучасної 
держави вільних людей. Якщо 
високі слова вас втомили, наве-
ду конкретні приклади, чому без 
волі та держави жити гірше.

У кожного з вас є свій досвід, 
можете пригадати і його. 

Наприкінці минулого  року я 
півдня працював у громадській 
приймальні народних депутатів 
Є.СОБОЛЄВА та С. СЕМЕН-
ЧЕНКА. Проста технічна ро-
бота - приймати заяви, але 
це - якщо текст не читати і в 
очі заявникові не дивитися. 
Стурбованість, а то й біда в тих 
очах! Двоє мешканців Сакса-
ганського району не можуть 
вирішити комунальне питання: 
в їхній п`ятиповерхівці нема 
лічильника тепла, і тому від 
суми за опалення очі вилазять 
на лоба. Половина мешканців 
- звичайнісінькі безхатченки, 
тільки з квартирами, і їм одна-
ково, скільки не платити. По-
ставити лічильник за рахунок 
другої половини - дорого, та й 
сенсу особливого немає, бо все 
одно платити за двох. А пенсії 
такі, що і субсидії не дадуть, і на 
їжу не залишиться. Словом, як 
у більшості! Накопичувати бор-
ги, залишити дітей без спад-
щини - теж не в їхньому дусі, 
соромно... І вирішують вони по-
ставити автономне опалення, 
при якому все чесно: скільки 
спалив, стільки й заплатив. 
Молодці, хлопці, поважаю, бо 

хто не дбає про благо рідних 
своїх, той гірше за поганця і Бо-
гом проклятий! Але відносини 
чесні і відповідальні в нашому 
місті не в повазі, і тому авто-
номне опалення заборонили. 
Ще при ЛЮБОНЕНКОВІ про-
цедура його оформлення по-
чала ускладнюватися, а при 
ВІЛКУЛУ все зійшло нанівець. 
Феодалам нашим потрібно, аби 
людина платила стільки, скільки 
їй скажуть, а не стільки, скільки 
винна. Тоді і на вибори гроші за-

лишаться! Я сам ледве не втю-
хався на 15 тисяч гривень років 
6-7 тому, коли почав оформ-
ляти «автономку», але ледь не 
встиг зібрати документи. А хто 
«встиг», той залишився і без 
опалення, і без грошей, проте з 
документами. Я розповів про це 
землякам і висловив думку, що 
ситуація, можливо, зміниться 
разом з новим мером, але не 
раніше. Чому? А тому, що в м. 
Нікополі, в 100 кілометрах від 
нас, де діють ті ж самі закони, 
норми та правила, автономне 
опалення є практично у всіх. 

Безумовно, ВІЛКУЛ сів у дуже 
добре нагріте крісло! Ю. В. ЛЮ-
БОНЕНКО за багато років зміг 
схопити місто за горло, ство-
рити всеохоплюючу систему 
гри в одні ворота, коли жодне 
питання не вирішувалося, якщо 
це не приносило прибутків йому 
і його нечисленним сподвиж-
никам. 

Прагматичні ділові стосунки 
«ти – мені, я – тобі» поступили-
ся місцем феодальним: «мені, 
мені, мені і мені!». ВІЛКУЛ 
зберіг систему, удоскона-
лив її, довів до досконалості. 
Той, кому здавалося, що 
він самостійний господар, 
підприємець, остаточно став 
васалом, якщо не рабом. Навіть 
за великого хабара питання не 
вдавалося вирішити по закону 
і остаточно, а лише частково, 
ненадійно, так, що людина по-
трапляла в цілковиту залежність 
від тих, хто його «доїть», ста-
вав злочинцем за свої ж гроші 
і свою працю. Повністю пере-
стали вирішуватися звичайні 

побутові проблеми громадян. 
Виконкоми прибрали зі своїх 
стендів інформацію про те, 
що таке є їхня компетенція. 
На всі заяви слідувала стерео-
типна відповідь: це ваша осо-
биста справа, ідіть до суду! І 
це було б правдою, якби не 
було звичайною підлістю. Суд, 
навіть якщо він є, працює з 
доказами, з документами, а 
документи ці - в безкінечних 
чиновницьких кабінетах і гро-
мадянину недоступні. Впро-

довж двох-трьох ходів навіть 
найнаполегливішого прохача 
заганяли в закуток: або шукай 
посередника і «вирішуй пи-
тання» за хабар, або взагалі 
відмовся від його вирішення!

Заявники пішли думати. Рад-
жу всім іншим робити те ж саме, 
а я тим часом наведу другий 
приклад, про який дізнався в  
день прийому.  Охайна жіночка 
з добре розвиненою мовою ре-
тельно підбирає слова, уникає 
непотрібних подробиць, що 
не просто в такій темі. Одним 
словом, призначено їй ме-
дичне обстеження в лікарні, 
сама назва якої лякає. Голов-
не дослідження, яке з`ясує 
наявність і обсяг пухлини, 
коштує більше 700 гривень - дві 
третини її пенсії. Можна зро-
бити дослідження і безкоштов-
но (все по закону!), але апарат 
не працює, почекайте! І вона 
чекає... з травня по грудень! 
Можливо, саме стриманність 
її розповіді вивели мене з 
рівноваги, і я поставив питання 
з порушенням медичної ети-
ки: - « Ви жити хочете? Хворо-
ба ж не чекає!».  Відповідь, як 
ви розумієте, була позитивна, 
і я порадив з усією рішучістю: 
то залиште своє звернення, 
сідайте в ліфт, їдьте на п`ятий 
поверх і розкажіть у відділі охо-
рони здоров`я те, що я чув за-
раз! - «А я була там, зверталася, 
заяви писала, відповіді ні про 
що отримувала... так півроку і 
минули!», - повідомила вона. 
Я все ж таки умовив її піти до 
виконкомівського ліфту і на 
тому загубив слід. Відомі мені 

також інші дуже схожі випадки 
«безкоштовного» медичного 
обслуговування, на яке і в за-
можного грошей не вистачає, 
але не все одразу. Тим більше, 
що особливої таємниці я не 
розкриваю, а просто підводжу 
до думки, що раптово знайдені 
500 гривень «заощаджені» на 
чиємось здоров`ї і житті.  

Та чи переважать будь-які 
аргументи над загрозливим 
голосом начальства, ще й 
грошима підкріпленим? Ба-
гато людей і в 21-му сторіччі 
зберегли страх татарської на-
гайки, заздалегідь впевнені в 
поразці нових сил і ані голос, 
ані думку свою проти началь-
ства не налаштують. Наступ-
на цитата така влучна, що я 
не наважуся перекласти її з 
російської: - «К добру и злу 
постыдно равнодушны, В на-
чале поприща мы вянем без 
борьбы; Перед опасностью 
позорно-малодушны  И перед 
властию - презренные рабы». 
Це - ЛЕРМОНТОВ, одноліток 
Тараса Григоровича, що про-
жив лише 27 років, але встиг 
осмислити, сформулювати, 
художньо відтворити, зробити 
висновки і, головне, вичави-
ти з себе раба. Колись його в 
школі вивчали, але, здається, 
не засвоїли. 

А що ж буде, якщо збере-
жеться стара влада і створені 
нею феодальні відносини? Та 
нічого незвичного: ще якийсь 
період «стабільності», тоб-
то зубожіння, беззаконня та 
несправедливості, а потім - 
новий соціальний вибух, горе 
і кров. Все, як завжди в історії! 
Оскільки «поміркований елек-
торат» ВІЛКУЛА та опоблока 
- це переважно літні люди, які 
небезпідставно вважають, що 
до «потім» не дожити, я ознай-
омлю їх з легко передбаченим 
результатом такої життєвої 
позиції: «И прах наш, с строго-
стью судьи и гражданина, По-
томок оскорбит презрительным 
стихом, Насмешкой горькою 
обманутого сына Над промо-
тавшимся отцом».

А наостанок зверну увагу 
читача, що в наведених ци-
татах з класика нема осо-
бливого пафосу, нема знаків 
оклику. Проста наукова і по-
вчальна констатація факту.

Здається, що відтоді минуло не два роки, а двадцять...Здається, що відтоді минуло не два роки, а двадцять...
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ГНОЙОВИЩЕГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено) 

Вадим ЯЦИКВадим ЯЦИК
                                                            

 (Продовження. Початок у 
числі 23-му за 2015-й рік)

П е т р о  І в а н о в и ч 
АФАНАСЬЄВ.

- Ти, мабуть, помідорів хочеш, 
ге? Любиш помідори? - Петро 
Іванович, лаштуючи «механічне 
вухо», бо останні місяці зовсім 
оглух, кричав до мене, думав, 
що не почую. 

– Люблю, та не за тим я до вас 
прийшов. 

– Ну-ну, скажеш, знатиму!.. 
Топко, значить?.. – він повільно 
розгинає поперек, тре його 
зверху вниз, морщить кущуваті 
брови. –Знав, звичайно, знав 
цього мерзотника. Як не зна-
ти Савелія Кіндратовича, го-
лову Недайводської, а потім 
Веселотернівської сільрад… 
Високий, сутулий, злобний… 
да й ще – малограмотний, не-
далекий «колун». Чи як це буде 
по-нашому? Адже я наполовину 
росіянин. Мав родича Лашто-
бу, директора рудника «Буре 
Вугілля». Коли поперли його 
з отієї сільради, це вже було 
після війни, сам знаєш, бойові 
офіцери стали повертатися до-
дому, Лаштоба-друг приліпив 
Топку завідуючим кінним дво-
ром, де він і принишк, аж поки в 
п’ятдесят другому не причини-
ли і сам рудник разом з Лашто-
бою і Топкою… 

Я слухав Петра Івановича і 
згадував. як розказувала баба 
Марія Бурячка: Савелій Топ-
ка був підлим, жорстоким, 
жадібним. У матері Кукуяш-
ного, племінника баби Марії, 
Ганни Іванівни, хотів відібрати 
хату на вулиці Набережній, біля 
Петра Марченка. Якби не люди, 
не сльози, не вмовляння їхні, - 
Що ж ти робиш, іроде, вдова 
ж, з малолітнім сином на ру-
ках?.. – зосталася б молодиця 
на вулиці… 

- А Стариченко хто такий?.. 
– Хм, Стариченко, по-перше, 

мав рідного брата, Тимофія, 
скаліченого на війні. По-друге, 
обидва вони були двоюрідними 
братами моєму батькові Івану 
Калениковичу. А по-третє, і це ти 
повинен знати, він і тобі родич, 
бо держав Варку Солом’яну, 
дочку рідного брата твого діда 
Дмитра, Архипа Солом’яного 
дочку держав, кажу… До війни 
він був ще з руками. А загубив 
одну, як казали знаючі люди, 
бо не хочу, щоб це від мене 
виходило, коли глушили рибу 
для високого начальства, ба-
жаючи догодити. Є такий сорт 
людей, найсолодша втіха їм 
– лизнути в зад начальству… 
Отоді їм кайф. Не ображайся, 
але саме таким був і наш з то-
бою родич. Ще й дружка мав 
такого самого, Бондаренка-
хмиря. Жахнуло-бабахнуло! 
Услужили: один зостався без 
руки, другий – без ноги. Мож-
на виписувати медалі!.. Так от, 
оцей самий Бондаренко ще до 
війни, і ще з руками-ногами 
своїми, працював на руднику 
Леніна, Калачевського, значить, 
в  «Заготзерні».  Поганий 
чоловічок. В самому глибокому 
і повному розумінні слова: «по-
га-ний»… Коли у нього померла 
дружина, він переписав всі її 
воєнні заслуги другій жінці, 
навіть нагороди, а це ж великий 
гріх, якщо розумієш. В задачі 
питається: « - Як зумів?..». Я 
пам’ятаю цю другу половину 
Бондаренкову,  бо не на 
Місяці живемо. Як не крути, 
а односельці… Пухкенька, 
зманіжена, капризна… Начебто 
вчителькою подвизалася… 
Середнього зросту, крокувала 
поруч зі своїм «номенклатурним 
працівником», а він, твердо 
наступаючи протезом, ніби 
припечатував з кожним кроком 
до землі: «- мойо, мойо, 
мойо!..». Чимчикував у сельпо, 
де займав якийсь руководящий 
пост, примазавшись до завбази 
Івлєва, Нечая Миколи, до 
шофера начальника сільпо 
Шинкаренка. Довго їм сонце 
світило, та коли, врешті, 
все гунуло в прірву, пригрів 
Бондаренко собі тепле містечко 
на комбінаті, був там одним з 
перших начальників заправки 
дизельних машин. Хтось 
допоміг… 

- Чи знаєте ви, де була 

тюрма?
 – Знаю. Та хіба тільки я 

один це знаю? Сотні тисяч 
людей знають це місце. Тюрма 
ОГПУ міста Кривого Рогу 
перед війною і після війни 
знаходилася на вулиці Леніна. 
Постільки всіх чоловіків мели 
під мітлу, жінкам і дітям стояти 
перед її ворітьми – глухими, 
зеленими, улюблений колір 
– категорично заборонялося. 
Всіх переганяли через дорогу 
навпроти, і натовп терпляче 
чекав, поки «морда» вийде з 
воріт, милостиво махне рукою. 
Тоді бігли до нього, тицяли 
тремтячими руками кошовки з 
передачами… І кожний благав 
німо: «- Візьми!..». Тривалий час 
там була Державтоінспекція. 
Зараз, по-моєму, військова 
комендатура… Петро Іванович 
гл у з л и в о  п о с м і х а є т ь с я , 
тримаючись за своє «вухо»: - А 
тепер ти скажи, чи знаєш де 
знаходиться ГПУ зараз? 

– Знаю… Українська, п’ятдесят 
сім. Я був там, але навіть ворогу 

не побажаю переступити їхній 
поріг. Будинок начебто новий, 
але мерзотність там і бруд. І ще 
– брехня… Брехня, мабуть, на 
першому місці. А ще – страх, 
який намертво в’ївся в ті нові 
ще стіни. 

                                   «Довідка про 
смерть.     1 – ЯР № 536929.

     Афанасьєв Іван Каленико-
вич помер 6 жовтня 1943 року 
– аневризм аорти. Про що 4 
серпня 1957 року в книзі ЗАГС 
записано під № 201 і видано 17 
вересня 1957 року цю довідку.

    Гербова печатка, підпис».
    Довідка про реабілітацію. 

1956 рік. Не винний…
    Голова облсуду – 

Бухтіяров.
    Нагороди П. І. Афанасьєва 

(Якщо про це я вже десь писав, 
наберіться терпіння, прочитай-
те ще раз – В. Я.).  Ордени: 
Червоної Зірки, Вітчизняної 
війни першого ступеню. Медалі: 
«За відвагу», «За взяття Буда-
пешту»… («И на груди его све-
тилась медаль за город Буда-
пешт…» - Михайло Ісаковський!.. 
«За взяття Відня», «За перемогу 
над…» - загальним числом – 
тринадцять… «Син куркуля…».

 Н а т а л я  О л е к с і ї в н а 
СОЛОМ’ЯНА (ТКАЧ). 

Я йшов до цієї жінки, знаючи 
ще з дитинства, що вона дово-
диться мені родичкою… Якою 
саме - не міг сказати, але що 
тітка Талочка моя родичка, знав 
достеменно… Дикий, зарослий 
бузком двір. Руда, незлобли-
ва собака гавкнула разів зо 
два, позіхнула й полізла в буду, 
чіпляючись витертим до блиску 
цепом за обшоргані дошки.

Тітка Наталка виглянула з 
дверей літньої кухні, махнула 
рукою: 

- Йдіть сюди, бо я огірки кон-
сервую!..

 Я підходив, тримаючись 
стіни, а собака мовчки дивила-
ся на мене, чогось чекала. Тітка 
ступила крок назустріч, набли-
зила обличчя майже впритул, 
довго дивилася, ніби нюхала, 
потім тихо сказала-видихнула: 

- Пізнала!.. 
Літня кухня була не кухнею. 

Це був вселенський смітник… 
Гуготіло полум’я на чотирьох 
конфорках газової плити, буль-
бав окріп у великій каструлі. На 
столі і тумбочках стояли й лежа-
ли скляні бутилі і банки… Такі ж 
банки й бутлі в два ряди лежали 
на продавленому ліжкові, вкриті 
рядном. Гостро пахло лавро-
вим листям, перцем, якимись 
таблетками і паром… Талочка 
метнулася до свого заняття, 
почала вправно, як заведена, 
кидати в бутлі таблетки, лавро-
ве листя, чорні горошини пер-
цю, над кожним бутлем щось 
нечутно бурмотіла, ворушачи 
зморшкуватими губами, оруду-
вала ключем-закривачкою…

 - Зачекай-но хвильку, я швид-
ко… Дочці помагаю… Зима до-
вга, все підбере.

Знову гавкнула собака і ми 
визирнули з халабуди на воро-
та. Прийшла поштарка.

– Що ж, ходімо до хати. Пере-
годом докручу, вже мало зоста-
лося… Поштарка відрахувала 
і поклала на стіл сто двадцять 
шість карбованців. Талочка, 
примруживши очі, черконула 
на папері, а розписавшись, 
важко розігнулась, склала руки 
на животі. 

 - … ось ще тридцять чоти-
ри копійки, візьміть… Талочка, 
ледь усміхнувшись, засунула 
в кишеню поштарці карбова-
нець, взявши його з маленької 
купки. Поштарка, зніяковівши, 
жевнула блідими губами, под-
якувала… Вона вийшла про-
вести  поштарку до воріт, а я 
роззирнувся по кімнаті. Край 
столу лежала маленька купка 
грошей, а на столі, підпертий 
стіною, стояв великий портрет 
солдата-сержанта – молодо-

го, сильного, з орденом Сла-
ви на грудях. І – чорна стрічка 
навкіс… І букет зів’ялих квітів на 
рушникові, кинутому навхрест 
столу. Збоку, біля вмираючих 
квітів стояв медичний тоно-
метр, лежали таблетки і горіла 
тоненька свічка… Хто вміє чита-
ти деталі, чи треба розказувати 
про життя того, ворушити яке я 
прийшов так нагло і без запро-
шення?.. Та й чи треба малю-
вати портрет цієї виробленої, 
нещасної, хворої жінки-вдови, 
яка щойно поховала другого 
свого чоловіка?.. Я стояв не-
рухомо, боявся поворухнутися, 
скрипнути половицею, все мені 
здавалося, що я вже був у цій 
хаті… І ще – ніби окрім мене в 
кімнаті був хтось сторонній…

Тітка повернулася з сином 
Анатолієм, років сорока п’яти, 
холостяком, який жив з нею… 
Він хитався, але стояв на ногах 
міцно, і довго, як недавно і його 
мати, дивився на мене. Потім, 
розтягуючи слова, проказав:

 - Ти такий же, як і я… Тільки 
ще страшніший… - Впав на ди-
ван і захропів. Ми тихо розмов-
ляли, а він хропів, роззявивши 
рота, і Талочка торсала сина за 
руку: - Повернися. Ляж на бік, 
чуєш?.. Анатолій не чув, і шрам 
на верхній губі у нього, який я 
пам’ятав ще з дитинства, був 
червоним і дійсно страшним.  

- Чорнобилець… - тихо ска-
зала Талочка, і в слові отому, 
сказаному майже пошепки, був 
біль… - Батько мій, Солом’яний 
Олексій Петрович, народився 
десятого лютого 1874 року в 
Веселих Тернах. Все своє жит-
тя він вчив дітей, був народ-
ним вчителем. Останні роки, 
вже збираючись на пенсію по 
старості, працював директором 
школи № 41 на Ново-Павлівці… 
На роботу завжди ходив пішки, 
а це, як знаєш, майже три 
кілометри в один бік. Бать-
ко мав багато друзів в різних 
регіонах України, були навіть 
книги, в яких писалося про ньо-
го… Одну таку я віддала його 
товаришеві, якого вигнали з ро-
боти в Мишуриному Розі, і який 
на короткий час приліпився в 
Весело-Тернівську школу для 
глухонімих дітей. Коли він по-
бачив ту книгу, руки в нього за-
трусилися, і вициганив-таки її: 
- Дайте, дайте мені, будь ласка, 
я буду писати історію!.. Так він 
сказав… Та незабаром витури-
ли його і звідси, виїхав кудись, 
прислав три листи і – замовк… 
Пам’ятаю, старенький вже був, 
кволий… Битий…

Батько був високим, став-
ним, носив костюм п’ятдесят 
шостого розміру. Проникливі 
великі карі очі, шевченківські 
товсті вуса, високий розумний 
лоб. Волосся мав рідке, з си-
виною… Завжди чиста сорочка, 
інтелігентський галстук… Зараз 

кажуть, краватка… Дурниці, в 
нас завжди казали – галстук… 
В тридцять сьомому році його 
фото висіло на Дошці Поша-
ни міста. Ще в січні тридцять 
восьмого висіло – як почесно-
го громадянина і професіонала 
своєї справи. А в березні – вже 
ворог!.. Батько родичався з 
двоюрідними своїми братами, 
з твоїм дідом Дмитром, та його 
братом Архипом. Няньчив тебе 
у своєму домі ось в оцій кімнаті, 
де бували і батько твій Іван, і 
мати Марія – молоді, закохані, 
дуже красиві, особливо мати… 
Одне слово – молодожони… 
В двадцять п’ятому їздив папа 
на Перший з’їзд вчителів у Мо-
скву, де їх вітало руководство 
країни, а Надія Костянтинівна 
Крупська власноручно роздала 
делегатам рівно сто хусток з 
портретом Леніна. Це тоді було 
– ніби орден. Як почесне зван-
ня, а, може, й вище за орден 
чи звання. Це було визнання, 
що ти – дійсно – народний вчи-
тель школи. Коли засновник на-

родного історико-краєзнавчого 
музею при середній школі № 
40 вчитель Віктор Гаврило-
вич Кайстренко побачив цю 
хустку, засумнівався – чи не 
фальсифікація бува, не «са-
мопал»… Послав у Москву, 
звідти одержав відповідь: «- 
Підтверджуємо, раритет! В 
природі на сьогоднішній день 
не збереглося жодного екзем-
пляру з тієї сотні, що роздала 
колись Крупська. Пропонуємо 
за хустку що завгодно: гроші, 
м'ясо, славу. Віддайте хуст-
ку! Чекайте гінця з Москви!..». 
Хустка ця зараз в нашому музеї. 
Разом з почесними грамота-
ми, яких у папи було уйма. 
Та, жаль, його самого нема… 
Коли його забрали, мене не 
було вдома. Ніби наврочило: 
поїхала на станцію Вечірній Кут 
до батькової племінниці. Було 
мені тоді тринадцять років… 
Забирав батька інспектор Гу-
товський, це мати казала… Зна-
ла вона його і в обличчя, і по 
посаді… Через три неділі , як 
його арештували, переказали 
нам, щоб ми прислали батькові 
теплу сорочку, бо мерзне він в 
тюрмі, холодно йому… Був у нас 
відріз мені на плаття, квітчасте 
щось, несерйозне, так ми з 
матір’ю моєю, Оленою Яківною 
Солом’яною, за одну ніч пошили 
йому ту сорочку, передали!.. Та 
чи зносив?.. Виявляється – ні… 
Пам’ятаю, в п’ятдесят сьомо-
му в сільпо приїхала «трійка»… 
Я йшла в магазин, раптом чую 
позаду себе чоловічий голос: 
- Не обертайся, слухай! Вчора 
викликали мене, як найстар-
шого по віку, питали за твого 
батька. Поганого не сказав, 
тільки хороше… - Хто ви?.. – 
Андрій Богдан. Значить, Івана 
Богдана батько. А він же, вихо-
дить, Андрій, свекор дружині 
синовій, Любці, дочки Топки-
ката… Така вона доля наша… 
Все переплелося, як в зміїному 
клубку. Савелій Топко був го-
ловою Тернівської сільради 
довго, у всякому разі років зо 
п’ять, а той більше. Якось його 
заміняв Гришка Дяченко, в 
тридцять дев’ятому, мабуть, пе-
ред війною. Привів агронома з 
радгоспу № 2 з Молошної, зна-
чить. По-хазяйському зайшли 
до хати, почали роздивлятися… 
- Ось тут буде мій кабінет, тут 
моя жінка в’язатиме, шити буде. 
Вже й машина є. Тут ми будемо 
обідати. Мама й каже: - А ми ж 
де будемо?.. Дяченко презир-
ливо: - Сарай оборудуй. Вполне 
пригодно для жилля. (Це був 
тридцять дев’ятий, Сталіну ви-
повнилося шістдесят… німецькі 
окупанти прийдуть сюди через 
три роки… Почнуть виганяти 
людей по погребах, сарайцях, 
собачих будах. «Родная со-
вецькая власть», не боячись 
ані найменшої кари за свої 

злодіяння, виганяє вже зараз. 
Зрештою вона і почала своє 
життя з того, що почала вига-
няти: всіх, хто їй заважав. – В. 
Я.).

… Папу забрали і через місяць 
в домі не було й крихти хліба. 
Мама пішла до Топки просити 
роботи… Хоча б прибиральни-
цею в школу чи лікарню…

 - Не имеем права. Такий на-
каз.   

Наказ дійсно був.  Для 
відкриття «дела» достатньо 
було мікроскопічної єрунди, 
найдрібнішого, випадково ска-
заного слова, погляду, старої 
книги, «крамольної» плями в 
біографії, не того родича, чий-
огось доносу або анонімки… 
«Вороги народу для нас не 
люди! – такою була директива 
Москви. – З ними дозволяється 
все!». І нормальні люди роби-
лися катами в гіршому розумінні 
цього слова. У всіх слідчих були 
червоні від горілки, від гарячої 
людської крові, від хронічного 
недосипання й вседозволеності 
очі. Тортури й катування – дикі, 
жорстокі, небачені з часів 
середньовіччя, були дозволені 
з червня тридцять сьомого, 
після розстрілу Тухачевського, 
а це переконливо доказує, що 
всіх моїх односельців катували, 
мучили, ламаючи кістки, зуби, 
вириваючи жмуттям волосся…

Б р а в и й  ч е к і с т,  х а з я ї н 
Дніпропетровської області В. 
Слободенюк писав мені ко-
лись: - В основу звинувачення 
Солом’яного Д. Ф. було по-
кладено особисті зізнання 
його в тому, що нібито…». 
Що ж, нехай благоденствує 
на пенсії зараз ота чекістська 
дубина, відчуваючи, що життя 
його прожите «не здря», але 
хотілося б мені побачити – 
що б він заспівав, втрапивши 
в свої власні підвали, до отих 
мерзотників, які б «особисті 
зізнання його» можна б було 
підшити в «дело»?... «Слідство 
не затягувати, говорильню не 
заводити, звинувачення оформ-
ляти «по-стахановському». 
Така була установка… На 
всю країну – одна!.. Їх вже не 
стримувало ніщо! Руки були 
розв’язані. «Немає місця «гни-
лому лібералізму» та «брехли-
вому гуманізму». Таким було 
гасло того часу… На розкрит-
тя «ворогів» народу спускав-
ся план. Аякже! План – це 
ленінська «рацуха»: рахувати 
кожний гвіздок, кожну цегли-
ну, кожний пуд вкраденого 
у голодних дітей борошна, 
пшона чи картоплі… План на 
троцькістів, попів, які повинні 
«архіблискавично» бути вбиті, 
повішані, відправлені в конц-
табори… План на буржуазних 
націоналістів, на «контриків», 
м а х н о в ц і в ,  п е тл ю р і в ц і в , 
куркулів, інакомислячих, на 
власний народ… Коли він вико-
нувався й перевиконувався по 
одній групі, машина перемика-
лася на інші, нічого не змінюючи 
у відредагованому сценарію, 
тільки переписуючи заголовки. 
Статті підходили до будь-кого… 
Величезна каральна машина 
працювала, наморщивши від 
усердя лоба, ніби річ йшла про 
виконання  господарського пла-
ну по метражу буріння сверд-
ловин, чи по живому привісу 
худоби. В спецшколах нової 
формації, яку востребовала 
«найдемократичніша» система 
в світі», навчали дивовижному 
вмінню – презирливому, спопе-
ляючому, проникаючому крізь 
свідомість жертви поглядові – 
суміші ненависті, зверхності, 
злісті, байдужості. До будь-кого, 
хто б він не був! Ким би він не 
був, отам, за благословенними 
металевими дверима камери!.. 
Яку б посаду не займав!.. Вони 
потім довго тренувалися перед 
дзеркалом, механічно тренуючи 
цей всезнаючий, магічний по-
гляд. З часом обличчя з людсь-
кого ставало мордою, пащею 
хижого, кровожерного шакала. І 
тільки в дуже не багатьох з них в 
очах разом з Підлістю вселявся 
Жах. І обличчя сіріло, старіло, 
вигорало, набуваючи обриси 
тисячолітньої висушеної мумії. 
Людина пощезала. Залишалася 
потерть. 

             (Далі буде)
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КАЛЕНДАР НА БЕРЕЗЕНЬ
«Історія України: події та особистості»

1 – 1914 р. – Перший авіапереліт за маршрутом Київ – 
Одеса, здійснений П.НЕСТЕРОВИМ.

4 – 1963 р. – Київ. Постанова Секретаріату ЦК Компартії 
України про видання українською мовою „Загальної декларації 
прав людини”.

5 – 1827 р. – Народився Л.ГЛІБОВ, видатний український 
поет і журналіст.

6 березня – 24 липня 1942 р. – Україна. Перша широко-
масштабна депортація робочої сили до Німеччини.

7 – 1918 р. – Опублікування в пресі циркуляра Ради на-
родних міністрів про широке оприлюднення ІІІ і ІУ Універсалів 
Центральної ради, про скасування чинності постанов і розпо-
ряджень як Тимчасового, так і радянського урядів, публічне 
запровадження української мови в урядових і громадських 
інституціях.

9 – 1814 Р. – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕН-
КА, ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, 
ХУДОЖНИКА.

9 березня – 19 квітня 1930 р. – Київ. Судовий процес на 
групою української інтелігенції (С. ЄФРЕМОВ, Г.ЧЕХІВСЬКИЙ, 
В.ДУРДУКІВСЬКИЙ, та інші – всього 45 чоловік), яка зви-
нувачувалась у створенні підпільної контрреволюційної 
організації „Спілка визволення України”, підготовці збройного 
повстання проти радянської влади, зв’язках із закордонними 
петлюрівськими центрами та в інших злочинах

9 – 2001 р. – Один з ключових моментів акції „Україна без 
Кучми”, коли після мітингу біля пам’ятника Тарасу ШЕВЧЕНКУ 
й сутички між її учасниками та правоохоронцями розпочалися 
масові репресії проти учасників акції.

10 – 1787 р. – Народився Устим КАРМАЛЮК, український 
народний герой, ватажок селянського повстанського руху.

12 березня – 9 травня 1945 р. – Берлін. Діяв Український 
національний комітет (УНК) у складі: генерал П.ШАНДРУК 
(голова), В.КУБІЙОВИЧ, О.СЕМЕНЕНКО (заступник голови), 
П.ТЕРЕЩЕНКО (т.в. обов’язки секретаря). УНК намагався на 
основі залишків дивізій СС „Галичина” (з 19 березня – „Перша 
українська дивізія”) утворити національну армію.

13 – 1947 р. – КИЇВ. Повідомлення-аналіз міністра 
внутрішніх справ УРСР Т.А.СТРОКАЧА на ім’я першого секре-
таря ЦК КП(б)У Л.М.КАГАНОВИЧА про голодомор 1946-1947 
рр. із наведенням фактів канібалізму.

15 – 1939 р. – Хуст. Закарпаття. Проголошення Сеймом 
Карпатської України самостійної республіки з президентсь-
кою формою правління. Державною мовною республіки 
визнано українську, державним гербом - крайовий герб 
тризуб, гімном – „Ще не вмерла Україна”, державним прапо-
ром – жовто-синій прапор. Обрано президентом Карпатської 
Республіки А.ВОЛОШИНА.

15 – 1924 р. – Вінніпег (Канада). Початок видання 
українського журналу „Робітниця”.

16 – 1910 р. – Вінніпег(Канада). Початок видання часопису 
„Український голос”.

16 – 1917 р. – Київ. „День свята революції” – масова 
маніфестація, в якій окремою колоною з жовто-блакитними 
прапорами взяли участь українські організації. Знищення 
пам’ятника прем’єр-міністру Росії П.СТОЛИПІНУ на Думській 
площі.

16-20 – 1917 р. – У Києві було створено Українську Цен-
тральну раду – національний політичний центр, згодом – пер-
ший український парламент.

17 – 1874 р. – Народився А. ВОЛОШИН, український гро-
мадський політичний діяч, президент Карпатської України. 
Заарештований НКВС у Празі в травні 1945 р., помер у Львові 
в грудні 1945 р.

18 – 1848 р. – Відень. Ухвалення угорським сеймом закону 
про відміну кріпосного права в Закарпатті.

19 – 1895 р. – Київ. Народився М.РИЛЬСЬКИЙ, відомий 
український поет, академік.

19 – 1842 р. – Народився М. ЛИСЕНКО, видатний 
український композитор, етнограф і громадський діяч.

19 – 1930 р. – Народилась видатна українська поетеса і 
мислитель Л. КОСТЕНКО.

До 20 – 1932 р. – Прага. Видання книги П.ЗЛЕНКА 
„Бібліографічний покажчик наукових праць української 
еміграції. 1920-1931”.

23 – 1894 р. – Олександрія. Народився Д.ЧИЖЕВСЬКИЙ 
– український політичний діяч, вчений-філософ, філолог, 
член Центральної Ради. З 1921 р. – в еміграції, професор 
Українського вільного університету.

23 – 1994 р. – Брюссель. Підписання угоди про пар-
тнерство та співробітництво між Україною і Європейським 
союзом.

26 – 1925 р. – Рішення Політбюро ЦК РКП(б) про 
відрядження в Україну Л.КАГАНОВИЧА,

31 – 1949 р. – Кривий Ріг. Стала до ладу діючих відбудована 
й механізована доменна піч №1 КМЗ.

31 – 1961 р. – Державна комісія прийняла в експлуатацію 
шахту „Гігант-Глибока” потужністю 5,4 млн.т. залізної руди.

Березень – 1909 р. – Київ. Початок видання літературно-
публіцистичного журналу „Українська хата” (редактори 
П.БОГАЦЬКИЙ, М.ШАПОВАЛ).

Березень – 1925 р.- Харків. Початок літературної дискусії 
щодо шляхів розвитку української літератури. Виступи М. 
ХВИЛЬОВОГО про необхідність окремішнього розвитку 
української культури.

Березень – 1923 р. – Варшава. Початок видан-
ня періодичного журналу „Трибуна України” – органу 
управлінської еміграції.

Березень – 1942 р. – Україна. Проведення гітлерівцями 
широкомасштабної антибандерівської акції.

Березень-квітень 1942 р. – Волинь. Початок формування 
під керівництвом М.ЛЕБЕДЯ Української повстанської армії 
– нерегулярних українських військово-політичних формувань 
ОУН-Б, що діяли переважно на заході України (до 1953 р.), а 
також у південно-східних районах Польщі.

Цей рік можна вважати чи 
не найблогополучнішим для 
газети, яку тоді  підтримували 
фінансово не лише криворізькі 
просвітяни, але й почала справ-
джуватися надія (щоправда, - не 
надовго) і про підтримку з боку 
головного правління,  з Києва. 
Але найголовніше – це те, що він 
став роком інформаційного про-
риву. Про це свідчило вже пер-
ше число, де на першій сторінці 
в інформації повідомлялося 
таке: «Редакція часопису 
отримує листи  й бандеролі не 
тільки з Кривого Рогу чи регіону, 
але й з інших міст України та 
з-за кордону, в тому числі – зі 
США…,  надійшла бандероль  з 
книгою української письменниці 
Ніни БАЙ «Українка, збере-
жена Господом», з газета-
ми «Свобода» та листом від 
колишньої криворіжанки Фе-
дори ВІТРЯЧЕНКО (нині – 
ЄФІМЕНКО), лист зі США від Йо-
сипа ПЕТЛЬОВАНОГО  і одна за 

одною – дві бандеролі  з книга-
ми від їх авторів», а ще - від «Ро-
манни ЗАТВАРСЬКОЇ, лауреата 
Всеукраїнської премії імені М. 
КОТЛЯРЕВСЬКОГО, яка працює 
нині в Івано-Франківську». 

А в числі 4-му  - інформація 
про те, що знову нас порадува-
ла газета української діаспори 
в США «Свобода», бо там «…в 
другому числі  цього року «Про-
меню Просвіти» присвятили 
навіть цілу сторінку. Тепер же є 
ще новина: нас підтримали Ва-
лентина КОГУТ  і її сестри Надія 
і Лідія,  наші землячки,  які свого 
часу  емігрували з Радянсько-
го Союзу…. Як і раніше, вони 
патріотично налаштовані… а 
тому й підтримали наше ви-
дання.  І тепер, після того, як 
Валентина КОГУТ та її сестри 
підтримали нашу діяльність, 
ми маємо змогу як слід 
організувати передплату часо-
пису «Промінь Просвіти»  для 
сільських і шкільних бібліотек 
Січеславщини».

Того року Криворізьке міське 
об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. 
Тараса ШЕВЧЕНКА долучилося 
до партнерів ІУ Міжнародного 
фестивалю «Дні документаль-
ного кіно в Україні», а представ-
никами організації стали Мико-
ла КОРОБКО (голова, а також 
– член правління Української 
Гельсінської Спілки з прав лю-
дини) і Сергій ЗІНЧЕНКО (редак-
тор газети «Промінь Просвіти»). 
І вже в листопаді просвітяни ви-
ступили організаторами пер-
шого мандрівного фестивалю 
в нашому місті, продемонстру-
вавши тут  14 фільмів, і в газеті  
з’явилося  кілька матеріалів на 
цю тематику, а в числі 21-му – 
ціла сторінка і прем’єра рубри-
ки «Фестиваль правди». 

Одна за одною виходять 
сторінки сатири й гумору «Колю-
чий перелаз», а також – окремі 
викривальні матеріали у вигляді 
інформацій та кореспонденцій 
про діяльність міської влади 
та представників обласної і 
центральної. Серед них (у числі 
4-му) – інформація «Незаконна 
акція антиукраїнської влади», де 
йшла мова про те, що помічник-
консультант народного депу-
тата України Євгена ГІРНИКА 
Валентина КРИВДА  надіслала 
відкриту телеграму Прези-
денту України Віктору ЮЩЕН-

КУ і голові Дніпропетровської 
облдержадміністрації  Надії 
Д Є Є В І Й  т а к о г о  з м і с т у : 
«Під виглядом відсутності  
коштів у бюджеті як наслідок 
П о м а р а н ч е в о ї  р е в о л ю ц і ї 
міський голова Юрій ЛЮБО-
НЕНКО  ліквідовує у школах 
Кривого Рогу факультати-
ви  та поділ класів навпіл при  
вивченні української мови. 
Організовано примусову по-
дачу заяв вчителів щодо зго-
ди на скорочення годин. Не-
законна акція антиукраїнської 
влади  відбувається під на-
звою «оптимізація» без жод-
ного письмового наказу чи 
розпорядження міськвно…». 
А в числі 6-му в редакційному 
матеріалі під рубрикою «ЗАПИ-
ТАННЯЧКА» було зазначено: «…
Криворізька міська організація 
«Партії Регіонів» у приміщенні 
державного закладу (КТУ) 
відзначила річницю своєї ро-
боти після виборів і народний 

депутат України. Олександр 
ВІЛКУЛ, відповідаючи на за-
питання, зокрема, відзначив, 
що не визнає голодомор гено-
цидом проти українського на-
роду, оскільки це був «злочин 
сталінського режиму».

А в числі 12-му за червень  
у матеріалі Сергія ЗІНЧЕНКА 
про перебування Президента 
України  в Кривому Розі під за-
головком «ЛАПША» від Віктора 
ЮЩЕНКА, або Кривий Ріг  як 
місто-побратим «ПОТЕМКИН-
СКОЙ ДЕРЕВНИ» була наведена 
відповідь цього високоповаж-
ного гостя на запитання коре-
спондента ТРК «Рудана». Так, 
посеред іншого, він відповів на-
ступне про свої враження: «Моє 
перше відчуття: я знаходжусь в 
українському місті, яке пам’ятає 
українську славу, українську 
історію» і продовжив: «Пере-
конаний, що  Кривому Рогу по-
везло з владою. Владу пред-
ставляють правильні люди, які 
уявляють проблеми громадян, 
які можуть виділити пріоритети 
і успішно їх досягти».

Цей рік  ще й виявився 
для криворізьких просвітян 
ювілейним: місцевій «Просвіті» 
у квітні виповнилося 90 років. 
Цікаво, що в числі 9-му на 
сторінці  було  вміщено матеріал 
зі світлиною під заголовком 
«Виріс птах у «Просвіті…». А в 
ньому мовилося: «… 7 квітня, 
на Благовіщення, прилетіла 
голубка горлиці й звила на-
швидку разом зі своїм напар-
ником  гніздечко на підвіконні 
офісу нашої «Просвіти», що на 
проспекті Карла Маркса» й про 
те, що молодий птах 2 травня 
уже покинув гніздечко. 

В числах з16-го по 20-те 
включно була послідовна 
публікація п’яти матеріалів під 
спільною назвою «Українська 
проща до Соловецької гол-
гофи» за авторства голо-
ви криворізького міського 
об’єднання  ВУТ «Просвіта» 
ім. Тараса ШЕВЧЕНКА Миколи 
КОРОБКА. Починаючи першу 
публікацію, він зазначив: «З 1 по 
11  серпня 2007 року в черговий 
раз українська делегація взя-
ла участь  у конференції та за-
ходах, приурочених до річниці 
початку Великого терору 1937 
року. З нагоди 70-річчя цієї 
сумної дати  маршрут походу 

проліг через Медвежогірськ- 
Соловки-Сандармох (Російська 
Федерація). Вперше пам'ять 
полеглих була вшанована  27 
жовтня 1997 року… У складі 
делегації з числа дослідників  
жертв сталінських  репресій, 
колишніх в’язнів,  представників 
громадськості та журналістів  
мені випала відповідальна 
місія  своєю участю вшанувати 
пам'ять тих, які закінчили свій 
шлях на Соловках в умовах не-
щадного терору».

Криворізька «Просвіта» актив-
но працювала в різних напрям-
ках, і один із них – правозахисна 
робота, якій того року було при-
свячена чимало матеріалів.  Це 
були як матеріали тематичних 
сторінок «Права людини, закон 
і реальність» і «Людина, право і 
закон», так і окремі публікації. 
Наприклад, у числі першому – 
аж два:. «Суд поновив на роботі 
провідного інженера, члена  
Ньйю-Йоркської  Академії наук 

Тетяну ДЕНДЮК і прибиральни-
цею вона не стала» та «Справа 
Валерія БЕРДНІКОВА», який 
«чотири роки тому вдруге був 
звільнений з роботи у трам-
вайному депо підприємства 
« К р и в о р і ж е л е к т р о т р а н с » . 
А  в  1 6 - м у  –  м а т е р і а л 
« Т Е Л Е РА Д І О К АТ І В Н Я  п і д 
командою Юрія ПІВНЯ» - 
про те,  як після  рішення 
Д н і п р о п е т р о в с ь к о г о  
апеляційного суду від 8 
серпня  2007 року редак-
тор радіомовлення  ТРК 
«Криворіжжя» Олена МАКОВІЙ 
була поновлена на роботі, але  
«адміністрація до роботи її не 
допускає». Повідомлялося, 
що перший раз вона була 
неправомірно звільнена у 
вересні 2005-го «за сиситема-
тичне невиконання завдань», а 
після поновлення, - 27 січня 2006 
року, - вдруге,  за нібито прогу-
ли. Врешті, після втручання за-
ступника голови просвітянської 
організації Володимира НА-
ЛУЖНОГО журналістка отри-
мала можливість працювати в 
кабінеті, а не сидіти у вестибюлі.. 
А ще були матеріали-супроводи 
про перемоги в судах над ви-
конкомом міськради та над ТРК 
«Руданою»,  де переможцями 
стали відповідно  член профко-
му Всеукраїнської профспілки  
працівників науки, виробницт-
ва і фінансів на ВАТ «Арселор 
Міттал-Кривий Ріг»  Сергій 
СТРУКОВ і  електромеханік ТРК 
«Рудана» Василь ПАНЧУК.

А ще того року було повно 
матеріалів про похідні групи 
ОУН  та про ОУН-УПА, які ста-
ли відкриттями для читачів 
газети. Зокрема, в числі 11-
му був цілий розворот під за-
головком  «Похідні групи ООН 
діяли в Кривому Розі і області, 
підпільники боролися з окупан-
тами за самостійну Україну» 
- про вечір, який відбувся 27 
травня 2007 року в Народно-
му домі зі вшанування памяті 
борців  за незалежність України 
Сергія ШЕРСТЮКА,  Михайла 
ПРОНЧЕНКА і Галини МАКСИ-
МЕЦЬ. Крім цього, багато було 
інших цікавих матеріалів на те-
матичних сторінках: «За рідне 
українське слово», «Читач-
газета-спілкування», «Захисти-
мо природу – захистимо себе» 
та на літературній сторінці 
«Світла криниця».

«Промінь Просвіти». До десятиріччя
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ПРОРИВ  І… СОЛОВКИ


