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Народився Володимир Винниченко,
український політичний
і державний діяч, письменник
1880 народився Володимир Винниченко, український
політичний і державний діяч,
письменник. Під час навчання на юридичному факультеті
Київського університету брав
активну участь в українському
національному русі, був членом
Київської громади і одним із засновників РУП, вів пропаганду
серед селян Полтавщини і робітників Києва. 1902 виключений з університету за політичну
діяльність, призваний до армії,
яку залишив через загрозу арешту, перейшов на нелегальне
становище. З 1905 входив до
керівного ядра Української соціал-демократичної робітничої
партії, з 1907 – член ЦК УСДРП,
1908 приєднався до щойно
створеного Товариства українських поступовців. 1905–1917
перебував на напівлегальному та нелегальному становищі
в Російській імперії, жив у Австрії, Франції, Швейцарії, Iталії.
Перша збірка оповідань «Краса
і сила» вийшла друком 1906.
Після Лютневої революції 1917
повернувся до Києва, став одним із лідерів української революції 1917–1921, активним і
дієвим українським політиком.
Очолював УСДРП, був головним
редактором «Робітничої газети». Керував роботою Українського національного конгресу,
двох військових, селянського
та робітничого всеукраїнських
з’їздів. У травні–червні 1917
очолював українську делегацію,
яка передала Тимчасовому урядові вимогу УЦР про надання
Україні автономії, вів перего-

вори з делегацією Тимчасового уряду в Києві 11–12 липня
1917. Стояв біля витоків української державності, був членом та заступником голови УЦР,
головою першого українського
уряду – Генерального секретаріату Української Центральної
Ради, генеральним секретарем
внутрішніх справ, автором та

співавтором усіх головних законодавчих актів УЦР, у тому
числі 4-х Універсалів. 14 листопада 1918 очолив Директорію УНР. В лютому 1919 вийшов
з її складу, не погоджуючись з
політикою орієнтації на Антанту. У травні 1920 прибув до Москви, зустрівся з Л. Троцьким,
Л. Каменєвим, Г. Зінов’євим,
Х. Раковським. Отримав пропозицію стати заст. голови РНК
і наркома закордонних справ

УСРР. Пересвідчившись у неможливості співпрацювати з радянською владою, знову відбув
за кордон. 1919–1920 написав
3-томний мемуарно-публіцистичний твір «Відродження нації», де підбив підсумок своєї
політичної кар’єри та виклав
власні погляди на українську
революцію. Він вважав себе
марксистом, але його погляди
зазнали значного впливу зах. лібералізму. У політичних уподобаннях Винниченко коливався
між українською національною
самостійницькою платформою
і концепцією української радянської республіки. Винниченко
– автор численних публіцистичних, белетристичних і драматичних творів. Серед них – п’єси
«Щаблі щастя» (1907), «Великий Молох» (1907), «Memento»
(1909), «Брехня» (1910), «Гріх»,
«Між двох сил» (1918) та багато
ін.; романи «Записки кирпатого
Мефістофеля» (1917), «Сонячна
машина» (1926), «Слово за тобою, Сталіне» (1950) та ін. Збірки тв. в. в Україні видавалися у
21 т. (1923– 28) та у 23 томах
(1928–30).
Підготовано за матеріалом
Енциклопедії історії України Інституту історії України НАНУ.
(Сайт Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського)
http://www.nbuv.gov.ua/
node/4760
Фото знаходиться за посиланням: https://nlu.
org.ua/storage/tinymce_
pic/2015090113062263.jpg

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА «СВІТЛА КРИНИЦЯ»

ЙОГО ОБІЙМИ – НЕ ЗАЛІЗНІ
(Що там, у глибинах подій?)
1.
Степ ніколи не спав. Бо він сам поселяв сни у голови людей. – Щоб
пам’ятали про своє призначення на землі, доки в тілах перебувають.
Він повсякчас любувався зорями, зустрічав і проводжав сонце та спостерігав за всіма подіями, які відбувались на його просторах.
А одного весняного дня 1920-го року від Різдва Христового неозорий степ звернув увагу туди, де поблизу місця злиття двох рік на землі
українській люди бідкалися й журилися. Бо сюди, в містечко Кривий Ріг,
протягом кількох років не приходив спокій, а влада уже разів із десять
переходила з рук в руки. Тепер тут, прогнавши білогвардійців Денікіна,
господарювали більшовики, причому – не вперше. Адже саме вони тут
все розворушили, починаючи з 1917-го.
Тому Олексій Власенко, місцевий бондар і взагалі «майстер великий», як його тут називали, спершись грудьми в темній свитині на зелену хвіртку воріт, уже сивоголовий і з частково посивілою борідкою,
з тривогою в сірих очах вдивлявся у шлях зі свого подвір’я. А там, за
ворітьми, здавалося, геть увесь простір був заповнений молодими
чоловіками на підводах, запряжених кіньми, і окремими вершниками.
Шлях курився пилюкою під уже високим травневим сонцем, а підводи і вершники все їхали і їхали у напрямку до місцевого військкомату.
«І чого це вони знову на війну? Та скільки… скільки вже можна ось
так?.. – думки аж серце йому рвали. – Знову їдуть, щоб убивати, а про
землю-годувальницю забули…». Він навіть не захотів ані трохи вдивлятися в ті обличчя, щоб, можливо, знайти серед них когось зі своїх
знайомих. Розвернувся та й пішов подвір’ям до хати і присів на широку
зелену лаву під яблунею, що навпроти стіни біля ганку.
– Нащо ото було білити, га?.. Бідна ти моя Катрусенько, нащо?.. –
летіли його слова з тугою в серці у відкритий простір. Старий Олексій
бідкався й журився через те, що його дружина Катря, якій було вже під
п’ятдесят, вирішила цього року вибілити стіни знадвору, та й злягла
після тієї роботи. Вже майже тиждень вона ледь-ледь пересувалась
хатою. Все більше лежить і вперто мовчить про щось там своє…
– Що… що ти наробив, ірод пихатий у погонах!? Який же біс тоді
тебе сюди приніс, га?.. – знову зірвалася жалоба з вуст майстра Олексія Власенка, коли його погляд (вкотре вже після серпня минулого
року!..) впав на рівчак вздовж сякого-такого (бо нашвидку зробленого) дерев’яного паркану висотою зо два аршина, який стояв на місці
колишньої цегляної стіни сараю, де зберігався майже весь реманент. І
перед очима Олексія Васильовича знову постала та картина із середини серпня 1919-го…
…Підвода, запряжена чорним гривастим конем, зупинилась прямо
біля його воріт саме тоді, коли він збирався вже зайти до хати, щоб
трохи відпочити від напруженої роботи в сараї.
– Ей, мужик, дай скорєє води напіцца! – почулося від воріт.
Його тоді одразу неприємно вразило те «ей, мужик…», але побачивши над ворітьми випещене обличчя військового у кашкеті з кокардою
та з погонами поручика на плечах, він тільки хутенько вигукнув: «Я зараз, пане!». Та й кинувся до колодязя, який був недалечко від яблуні.
Уже за хвилину Олексій Васильович відчинив хвіртку і подав прямо в
руки тому денікінцю дерев’яний кухлик із водою, яку дістав цебром з
того колодязя. Та ще й приказав при цьому («Ох і дурень дурнуватий!...
– оцінив він той свій вчинок з висоти сьогоднішнього дня):
– Будь ласка, пане, пийте на здоров’я!
А той тільки грізно бликнув при цьому на нього своїми очима, швидко
перехилив кухоль, виливши в себе воду, і хлюпнув тим, що залишилось
на його дні, прямо в очі Олексієві, а потім ще й скомандував, переходячи на крик:
– Ану шагай к дому!.. Бегі, сволочь хохлацкая, и закройся там, пока
жив!.. – А потім ще розкрив кобуру і витяг з неї (чорний такий) наган.
Старий Олексій і досі дивувався тому, як швидко він тоді метнувся
до дверей та, заскочивши в хату, замкнувся зсередини. Очікував на
найгірше. А тут якраз і Катря подала свій голос зі світлиці:
– Хто там до нас, Олексію!.. Що то за крики?
Він хотів їй відповісти, щоб мовчала, але його випередив потужний
вибух (Олексій аж присів із несподіванки і страху) – і з вікон посипалося
скло на підлогу. А ще за хвилину, перемігши свій страх, він визирнув
крізь віконну раму, яка була уже без скла, на подвір’я і побачив там
розвалений тим вибухом сарай.
І це вже тільки на другий день (після тривожного очікування на
можливе продовження неприємностей з боку денікінців, які захопили
місто), після того, коли вони з Катрею заснули на кілька годин лише під
ранок і при цьому взагалі лежали одягнутими, Олексій почав ворушитися, аби, для початку, хоча б засклити вікна. А ще через день прибув
його кум, Григорій Пузирій, до якого дійшла чутка про те, що «здається,
хату твого кума Олексія біляки підірвали, а його самого – заарештували чи, може, й розстріляли». Тож Грицько, зустрівши кума «живим і з
Катькою», швидко з ним порозбирав завали в тому сараї.
Далі вони посортували й розіклали молотки, викрутки, коловороти,
(Закінчення на 4 стор.)
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Очима, повними сліз...

1940 – народився Іван Сокульський, поет, дисидент, політв’язень,
член Української Гельсінської групи
1940, 13 липня – на хуторі
Червоний Яр у Дніпропетровській області народився поет,
дисидент, політв’язень, член
Української Гельсінської групи
Іван Сокульський. Мама Івана
була простою селянкою, 43
роки пропрацювала в колгоспі. Батька хлопець не пам’ятав
– влітку сорок першого Григорій Сокульський добровольцем пішов на фронт і пропав
безвісти в сорок четвертому.
Закінчив десятирічку в Синельниковому. Після першої
невдалої спроби вступити до
Дніпропетровського університету відробив два роки на підприємстві й поїхав на Львівщину, де ще два роки працював на шахті в Червонограді.
У 1962-му вступив на філологічний факультет Львівського університету, став учасником Львівського клубу творчої
молоді, де познайомився із

позначався націоналізм, який
виявили у віршах поета).
Іван Сокульський був одним
із перших шістдесятників, які
стали на захист української
культури: у 1968-му він разом
з Михайлом Скориком написав «Листа творчої молоді м. Дніпропетровська», де
висловлювався протест проти кампанії цькування Олеся
Гончара за роман «Собор» та
проти політики зросійщення
та цькування української інтелігенції. Після того, як «Лист»
було зачитано на «Радіо «Свобода», під прес потрапив і сам
Сокульський. У червні 1969-го
його заарештували й засудили на 4,5 року з відбуванням
покарання в таборах суворого режиму. В ув’язненні потоваришував з дисидентами,
серед яких були Микола Горбаль, Леонід Горохівський,
Зиновій Красівський, Василь

творчістю поетів-шістдесятників. Серед яких були Василь
Симоненко, Іван Драч, Микола
Вінграновський, Ліна Костенко, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Алла
Горська, Лесь Танюк, а пізніше
– і з багатьма з них особисто.
Скучивши за Дніпром та степами, у 1964-му перевівся до
Дніпропетровського університету. Але вже за два роки
його виключили з комсомолу
та відрахували з університету «за поведєніє, не совместімоє со званиєм совєтського студєнта» (мовою КДБ так

Овсієнко, Ярослав Лесів, Опанас Заливаха.
Після звільнення зайнявся правозахисною діяльністю, вступив до Української
Гельсінської групи, поширював самвидав. За це у 1980
році вдруге був арештований
і отримав максимальний термін як особливо небезпечний
державний злочинець: десять
років позбавлення волі в таборах особливо суворого режиму і п’ять років заслання.
3 квітня 1985 року, за дев’ять
днів до закінчення тюремного
терміну, був утретє заарешто-

ваний і засуджений до трьох
років таборів за сфабрикованими звинуваченнями у «хуліганстві». Відбував ув’язнення
в таборі особливо суворого
режиму ВС-389/36-1 в Кучино. За непокору неодноразово
потрапляв до штрафного ізолятору, рік провів в одиночній
камері без права на передачі.
У 1987 році зумів передати
на волю свідчення про порушення прав людини та тортури, яким наглядачі піддають
«політичних»: з усіма фактами і прізвищами. Цей документ потрапив на Захід і справив там ефект бомби, адже
на той час радянський лідер
Михайло Горбачов заявив, що
політв’язнів в СРСР немає. 2
серпня 1988-го звільнений з
ув’язнення – після широкої
міжнародної кампанії та естафетного голодування, яке
оголосила дружина поета
Орися Сокульська та дружина іншого політв’язня Ольга
Стокотельна.
Після звільнення став одним
з провідних діячів українського національного відродження
на Дніпропетровщині. Бере діяльну участь у створенні обласного товариства «Просвіта», Народного руху України,
Української республіканської
партії, Товариства «Меморіал»
імені Василя Стуса. За його
редакцією вийшло дев’ять
номерів культурологічного
журналу «Пороги». 20 травня 1990 року на пікетуванні
на підтримку незалежності
України його жорстоко побили аґенти КДБ. 22 червня
1992 року Іван Сокульський
помер – далися взнаки і 13
років таборів та загострення
хронічних хвороб. За іронією
долі, довідку про повну реабілітацію сім’я отримала на 40-й
день після його смерті.
13.07.2020, Український
інститут національної пам’яті
На світлинах: (вгорі) – Іван
Сокульський. Банер до 40-річчя Української Гельсінської
групи, фото: radiosvoboda.
org; (нижче) – Із кримінальної справи Івана Сокульського, фото: uk.wikipedia.org

25 липня 1980 року помер Володимир Висоцький. Використовувати відносно нього слово «поминати» не зовсім
вірно, бо він і його творчість не забувалися ні на хвилину.
Окрім фільмів з його участю, що періодично збирають біля
екранів та моніторів мільйони глядачів, щогодини, якщо не
щохвилини, в ефірі лунають його пісні і дарують слухачам
нові грані знайомих образів. В якому б гуморі не бул б людина, які б думки її не турбували, а в піснях Висоцького знаходиться образ, вдалий вислів, що відповідає моменту. Але
чи тільки енциклопедична ерудованість та багатство образів
і тем зробили його кумиром декількох поколінь? Та ні! Перше
і найголовніше – це волелюбне та гуманістичне спрямування
його творчості. В задусі комуністичної брехні, у світі перекручених ідеалів, за відсутності об’єктивної інформації про
події минулого він протягом двох десятиліть був одним із
небагатьох, які говорили
правду, прославляв найвищі прояви людського
духу в умовах трагічних
або драматичних та висміював людську ницість.
Сорок років – приблизно тривалість зміни двох
поколінь. А ще – саме той
період, який давні люди
вважали за необхідний
для зміни свідомості. У
книзі, що зветься просто
Книга, час тече не зовсім
так, як в реальності. Там
патріархи живуть століттями. А ось сорок років,
які Мойсей водив кругами
свій нарід пустелею, чомусь і досі сприймаються
буквально. Сподобалась
богословам, правителям
та й «простим смертним»
думка, що не можна ось так просто взятии і в один момент
звільнитися, розірвати кайдани! Природний, Богом даний
людині дар свободи замінили на мрію про світле майбутнє,
яке неодмінно справдиться колись, коли нас не буде. І ось
тепер, коли від дати смерті людини, чиї пісні були ковтком
свободи для мільйонів, з автором цих рядків включно, минули ці легендарні сорок років, можна із впевненістю сказати,
що образ «раба на виріст», «раба у розстрочку», є неправдивим. Чому так? Пояснюю…
Менш ніж через десять років після смерті Висоцького,
«великий могутній...» луснув і розпався. Крізь щілини, що
утворилися, витікла така кількість правди про кров і страждання абсолютно невинних людей і цілих народів, що полон
єгипетський та вихід з нього виглядають такою собі туристичною прогулянкою. Розвінчані та повалені тирани. Людство
мало б із усмішкою та впевненістю ринутись в майбутнє. Що
воно і зробило... Але – частково. За місяць до дати, яку відзначаємо, три чверті росіян вірнопідданих (ну, не громадян
же!), без будь-якої загрози для власного життя та добробуту,
у якійсь підсвідомій переконаності у власній ницості, всупереч здоровому глузду і своій конституції, проголосувало за
збереження влади плюгавого КДБіста ще на шістнадцять
років. Ані роки, ані гігабайти правди, ані заклики праведників
не допомогли…
У вже старій, але й досі погано зрозумілій широкими масами Книзі є багато цікавого. Є, наприклад, щира пісня про
любов. Ще там є Псалом 136, емоційна розповідь про жагу
свободи та втрачену Батьківщину. «Нехай відсохне правиця
моя, якщо забуду тебе...»…
Так, день смерті видатної людини - сумна дата! Але поет
прожив стільки, скільки судилося, а зробив стільки, що на десять довгих життів вистачить. Він мріяв, аби його пам’ятали,
і це здійснилося. У пострадянській (переважно – в російській) критиці час від часу з’являються статті, що «крутять
стару платівку»: п’яниця, бабій, наркоман, агент КДБ... Ну,
що тут скажеш?.. Тільки це: якщо вже і через сорок років
після смерті тобі плюють в спину, значить, ти все ще попереду! Тож не доля Висоцького викликає сьогодні сум. Його
нащадки, його співгромадяни не вичавили із себе рабів: і всі
сорок років, і його зусилля були марними. Рабство – це не
соціальний статус, це – стан душі. Просто ті давні й чужі нам
люди, що плакали на березі Вавілонському, і за триста років
полону не стали рабами. А ці, сучасні, народилися рабами
У вільні, менш безпечні для життя часи, їм не допоможуть
ні сорок років, ні триста. І на цей прикрий факт я дивлюсь
очима, повними сліз.
Леонід БАГАШВІЛІ,
м. Кривий Ріг.
На світлині: Володимир Висоцький в студиї звукозапису Le Studio Morin Heights, Канада.
Фото Яель БРЕНДІС; розміщене за адресою: https://i.
pinimg.com/474x/50/b8/a0/50b8a0a3ad4fb8a6d94dc82
d7ec3e60d.jpg
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українських телеефірах обговорюють багато чого, зокрема, нескінченні політичні чвари, чергові маразми «зеленітів» — так звані зашквари,
інтриги у верхах, нескінченні рейтинги
всього і вся, плітки й чутки. Нещодавно
з’явився новий предмет — пані Клітіна, колишня заступниця міністра інфраструктури, яка заявила про створення
своєї партії «Україна проти корупції».
Щоправда, лідерка партії постала перед
публікою в досить відвертому вбранні,
що одразу викликало непідробний інтерес експертів-чоловіків.
Єдине, що на українському ТБ практично не обговорюється, це війна. Ніби
ЇЇ і немає зовсім, та й російська загроза
кудись зникла. Про війну всі забули?
Але вона про себе нагадає. Жорстоко
й безжально... Російське угруповання
на кордонах України постійно зростає.
Авторитетні західні експерти на кшталт
колишнього командувача військ США в
Європі генерала Ходжеса говорять про
можливість великомасштабного російського нападу на Україну у вересні-жовтні поточного року. А в Києві — бенкет
під час чуми. Скорочують збройні сили,
деморалізують і демотивують армію,
пацифістською пропагандою заколисують народ.
Росія ж оголосила мобілізацію, причому безстрокову, без вказівки періоду,
коли вона завершиться. На кінець літа
— початок осені РФ запланувала безпрецедентно великі військові навчання
на кордоні з Україною. До речі, військові
навчання — це найзручніший спосіб замаскувати початок збройної агресії.
У Путіна падає популярність у російських масах, і не тому, що він не догоджав їхнім «свинцевим інстинктам», навпаки, і Крим їм подарував і «бандерівців» бив на Донбасі. Але з кремлівським
вождем сталося те, що неминуче відбувається з багатьма вождями, навіть
обожненими своїми народами. Путін понад 20 років при владі. Набрид. Адже не
дарма сказав Шарль де Голль: «У нашій
справі головне — вчасно піти». Як Путіну
повернути собі любов російських мас?
Потрібна нова переможна війна. Бажано з невеликими втратами з боку Росії.
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Є

У ЧОМУ ІСТИНА?
(Єдине, що на українському ТБ практично не обговорюється, це війна)
Нинішня Україна якнайкраще підходить
як об’єкт такої війни. Хаос в управлінні, туполобі й політично малограмотні
депутати-«зеленіти», натовпи сумнівних
особистостей на самому верху, екстравагантний і екзотичний Президент, який
бажає зустрічей з Путіним, щоб «зазирнути йому в очі», в односторонньому
порядку припиняє стріляти, який мріє
стати на коліна перед диктатором країни-агресора «заради миру». Дрімуче невігластво в питаннях геополітики та національної безпеки... та не країну з таким
керівництвом просто гріх не напасти!
Гріх не скористатися унікально сприятливою можливістю... За попередні 5
років кров’ю і героїзмом українських
військових, добровольців і волонтерів
Україна на фронті заробила собі репутацію «міцного горішка», що й змусило
Путіна відмовитися від походу на Київ і
Львів. Усього за один рік при «зеленітах»
цю репутацію «спустили в унітаз». Дивлячись на наше нинішнє керівництво, Путін цілком може утвердитися в думці, що
окупація всієї України обійдеться йому
не набагато дорожче, ніж окупація Криму 2014 року... Війна за такої політики
«зеленітів» стає практично неминучою.
Адже ще стародавні римляни говорили
«хочеш миру — готуйся до війни». Люди,
які обрали цю владу 2019 року, думали,
що готують собі мир.
Ну, не лише вони такі наївні. Містер
Чемберлен, повернувшись до Лондона
після здачі Гітлеру Чехословаччини в
Мюнхені, заявив: «Я привіз вам мир!» А
через кілька місяців почалася найбільша
й найкривавіша бійня в історії людства.
Думаю, коли-небудь, якщо людство в
найближчі роки уціліє, буде написана
фундаментальна праця під назвою «Миротворці як палії війни».
Між іншим, «зеленіти» носяться як «дурень з писаною торбою» з місцевими

«Укрзалізниця»
запускає «електрички»
на Кривий Ріг

Від сьогодні «Укрзалізниця» відновлює курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів,
з яких 30 – територією обслуговування Південно-Західної залізниці та 4 — Придніпровської. У
зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо
кількості пасажирів — у межах кількості місць
для сидіння. Про це повідомляє «Дніпроград»
з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці
Так, по регіональній філії «Придніпровська залізниця» курсуватимуть поїзди:
№ 6466 Тимкове — П’ятихатки, 05:58 — 10:35;
№ 6027 Дніпро-Головний — Кривий РігГоловний, 12:57 — 17:05;
№ 6536 П’ятихатки — Дніпро-Головний, 18:45
— 21:02 крім суботи;
№ 6509 П’ятихатки — Тимкове, 17:03 — 21:57.
Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням
протиепідемічних заходів буде здійснюватися
поїзною бригадою. У разі виявлення порушень
залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.
Микола ПОЛІШКО,
сайт «Дніпроград», 13 липня 2020 року
https://dniprograd.org/2020/07/13/
vidsogodni-ukrzaliznitsya-zapuskaeelektrichki-na-kriviy-rig_84939

виборами в жовтні. Але як сказав російський адвокат і опозиціонер Марк
Фейгін: «...Якщо на місцевих виборах на
півдні й сході переможе Шарій (про нього Фейгін висловився однозначно: «Це
пряма агентура Кремля на зарплаті»),
то Росія почне активні бойові дії проти
України. На думку московського адвоката, Зеленський не повинен плекати
ілюзій про ставлення до нього в Росії, в
Кремлі його вважають коміком і нічого
більше. Такий Президент, як Зеленський,
спокушає Росію на подальшу анексію
України.
Що стосується Шарія: чому в Україні
відкрито діють антиукраїнські сили і їх
ніхто не переслідує? Питання з Шарієм
і йому подібними давно можна було закрити. Невже не зрозуміло, що люди Шарія — це російський бойовий політичний
загін, що діє всередині нашої країни?
Що стосується Путіна. Зрозуміло, що
він постійно думає про те, як знищити
нашу державу. А про що думає пан Зеленський? Судячи з усього, йому ніколи
займатися зміцненням обороноздатності України, ніколи займатися боротьбою
з пандемією, з корупцією, з тотальним
злодійством у країні, зате знаходиться
час «виховувати» водіїв-далекобійників,
яких Президент публічно назвав «засранцями». Ну, якщо водії-далекобійники «засранці», то це ще не так страшно.
А от якщо... Однак є й дещо приємне й
повчальне. З Латвії прийшла звістка, що
там закрили сім російських пропагандистських телеканалів. Хоча Росія проти Латвії поки не воює. Вона вже кілька
років воює проти України...
Уся наша влада через відсутність політичної волі нічого не може зробити проти цих телевізійно-пропагандистських
військ Путіна на нашій території. Вони
ж керують мізками мільйонів українців,
і в цій інформаційній війні ми зазнаємо

поразки за поразкою. А ось маленька
Латвія змогла завдати удару на випередження по російських інформаційних диверсантах... На каналі «Прямий»
заступник головного редактора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер
Муждабаєв втішив, мовляв, якщо відбудеться широкомасштабне вторгнення
РФ, то Президент Зеленський оголосить воєнний стан і все почне робити
правильно. Я не поділяю оптимізму пана
Муждабаєва, боюся, що у Президента
спрацює звичний для нього рефлекс
«ставання на коліна». Набагато цікавішим був його діалог на ATR по скайпу з
авторитетним політологом-емігрантом
Андрієм Піонтковський. На думку пана
Піонтковського, що перебуває вже тривалий час в Америці: «...У Москві не розуміють, що зараз відбувається в США.
А там відбувається консолідація вищого
керівництва на антитрампівській і антипутінській основі. Політична доля Трампа
практично вирішена. Республіканська
партія шукає нового лідера й усіляко
намагається продемонструвати свою
антипутінську позицію. Тепер Україна
може отримати від США більше, ніж зазвичай. Потрібна лише політична воля
українського керівництва. США не можуть бути більш проукраїнськими, ніж
українська влада».
Піонтковський прокоментував статтю
Путіна про Другу світову війну, в якій диктатор заперечував радянську окупацію
Прибалтики, заявляючи, що Прибалтика
«добровільно інкорпорована до складу
СРСР волею своїх тодішніх керівників».
Тепер, стверджує Піонтковський, Путін
хоче зробити такий самий фокус з Україною зусиллями Зеленського, Єрмака та
Коломойського...
Ігор ЛОСЄВ,
газета «День»,
числа №127-128, (2020).

МН17: фінал другого бльоку слухань
ГААҐА. – Перше та останнє в липні судове засідання у
справі МН17 почалося й завершилося 3 липня. Цього дня
також закінчився другий бльок слухань, який почався 8
червня. За цей час суд заслухав позицію звинувачення та
захисту одного з чотирьох обвинувачених – підполковника-спецпризначенця Головного розвідувального управління Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися
до судового процесу.
Як відомо, Міжнародна спільна слідча група (JIT) дійшла до висновку, що 17 липня 2014 року в небі над
Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 був збитий
зенітно-ракетним комплексом «Бук», що належить 53-ій
зенітно-ракетній бриґаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Однак
захист О. Пулатова вважає, що «сценарій військового
літака», з якого нібито могло бути запущено ракету по
пасажирському авіалайнеру, занадто швидко відкинули, й у суді продемонстрував відео «Russia Today». На
кадрах люди, які називають себе свідками, заявляють,
що начебто бачили військовий літак, а комусь ввижалося
навіть два. Тож адвокати О. Пулатова зажадали допитати
близько 100 так званих свідків та експертів.
Зі свого боку, нідерляндські прокурори впродовж кількох днів розповідали про проведення досліджень із місця
трагедії, представили супутникові дані, фото- та відеоматеріяли. Один із нідерляндських прокурорів наголосив,
що в день трагедії в районі катастрофи не спостерігалося
літаків-винищувачів. А ще представив записи, які доводять, що літак був збитий ракетою «Бук». Звинувачені
у справі MH17 у телефонній розмові повідомили, що
їхня установка «Бук» збила повітряне судно. Спочатку
бойовики думали, що знищили український військовий
літак, але після катастрофи MH17 Леонід Харченко зателефонував Сергію Дубинському та сказав: «Ми на
місці. Ми вже збили «Сушку» («Су» – літак-винищувач).
Пізніше ввечері С. Дубинський розмовляв телефоном з
О. Пулатовим. Зокрема, запитував: «Стріляв наш «Бук»
чи ні?». На що О. Пулатов відповів: «Бук» збив «Сушку».
Ці записи оприлюднили у відповідь на запити захисників
О. Пулатова, які заявляли, що було приділено мало уваги
альтернативним версіям збиття МН17.
Також у суді нідерляндські прокурори продемонстрували фраґмент випуску новин російського каналу
«LifeNews» за 17 липня 2014 року, у якому йдеться про
збитий літак. Ведуча каже, що ракетою було збито військовий літак Ан-26.
3 липня, вислухавши сторони звинувачення та захисту,
суд мав оголосити своє рішення щодо запитів на додат-

кове розслідування адвокатів О. Пулатова, які наполягають, що розслідування не завершене й розгляд справи
по суті неможливий.
Російська пропаґанда організувала акцію – просто під
стінами судового комплексу почали крутити чергове
«кіно» про катастрофу. Показ влаштували за півгодини
до початку десятого засідання у справі МН17.
Запити захисту О. Пулатова були задоволені частково.
Зокрема, було відмовлено у наданні копій певних матеріялів справи, відхилено запит адвокатів щодо перекладу
матеріялів справи російською мовою, відхилено запит
щодо допиту низки свідків. Натомість суд схвалив запит
захисту щодо експертів російського концерну «АлмазАнтей», які матимуть можливість висловити свою думку
та дати оцінку звітам нідерляндських та бельгійських
експертів. Так само захист разом зі своїми експертами
може перевірити основну версію, що саме «Бук» знищив
пасажирський літак. Вони можуть відвідати місце реконструкції МН17 і дослідити уламки літака.
Суд вважає обґрунтованим повторне звернення до
США щодо супутникових знімків, на яких видно запуск
ракети «Бук» по МН17. Хоча США не бажають розсекречувати дані, остерігаючись, що можуть розкрити технічні
можливості супутників, прокуратура Нідерландів мала
змогу ознайомитися та переконатися в достовірності
інформації.
Третій бльок судових слухань почнеться 31 серпня.
Він буде присвячений позиції адвокатів родичів жертв
трагедії МН17 щодо можливих запитів про компенсації.
Також захист О. Пулатова має час до вересня, щоб
підготувати додаткові запити щодо додаткового розслідування, які не потребують консультацій з О. Пулатовим.
Стосовно запитів, для яких треба зустрічатися з клієнтом,
то вони мають бути підготовлені до листопада. Суддя
наголосив, що часу має вистачити, щоб захист знайшов
можливість, як і де зустрітися зі своїм підзахисним.
Ірина ДРАБОК/»Укрінформ»
На світлині: на місці падіння малязійського літака.
(Фото: «Укрінформ»)
Взято із сайту газети української діаспори в США
«Свобода» за посиланням:
http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9c%d0%9d17%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%
d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%bb%d1%8c%d
0%be%d0%ba%d1%83-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%8c/
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СТОРІНКА

ЛІТЕРАТУРНА
В цьому випуску нашої літературної сторінки пропонуємо
оповідання редактора газети Сергія Зінченка на історичну
тематику «Його обійми – не залізні», де, зокрема, йде мова і про
українське повстання в Кривому Розі під проводом отамана Костя
Пестушка, що було сто років тому, у травні. Перед тим автор
писав тільки вірші про цього отамана («З думкою про отамана і
окупантів». «Отамане, блискавкою вдар!», «До отамана Костя
Пестушка», «… Та чи повстане степ без Степового?»), які свого
часу в газеті були опубліковані.

він знову посуворішав і замислився. – І тут
він раптом побачив, як до воріт подвір’я Власенків швидко підбіг, озираючись час від часу
на всі боки, ще чубатий (це з огляду на його
вік, бо було йому вже сорок дев’ять) чорнявий і запальний за своєю вдачею Григорій
Пузирій, кум Олексія.
А тому й справді було чого озиратись на
всі боки. Адже час від часу то там, то тут містом гахкали постріли, навіть чергами «строчили» кулемети, а часом можна було почути
й вибухи (мабуть, то кидали гранати). Але
навіть все це не могло його втримати вдома, у своїх чотирьох стінах. Бо уже зо два

ЙОГО ОБІЙМИ – НЕ ЗАЛІЗНІ
(Що там, у глибинах подій?)
сокири, садовий інвентар та інші інструменти
(деякі з них довелось підремонтувати) й заходилися встановлювати дерев’яний паркан
на місці розваленої стіни. Потім – підправили й відремонтували перекриття сараю та
викопали рівчак для того, аби стікала вода,
що бігтиме з того перекриття, коли піде дощ.
Тож через те, що уламками від сараю була
пошкоджена стіна будинку прямо біля ганку,
Катря й заходилася цього року (а тоді, ще за
влади денікінців, не наважилася це робити)
білити ту стіну (а місцями – й штукатурити
попередньо), та не розрахувала своїх сил і
злягла.
2.
Земля на просторах степу густо вкрилась
травами і квітло-розквітала на радість людям і бджолам. Степ відчайдушно ігнорував
і війни, і революції, і повстання, а навпаки:
дякував сонцю за свято життя. Він постійно
радів, коли люди будували хати, їздили верхи
на конях, коли вони за допомогою цих коней
і плуга орали землю під нові врожаї або коли
вони танцювали на весіллях.
Але він також із охотою позирав цього
дня, 12 травня 1920 року (покликавши з цією
метою собі на допомогу сонячне проміння
з високої висоти), і на рівне-рівне подвір’я
військового комісаріату нової влади, яка поскликала сюди силу-силенну чоловіків.
І найбільше його увагу привертав молодий
і дуже ставний чоловік у військовій формі,
що стояв перед строєм. Степ раптом значно
посуворішав, кинувши свій чіпкий погляд на
його обличчя, яке, попри його молодий вік,
виглядало чомусь по-батьківському теплим і
турботливим, а не ладним будь-якої хвилини
кинутись у гульки, як це найчастіше буває з
молодими. «Хоча, – розмірковував неспішно
степ, – скільки вже років тут убивають одне
одного, що просто кинутись у гульки – то,
може, навіть і не гріх зовсім, а звичайні веселощі чи навіть бенкет радощів. Але – ні,
усе має бути виключно в межах пристойного, бо тут не вистачало ще тільки оргій…
Хоча, правду кажучи, і тут, у цім краю, – теж
не без них».
А той молодий батько-командир стояв і курив цигарку. Вона аж шкварчала раз по раз,
коли він затягувався димом. І сам офіцер уже
точно не знав, чи другу він курить цигарку, чи,
може, вже третю.
Бійці стояли на подвір’ї рівними рядами, а
рудоволосий комісар, який теж стояв перед
строєм недалеко від цього молодого ставного командира, все говорив і говорив, даючи
свою настанову…
«… ви становітєсь настоящімі воінами рабоче-крестьянской…»
Звуки комісарового голосу розтанули десь
у повітрі, і йому тепер було добре чути, як
шкварчала цигарка, а в пам’яті, з глибини
в кілька років, виринув брязкіт розбитої віконної шибки. Це було ще до того, як він,
Кость Пестушко, пішов на війну. А тоді він,
ще підлітком, кинув камінь у вікно помешкання свого «учителя-мучителя» з математики
Олександрівського механіко-математичного
училища: «щоб знав, як знущатися». І коли
він почув, що там скло посипалось на під-

логу, то аж усміхнувся сам до себе. Тому
й тепер та усмішка пробилась крізь роки і
крізь його пишні чорні вуса – і до вух знову долинув голос рудоволосого комісара
військкомату:
«…я думаю, што ви – сознатєльний народ…»
Та ці слова миттєво стерли усмішку з його
обличчя…
«Дурний і пихатий начальнику, що ж ти
даєш настанову, начебто цілому народу?..
– виринали в його голові думки, зміцнені
гострим бажанням розпочати замислену
справу, – Скільки вже людей ти відправив
ось так у різні кінці з метою нищення цього
цілого українського народу?.. Скільки ти…».
Кость побачив, що комісар повернув голову в його бік і зрозумів, що має відкинути геть
всі свої думки і діяти. Бо – війна…
І тоді час полетів блискавично й не залишив жодної миттєвості для споминів. Куля
з нагана Костя Пестушка влучила в ціль – і
жити тому комісару залишилось дуже-дуже
мало… А потім – ще три постріли вгору – і
почалося… Лягли один за одним убитими
ще кілька озброєних бійців із обслуги військкомату. Повстанці, котрі ще десь із хвилину
тому слухняно стояли перед тим рудоволосим комісаром, як і домовились про це між
собою раніше, почали діяти. Бо серцю кожного з них були дуже-дуже близькими слова,
кинуті Костянтином Пестушком саме для них
у простір весняного степу:
«За кривди нашому народу!..»
3.
Степ не на жарт заметушився, хоч сонце
ще було високо й котилося небом на захід. Йому навіть захотілося скинути із себе
всю свою багатовікову солідність та стати
таким собі бешкетливим і недосвідченим
підлітком-вітерцем. – Задля того, аби привнести-додати в цю ще одну криваву драму,
яка тільки-но розпочалася, хоч невеликий
жмуток ще по-дитячому світлих надій на те,
що років десь так через сто все буде добре.
Але насправді, хто його знає, як усе повернеться завтра-післязавтра і пізніше… А тому
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роки проминуло, як померла його Клавдія і
він залишився удівцем. А його обидва сини,
Славко та Іван, плавають десь матросами на
торговельному флоті посеред різних країн,
між чужими землями. Востаннє він отримав
звістку від Славка поштою вже більше року
тому, а про другого, про Івана, Григорію розповів син сусіда (що через хату) про те, що
бачив його на пароплаві, коли повертався
з Румунії через Одесу. Так Іван (і то добре,
що сусідський Гнат виконав його доручення!) ще й передав батькові аж дві світлини
із себе (на одній – він сам на тлі моря, а на
другій – разом із іншими матросами, прямо
на пароплаві)!..
Тому довго залишатися вдома при всіх цих
подіях не було ніякого йому інтересу!..
Григорій кілька хвилин поспіль стукав і
стукав у хвіртку, але ніхто не виходив. І коли
він вирішив уже вертати до себе, то побачив, як двері на ганок відчинилися, а далі і
сам кум там з’явився і тут же попростував
прямо до воріт.
– Швидко в хату біжи, а я тут закрию, – сказав Олексій, приймаючи від нього вітання, –
ти що, геть здурів? Знайшов, коли прийти…
Захотілося вбитим валятися десь посеред
шляху?..
Та той все одно його не послухав, бо перед
тим, як ступити в напрямку хати, рубнувши
повітря правою рукою, сказав:
– Тепер тут уже наша влада, українська…
Хотів іще щось додати, але побачивши над
головою кума його великий міцний кулак,
все-таки підкорився та й пішов хутенько до
хати.
Хвилин за десять після зустрічі й коротких
розпитувань (а Грицько навіть зайшов на кухню, де у цей час лежала на печі хвора і знесилена його кума Катря), чоловіки закрили
двері на кухню й розмістились у передпокої
за вузеньким столом, що стояв під вікном.
Перед кожним – кухлик з виноградним вином, а посеред столу – ціла миска вареників
із капустою.
– Да-а-а… Прийшов наш час, куме. Ого-го,
тепер, нарешті, Україна підніметься і буде,
як за Богдана…
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– Ти краще помовч, бо скільки вже ця влада у нас міняється… І кожен щось хоче для
себе…
– Та це ж наші, куме, наші, розумієш? А не
якісь там комісари зі своєю нахабною пролетарією, і не царські слуги з кокардами на
кашкетах…
– Ти вибач, коли щось не так… Їж вареники… То я сам зварив, бо Катря, сам бачив,
яка… А тут все-все без кінця змінюється,
будь воно неладне! Ось уже скільки років не
встановиться щось таке одне!..
Приблизно з хвилину (чи трохи більше)
Грицько помовчав, а потім – знову за своє.
Але тепер уже і Олексій не мовчав. І вони почали обговорювати всі більш-менш помітні,
на їхній погляд, події, що сталися ще із зими,
коли прогнали Денікіна й сюди знову зайшли «оті галасливі малограмотні» зі своїми
червоними прапорами, які встановлювали,
як висловився Олексій, «владу пролетарії».
Вони відзначили, що цієї «пролетарії розвелося вже дуже багато, найбільше – на руднях», що ця пролетарія, яка взяла владу, запровадила «ці, як їх, су… ага, суботники», які
можна було б краще назвати «пилятниками»,
бо на них та пролетарія тільки пиляла дерева
на дрова, а більше – нічого не робила. А потім раптом Олексій підняв догори вказівний
палець правої руки, щось важливе пригадавши, сказав «Зачекай, я зараз» – і за хвилину
повернувся зі світлиці із червоного кольору
книжкою в руках.
Грицько згадав, що бачив ту книгу в руках Олексія лише раз, та й то – років зо два
тому, коли ще Клавдія була живою. А то був
«Кобзар» Тараса Шевченка, виданий до війни, в 1912-му році в Петербурзі. Там, білим
по червоному, так і було написано: КОБЗАР.
Олексій сів на стілець, а Григорій, підсунувши свого, теж примостився біля кума – і
вони удвох почали гортати ту книгу, розділену навпіл згори вниз на кожній сторінці
чорною лінією, та читати вголос вірші: все
голосніше й голосніше Та й не помітили, як
після слів «поховайте та вставайте, кайдани
порвіте…» на порозі з кухні з’явилася Катря,
яка гримнула на них:
– Та припиніть ви нарешті горланити!
Скільки можна вже? Ти, Грицю, свою Клавдію на той світ уже загнав, то хочеш і мене
туди ж? – Повернулась, грюкнула за собою
дверима та й полізла знову на піч. А куми аж
принишкли від несподіванки. А згодом, уже
за ворітьми, Олексій обіймав кума «на прощання», бо той шепнув йому, що «завтра з
отаманом ідемо громити всіляку сволоту
неукраїнську!..»
4.
Земля була живою душею цілого степу,
який кожного дня з радістю в серці зустрічав
перше проміння сонця. А якщо й хмари були
(з дощем і снігом чи без них), то він, степ, все
одно знав, що сонце згодом з’явиться у високості і даруватиме радість життя всьомувсьому, що піднімається до нього із землі.
А на самій землі починався похід Степової
дивізії під проводом отамана Костя Пестушка (Степового). Він скочив на свого коня – і
той, темно-сивий, аж став дибки під ним.
Та отаман його заспокоїв – і військо пішло
твердим кроком до наступних своїх перемог
у напрямку Єлисаветграду.
Його проводжали і молоді жінки, і літні
люди, і діти. Ніхто не знав, яка попереду на
кожного з них чекає доля і хто наступного
місяця (чи навіть дня!) зайде у Кривий Ріг,
який все більше і більше залізної руди діставав працею гірників-пролетаріїв із надр
землі. Але сама та земля дуже добра знала,
що її все одно захистить степ, який вони рушать у своїх руднях – Бо його обійми – зовсім не залізні, а – теплі, справді живі і побатьківському добрі і надійні.
Сергій ЗІНЧЕНКО.
м. Кривий Ріг
На світлині: український степ; фото
розміщене за таким посиланням: https://
www.dnipro.libr.dp.ua/upload/images/
Comp/IMG_8814.jpg
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