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КОМЕНДАНТ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО  
КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ 

 
Існує  усталене радянською пропагандою твердження про концтабори, 

що це винахід нацистської Німеччини. Проте ідея створення концтаборів має 
давнішню історію. А потім, задовго до нацистів, згадав про неї Володимир 
Ленін.  У телеграмі пензенському губвиконкому, датованій 9 серпня 1918 
року, він вказував: «Необхідно організувати посилену охорону з добірно 
надійних людей, провести нещадний масовий терор проти куркулів, попів і 
білогвардійців; сумнівних замкнути в концентраційний табір поза містом». 
А офіційно появу таборів закріпила постанова Ради народних комісарів від 5 
вересня 1918 року «Про червоний терор».  

На території України уже восени 
1920 року перші концтабори з’явилися у  
Єлисаветграді, Житомирі, Катеринославі, 
Києві, Кременчуці, Лубнах, Миколаєві, 
Одесі, Олександрівську, Полтаві, Харкові 
та Чернігові. Їх  створювали губернські та 
повітові органи ВУЧК. Загальна кількість 
цих таборів невідома. Припинили вони 
існування у 1922 році після ліквідації 
ВУЧК та створення Державного полі-
тичного управління УСРР. 
       «Єлисаветградський концентраційний 
табір при відділі управління повітового 
виконкому Ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів» - такою була 
його повна назва,  функціонував  у 1920-
1922 роках. Знаходився він біля Великого 

мосту через Інгул, на правому березі річки. Так вказано в архівних 
документах. Припускаємо, що концтабір був на місці  будівлі спортшколи та 
скверу, що нижче неї. 

Першим комендантом єлисаветградського концтабору – з грудня 1920 
року  до червня 1921 року – був Михайло Трохимович Степанов (на знімку). 
Його особисті документи та спогади зберігаються у фондах  обласного 
краєзнавчого музею. Також справа завідуючого адміністративним відділом 
М.Т. Степанова (такою була його посада у 1927-1929 роках) є у фондах 
обласного архіву.  

З цих справ дізнаємося, що народився Михайло Степанов в 
Єлисаветграді у сім’ї чоботаря у 1899 році. Українець. Ккрім рідної мови, 
володів ще й російською, угорською, сербською та польськими мовами. Таке 
поліглотство пояснюється тим, що у 1915-1916 роках унтер-офіцер Степанов 
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перебував у полоні на території Австро-Угорської імперії, тож вивчив кілька 
слів цими мовами.  

З семи років Михайло навчався у Балківському народному училищі, 
яке знаходилося у районі нинішньої площі Дружби народів. Потім було 
навчання у вищому початковому училищі, яке, щоправда, не закінчив – пішов 
з четвертого курсу. Навчався на вечірніх курсах при заводі Ельворті, 
очевидно, здобував професію токаря. Брав участь у роботі підпільного гуртка 
на заводі Кличка. Працював токарем в Єлисаветграді на заводі Яскульського, 
а також на заводах Одеси та Миколаєва.  

У 1917-1921 роках – у Червоній армії, командир. Боровся з бандами 
(так записано у справі – прим. авт.) Завгороднього, Сокола і Чорного Ворона. 
Останнього затримував у селі Листопадове, нині Новомиргородського 
району. 

 
Посвідчення М. Степанова, коменданта міста Єлисаветграда, 25 жовтня 1920 року 

 
      Припис від 22 червня 1921 року: «Коменданту Концентраційного табору 

тов. Степанову. Відділ Управління пропонує Вам у 24 години здати 
Концентраційний Табір з описом всього інвентаря і поступити у розпорядження  
Повітпарткому. Усі справи пропонується здати тов. Громову, призначеному 
Комендантом Концентраційного табору. Завідуючий відділом Управління». 
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Закінчив кінно-військову школу у Смоленську. У  1920 році повернувся 
у рідне місто, де працював у губкомі для «відновлення кавалерійської 
школи». Був комендантом міста Єлисаветграда. З листопада 1920 року -  
комендант концентраційного табору. Щоправда, про це у справі Степанова - 
лише два слова. 

У подальшому Степанов працював на оперативній роботі у міліції. У 
1937-1940 роках був міським головою Кірового - Кіровограда. У 1940 році 
перевели на керівну посаду в управління млинами.  З серпня 1941 року з 
сім’єю в евакуації  у Семипалатинську, де  також «керував». Після звільнення 
Кіровограда від фашистів, у квітні 1944 року повернувся у рідне місто.  

 

 
 

Зошит із спогадами М. Степанова про свою революційну діяльність  
та участь у Громадянській війні. 

 
Згідно  з  інструкцією,  у перших радянських концтаборах повинно 

було утримуватися не менше 300 чоловік. В Єлисаветграді ця цифра 
коливалася від сотні, у перші місяці робити концтабору, до чотирьох сотень у 
середині 1921 року. Люди спали на підлозі, адже було усього 70 місць на 
дерев’яних нарах. Кухні не було, тож харчування було не кращим, ніж у 
концтаборах фашистів. Одяг, який видавали арештованим, відбирали у тих, 
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кому пощастило вийти на волю. Щодня 3-4 адмінарештованих хворіли на 
тиф, кілька помирали, і з десяток утікали з концтабору.  

Ось кілька слів на підтвердження цього з  доповіді  коменданта  
концтабору від  14 квітня 1921 року: «...Лагерь  принят  мной  в  плачевном  
положении  и антисанитарном состоянии. Лагерь не оборудован, коек не 
имеется. Согласно инструкции коек при лагере необходимо иметь 400 шт., а 
по штату 600. Мною сделано около 30 коек, но военное время, гвоздей нет и 
работы приостановлены. ...Кухни также не имеется, какая нужна. Имеется 
походная, но она негодная. ...Баков нет, для того, чтобы арестованным 
раздавать пишу, нет котелков,  а  также  ложек,  обмундирования.  Многие  
из арестованных босые и голые. ...А также убедительно прошу 
воздействовать на коменданта станции об отпуске 10 вагонов для отправки 
военнопленных». 

Приблизно чверть арештованих – жінки. Сиділи у концтаборі і діти - у 
квітні 1921 року їх було більше тридцяти.  Основний контингент в’язнів 
складали  засуджені на тривалі строки (від 8 місяців до 6 років), і навіть... до 
кінця громадянської війни. У цей список не включали місцевих жителів, яких 
відправляли до концтабору на два тижні, або місяць, «на перевиховання» за 
незначні провинності, їх ще називали «адміністративно засудженими». 

Окрім розкуркулених селян, польських солдат-військовополонених, з 
якими не знали що робити, злодіїв різної кваліфікації, тут сиділи і такі, хто не 
розумів, за що його кинули у неволю. Приміром, громадянин Бормашенко, 
якому було уже за 60 років, у визначений термін не відніс на реєстрацію 
домову книгу. Хтось запізнився на роботу. Когось затримали у трамваї без 
проїзного квитка. На когось сусіди написали доноса, що ніде не працює, або 
ж часто її квартиру відвідують чоловіки.  Батьків 16-річної Хаї  Кац з міста 
Шпола, нині Черкаської області, убили григор’євці, і дівчинка-сирота 
вирішила поїхати до тітки у Миколаїв. А її затримали на залізничному 
вокзалі в Єлисаветграді за те, що не узяла дозволу на цей переїзд у місцевих 
властей… 

Що не історія в’язня Єлисаветградського концтабору, то людська 
трагедія.  

 

 

ТРАГІЧНА  ДОЛЯ ДЯДЬКІВ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО 
 

 В одній із своїх записних книжок письменник Юрій Яновський 
згадує про сестер та братів батька Івана.  25 квітня 1945 року він  написав: «У 
батька сестри – Настя й Ганна (за Вільчинським Я. І.) та брати Петро й 
Андрій». У спогадах матері Юрія Івановича також знаходимо згадку, що  у 
«чоловіка Івана було дві старші сестри – Анастасія та Анна, і два менших 
брати – Петро та Андрій».  
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За словами  уродженки Єлисаветграда і жительки цього міста М. С. 
Плахотіної, спогади якої у 1992 році записав доктор філологічних наук  В. Є. 
Панченко, сім’я  Петра Яновського мешкала по вулиці Верхній Биковській, 
недалеко від будинку, у якому на той час проживали сім’ї  брата Івана та 
cестри Ганни.  Марія Сергіївна Плахотіна  училася в гімназії разом з 
молодшою сестрою Яновського – Таєю. А потім, коли гімназія була закрита, 
вони разом ходили у «шосту школу».   

«Петро Яновський став жертвою наклепу: його звинуватили у 
причетності до вбивства фінагента десь біля Майєрового. Юрієва сестра 
згадувала, що ця подія так вплинула на батьків Галі Москалець, що вони 
заборонили дівчині листуватися з Юрієм,  - згадувала М. С. Плахотіна.  

Поки що не вдалося знайти документального підтвердження того, що 
ж насправді сталося з Петром Яновським. А от що стосується його меншого 
брата Андрія, то його розстріляли у 1937 році, звинувативши у «системній 
контрреволюційній та націоналістичній агітації».  

У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа 
репресованого Андрія Яновського, знайомство з матеріалами якої дозволяє 
дізнатися багато раніше невідомого і замовчуваного з життя близьких та 
родичів письменника. 

Заведена ця справа після доповідної начальника Компаніївського 
райвідділу НКВС сержанта держбезпеки  Купного. Датований документ 20 
серпня 1937 року. Купний повідомляв керівництву, що колишній житель села 
Майєрівка Андрій Яновський був поміщиком, навчався в юнкерському 
училищі та був організатором гайдамацьких загонів.  

17 жовтня  1937 року Андрія Миколайовича заарештували за 
звинуваченнями у статтях № 54-7 та № 54-10 Кримінального кодексу УРСР 
(потім статті поміняли на № 54-10 та № 54-11). 

З анкетних даних підсудного дізнаємося, що народився він на хуторі 
Котенкове,  який був біля села Білозерне у Новгородківському районі. 
Проживав у будинку № 6 у Тракторному провулку у місті Кірово. Працював 
головним бухгалтером у технікумі механізації сільського господарства. Мав 
незакінчену вищу освіту. З дружиною Ольгою Семенівною, 
домогосподаркою, виховував 16-річну доньку Інну. Брат Іван, батько 
письменника Юрія Яновського, проживав у місті Біла Церква. Там же на той 
час жила і сестра Ганна Вільчинська. 

Під час допиту Андрій Яновський не визнав своєї вини. Сказав 
слідчому, що ніякої контрреволюційної та націоналістичної агітації серед 
колег та студентів він не проводив.  

За місяць до затирмання бухгалтер Антон Шульга, підлеглий Андрія 
Яновського, сказав, що він був особисто знайомий з Мураловим та працював 
з Троцьким. Тобто, Шульга мав на увазі революціонера та військового діяча 
Миколу Івановича Муралова, якого по справі «Паралельного 
антирадянського троцькістського центру" розстріляли 1 лютого 1937 року. 
Що ж стосується земляка Льва Троцького, то його ще у 1929 році вислали за 
межі СРСР.  
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Андрій Яновський відразу повідомив про сказане Шульгою директору 
технікуму.  

«Незважаючи на те, що мій батько був поміщиком, - сказав слідчому 
Андрій Яновський, - я в юнкерському училищі не навчався, а вчився у 
колишньому Єлисаветградському реальному училищі, яке закінчив у 1911 
році». 

З протоколу допиту відомо, що після реального училища Андрій 
навчався у політехнічному інституті у Петрограді на «економічному курсі». 
Але після Жовтневої революції, у грудні 1917 року, залишив навчання і у 
1918 році поступив до Київського комерційного інституту. Та коли у 
листопаді того року гетьман Скоропадський оголосив мобілізацію усіх 
студентів інституту, Яновський виїхав із Києва. У «контрреволюційних 
гетьманських бандах не брав участі». 

В обвинувальному висновку слідчий написав ті слова, які він вклав у 
вуста, а вірніше сам написав у протоколах допитів та дав підписати кільком 
жителям села Майєрівка, а також колегам по технікуму і сусідам Андрія 
Яновського: «син крупного поміщика», «у 1918 році був учасником і 
організатором гетьманської варти», «проводив у технікумі підбурювальну 
роботу, яка викликала невдоволення владою».  

Вирок: «Винний, розстріляти». І о 23.30 19 листопада 1937 року (так 
написано у документі), смертний вирок був виконаний. 

Та через двадцять років, 20 червня 1958 року, на стіл слідчого 
прокуратури з особливих справ лягла заява Ольги Яновської, дружини 
Андрія Миколайовича, яка на той час проживала у Києві. Не виключено, що 
ініціаторами написання цієї заяви були ті, хто вирішив зробити письменника 
Юрія Яновського,  який помер у 1954 році, класиком української радянської 
літератури.  А у класика не повинно бути серед родичів «ворогів народу». 
Тож Ольга Яновська просила переглянути справу чоловіка, а для цього ще 
раз опитати свідків. І тих, хто був живий, допитали. Але якщо у 1937 році 
безграмотній жительці села Нечаївка Килині Никифоровній Чорнусі слідчий 
дав підписати протокол допиту, який не зачитав їй перед цим, то тепер у 
протокол слідчий уже занотував те, що насправді говорила жінка, а, можливо, 
що потрібно було почути ініціаторам цієї акції.. 

Як пояснила Килина Чорнуха,  яка була 1877 року народження, 
Андрія Яновського вона знала як родича Яновських з села Майєрового. У це 
село вона приїхала у 1910 році і до 1915 року служила у брата Андрія - Петра 
Яновського. Андрій у цей час навчався в Єлисаветграді, а потім у Петербурзі. 
Яновські мали у своєму господарстві до 20 коней, три пари волів, парову 
молотарку, невеликий млин, а також свою землю і ще орендували чужу. 
Господарство вів Петро Миколайович. А от два його брати - Андрій та Іван, - 
перед революцією у селі не жили. У період революції та Громадянської війни 
селяни розтягнули майно Яновських. А коли у село прийшли німці та 
гайдамаки, Яновські намагалися повернути відібране назад. Андрія у селі у ті 
часи вона не бачила.  

 



 

9 

 
 

Протокол допиту Андрія Яновського. 24 жовтня 1937 року 

Іван Яновський проживав у Єлисаветграді по вулиці Сінній (!). То був 
його власний будинок, чи орендоване житло, - Килина Чорнуха не вказала під 
час допиту, бо очевидно слідчий не уточнив. Після 1915 року жінка у 
Яновських уже не служила, тож у Єлисаветграді у них більше не була. 

Того ж дня, 5 жовтня 1958 року, слідчий прокуратури опитав і жителя 
села Майєрового Кузьму Сергійовича Перепелицю, якому на той час було 69 
років. Перепелиця сказав, що Андрій Яновський періодично навідувався у 
село. Господарство вів його брат Петро.  
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Протокол допиту Килини Чорнухи, 5 вересня 1958 року. 
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Мали Яновські 180 десятин землі, до 20 коней, кілька пар волів, 
парову молотарку та 5-6 батраків. У роки Громадянської війни він не бачив 
Андрія у селі. 

Зовсім інше, ніж у 1937 році, підписали у протоколах своїх допитів і 
колишні  сусіди та колеги Андрія Яновського. У матеріалах справи 
зберігається довідка такого змісту: «В офіційному списку землевласників 
Єлисаветградського повіту станом на 1 січня 1914 року під порядковим 
номером 5417 значаться Яновські Андрій та Петро Миколайовичі, міщани з 
села Тетянівки Нечаївської волості, які мали 180 десятин землі. Список 
зберігається в архіві УКДБ при СМ УРСР по Кіровоградській області». 

Наслідком цих повторних опитувань свідків стала постанова Президії 
Кіровоградського обласного суду від 24 січня 1959 року, якою було 
припинене провадження по справі за недоведеністю вини, тобто Андрія 
Яновського реабілітували посмертно. 

 

 
 

ЯНОВСЬКИЙ БУВ ЧЛЕНОМ «КОМІТЕТУ ПО БОРОТЬБІ З 
БІЛЬШОВИЗМОМ»  

 
Краєзнавець Федір Шепель у книзі «Ніхто не хотів помирати»  

розповідає про архівну справу учасників підпільної організації «Комітет по 
боротьбі з більшовизмом», яка з’явилася в Єлисаветграді як операція 
особливого відділення Першої кінної армії. Для нас цікава ця справа тим, що 
події, про які йде у ній  мова, відбувалися за кілька десятків метрів, а то й  
ближче, від будинку, у якому на той час жив майбутній письменник Юрій 
Яновський, а у матеріалах цієї справи згадується і прізвище Яновського. 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігаються 
пожовклі сторінки справи із звинувачення 24 осіб у причетності до підпільної 
організації під гучною назвою «Комітет по боротьбі з більшовизмом». Це три 
томи, близько 800 аркушів, списаних та зшитих співробітниками 
«Херсонсько-Миколаївської губернської надзвичайної комісії по боротьбі з 
контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами при Херсонсько-
Миколаївському Губвиконкомі».  

Чекіст Петров для початку знаходить «помічника» в особі «воєнкома 
Управління 1-го кінзапасу 1-ї кінармії» Тихонова, котрий у революцію входив  
молодим московським чорноробом, закінчив Саратівські політкурси і щойно 
повернувся з Восьмого з’їзду Рад.  Як зазначено у справі, це він привів до 
будинку Марії Тихонової Синьока та Яновського, які відверто 
недолюблювали комуністів. Їх добре знала і спілкувалася з ними дружина 
«воєнкома» - сестра колишнього власника цього будинку Марія, яку 
попередні господарі за щось там вигнали з будинку напередодні революції. 
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Петрову вистачало нахабності особисто бути присутнім на більшості 
таємних зібрань. Інколи навіть з колегами-чекістами – Бондаренком і 
Соколом, котрих «відважним підпільникам» представляли як 
контрреволюціонерів із сусіднього Катеринослава. Цікаво, що присутні 
чудово знали  ким Петров є насправді, тобто, де служить, але не 
побоювалися, як належало б, бо Тихонов «ввів» його до організації під 
виглядом колишнього ротмістра, котрий мав відповідати за безпеку. За 
«легендою»  він, як і більшість «колишніх», щоб вижити теж нібито 
хамелеонив, займаючи відповідну нішу у новому суспільстві. 

«Комітет» за задумкою особливого відділення Першої кінної армії 
на чолі з Лозоватським повинен був стати тим ліхтариком, на який би 
зліталися усі, кому не до вподоби  нова влада. Чекісти розпустили серед 
населення чутки, що у вищезгаданому будинку № 8, вікна якого виходять на 
Фортечну площу, вечорами почали збиратися якісь підозрілі люди. 

Під час слідства виявилося, що «Комітет» мав «контрреволюційний 
характер невизначеного напрямку, жоден член комітету не знав його 
платформи», та що «справа организації сфабрикована». Справжнім 
організаторам «Комітету» тривалий час вдавалося водити за носа практично 
усіх без виключення його «членів». Останні жодної конкретної роботи, 
спрямованої проти існуючого режиму, не починали. Тихонов, Петров, 
Бондаренко робили усе, щоб звести усіх контрреволюціонерів (у тому числі й 
потенційних, зрозуміло), обіцяючи, що якась таємнича, більш міцна сила, все 
зробить за них. Їм же, мовляв, залишиться тільки зайняти відповідні посади у 
звільненому Єлисаветграді. 

У матеріалах цієї архівної справи згадується і прізвище «Сандига». Це 
він обіцяв «завербувати усю Чечору (балку на Биковому – прим авт.) і 
визволити тюрму». Говорив Марії, що довіряє їй та її чоловікові, але має 
досить «специфічні підозри» щодо особи Бондаренка. Припускаємо, що цим 
Сандигою був Михайло Мусійович Драч, який потім став Ригорем Кобцем. У 
1918 році у єлисаветградських газетах “Наша жизнь” та “Друг народа” 
друкувалися сатиричні вірші, байки та фейлетони, які були підписані 
«Рабочий Михаил Сандыга», «Солдат Михаил Сандыга», «Солдат М.С.». Це 
псевдоніми Михайла Драча. 

Зі справи № 795 дізнаємося, що у списку членів Комітету було багато 
таких,  хто ніколи не переступав порогу будинку № 8. То були так звані 
«мертві душі», яких записували, як буцімто завербованих. До дня арешту про 
своє  «підпільництво» вони навіть не підозрювали. Не виключаємо, що одним 
з таких був і Яновський. Скоріш за все, це був Петро Яновський. 

Що ж стосується долі членів Комітету, то 29 березня 1921 року 
«особісти» провели їх арешти. Та затримали не усіх. Окрім Сандиги 
пощастило утекти з Єлисаветграда і  Мейєру (Майському). Чи не нащадок це 
тих Мейєрів, які володіли землею у Тетянівці? 

А вирок був таким: Тихонова відправили до концтабору, 
Грохольського та Ковгана розстріляли, іншим фігурантам справи призначили 
легші покарання…  
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В ОБІЙМАХ «СПЕКОТНОГО АФГАНЦЯ»  
Трагічна доля брата Ігоря Тамма 

 
 Єлизаветградське земське реальне 
училище стало альма-матір’ю для багатьох 
уродженців нашого краю, які згодом прославили 
його на весь світ. Не станемо перераховувати їхні 
імена – це до нас уже неодноразово робили. 
Однак, гортаючи сторінки архівних справ цього 
училища, які зберігаються у фондах Державного 
архіву Кіровоградської області, знаходимо усе 
нові й нові знайомі прізвища. Одне з них – 
Леоніда Тамма – ми знайшли у книзі із 
заголовком «Общая ведомость об успеваемости, 
внимании, прилежности и поведении учащихся 
Елисаветградского Земского Реального Училища в 1911-1912 годах»..  

Свою першу освіту Леонід Євгенович Тамм (на знімку) молодший 
брат лауреата Нобелівської премії Ігоря Тамма та син інженера Євгена 
Тамма, який 27 років займався комунальним господарством міста 
Єлисаветграда (водо- та електропостачанням), - здобував у стінах цього 
славетного навчального закладу. На двох фотокопіях сторінок вищезгаданої 
архівної справи записані результати його вступних іспитів до училища.  

З них дізнаємося, що Леонід Тамм, 12 лютого 1901 року народження, 
син чиновника,  отримав «трійку» із Закону Божого та «четвірки» з російської 
мови і арифметики, і таким чином був зарахований до 1-го класу училища. 

Де після ЄЗРУ Леонід Тамм здобував вищу освіту – невідомо. 
Очевидно став інженером-хіміком за фахом, бо останнє його місце роботи - 
заступник головного інженера Головного управління азотної промисловості 
Наркомату важкої промисловості СРСР. 

У 1936 році у Радянському Союзі йшли жахливі публічні процеси. На 
одному з них з'явився в якості «свідка» крупний донбаський інженер Леонід 
Тамм. У всіх газетах були опубліковані його неймовірні визнання у  тому, що 
за вказівкою партійного діяча Георгія П’ятакова він готував до вибуху 
коксові батареї.  

Леоніда Тамма арештували 28 жовтня 1936 року. Військова Колегія 
Верховного Суду СРСР 27 травня 1937 року звинуватила його в участі у 
контрреволюційній троцькістсько-зінов’євській терористичній організації.  
Наступного дня його розстріляли.  Реабілітували посмертно 12 липня 1957 
року. 
       Ігор Тамм не зрікся ні брата Леоніда, ні товариша фізика Бориса Гессена, 
до речі, земляка, Гессен народився в Єлисаветграді у 1893 році, та 
улюбленого учня Семена Шубіна, які також потрапили у жорна репресій. 
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Теоретичний відділ інституту, створений і керований І.Таммом, був 
ліквідований, а усі його співробітники розподілені по інших лабораторіях.   
Лише захист керівників атомного проекту, серед яких був і Лаврентій Берія, 
дав змогу Ігорю Євгеновичу уникнути арешту. Та через анкетні дані та 
особисту ворожість Андрія Жданова, до створення атомної бомби І. Тамм був 
запрошений лише через два роки від початку роботи.  
 

 
 

 
 

 Записи про результати вступних іспитів до Єлисаветградського земського 
реального училища Леоніда Тамма       
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      Ось що згадувала про Леоніда Тамма донька Ігоря Євгеновича Ірина: «У 
грудні 36-го був заарештований молодший брат тата - дядя Льоня. У свій 
час він працював і жив у Карпівському інституті, потім - на заводі у 
Горлівці, потім у Чорноріччі і, нарешті, в ГІАПі. Коли дядько працював у 
Горлівці, на заводі сталася пожежа, що загрожувала жахливим вибухом 
через наявність великої кількості горючих газів. 
         Уже у 1985 році я, у відрядженні в Ісфарі, познайомилася зі 
співробітником ГІАПу А.Й. Бруштейном, який починав свою трудову 
діяльність під керівництвом Леоніда Євгеновича. Абрам Йосипович 
розповідав мені, що дядька Льоню на заводі дуже поважали, він був 
справедливим і діяльним керівником. А.Й. розповів і про те, що, коли почалася 
пожежа, усі розгубилися, лише дядько своїми чіткими і швидкими діями 
запобіг поширення вогню і тим врятував завод. 
       За це Серго Орджонікідзе нагородив його автомобілем. Машини були 
тоді великою рідкістю, власні ж - тим більше. Коли дядько приїжджав до 
нас, збігалася уся навколишня дітвора. Дядько у мене був чудовий, але він 
дуже любив мене дражнити. Якось приїхали вони з дружиною на день мого 
народження у село і привезли мені подарунок - величезний згорток. Почала я 
його розгортати. Одна обгортка змінювала іншу, паперу робилося все 
більше, а згорток ставав все менше. Яка ж була моя образа, коли всередині 
виявилася пляшечка касторки! На все життя я це запам'ятала. Багато разів 
він обіцяв подарувати мені годинника, що тоді був великою розкішшю. 
       Незабаром після його арешту тітка Ніна віддала мені дядьків годинник 
зі словами: "Адже він тобі його обіцяв". Коли  Сталін почав садити фахівців, 
Орджонікідзе намагався їх захищати. Після першого арешту дядька 
Орджонікідзе його відстояв і визволив. Другий раз дядька взяли слідом за 
П’ятаковим, коли над самим Орджонікідзе уже збиралися хмари. 
      Дядю Льоню звинуватили у тому, що пожежа у Горлівці - справа його 
рук. Йому дали "десять років без права листування" (тоді ми ще не знали, що 
цей "евфемізм" означав розстріл). 
       Тітка Ніна була заслана, а вже після війни, отримавши "мінус сто", 
оселилася в Александрові. Здається, ще до арешту дядька Льоні якось вночі 
подзвонили до нас в квартиру - прийшли з обшуком і повели мамину 
двоюрідну сестру тітку Ліду, яка жила у нас з 20-х років. Вона працювала в 
якомусь тресті. Спочатку заарештували все начальство, а після - і деяких 
співробітників. Під час обшуку у неї в кімнаті забрали усі папери; серед них 
був батьків жартівливий вірш, надісланий тітці Ліді, коли вона 
подорожувала. У ньому були рядки: "Загрустивший вдруг пилот 
отправляется в полет..." и "...в объятья     знойного афганца" (про 
знаменитий середньоазіатський вітер-суховій). 
       На допиті від тітки Ліди вимагали визнання, що вона шпигувала на 
користь цього афганця. Тітка Ліда повернулася з Норільська тільки у 
хрущовські часи». 
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ШТАМП ІЗ ТРИЗУБОМ 
 

Кілька років тому біля старого недіючого корпусу школи у селі 
Підлісне Олександрівсього району копали вигрібну яму і знайшли під землею 
пляшечки з-під ліків, шприци та інший медичний непотріб, серед якого був 
невеличкий шматок гуми. На звороті він потрісканий від часу. А на лицьовій 
стороні чиясь невміла рука вирізала ножем  тризуб з хрестообразним мечом у 
центрі. По колу напис: «Є-градківська управа». Єлизаветградка – селище за 
кілька кілометрів від Підлісного. 

 

Спершу виникло дві версії походження цього штампу. Або ж він 
виготовлений у роки визвольної війни на початку минулого століття, або ж 
це сталося у роки Другої світової війни. Перша версія відразу відпала, 
оскільки у 1918-19 роках не було управ. Отож, припускаємо, що штамп 
виготовлений у серпні-вересні 1941 року. 

Двоповерхова кам’яна будівля старої школи 
у Підлісному має давню історію. Хоча поки що не 
встановлено, коли й хто її збудував. Відомо лише, 
що у цій будівлі було земське правління, де 
працював батько Гната Юри, і куди Гнат Петрович 
ходив два роки допомагати батькові переписувати 
папери, коли закінчив земську школу. Місцеві 
жителі кажуть, що у роки Другої світової війни у 
цій будівлі був німецький госпіталь.   
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       Своє припущення з приводу цього штампу висловив архівіст 
Держархіву Кіровоградської області Іван Петренко: 

Відразу помітно, що штамп саморобний, і, очевидно, виготовлений з 
каблука армійського чобота, оскільки іншу гуму у ті часи важко було знайти. 
Напевне його виготовив якийсь українець, який у перші місяці війни, тобто у 
серпні-вересні 1941-го, мав наївні сподівання, що німці, прогнавши 
комуністичну владу, дозволять відродити незалежну Україну. Але наприкінці 
вересня того ж року ці сподівання щезли. Фашисти заарештували на теренах 
області  усіх українських націоналістів і кинули їх до в’язниці СД (на фото), 
яка знаходилася у нинішньому обласному шкірвендиспансері по вулиці 
Комарова.  

 

 

За словами краєзнавця Василя Доценка, у Кіровограді для в’язниці СД 
окупанти визначили  приміщення   педтехнікуму по вулиці Польовій (нині 
Габдрахманова). Це було місце жахливих тортур, садистських катувань і 
прямих вбивств.  У  березні 1943 року  філією в’язниці СД у Кіровограді  став 
концентраційний табір у Терновій Балці Компаніївського району, який 
існував до вересня 1943 року. Там  утримували до 700  в’язнів, більшість з 
яких (євреї, цигани, комуністи, члени ОУН)  були  розстріляні. Зокрема,  30 
січня 1943 року розстріляли членів ОУН І. Попова, І. Кирика, Г. Голя, М. 
Болецького, Д. Чабана, М. Стахурського та інших. Не виключено, що у 
в’язниці СД у Кіровограді, або ж у концтаборі у Терновій Балці, загинув і 
автор штампу з тризубом.  
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У 1985  році   на подвір’ї облшкірвендиспансера встановили 
пам'ятний знак у формі  гранітної  стели, на якій прикріплена меморіальна 
мармурова дошка з текстом,  що тут у колишній в'язниці СД  у 1941-1944 
роках німецько-фашистські загарбники закатували і розстріляли понад  дві 
тисячі радянських людей. Навесні 1944 року  їх останки ексгумували і 
перепоховали  на спеціально відведеному кладовищі мирних жертв  
нацистського терору  за територією фортеці святої Єлисавети.  
 

 
КОМІСАРА ЗНАЙШЛИ ПІД СІНОМ У КЛУНІ 

 

Щорічно 22 вересня в Україні відзначається День партизанської слави. 
Звичайно, не можна недооцінювати  внесок підпільного руху опору у 
боротьбі з ворогом. Та за радянських часів праці вітчизняних істориків, які 
висвітлювали становище в Україні часів її окупації, буквально рясніли 
ідеологічними міфами та штампами.  

В урочищі Зелена Брама, що біля села Підвисоке у 
Новоархангельському районі, за офіційною статистикою діяло кілька 
партизанських загонів, зокрема ім.Сталіна, «Південний» та ім.Чапаєва. 
Згадуючи про бій одного з цих загонів поблизу села Борщова, радянські 
історики пишуть, що «партизани завдали нищівного удару окупаційним 
військам». А ось що з приводу бою розповідав батько автора цих рядків, який 
був 1926 року народження. Недільного дня німці відправили з Підвисокого 
до Умані валку із кількох саней. Везли на залізничну станцію продукти, які 
зібрали по ближніх селах. На передніх і останніх санях сиділи поліцаї. Дорога 
за лісом пролягала повз Борщову. А того дня у селі грали весілля. Партизани 
прийшли з Явдошиного Яру, де у них були землянки, поїсти та розважитися. 
Коли хтось сказав про продуктовий обоз, що проходив повз село, вони 
повибігали з хати, завернули сани до лісу і вивантажили продукти до своїх 
землянок. Дядьків із саньми відпустили. Повернувшись у Підвисоке, вони 
доповіли волосному керівництву про напад, а те зателефонувало в Умань. До 
лісу прибули дві вантажівки з есесівцями, оточили Явдошин Яр і з мінометів 
зрівняли землянки партизанів із землею...   

Офіційна статистика говорить, що на Кіровоградщині діяло 20 
партизанських загонів, керівництво якими  здійснював підпільний обком 
партії на чолі з П.Василиною та М.Скирдою. Прізвище останнього не було 
увіковічнене на карті Кіровограда напевне тому, що він покінчив життя 
самогубством. А от вулиця Василини існувала до ери декомунізації, аж поки 
її перейменували на вулицю Леоніда Куценка. Та на фасаді приміщення, у 
якому сьогодні медуніверситет, залишилася пам’ятна дошка на честь «героя» 
Василини. Висіла до 2019 року і на стіні будинку колишнього обкому 
компартії, а нині міської ради,  пам’ятна дошка підпільному обкому партії. 
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Пам’ятна дошка на будівлі на розі вулиць  Куценка та Великої Перспективної 

 

 
Пам’ятна дошка на будівлі міської ради (демонтована у ході кампанії з 

декомунізації) 

 
Уродженець села Леськи, що під Черкасами, Петро Василина у 1938 

році був обраний першим секретарем Кам'янського райкому партії, а з 
утворенням Кіровоградської області став членом Кіровоградського бюро 
обкому партії, завідувачем сільського відділу. Був делегатом 18-го з'їзду 
ВКП(б) у березні 1939-го, учасником ВДНГ у тому ж році, у 1940-му 
нагороджений орденом Леніна. З липня 1941-го Василина керівник 
партизанського підпілля, секретар підпільного обкому партії. У серпні того ж 
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року організував партизанські групи у Чигиринському, Златопільському та 
Кам'янському районах. У лісах Холодного Яру створив партизанський загін і 
був його комісаром. Закатований німцями в черкаській в'язниці в грудні 1941 
року.   

Такою була в радянські часи офіційна інформація про героя-партизана. 
У 1967 році працівник Кіровоградського облархіву Іван Пархоменко описав 
бій партизанів із фашистами 16 вересня 1941-го: «З табору вийшли в бік 
центральної дороги Василина, Куценко, комісар загону Беркін і кілька бійців. 
Усі несли пляшки з горючою сумішшю. Через деякий час почувся гуркіт 
моторів. На дорозі з'явилися бронемашини, танкетки. Перша машина 
порівнялася з Василиною. Розмахнувшись, він зі злістю кинув у неї пляшку. 
Броню лизнули язики полум'я. Натхненні прикладом Василини, партизани 
знищили ще кілька бронемашин. Танкісти й мотоцикли повернули назад».  

Героїчна поема, інакше й не скажеш. Та через 50 років після цієї 
публікації інший працівник Держархіву області Іван Петренко, на підставі 
знайдених документів, стверджує про зовсім інше.  

- Доля Василини склалася трагічно, а після війни обросла  героїчними 
подвигами, проте героїки як такої не було, - переконаний Іван Данилович. - 
10 серпня 1941 року Петро Василина прибув з Кіровограда до Холодного Яру 
у партизанський загін Кам’янського району. Пробув у лісі понад місяць. 16 
вересня загін оточили німецькі війська. І цього ж дня, тобто у скрутну для 
партизан хвилину, Василина чомусь покидає ліс. Разом з ним загін залишили 
інструктор обкому партії Л.Перфільєв та місцевий партизан Петро Петренко. 
Вони відправилися до Пляківки у Кам’янському районі,  рідного села 
Петренка, де з місяць прожили у його хаті. Під кінець жовтня Василина 
попросив командира партизанського загону А.Куценка виділити йому двох 
охоронців, щоб ті допомогли дістатися села Леськи, де проживали його 
батьки. П.Василина, Л.Перфільєв та Г.Беркін у супроводі партизан дійшли до 
Лесьок. Усі троє мали зброю – пістолети і кілька гранат. Йдучи з Пляківки, 
Василина залишив у Петренка велику суму грошей – 30 тисяч карбованців, а 
також усі свої документи. У листопаді 1941-го поліція дізналася, що комісар  
переховується у будинків батьків. З десяток поліцаїв оточили садибу і 
знайшли Василину у повітці, де він сховався під сіном. Секретаря 
підпільного обкому партії відвезли до Черкас, де у тюрмі він і загинув. 
Смерть і обставини арешту засвідчив начальник Черкаського МВ НКВС 
Салгалов.  

- Як бачимо, у тяжкий момент облави німців на партизан, партійний 
функціонер Василина, замість того, щоб організувати опір нацистам, чи 
власноруч зі зброєю в руках боронити базу загону, покинув ліс, боячись, 
напевне, за власне життя, - продовжує Іван Петренко. - У Пляківці він жив 
безбідно, маючи величезну суму коштів. У батьків під час арешту опору 
поліцаям не чинив, хоча і мав чим, але не зробив спроби з боєм вирватися від 
десяти місцевих охоронців порядку, а, навпаки, заховався у сіні. Усі повоєнні 
розповіді про його героїчну поведінку серед партизан Холодного Яру є 
вигадками: участі у бойових операціях Василина не брав, нічого не 
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організовував, навпаки, з лісу фактично дезертирував, подавши приклад 
рядовим партизанам. Також сумнівно, щоб зі зброї, яку він мав при собі, хоч 
раз прицільно стрельнув по нацистах.  

Покрита поки що таємницею і справжня біографія іншого керівника 
партизанського руху Кіровоградщини – генерала Михайла Скирди. Напевне, 
не усе було правдою, що про нього писали у газетах та книгах, бо Скирда у 
1979 році наклав на себе руки з-за нез’ясованих обставин. 
 

 
ЛИСТ ДО СТАЛІНА 

 
    У Центральному державному історичному архіві України зберігається 

лист комсомольця Пастушенка, жителя села Полонисте (нині 
Голованівського району Кіровоградської області). Надісланий він на початку 
1932 року Йосипу Сталіну. Автор сподівався, що «вождь усіх народів» не 
відає, яким каторжним є життя селян, і розповідав йому про вивезення хліба у 
хлібозаготівлю та голодування колгоспників. 

«Добрий день, шановний секретар ВКП(б), товариш Сталін! 
До Вас пишу листа з України, з глухого закутка села. Візьміть військову 

карту і знайдете село на річці Ятрань, зветься Полонисте на Уманщині 
Бабанського району. 

Ось таке вислухайте, тов. Сталін! Село має 317 дворів, колективізо-
ване на 100%. А що, тут думаєте радянська влада? Ні, не радянська, а чисто 
буржуазний строй. Пригадайте панщину, 6 днів роби панам, а 7-й - неділя, в 
яку не можна робити, бо свято. Так і на селі, щодня роблять в артілі. 

Коло дому нічого, крім будівель, а ти податок із дому дай за те, що 
робили в колгоспі, самообкладання віддай, позику підписався в колгоспі на 40 
крб. - віддай із дому. 

Третій рік в колгоспі усуспільнено все, та ще й хлібозаготівлю дай за ту 
землю, що здав у колгосп за З роки. Не йди до колгоспу за хлібом, бо ще й сам 
здай пудів 45 з 3 дес. поля, ну і пай у кооперації 28 крб., аванс і будівництво 
теж до 15 крб. здай з дому, а за продукти за три роки - копійки грошей, 
отаке життя. 

Село виконало план на 65%. Колгосп вивіз весь хліб до фунта, всі 
культури. Зараз коням ні в зуб, лише пшенична січка і кроплять мелясом, вже 
загинуло 56 коней. 

На селі щоденно гине з голоду 3-4-6 коней, нема ні зернини. Свиней було 
розвели 500 штук, вже подохло з голоду 184 штуки, їдять жом за січку. Лише 
мається 60 корів, з яких у м'ясо йде 46 штук, а на все село лишається на 1932 
р. 14 штук. 

Оце вам розплід скота, бо район буряково-скотарський і є перед-
бачення, що протягом двох місяців погине вся худоба, і починають вмирати з 
голоду люди, пухнуть, діти кажуть - „хліба, хліба“. 

Не думайте, шановний керівник, що не робили люди (і вдарно), але був 
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недорід, який до уваги ніхто не бере. Прошлий рік урожай був середній і то 
ледве прожило населення і план був 38 тис. пуд., а зараз 57 тис. пуд. Зараз 
буксир над буксиром, бригада 86 осіб ходить 3 місяці і нічого не зроблять, 
день у день ходять під кожну хату. Від початку кампанії уже перешпарили 
разів 60 кожну хату. Забрали до фунта всі городні культури, в колгоспі, в 
колгоспників залишили на душу 2 пуда картоплі, а всю до фунта - в заготівлю. 

Ніякого передбачення на весняний посів, насіння ні фунта немає, ніякої 
культури - ні картоплі, ні фасолі, ні вики, ні чечевиці, ні гороху, ні гречки, ні 
проса, ні ячменю, ні вівса, ні сої - все до фунта, і буряки, і капусту квашену 
забрали, і забирають курёй. і здають селяни, бо нічим годувати, іде таємний 
забій кролів. Оце таке, товаришу Сталін. 

Трудодень обійшовся 37 коп., а пара чобіт - 36 крб., пара черевиків - 26-
22 крб., костюм - 80 крб., який був 25 крб. прошлий рік. Ви розумієте, що і 
пачка папірос 35 коп. роз- курочних. 

Отак, тов. Сталін, сто день на одну пару чобіт, урівнялка, довели владу 
рад. Керують не робітники і селяни, а поміщики та буржуї, тому що 
робітник не буде висисати останньої крові з серця, тому що він розуміє голод 
і холод. Фунта соломи не дають, в хатах холод, роз- куркулюють бідняків, 
колгоспників викидають з колгоспу за те, що хліба не дають. 

Зажим - не дають селянові балакати на зборах, садять в БУПР. 
Кажуть, «ми тюрем не будуємо, а руйнуємо“, а в нашому районі уже 9 
кулацьких хат повних. Три будинка збудували нових, садять і судять нізащо. 
Що захотіли активісти, то й зроблять, а маса ні при чому. Сільраду вибрали, 
але й жодного члена вибраного, всі нові й нові чужі люди, не вибрані, і та ж 
кооперація, і все. 

Маса населення підбурена проти радвлади, немає ніякої культроботи, 
одна хлібозаготівля й годі, сільбуд закритий, ніхто не йде, чекаючи з дня на 
день смерті. Робітникам, які працювали колись у колгоспі, а зараз пішли на 
промисловість, їх дітям і дружинам нема спокою. Пайок, який привозять, 
забирають голодні. Вечором не можна вийти в село, б’ють каміннями, 
скидають чоботи, в кого є, населення босе, голе, голодне, діти не відвідують 
школи, тоже босі, голі і голодні, без гарячих сніданків не один місяць і хліба, 
лише чай без цукру. В селі ні гасу світить, ні мила, про жири, то й не згадуй, 
нема соняшника, ні фунта з 40 га не залишилось, все в заготівлі. 

Отак-то, про те, що нема й не говори, бо стільки розікрали, не шукай 
ніде, щоб купити хліба, бо звуть опортуністами. Отаке-то на селі, хоч суди і 
кажи, що опортуніст. Ні, я радянський, сам щодня по хліб хожу. 

Комсомолець, секретар осередку, член бюро РКМ Пастушенко». 
Підпис автора листа завірений печаткою «З оригіналом згідно: Голова 

Бабанського РК (робітничого контролю) і КРСІ (комісії робітничо- 
селянської інспекції) Г. X. Макси- менко». 

Та до Сталіна лист не потрапив. З секретаріату вождя його пере-
адресували до Харкова у ВУЦВК для розгляду. А звідти - до Бабанського 
райвиконкому з супровідною запискою: «...розслідувати справу та вжити 
заходів до поліпшення стану колгоспу». Перевірку проводив той же 
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Максименко. Автора листа він на диво (!) не встановив, назвав листа 
анонімним. У Полонистому проживало на той час троє Пастушенків. 
Сьогодні припускають, що автором листа міг бути Максим Маркіянович 
Пастушенко. 

 

 

«ПРАЦЮВАЛА ВІСІМ ДЕНЬ, ЗАРОБИЛА ТРУДОДЕНЬ» 
Спогади сільських жителів про колгоспний «рай» 

 
Трудодні як оплату праці у колгоспах запровадили на початку 1930-х. 

Власне, трудодень — це один вихід на роботу, за що обліковець колгоспної 
контори записував «паличку». Кожен селянин мусив відробити 60-
100 трудоднів на рік — залежно від регіону та рівня механізації колгоспу. 
Школярі, старші 12 років, мали обов’язкових 50 трудоднів. Хто не виконував, 
виганяли з колгоспу. Могли відібрати присадибну ділянку. Під час війни 
планку підняли до 150 трудоднів на рік. За невиконання карали виправними 
роботами. 

Більше трудоднів — більша 
оплата. Однак це мало стимулювало 
селян, бо платили наприкінці року — 
після того, як колгосп «здавав план». 
Тобто частину врожаю віддавали 
державі. Ще частина лишалася в 
посівному фонді. А решта — саме для 
зароблених трудоднів. Скажімо, 
нараховували 1 кг зерна на трудодень, 
але коли неврожай, могло бути й по 200 
г. Часто платню видавали олією і 
цукром. За свідченням С.В. Косіора, 
генерального секретаря та першого 
секретаря ЦК КП(б)У у 1928—1938 
роках, у 1931 році 48% господарств 
України нічого не видали на трудодні. 

У знаменитій у 1940—1950-х 
роках п’єсі Корнійчука «В степах 
України» голови колгоспів Галушка і 
Часник починали сварку із запитання: 
«А скільки твої люди одержують на 
трудодень?» Його добре розуміла 

публіка, бо колгоспне начальство могло маніпулювати обліком як завгодно. 
Трудодень був популярною — бо життєво важливою — темою в кожній 

колгоспній сім’ї. Завдяки їй дітей учили ще до школи. Це — ніби наочне 
засвоєння перших навиків письма й лічби одночасно. Ідучи на роботу, батьки 
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казали дитині: «Пиши трудодні!» І та писала палички — так, ніби що більше 
й краще напише, то більше достатку буде в хаті. Завжди була спокуса 
вчитися рахувати ті чарівні палички — до сотні й більше. 

Автору цих рядків неодноразово доводилося чути розповідь батька, 
чому він пішов з колгоспу. У 1960 році мій старший брат мав іти у перший 
клас. І так вийшло, що батько-тракторист не мав за що йому купити взуття. 
Грошей не давали у колгоспі, а за трудодні повинні були розраховуватися 
восени. Виручив дядько, який працював водієм у держустанові, позичивши 
гроші, щоб зібрати брата у школу. Після цього батько правдами-неправдами 
пішов з колгоспу у лісництво. Правдами-неправдами, бо не відпускали... 

 «Моя бабця в 1947-му за рік роботи отримала 14 кг зерна (вдова, 
п’ятеро дітей від трьох років), — пригадує О. Панасенко, уродженка села 
Тернівка Новоархангельського району. — Померла з пенсією у 8 рублів. Її 
сестра якось не відробила трудодні — отримала два роки таборів». 

«Моя мати, Любов Григорівна Пономаренко, розповідаючи про своє 
дитинство у селі Миронівка Світловодського району, говорила, що сім’я 
зводила кінці з кінцями лише за рахунок підсобного господарства, — 
говорить кропивничанка А. Ртвеліашвілі. — Сухофрукти, яйця, городину 
возили на продаж будівельникам Кремгесу. Так мали мізерні живі гроші, щоб 
купити щось з одягу». 

Подібне можуть пригадати й інші читачі старшого віку, дитинство яких 
минуло в селі. Комсомолець з села Полонисте Бабанського (нині 
Голованівського) району Пастушенко, вважаючи, що у Москві не знають, які 
неподобства відбуваються в українському селі, описав їх у своєму листі, 
адресованому Йосипу Сталіну 10 лютого 1932 року: «...Оце таке, товаришу 
Сталін. Трудодень обійшовся 37 коп., а пара чобіт — 36 крб., пара черевиків 
— 26—22 крб., костюм — 80 крб., який був 25 прошлий рік. Ви розумієте, що 
і пачка папірос 35 коп. розкурочних. Отак, тов. Сталін, сто день на одну пару 
чобіт, урівнялка, довели владу рад». 

Щоб зрозуміти, як жилося українським селянам, назвемо кілька цифр. 
Так, у блокадному Ленінграді пайка хліба була 250 г на робітника. 1941-го 
добова норма штрафного пайка у радянських таборах — 350 г житнього 
хліба. Німецьким  військовополоненим давали  300 г сірого та 300 г білого 
хліба... Звісно, порівнювати пайку в концтаборі з нормою на трудодень, 
може, й некоректно, але не забуваймо, що селяни мали ще платити: воєнні 
займи і облігації (спробуй не візьми), податок на всі фруктові дерева, 
натурподаток 300 яєць з двору на рік (байдуже, чи є кури), шкіру з кабана чи 
корови — здай, сало — здай. І плюс самооподаткування — скільки не шкода, 
але не менше, ніж... Грошей не платили зовсім, паспортів не видавали. Чим 
не кріпацтво?! 

Гроші на трудодні почали давати з 1959 року. Трудодні скасували 1966 
року. Ввели фіксовану платню. 
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«КОБЗАРІ» РОДИНИ БОЯРКІВ 
Про домашню традицію та непросту долю її засновника 

 
       У домашній бібліотеці Валентини Василівни Боярко, вчительки 

української мови та літератури Созонівського навчально-виховного 
комплексу, що в Кіровоградському районі, понад два десятки «Кобзарів» 
різних років видання, не рахуючи інших книжок із творами Тараса 
Григоровича Шевченка. І не тому, що цього вимагає педагогічна діяльність. 
«Кобзарі» супроводжують життя кожного з членів родини Боярків. Крім того, 
всі вони з дарчими підписами з нагоди якоїсь знаменної дати. 

      «Ця сімейна традиція бере початок із «Кобзаря», який купив і 
підписав мені батько у день, коли я народилася, — говорить Валентина 
Василівна. — А до того всі дев’ять років, які батько, Василь Федорович, 
відбув у засланні на копальнях у Джезказгані, його душу зігрівала 
кишенькова книжечка з віршами Кобзаря». 

Василь Соломка здобував диплом агронома 20 років. Такі тоді були 
часи, коли не особливо рахувалися з людськими долями, та й взагалі з 
людським життям. 1937-го вступив до Одеського сільськогосподарського 
інституту. Та через два роки призвали в армію. Під час війни зустрівся з 
майбутньою дружиною Ніною. А після війни повернулися до батьків 
дружини в село Скалева Новоархангельського району, і Василь поїхав до 
Одеси закінчувати навчання в інституті. 

Але й ця спроба була не остання. 
1947-го Василя звинуватили в 
шкідницькій діяльності, яка підриває 
сільське господарство. Ще більшим 
абсурдом було інше звинувачення: 
мовляв, під час війни вбив товариша і 
привласнив його прізвище. За вироком 
«трійки» отримав 25 років виправно-
трудових таборів і п’ять років ураження 
в правах, без права листування. 

 «Мама повернулася з маленьким 
братиком Миколкою в Скалеву, — 
говорить Валентина Василівна. — 
Влаштувалася на роботу на завод у 
райцентрі. Та викликали у райвідділ 
НКВС і попередили, що оскільки вона 
дружина «ворога народу», то 
працювати не має права. Довелося 
матері їхати з Миколкою в місто 

Сталіно, де працювала на будівництві шкільна подружка. 
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 Розрахунок був на те, що у великому місті не знають, що чоловік на 
засланні, й не цікавитимуться ним». 

Після смерті Сталіна батькам Валентини Василівни спершу дозволили 
листуватися. А 1956 року справу Василя Соломки перекваліфікували на іншу 
статтю, зі строком ув’язнення сім років, і звільнили його. 

Трохи підлікувавшись, Василь Федорович повернувся до навчання й, 
нарешті, отримав диплом. Працювати направили на щойно створену 
Созонівську дослідну станцію під Кіровоградом. У Созонівці народилася й 
донька Валентина. 

Повністю реабілітували Василя Соломку 1965-го. Повернули бойові 
нагороди, військове звання. Навіть пропонували відновитися в партії, але 
колишній в’язень ГУЛАГу відмовився. 

«Батько працював головним агрономом, старшим науковим 
співробітником, — продовжує Валентина Боярко. — Гарно грав на гітарі, 
добре малював, збирав бібліотеку — давалася взнаки тяга інтелігентної 
людини до книжок. А вони майже всі були підписані. На мій день 
народження батько купив «Кобзаря» й підписав його». 

Помер Василь Федорович Соломко у 58 років — позначилася робота на 
копальнях під час заслання. «У нашій родині не говорили про репресії. А 
коли батько помирав, то сказав мені, що він сидів у тюрмі, але не зі злодіями 
та розбійниками, і що з часом я зрозумію, що було насправді», — говорить 
Валентина Іванівна. 

Уже після закінчення педучилища в Олександрії Валентина Василівна 
дізналася про трагічну долю батьків. «В училищі я познайомилася з 
майбутнім чоловіком, Сергієм Боярком. Він із Полтавщини, навчався на 
вчителя креслення та малювання. Що цікаво, в нього був свій «Кобзар». 
Купив його 1967 року в Каневі, куди їздив із класом на екскурсію на могилу 
Тараса Шевченка», — пригадує жінка. 

Коли ж у Валентини та Сергія Боярка народилися донька Лілія та син 
Віталій, вони їм також подарували перші «Кобзарі». Так, з роками бібліотека 
поповнювалася. Приміром, 2004-го син Віталій разом із невісткою Юлею 
закінчували педуніверситет у Кіровограді й отримали подарункові «Кобзарі» 
з дарчим підписом одного з народних депутатів України. А нещодавно у 
Віталія народилася друга дитина, тож бабуся з дідусем і їй подарували 
книжку з віршами Тараса Шевченка. «Звісно, родинна традиція дарувати 
одне одному «Кобзарі» не для того, щоб красиві книжки стояли на полиці 
шафи. Я знаю багато поезій Шевченка. Знають їх чоловік і діти. Знатимуть і 
онуки. Найбільш пам’ятний для нас цикл із 13 невеличких віршів «В 
казематі», написаних поетом у травні 1847 року у фортеці перед відправкою у 
заслання. Напевне, тому, що ці невольницькі вірші Шевченка перегукуються 
з долею батька Василя Федоровича Соломки», — завершує Валентина 
Боярко. 
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ЧОТИРИ АРЕШТИ СВЯЩЕНИКА РОМАНОВСЬКОГО 
 

     Одним із найбільш відомих  священиків Петропавлівської церкви був 
Михайло Іванович Романовський. Він народився 12 вересня 1870 року у 
Тверській губернії в сім'ї псаломщика. Після закінчення у 1894 році духовної 
семінарії служив псаломщиком у місті Торжок. У 1904 році переїхав із сім’єю 
у Єлисаветград, був ієреєм домової церкви кавалерійського юнкерського 
училища. Відомо, що 21 листопада 1915 року відправляв панахиду над тілом 
генерала Самсонова. З 1920 по 1928 рік (з перервами) - ієрей 
Петропавлівської цвинтарної церкви. 

 

  
Петропавлівська церква.  Поштова листівка.  
Видання паперового  магазину М.Д. Слуцького. 

 
Уперше отця Михайла Романовського заарештували чекісти у 1923-му 

за те, що підписав папір про добровільний збір коштів серед населення на 
потреби церкви. Призначили 6 місяців тюремного ув'язнення із 
застосуванням примусових робіт. Після відбуття покарання повернувся до 
служби у церкві. Та 15 червня 1927-го його знову арештовують. Звинуватили 
в „антирадянській агітації, поширенні прокламацій контрреволюційного 
змісту“. Просидів у тюрмі до серпня і був звільнений. 

У травні 1928-го у Петропавлівській церкві стався розкол і священики 
Василь Соколов, Михайло Романовський і Сімеон Ковальов пішли з неї. У 
січні 1929-го їм вдалося організувати свою громаду і отримати 10 березня 
1931-го Михайла Романовського заарештували утретє. До цього, 15 січня 
того року, у Зінов'євській окрузі були заарештовані 16 священнослужителів 
по справі Істинно-Православної Церкви. Паралельно була сфабрикована 
справа „Зінов'євської військово-офіцерської контрреволюційної організації“, 
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яка нібито існувала з 1924 року на чолі з полковником Карпенком. І з 
моменту виникнення у ній буцімто перебував Михайло Романовський. 
Навесні 1927-го він залучив до організації ще шістьох священнослужителів. 
За дорученням Карпенка нібито був створений церковний антирадянський 
осередок. Слідство намагалося довести, що ця „військово-офіцерська орга-
нізація“ до січня 1931-го існувала у Зінов'євську. У справі заарештували 81 
особу. 22 травня 1931-го Колегія ОДПУ затвердила обвинувальний висновок. 
14 грудня 1931-го священика Михайла Романовського засудили до 3 років 
заслання на Північ. 

На початку 1937-го Романовський повернувся у Кірово. Та 3 березня 
того року його арештували у черговий раз. Під час обшуку „речових доказів“ 
не знайшли, але це не завадило посадити у тюрму. Звинуватили священика у 
членстві в контрреволюційній групі релігійників, агітації серед віруючих 
громадян, в організації контрреволюційних проповідей та зборів, молінні під 
час богослужіння за репресованих священнослужителів. Усі ці звинувачення 
і свідчення «очевидців» увійшли в обвинувальний висновок (не датований, 
орієнтовно 7 грудня 1937-го). Постановою Трійки при УНКВС по 
Миколаївської області священика Михайла Романовського засудили до вищої 
міри покарання - розстрілу. Під час слідства він утримувався у в'язниці у 
місті Кірово. 27 грудня 1937-го Романовського розстріляли. Реабілітований 
14 квітня 1989-го прокуратурою Кіровоградської області. 
 

 

НА КОЛИМУ ВІДПРАВИЛИ УСЮ ТРЕТЮ ЗМІНУ 

Репресії в СРСР, як і все інше, здійснювалися 
планово. Так, НКВС України отримав із Москви наказ 
репресувати в 1937 році 28 тисяч чоловік. Але плани було 
прийнято перевиконувати. Тому нарком внутрішніх справ 
УРСР І.Леплевський двічі звертався в Москву з проханням 
збільшити ліміти на репресії. Як наслідок, «червонозоряна 
столиця» прислала в Україну нові плани: розстріляти — 26 
150 чоловік, відправити у концтабори — 37 600.  

 
Антон Чудний, солдат Першої світової війни 

 
Потрапив до цього списку і 40-річний Антон 

Назарович Чудний. У 1937 році він працював на заводі 
«Червона зірка». Зазвичай ходив у другу зміну. Та того дня 
майстер наказав виходити у третю, бо захворів один з 
робітників, а замінити його міг тільки Чудний.  Опівночі до 
цеху під’їхало кілька «воронків». З них вийшли зо два 
десятки людей у міліцейській формі.  
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Вони наказали зупиняти виробничий процес і заштовхали усіх до 
«воронків». 

Уранці ніхто з робітників третьої зміни додому не повернувся. Усіх 
оперативно судили, назвали «ворогами народу» і відправили на Колиму. 
Антону Чудному дали 10 років. 

- Моїй мамі Любі на той час було 16 років, - говорить жителька 
обласного центру Ганна Іванівна Бур’янська, - та вона уже працювала на 
заводі. Її викликали на комсомольські збори і наказали відмовитися від 
батька. Мати не захотіла цього робити. Тоді її звільнили з роботи, сказали, 
що не хочуть працювати поряд з донькою «ворога народу». 

Після того, як Антона Чудного судили, мачуха 
вигнала його доньку з дому, і вона подалася до Криму, де 
працевлаштувалася у Керчі на рибзавод. Там 
познайомилася з 32-річним бондарем Іваном Васильовичем 
Сонченком. Він був удівцем, мав дитину.  

- У Керчі я народилася у 1941-му. Свідоцтво 
про народження було виписане татарською мовою. Мати 
вирішила поїхати до батьків чоловіка на Полтавщину, щоб 
познайомитися з ними і показати мене. 

 
Іван Солонченко, учасник Другої світової війни 
 
У селі Ручки на Полтавщині їх і застала війна. 
- Хоча під час війни дорога батька двічі пролягала 

через наше село, я його не пам’ятаю – ще маленька була. У 
Ручках 7 жовтня 1944 року ми отримали похоронку, що 
батько помер від поранення 11 вересня того року і 
похоронений на цивільному кладовищі під містом Краків. 
Нам призначили пенсію за батька у 7 рублів. 

У 1947-му Антона Чудного звільнили. Вважали, що 
він невиліковно хворий, і відправили потягом через усю країну у Кіровоград. 
Їхав на даху вагона – боялися, щоб нікого не заразив. Співмешканка 
відмовилася його забирати на вокзалі. За Антоном Назаровичем прийшли дві 
його сестри і на тачці повезли додому. Відходили, поїли козиним молоком, і 
невдовзі 50-річний чоловік став почуватися бадьоро. Відчувши у собі сили, 
він поїхав за донькою та онукою на Полтавщину.  

– Мама працювала у колгоспі, була ланковою. У 1946 році у неї були 
найвищі урожаї буряків. Тож подали документи на присвоєння звання Героя 
Соціалістичної праці.  Але тут приїхав дідусь. Голова сільради умовляв маму 
не їхати у Кіровоград, дочекатися, поки не нагородять. Та мама уперлася: 
хочу додому і все. А коли голова сільради почув від дідуся, що він відсидів 
10 років, сказав – їдьте, і чим швидше, тим краще. 

Приїхавши у Кіровоград, зняли кімнатку по вулиці Табірній на 
Новомиколаївці. Антон Чудний прожив ще 16 років. 
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Пошуками могили батька у Польщі Ганна Іванівна Бур’янська зайнялася 
у 80-ті. Шукала через Червоний Хрест. Прийшла відповідь, що помер у 
госпіталі під Краковом, похований у братській могилі. Хоча, не виключає, що 
в іншому місці, бо з Польщі прийшла одна така відповідь: «на ваше прохання 
ім’я вашого батька увіковічене на пам’ятнику Братської могили міста».  

Ганна Іванівна тричі побувала на могилі батька. Уперше, ще за Михайла 
Горбачова, коли була у відрядженні у Польщі.  Вдруге їздила, коли мером 
Кіровограда був Василь Мухін, він навіть виписав матеріальну допомогу на 
поїздку.  Утретє поїхала з донькою. Мерія влаштувала зустріч. Показала 
кладовище, пам’ятник на Братській могилі. Серед інших прізвищ радянських 
воїнів знайшла прізвище  батька. Кладовище це у низині, кажуть на ньому 
поховані воїни, які брали сусідню висоту.  
 

 
 

КОЛИ ПАРТІЙНИЙ КВИТОК ГРІЄ ДУШУ 
 
Членство у владній  партії завжди було запорукою того,  що тебе не 

залишать без роботи, знайдуть якесь тепле керівне місце. Таке ми 
спостерігаємо сьогодні. Так було й за часів СРСР. Один із нинішніх 
кіровоградських активістів, без крику якого не обходиться жодний масовий 
захід, уже сьомій партії зрадив.  

Першою, звісно, у нього була комуністична. Щоб стати її членом, він, 
учитель за фахом, пішов працювати робітником. Так порадив батько, другий 
секретар райкому партії. Cказав, що робітничий клас має більші квоти на 
членство в КПРС. «А куди тоді без членства в партії можна було 
влаштуватися на роботу? – якось виправдовувався перед соратниками  
активіст. - Став комуністом, узяли  інструктором в райком партії, дали 
квартиру у престижному будинку». Та й  усі 25 років незалежності України 
його влаштовували  на хорошу прибуткову роботу однопартійці.  А партії він 
міняв як шкарпетки  – тільки  якась засмерділася, вступав в іншу. Головне 
для нього, щоб ця партія була провладна. 

Ось і житель міста Кірово (так у 1940-ві роки називалося наше місто) 
Антон Корнієнко використовував партійний квиток, щоб мати певні 
преференції. Суд визнав його аферистом і призначив два роки і шість місяців 
позбавлення волі. 

Як свідчать матеріали справи цього Корнієнка, у 1934 році його 
виключила з лав більшовиків «коміся по чистці». «Пропаду без партквитка!» 
- вирішив чоловік і знайшов у місті людину, яка за невелику винагороду 
сфальшувала нові партійні документи. Антон Петрович розумів, що в 
рідному місті ще кілька років будуть пам’ятати як його з тріском вигнали з 
партії. Тож подався подалі від Кірового, до Криму.   

Під Сімферополем однопартійці доручили керувати  овочесховищем. 
Посада невелика, але й на ній можна було розвернутися. Оскільки Корнієнко 
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мав нечисту совість, то до рук почали липнути гроші від «наліво» 
реалізованих овочів. Через два місяці він почав помічати, що на нього скоса 
поглядає дільничний. Корнієнко хутко звільняється з роботи  з 
формулюванням «за сімейними обставинами», мовляв в Кіровому захворіла 
мати.  

Але до рідного міста не повернувся. По дорозі був Миколаїв. Там і 
зупинився. «Доручили» займатися заготівлею кавунів та відправкою їх до 
Києва, Харкова та на Донбас.  

Та ось настала дощова осінь, кавунні жнива  закінчился і Корнієнко 
знову став поглядати у бік рідного краю. І знову не доїхав до Кірового. 

Цього разу зупинка була у Бобринці. Пробув тут зо два тижні. Та 
оскільки пропоновані однопартійцями у цьому місті посади не приносили 
натхнення Корнієнкові, то й тут він довго не затримався.  

У Кіровому партія більшовиків знайшла  для свого вірного сина теплу 
керівну посаду. Але хтось в анонімному листі до ДПУ заявив про свої 
підозри. Мовляв, Корнієнко не є членом партії, хоча видає себе за такого. Він, 
анонім, сам виключав його з рядів однопартійців, будучи членом «комісії по 
чистці». 

Це сьогодні влада не здає своїх однодумців. А у ті часи  у мясорубку 
історії міг потрапити будь-хто. Потрапив на лаву підсудних і Корнієнко. 20 
вересня 1935 року Кіровський райсуд міста Кірового під головуванням 
товариша Гаутберга схвалив вирок у справі афериста. 

 

 
 

«НЄМЄДЛЄННО НАПЄЧАТАТЬ» 
 

 Петра розбудив  різкий довгий гудок 
паровоза,  що під’їжджав до  залізничного  мосту 
через річку Інгул.  Машиніст, як завжди це 
робили його колеги, потягнув за ручку гудка 
якраз навпроти хати Мельників. А вона була на 
крайній від залізниці вулиці  Балашівки, 
приміського села. Здається, Мельники уже давно 
повинні були звикнути до шуму потягів,  які по 
кілька разів на день проїжджали повз їхні вікна, 
проте від паровозного гудка завжди прокидалися 
уночі. Тоді дід Прокіп злазив з лежанки і 
шкандибав до причільного вікна.  Лише  
упевнившись, що шибки на місці, не вилетіли, 
говорив  «слава Богу!», і повертався назад на 
свою лежанку. Для інших членів  сім’ї  з цим 
гудком розпочинався новий день. 
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Петро також не став залежуватися. Рвучко підвівся  на ноги і пішов до 
діжки з водою, яка стояла біля криниці у кінці подвір’я, та провів там 
традиційну ранішню процедуру. Набравши у легені повітря, заплющив очі  і 
пірнув  головою  у воду аж по плечі.  За мить витягнув її, обтрусив волосся 
кількома кивками голови і став витирати обличчя рушником.   

Подальший процес  вдягання зайняв  хвилин з десять, адже юнак 
робив усе однією рукою. Ліву руку він втратив ще у 12-річному віці при 
спробі самогубства. Того літа Петько зранку до ночі випасав громадську 
череду за селом на берегах Інгулу  та у заплаві його правої притоки  Грузької. 
Потрібні були гроші, щоб оплатити наступний рік навчання в народному 
училищі. А сім’я  бідувала, недарма ж бо на кутку говорили на Мельників – 
голота. Тож батько знайшов для сина роботу на усе літо, влаштувавши його 
пастухом. Вставав Петько з гудком паровоза і заходив до двору уже з 
сутінками. І одного вечора, у розпачі від того, що немає коли піти до 
бібліотеки за новою книжкою, підліток ліг  на рейки перед потягом.  Петька 
збило  залізом, що низько висіло перед колесом, і він так лежав між рейками, 
поки не переїхали усі вагони. Залишився живий, проте без лівої руки.  

Єдиною утіхою того літа стало те, що його залишок підліток провів у 
лікарні,  тож  не треба було рано вставати до череди, і ніхто не заважав 
читати.  А читав Петько усе, що приносив   лікар  Адольф Абрамович. Він 
мав  хорошу бібліотеку, був цінителем  поезії. Тож і Петько закохався у 
красне слово, і ще у лікарні написав свого першого вірша. 

Місто зелене як на долоні, 
В’ється до нього з гори дорога, 
Позаду мене пасуться коні, 
А мене додому несуть ноги. 
Петько показав цього вірша лікарю. Той уважно прочитав його, проте 

з ввічливості не став робити зауважень, а сказав коректно і, як виявилося, 
пророче: 

- Подаруєш мені свою першу книгу віршів! Не забудеш? 
Петро не забув про лікаря.  Та коли через сім років прийшов до 

лікарні на територію  фортеці Святої Єлисавети з книгою своїх віршів, йому 
сказали, що Адольф  Абрамович помер у 1919-му 
від тифу. 

Юнак  застібнув  останній ґудзик на 
сорочці  і сів за стіл. Мати уже поставила на 
нього традиційний сніданок  у чавунній пательні 
- омлет з двох яєць. 

- Я учора нового вірша написав.  
Хочете, мамо, я вам прочитаю 

його, - і Петро, не чекаючи відповіді, 
дістав з кишені штанів складений учетверо аркуш 
паперу.  

З одного боку він був задрукований текстом 
якогось документа. Папір на той час був дорогий 
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і дефіцитний. Тож коли працівники повіткому комсомолу допомагали 
переносити архів міської управи до іншого будинку, Петро один мішок відніс 
до свого кабінету, і увечері забрав його додому. А потім записував олівцем на 
чистій стороні аркуша свої вірші. І відразу ніс їх до редакції міської газети. 

Розгорнувши і вирівнявши папірець, Петро піднявся з ним з лавки і став 
декламувати, стараючись не підглядати текст: 

Я покинув у річку – життя 
Свою думку – весну золотую. 
Ластівками хай мрії летять, 
Нехай з річкою сонце жартує. 
- Ну як? – запитав Петро. 
Та оскільки мати мовчала,  став декламувати далі: 
Це ж порвані холоші мої 
Закачаю я вище коліна, 
Скажу сонцеві: грій воду, грій, 
І весну теплооку зустріну. 
Тут уже матір не витерпіла і зробила зауваження: 

- А чого це у тебе, синку, порвані холоші? У тебе ж добротні кирзові 
чоботи, майже новий костюм, тільки друге літо носиш! Та й чого це ти 

закачав свої холоші, ти ж уже не хлопчисько, а відповідальний 
комсомольський працівник? 

- Мамо-о-о,  та це ж не про мене… Це ж я так образно, - спробував 
було пояснити Петро  

матері написане. Хоча знав, що це марна спроба,  що мати все одно не 
зрозуміє його, як часто не розуміє  Петрові вірші і редактор місцевої газети 
«Червоний шлях». 

Образившись на неньку,  Петро не став доїдати сніданок, узяв піджака, 
накинув його на плечі  і пішов у двері. До центру міста, на вулицю Дворцову, 
де знаходилася у колишньому будинку купця Шатова редакція газети, треба 
було йти з годину. 

Був  червень місяць. Місто потонуло у білому цвіту акації, над якою 
гуділи бджоли.  Спустившись з гори біля залізничного мосту до річки,  Петро 
перейшов через дерев’яну кладку на лівий берег Інгулу, і відразу наповнив  
груди духмяним  запахом акації.  Біля духовного училища на Вокзальній 
вулиці підмітали тротуар семінаристи. Далі за Тюремним провулком  був 
бульвар, на якому уже гарцювали курсанти   кавалерійської щколи.  А там, за 
три квартали, уже і будинок Шатова на розі з Інгульською вулицею. 

Редактор газети «Червоний шлях» Степан Курносенко вирішив 
сьогодні прийти раніше на роботу, бо п’ятниця була газетним днем. Ще 
здалеку він запримітив на сходах редакції однорукого поета, який, задерши 
голову догори, спостерігав за кружлянням  ластівок біля гнізда над вікном 
другого поверху.   

- Що цього разу приніс нам, Голото? – замість привітання звернувся 
Степан Спиридонович до  Петра, відірвавши того від споглядання птахів. – 
Мабуть, знову свої жовті вірші? 
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- І чого це вони вам жовті? Жовтих віршів не буває! Я не чув про такі. Є  
білі вірші, це  коли рима у них відсутня, а є лише смисл, - спробував було 
показати свої пізнання у літературі Петро. 

- Жовті, бо написані вони нерозбірливим почерком на пожовклому 
папері, - відповів з посмішкою  Курносенко.   

І тут же редактор згадав, що з Петром жартувати не можна. Голота не 
розумів гумору, сприймав почуте на свою адресу, як образу. А почувши щось 
незрозуміле, відразу ж біг шукати  захисту  в  ГПУ, або ж у повітком партії.  І 
бува такого там наговорить, а іноді ще й напише, коли скаржиться в ГПУ, що 
лиха потім не оберешся!  

Он попередник Степана Спиридоновича пожартував над Петром. Той 
приніс редактору вірша, в якому йшла мова про те, як автор у 1919 році топив 
ворогів революції  в Інгулі біля залізничного мосту через річку. Редактор 
візьми, та й пожартуй, що в Інгулі настільки мало води у серпневу спеку, що 
його і кури убрід переходять, не те що у річці можна когось утопити. 
Почувши це, Петро утер носа рукавом піджака, забрав свого вірша, і пішов до 
ГПУ, та написав доноса, що у Франца  Непокойчицького брат воював  у  
Врангеля, а зараз живе десь у Польщі, і у листі запрошував Франца 
Сігізмундовича до себе, вихваляючи життя за Дністром. І хоча ніякого листа 
той не отримував, і взагалі останні три роки не мав звісток від брата де той, і 
що з ним, з того дня Непокойчицького більше не бачили в Єлисаветграді. 

Піднявшись на другий поверх  до свого кабінету, Степан Курносенко 
мовчки узяв у Петра його нічне творіння і став читати. 

- Сьогодні  уже краще, правду кажу, що краще,..  хоча,  рими знову 
немає. Ось слухай, Петре: 
Вітре, легесенько дуй, 
Мріє небо глибоке і синє… 
Я у річку – життя забреду 
І побреду, побреду у далечінь. 
- Це ж якийсь набір слів, набір речень… Де рима?  «Дуй» і «забреду» - 

не римується, «синє» і  «далечінь» - також. Йдіть, Петре Івановичу, йдіть і 
переробіть цього вірша, заримуйте його краще, а тоді уже приходьте. Тільки 
не сьогодні приходьте, сьогодні випуск газети, мені не до вас буде, приходьте 
краще у понеділок. 

- Що це ви з мене глузуєте! Так, я багато ще чого не знаю. А усе через 
цю руку…  

Може, я втратив її у бою з Маруською Нікіфоровою,  не пускав 
бронепоїзд з її бандитами до міста.  Може, через втрату цієї руки я й не 
закінчив своє навчання, і сьогодні не настільки грамотний, як ви, бо ви 
царську гімназію закінчували. Але ж слова у моєму вірші – вони від усього 
мого революційного серця! – бризкаючи слиною, сказав поет. 

Забравши свій аркуш з віршем, Петро Мельник пішов у двері. І  
понесли ноги його туди, куди уже не раз ходив після слів редакторів 
«друкувати у такому вигляді не будемо». Пішов Петро Мельник, якого уже 
років з п’ять знали у місті за літературним псевдонімом Голота, у повітком 
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комсомолу.  Та не тому, що сам там працював інструктором,  а тому, що 
голова повіткому Семен Красногубський  завжди ставав на захист Петра. 
Красногубський знав, що його підлеглий може далеко зайти, тож йому 
відмовляти не можна. Піде Петро Мельник туди,  куди він уже не раз ходив – 
на сусідню вулицю, де знаходилися міські каральні органи.  А там сиділи 
серйозні люди. Вони, як і Петро, у римуванні не розбиралися. Але й не 
стануть розбиратися  у тому, що сказав Петро – правда то, чи наклеп. Так, за 
одним розчерком  пера оперуповноваженого попередник  Семена 
Опанасовича  потрапив на півроку до Єлисаветградського концентраційного 
табору у лютому 1921 року. 

Коли Петро зайшов до кабінету голови повіткому комсомолу Семена 
Красногубського, і поклав  йому  на стіл свого вірша, Семен Опанасович, 
навіть не читаючи, наніс зверху свою резолюцію: «Нємєдлєнно  напєчатать.  
Стіхотворєніє єто насквозь  пропітано рєволюционним  духом.  
Нєнапєчатаніє  свідєтєльствуєт  о  вашем уклонєніє от своіх 
обязанностєй».   

За такої резолюції, але накладеної у Харкові, у 1921 році видавництво 
Єлисаветградського  повіткому    КПУ  випустило першу книгу поезій Петра 
Голоти  під назвою  «Тернистий шлях до волі і освіти».  Поезії  у віршах цієї 
збірки було мало, зате автор з революційним псевдонімом   проявив  себе у 
ній справжнім поетом-трибуном.   

Подякувавши Степану  Опанасовичу, Петро підтюпцем направився 
назад у редакцію газети, що була у сусідньому кварталі.  А зайшовши до 
кабінету  Курносенка, швирнув свій папірець йому на стіл, процідивши крізь 
зуби: 

- Моє начальство сказало, що вірш треба негайно надрукувати, бажано 
у суботньому номері газети! 

Вставши із стільця, редактор розвів руками: 
  - Так ми ж уже зверстали його, - спробував було  пояснити видавничі 

проблеми Курносенко.  Але, побачивши в очах Петра  гнівний блиск, 
зрозумів, що той зараз же побіжить на сусідню вулицю скаржитися до 
серйозніших покровителів, ніж Красногубський. 

- Добре-добре, надрукуємо сьогодні, йдіть уже, на мене чекає робота. 
Коли  Петро Мельник-Голота залишив кабінет редактора, той пішов   до 

кореспондента Ісака Шварцмана, який мав літературний хист, щоб підправив 
Петрового вірша, і його не соромно було друкувати у газеті. 

- Слухай, Ісаке Давидовичу, як би це нам позбутися цього Голоту? 
Набрид він уже мені! Більше того – я його боюсь. Підкажи, ти ж розумна 
людина! 

Ісак  Шварцман відклав у бік олівець, яким щось правив у лінотипних 
відбитках, і вимовив: 

- Я знаю лише один вірний спосіб, як тривалий час нам не бачити  
Голоту. І цей спосіб старий та перевірений. 

- Давидовичу, досить філософствувати, у чому ж  полягає твій спосіб? 
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- Треба послати Голоту на підвищення,  краще у відрядження, і дуже 
далеко та надовго... 

- Давидовичу, ти про що! Я так не можу! – здивувався почутому від 
Шварцмана редактор. 

- Та ні, Спиридоновичу, як ти міг таке подумати, я ж не те мав на увазі.  
Зараз у Москві Валерій Брюсов набирає талановиту молодь на свій семінар. 
Учорашню газету «Правда» читали? Так там є про це стаття. Тож давайте 
порадимо Голоті, коли принесе свій черговий опус, а це буде, мабуть,  у 
понеділок,  – папір у нього є,  щоб поїхав до столиці повчитися у семінарі 
Брюсова.  А там, а там… Може, й залишиться там, у Москві, такі люди скрізь 
потрібні. Може, не знайде назад дорогу до Єлисаветграда. 

Обличчя редактора відразу посвітлішало: 
- Дякую, Давидовичу, дякую за хорошу пораду. Я піднесу її так 
Голоті у черговий його візит, що він уже того ж дня поїде з міста.  Я 

сьогодні ж поговорю з головою повіткому комсомолу Красногубським, щоб 
він відправив  Голоту до Москви на цей семінар. Мені здається, що цей 
Голота не тільки нам набрид, а й своїм колегам-комсомольцям. 

Семен Красногубський  зрозумів Курносенка з пів слова. І у понеділок 
увечері, ще за півгодини до приходу одеського потяга на залізничну станцію 
в Єлисаветграді,  на пероні  грав духовий оркестр та відбувся невеликий 
мітинг. Це колеги з повіткому комсомолу, працівники редакції газети 
«Червоний шлях»  та місцеві літератори прийшли проводжати до столиці  
молодого пролетарського поета Петра Голоту-Мельника.  Йому було сказано 
стільки теплих слів і побажань, що Петро Іванович раніше й не чув. Він 
подякував проводжаючим і пообіцяв повернутися до міста після семінару з 
новими знаннями.  

Та до Єлисаветграда Петро Голота не повернувся. Прослухавши  
літературний семінар   поета  Валерія Брюсова, по дорозі додому він зробив 
нетривалу, як спершу думав, зупинку у Харкові. Там вступив до Спілки 
селянських письменників «Плуг».  А потім, а потім був  Київ. Але то уже 
інша історія. 

 

 
ДОРОГА У РЕВОЛЮЦІЮ 

 
Закінчилося вечірнє доїння корів. Покупці швидко розібрали свій 

посуд з молоком,  хто скільки замовляв. Решту молока, а це дев’ять відер, 
віднесли до підвалу і злили у бочку. Вранці його повезуть на базар, що за 
квартал від молочної ферми Арона Радомисльського. 

Пізніше за інших прийшов за молоком 10-річний Мойша, син Семена 
Фіглярського.  Він озирнувся навкруги  по-злодійськи, начебто перевіряв, чи 
ніхто  не підслухає, і звернувся пошепки до господаря: 

- Батько просив передати, що сьогодні за Гершком уночі прийде 
поліція. 
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Семен Фіглярський служив у карному розшуку, тож не дивно, що 
йому могло стати відомо про арешт Гершона  Радомисльського за підготовку 
економічної маніфестації. Отож, Семен вирішив попередити Арона, свого 
давнього знайомого. 

Скажи батькові, що я дякую.  Розо! - 
гукнув Арон дружину.  – Налий Мойші  ще літр 
молока, чогось він у нас такий худий, нехай 
поправляється.  

Гершону Радомисльському йшов 18 рік. 
Він служив конторником у торговому домі  
Шполянського. Як і брат Міша захопився 
політикою. 

Коли робітники на фермі Василь та 
Одарка Зінов’єви  дали коровам їсти на ніч і 
пішли відпочивати до своєї кімнати у прибудові 
до корівника, сімейство Радомисльських усілося 
вечеряти за стіл. Діти - 11-річна Софійка, 9-річні 
двійнята Абрам  та Фаїна, і 3-річна Лія  узяли по 
скибці хліба та склянці молока.  

Батьки ж сиділи мовчки, не торкнувшись 
традиційної вечері. Роза здогадувалася: щось трапилося, але боялася запитати 
у чоловіка, щоб не почути неприємну новину. Відчувала, що ця новина 
стосується сина Гершка, якого не було за столом, і який останнім часом 
змушував батьків хвилюватися. 

Коли діти нарешті допили молоко і пішли спати до іншої кімнати, 
Арон прикрутив гніт у лампі, узяв свій стакан  молока і випив його одним 
махом, наче то була горілка. 

- Он старші, Яша та Саша, знайшли свій кусень хліба, обзавелися 
сім’ями, і ніяких тобі політичних дурниць у голові. І у кого наші Міша та 
Гершко пішли - не знаю! – розвів руками чоловік.  

- Я бачила ще засвітла, що біля мосту через Інгул та біля млина 
Озерянського стоять якісь люди, - сказала Роза. 

- То, мабуть, шпики, на Гершка чекають, - завершив думку дружини  
Арон. 

Після цих слів чоловік  підвівся зі стільця і підійшов навшпиньках  до 
вікна, яке виходило на Болотяну вулицю, та закрив його фіранками. 

- Семен Фіглярський передав через сина, що сьогодні уночі за Гершком 
прийде поліція.  Я не буду лягати, а ти йди відпочивай, Розо! 

Дружина підняла голову і подивилася своїми ще не вицвілими очима 
на чоловіка: 

- І ти думаєш, що я засну? І де ж той Гершко зараз? Якщо шпики на 
кожному  кроці біля ферми, значить його ще не затримали.  

- Може, й цього разу обійдеться, - продовжила Роза. - Як тоді, у травні, 
коли Гершка затримали за економічну маніфестацію. Його тоді лише 



 

38 

пожурили та налякали каторгою, що запроторять туди, якщо не візьметься за 
розум, і відпустили додому. 

- Ага, отак узяли - і відпустили! Я тоді передав 50 рублів через 
Фіглярського жандармам.  Відпустили, кажеш…  І вона ще вірить у дивоудо, 
що Гершка не відправлять на каторгу. Он і Гершко вірить у диво, що не буде 
у нас бідних, і що кожен буде отримувати  стільки, скільки заробить. Як казав 
мій дід  Дувид,  ті, хто вірить у диво – ідіоти, хто не вірить – безбожники. А 
наш Гершко - безбожник, у синагозі уже років з п’ять не був, тож навряд, що 
станеться диво. 
 На кілька хвилин у кімнаті запанувала тиша. А потім розмову 
продовжила дружина. 

- І що йому не вистачало? Не розумію! – мовила вона. – Читати-писати 
навчили, знає он і німецьку мову. Має хороший костюм і роботу. Бач, мало 
йому цього!  

- Людям усього мало, тільки розуму усім вистачає. А у нашого Гершка 
того розуму, як води у підвалі під будинком під час весняної повені, коли 
Інгул виходить з берегів. 
 Роза зібрала зі столу посуд і понесла його мити. А Арон ще раз 
подивився у шпарину між фіранками: може, шпики уже пішли? може, 
отримали команду не чіпати Гершка сьогодні? Та двоє чоловіків 
продовжували стояти за рогом винокурні Долинського. 

- Ну  ти скажи мені: чого воно так з нашими дітьми, чого їх так тягне 
у ті анархісти та революціонери?  

- звернувся Арон до Рози, коли та повернулася до кімнати.  - Он 
Шльома Брунштейн та Абрам Кіслярський гімназію закінчили, батьки 
прилаштували їх до прибуткової справи, а вони пішли по магазинах  збирати 
гроші на революцію!  Одягнули маски на голови,  наче  Ізя Тростянецький  не 
зможе упізнати по голосу своїх племінників,  які наставили йому у груди  
револьвера!  А тепер де вони?  Ліс у Сибіру рубають? А  може  їх уже давно і 
розстріляли? А наш Гершко усе не хоче учитися на чужих помилках.  

- Як казав твій дід Дувид, той, у кого немає хисту стати чоботарем, 
мріє  бути професором.  А зараз такі починають гратися у революцію. Хочуть 
знайти істину. Ще не знають, що немає такої істини, яка б не могла бути 
кимось розумнішим викривленою. 

За вікном знову проїхала карета у напрямку мосту.  
- То не до нас, -  заспокоїв дружину Арон. – Якби до нас, то уже  б 

грюкали у двері та вікна. 
-А, може, Гершка затримають, посидить день-другий у холодній, і 

випустять на світ божий, а він зробить правильні висновки з усього. 
- Аякже,  відпустять!  Не полізу у воду, поки не навчусь плавати – 

вважає тільки дурень. Але хіба наш Гершко дурень? Багато хто скаржиться 
на свою зовнішність, але я щось не чув, щоб хтось говорив, що у нього не 
вистачає мізків у голові. А у нашого сина вони  кучерями випирають на 
потилиці. А який же язик у нього! Не переговориш! 
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Роза знову  хотіла згадати діда Дувида, який  уміво  говорити так, що 
заслухаєшся, але не наважилася сказати про це чоловікові, щоб не образити, 
бо це був його улюблений дідусь. 

- Уся ця його революція - суєта і гонитва за вітром. Он у Дунаєвських 
донька Сура - кров з молоком! Ото б була гарною парою нашому Гершку! Та 
його революція більше цікавить, ніж жінки. Не вірю я, що він подарує нам 
онуків, ой не вірю! – сказав з досадою Арон. 

Розмову подружжя перервала пісня двох п’яниць, які поверталися 
додому із корчми.  Шпики підійшли до них, щось сказали, і п’яниці відразу 
змовкли. 

- Звідки такий у тебе  песимізм, Ароне! – звернулася Роза до чоловіка. - 
Песимізм – це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити.  

Сказала, і пустила сльозу: 
- Ой, натворив же наш Гершко дурниць, ой натворив. Так погано, як 

зараз, мені ще не було. 
- Наш Гершко ще не знає, ніщо не обходиться у житті так дорого, як 

наші дурниці. Переживемо ми й це лихо. Хто не здатний пережити погане, не 
доживе, щоб побачити хороше.  

- Ти так кажеш, Ароне, наче хочеш вкласти свої мізки у чужу голову. 
Чого ж  тоді Гершку їх не вклав? 

Не діждавшись відповіді, Роза знову заплакала: 
- То де ж він той Гершко?  
- Розо, замовкни, не плач, дітей розбудиш! – наказав чоловік.  – Ти 

мовчиш краще, ніж говориш.  Кожний сходить з глузду по-своєму. У Гершка 
свій шлях у житті. Так, у його голові багато фантазії. Та слід лише захотіти і 
це уже не буде фантазією. 

- Ти у нас хоч гімназій і не закінчував, але говориш по-вченому, бо 
книжки читаєш. І Гершка до книжок привчив. Але він не те, що треба, 
читає… 

- Не можу сидіти отак і чекати невідомо чого. Піду краще подивлюсь 
до корів, як вони там. Он Лиска скоро буде телитися, - сказав Арон і вийшов 
у двері. 

Надворі було місячно, а на подвір’ї  видно, як удень. Чоловік постояв 
кілька хвилин і пішов до корівника. Та тільки відкрив двері, як справа у кутку 
почувся  шурхіт. Арон рвучко повернув голову у той бік і побачив Лиску, яка 
лежала на підлозі і мирно жувала жуйку. А за Лискою з-під ясел стирчала 
чиясь нога. 

- Хто там, вилазь! – суворо наказав Арон. 
- Тихіше, батьку, а то жандарми почують, це я, Гершко.  
Через хвилину показався син, увесь у соломі. 
- Батьку, що тепер буде? – заплакав Гершко. 
- Треба раніше було мене про це запитувати, - відповів Арон.- 

Затримають, у кайдани – і до Сибіру! Ти краще скажи,   як пробрався сюди 
непомітно для поліцейських? А чого хустка на голові? 

- Гершко зняв хустку і засунув її до кишені піджака: 
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- Це для маскування, коли люди за молоком приходили, я з ними і 
зайшов до корівника. Мабуть, шпики подумали, що я жінка. 

- Ага, жінка, у штанях… Їсти хочеш? – запитав батько. 
Син ствердно кивнув головою: 
- І пити… 
Коли Гершко жадібно допив чашку молока, принесену з будинку 

батьком, чоловіки стали думати, що ж робити далі. 
- Батьку, я не хочу на каторгу! – знову заплакав Гершко. 
- Звісно, не хочеш! Я також не хочу, щоб тебе арештували. А вихід 

бачу один. Тікати тобі треба з Єлисаветграда у Європу. У Берліні вчиться в 
університеті  твій двоюрідний брат Нухім. Поїдеш до нього. Він тебе кудись 
пристроїть до справи. А зараз лізь назад під ясла і поспи з годинку. А буде 
світати, я за тобою прийду. 

Гершко слухняно поліз під ясла. Але заснути так і не зміг. Ця година  
очікування тривала надто довго. Та він ще не знав, що наступна година, 
можливо, стане взагалі найдовшою  і найпаскуднішою у його житті. 

За тиждень до цього на  Арона Радомисльського санітарний інспектор 
склав протокол за те, що Арон зливає нечистоти з ферми в Інгул. 
Радомисльського  оштрафували на 10 рублів і змусили коров’ячу сечу  
вивозити на луки за Завадівкою. Через день вранці робітник Василь Зінов’єв 
запрягав  коня у підводу, на якій була дерев’яна бочка з нечистотами, і віз її 
по Болотяній вулиці за місто. 

Так сталося й цього ранку. Та коли підвода виїхала з воріт ферми 
Радомисльського, її відразу зупинив шпик. 

- Що везеш? - підійшов він до візника. 
- Сечу з ферми за місто, так приписала міська управа, - відповів Василь. 
- Знімай кришку з бочки, подивлюсь, що там! - наказав шпик. 
Василь виконав наказ. Поліцейський нахилив голову над бочкою і 

відсахнувся, оскільки у ніс ударив різкий запах смороду. 
- Вези далі, - сказав поліцейський і пішов на своє місце до гуральні 

Долинського.   
Підвода їхала до Завадівки  більше години. Василь зупинив коня на 

луках Радомисльського і підняв кришку бочки: 
- Приїхали, можете вилазити, нікого навкруги немає. 
З бочки  показалася голова, у якій важко було упізнати Гершка. 
- Як дихалося через очеретину? Це я батькові порадив так зробити. 

Ідіть до Інгулу, там у кущах чекає брат Яша.  
Гершко виплюнув з рота темну смердючу кашу і пішов до річки, 

залишаючи після себе на  траві брудний слід від нечистот, які сткали з його 
одягу.У лозняку на березі річки сидів Яків. 

Коли  Гершко зняв з себе одяг,  Яків змотав його і відклав під вербу: 
- Вимию у річці і заберу з собою,  буде  старший син Мойсей носити. 
Гершко змив з себе бруд в Інгулі, одягнув свій вихідний костюм і 

послухав настанови Якова: 
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- У валізі документи і гроші,  вибач, батько за ніч не міг більше зібрати.  
Мати поклала дещо з одягу. Ось папірець з адресою Нухіма у Берліні. Зараз 
йди  до Соколівських хуторів. І  ховайся у кущах,  якщо побачиш когось. То 
можуть бути поліцейські, тебе ж шукають. З Соколівських  хуторів  йтимеш 
до Карлівки, а там і залізниця близько. З Плетеного Ташлика потягом поїдеш 
до Одеси. Звідти – у Німеччину. Якщо у бочці з сечою не утонув, то до 
Берліна язик доведе, німецьку ж знаєш.  А доберешся, нехай Нухім напише 
листа своїм батькам, що ти йому приснився. Ми так знатимемо, що з тобою 
усе упорядку.  Щасти тобі, брате. Зробили для тебе усе, що змогли. 

Яків обняв Герша на прощання і той, підкотивши штани, став 
переходити мілководний у цьому місці Інгул. 

…Через місяць за вечерею Арон сказав Розі: 
- Сьогодні приходив брат, він отримав листа з Берна від Нухіма. Пише, 

що Гершко йому приснився… 
*** 

Через два роки, у 1904-му, Гершон Радомисльський познайомився з 
Володимиром Леніним і став одним з найближчих до нього людей в РСДРП, 
узяв псевдонім Григорій Зінов’єв, з яким увійшов в історію як один з 
організаторів Жовтневого перевороту 1917 року та керівників країни Рад.  
 

 
 

ОДНОФАМІЛЕЦЬ 
 

Комендант Єлисаветградського концентраційного табору Михайло 
Степанов  уже  збирався додому, коли до кабінету зайшов його заступник  
Громов: 

- Знову приходили з комісії по боротьбі з трудовим дезертирством. 
Цього разу привели трьох. Ось наказ про їх внесення до списків 
адміністративно засуджених та на харчове забезпечення. 

Степанов за звичкою пробіг очима текст, набраний на друкарській 
машинці,  шукаючи  у  ньому знайомих. Проте прізвища Герша Поповського, 
Давида Радомисльського та Івана Решетняка йому  нічого не говорили, і 
Степанов  мовчки поставив свій підпис унизу жовтого аркуша паперу. 

А  віддавши його Іванову, начальник концтабору розрядився тирадою, 
висловив усе, що накипіло на душі за останні півроку, і про що він нікому не 
міг розповісти, бо боявся: 

- Я тут з листопада 1920-го, тобто з самого початку роботи 
концтабору. Але такого напливу адмінзасуджених, як у травні, ще не було. 
Уже близько чотирьох сотень. Серед них - 31 дитина. Сплять на підлозі як 
свині у хліві, бо дерев’яні нари є лише кожному десятому. 
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- Тихіше, Трохимовичу, тихіше, - перебив Степанова підлеглий. – Ще, 
не дай Бог, хтось почує, то тоді будемо разом шукати місце на нарах, а не 
командувати тут.  

Та Степанова уже важко було зупинити: 
- Та хто тут почує, ми ж удвох! Ти подивись кого привели сьогодні до 

нас! Ну, це ж сміх крізь сльози. Ось, Марія Петренко не оплатила проїзд у 
трамваї, бо гроші  перед цим витягнув кишеньковий злодій. За це їй  два 
місяці концтабору. І таких безбілетників тільки у квітні було двадцятьдев’ять.  
Мій сусід Матвій Фаренюк запізнився на роботу на завод, бо дружина 
надумала народжувати, – у концтабір на два місяці. На сусідку, а їй 52 роки, 
написали донос, щоб заволодіти її кімнатою, мовляв, вона приймає  удома 
чоловіків за гроші,  повія,  - до нас на півроку. Он 12-річному хлопчику дали 
три місяці. А за що?  Підняв кілька яблук з землі під вікнами квартири  
начальника карного розшуку. А 16-річна сирота зі Шполи Хая Куц! Батьків 
григор’євці розстріляли.  Поїхала до тітки у Миколаїв. Піймали на 
залізничному вокзалі в Єлисаветграді, бо у неї не було дозволу місцевих 
властей на виїзд, – і у концтабір... 

- Трохимовичу, мені уже додому пора, жінка хвора, дітям щось поїсти 
треба зметикувати, - знову перебив Степанова заступник. 

Поки керівництво  говорило між собою, трійцю новеньких уже 
відвели до дерев’яного бараку.  

- Шукайте навпомацки,  де є вільне місце на підлозі, і влаштовуйтеся 
там  спати, - сказав беззубий міліціонер. 

 Від смороду, який тхнув від  місяцями немитих тіл, у Давида 
Радомисльського  запаморочилося у голові. У будинку по вулиці Іванівській, 
де батько ще два роки тому тримав готель, завжди було чисто і затишно. 
Навіть коли  будинок  відібрали, а  Давида з батьками переселили у конюшю 
у кінці подвір’я, то й там було чистіше, ніж у цьому бараці. 

Дев’ятнадцятирічний  юнак  закінчив Биківське народне училище, 
професії не набув. Днями блукав по місту у пошуках  якої-небудь роботи, але 
нічого знайти не міг. Бо кому потрібен калічка. А тут ще й Сиротюк, 
колишній  двірник батьківського будинку, доніс, що Давид - нероба. 
Прийшла трійця з комтруддезу, так коротко обзивали комісію по боротьбі з 
трудовим дезертирством,  і відвела Давида до концтабору. 

- Ти хто? Чого тут? – запитав бородатий сусід справа, коли Давид, 
нарешті, знайшов вільне місце на підлозі і влігся. 

-  Давид Радомисльський. Не можу роботу знайти. Каліка  я, права 
рука не згинається. 

- А я з Нечаївки, село таке під Компаніївкою. Чув? Землю і коней 
відібрали,  а мене сюди, як кулака. Добре, що хоч не відправили до Сибіру, - 
прошепотів бородатий. 

- Давно ви тут? - поцікавився Давид. 
- Зо два місяці, - відповів селянин. - Та, кажуть, буду тут  до кінця 

громадянської війни. А де він той кінець! Скоріш, я тут Богу душу віддам. 
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- Ти, Пилипе, хоч працював зранку до ночі як віл, але ніколи не був 
голодний. А мені уже за 60 років, а я, як світив голим задом за царя-батюшки,  
так і зараз  у порваних штанях. Я неписьменна людина, не знав, що треба 
реєструвати домову книгу. Коли  поніс,  сказали, що довго йшов, і відправили 
сюди під конвоєм.  

- Вас хоч ненадовго, Сидоровичу, на два місяці. Та й підете потім 
додому на Бикове, - поспівчував нечаївський кулак.  

- А зі мною, що буде? Мені скільки тут сидіти? – поцікавився Давид у 
навчених горем нових знайомих. 

- Та місяців зо два, мабуть, не менше. А якщо з тебе ще й робітник 
нікудишній, то, може, й раніше виженуть  на вулицю.  

У цей час рипнули вхідні двері барака і на порозі у місячному світлі 
показався силует того ж беззубого вартового: 

- Досить  теревені розводити,  спіть уже! – гаркнув він. - Ще раз 
почую  якісь розмови, підете воду з Інгулу вичерпувати, - сказав вартовий, і 
розреготався від свого дотепу. 

Та Давиду не довелося заснути тієї ночі. Жорстка постіль з брудних 
дощок та дурні думки у голові не дозволяли зімкнути очі.  

А коли на Великій Пермській, вулиці, між якою та Інгулом був 
розбитий концтабір,  заспівали треті півні, знову рипнули двері барака і 
вартовий наказав у темряву: 

- Давид Радомисльський, на вихід з речами! 
Юнак піднявся з підлоги  і, вдивляючись перед собою, став обережно  

переступати через сонні тіла, повільно просуваючись до місця, звідки 
надійшов наказ беззубого. 

 Вартовий повів Давида до кабінету коменданта концтабору. 
Михайло Степанов  заварював чай, очевидно не устиг поснідати 

удома.  Спершу він мовчки указав рукою на стілець біля столу, запрошуючи 
Давида сідати. А потім поставив перед юнаком стакан кип’ятку рудого 
кольору  і невеликий шматок жовтого цукру. 

- Це мені? – запитав злякано Давид. 
- А ти що, ще когось бачиш у кабінеті? 

Коли начальник концтабору і адмінарештований мовчки досьорбали 
кип’яток, Степанов витер долонею чоло і промовив: 

- Вибачте, що учора,  читаючи ваші папери, не звернув уваги на 
прізвище.  А оце ось уночі прокинувся увесь у поті, бо згадав, що таке ж 
прізвище, як у вас,   і  у нашого шановного земляка, у Григорія Зінов’єва. Ви, 
бува, не родичі?  

І, не давши відповісти Давиду, продовжив: 
- Бачу з фотографії  Григорія Овсійовича,  - Степанов  показав на 

першу сторінку газети «Правда», яку дістав з шухляди столу, - що ви дуже 
схожий на нього. Прошу вибачення за учорашній інцидент. Таке більше не 
повториться.  А якщо будете писати у  Москву Григорію Овсійовичу, прошу 
не згадувати про це прикре непорозуміння. Завтра я дам прочухана тим 
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комтруддезівцям, які привели вас сюди. А зараз прийде мій водій, і відвезе на 
автомобілі вас додому. Чого ж ви мовчите? 
- З переляку… - сказав правду Давид. - Може, я краще пішки піду  додому?  

- Та ні, що ви, ми відвеземо додому родича товариша Зінов’єва, 
гордості  нашого  міста. А з роботою? – почухав потилицю комендант. - 
Приходьте сьогодні після обіду, думаю, щось підшукаємо для вас. 

Того ранку Давид уперше проїхався містом  в автомобілі. На жаль,  
цього ніхто не бачив, бо  Єлисаветград ще спав, на Великій Перспективній 
нікого не було. А коли під’їхали до колишнього батьківського будинку по 
вулиці Іванівській, у вікнах першого поверху уже світилося. На стук водія 
двері відчинив двірник Сиротюк. Побачивши, що Давида привезли з 
почестями на легковому автомобілі,  Сиротюк відкрив від здивування рота, і 
стояв так, аж поки юнак не зайшов до конюшні.  

- Тебе відпустили? – не повірив батько.  
А коли почув причину,  чому Давид на волі, то посміхнувся: 

- Хоч тут прізвище допомогло! Та ми ж не родичі з батьками  
Григорія Зінов’єва.  Просто однофамільці. Ти промовчав про це - і маєш 
вигоду із свого прізвища. То й далі, як запитають, не заперечуй, що ми не 
родичі. 
        …Було це 8 травня 1921 року. Протягом наступних кількох років  влада 
не чіпала Радомисльських з Іванівської вулиці. А коли Григорій Зінов’єв став 
«ворогом народу», це ж клеймо почепили і на усіх інших мешканців 
Зінов’євська, так називалося місто у 1924-1934 роках, хто мав прізвище 
Радомисльський. Мати, Сара Радомисльська,  до того дня не дожила, померла 
від тифу. А от Давида з батьком забрали уночі. І хоча Герш Радомисльский і 
кричав на усю Іванівську, що він не родич Григорію Зінов’єву, його ніхто не 
став слухати.  

З тієї ночі їх не бачили у місті… 
 
 

 
 

«ЧОРНІ ДОШКИ» РАДЯНСЬКОГО СЕЛА 
Про політику, наслідком якої став Голодомор 1932—1933 років  в Україні 

 
Поняття «репресії» у нашій свідомості здебільшого асоціюється з 

розстрілами, ГУЛАГом та засланнями, тоді як словник української мови 
визначає їх ще й як «захід державного примусу, покарання». Одним із видів 
репресій проти колгоспів було занесення на так звану «чорну дошку», що 
узаконила постанова Раднаркому УСРР та ЦК КП(б)У від 20 листопада 1932 
року «Про занесення на «чорну дошку» сіл, які злісно саботують 
хлібозаготівлі». 

Передбачалося занесення на «чорну дошку» не тільки колгоспних сіл, 
а й цілих районів, які не виконували плани Кремля.  
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Про це обов’язково повідомляла районна преса, і це означало 
заборону будь-якої торгівлі у селах; стягнення кредитів та усіх платежів 
протягом встановленого часу; накладення натурштрафу м’ясом у розмірі 15-
місячного завдання з тим, щоб до 5 січня 1933 року (достроково) стягнути з 
колгоспників як штраф по плану м’ясозаготівлі, так і накладені натурштрафи 
по зерну; заборону будь-якого помолу як колгоспникам, так і одноосібникам; 
посилання в ці колгоспи спеціальних бригад для забезпечення виконання всіх 
перелічених заходів. 

Поняття «чорна дошка» існувало з часів Російської імперії. 
Щоправда, воно було поширене переважно у навчальних закладах. Ще у 
1840—1844 роках у Першій Київській гімназії імена учнів за гарні успіхи у 
науках записували на червоній дошці, за одиниці — на чорній. Нічого 
дивного, що це поняття почали вводити в життя радянського народу й 
більшовики: воно було образне й ефективне, а усі вожді молодої країни Рад 
закінчили гімназії та університети. І вводили вони «чорні дошки» ще у 20-ті 
роки. Так 26 грудня 1922 року в органі ЦК Всеросійського союзу робітників 
хіміків «Рабочий химик» з’явилося повідомлення під заголовком «На черную 
доску!» 

Згадали комуністи про цей термін і на початку 1930-х, коли відбирали 
в українського селянина останню зернину, і їм потрібен був черговий 
пропагандистський хід. Газета «Соціалістичний наступ» (орган 
Зінов’євського комітету КП(б)У, міськради, міськпрофради) надрукувала 
вищезгадану постанову у номері за 8 грудня 1932 року. Надалі газетні 
сторінки рясніли розповідями про відбирання хліба у селян. Ось лише кілька 
красномовних заголовків за 1933 рік: Боротьбу за хліб у В.Мамайці 
підмінюють збиранням куркульських «фунтиків»; Віч-на-віч колгоспники 
викрили ворогів; Потурають куркулеві, саботують: Ворожу зграю покарано; 
Зведення про перебіг хлібозаготівель; Боєздатність комсомолу вимірюється 
тоннами вилученого і переобмолоченого хліба; Розтягують солому, де 
найбільше зерна; Куркулі, ледарі і симулянти гноять хліб в ямах; Куркуль 
нахабно краде хліб; Саботаж у Сасівці триває; Хліб в ямах; Обминають тих, 
що поховали хліб... 
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А у кого вилучали уповноважені з хлібозаготівель зерно та скільки, 
можна зрозуміти з архівних інформаційних зведень. В одному з них, 
Знам’янського райпарткому від 6 січня 1933 року, сказано, що у селі 
Богданівці у колгоспника Головченка знайшли у соломі 96 кг хліба, у 
службовки вантажного пункту Хирівського тартаку Бочкової знайшли 3,6 кг 
кукурудзи та проса, у колгоспника Шевченка під пічкою були приховані 72 
кг кукурудзи, у колгоспника з села Топило Баранника вилучили 35 кг жита... 
У замітці «Куркульські захисники» у номері від 5 січня 1933 року газета 
повідомляла про хід хлібозаготівель у Великій Мамайці: «2 січня зібрано 29 
фунтів хліба, з них 25 фунтів у Ворони Оксани та 4 фунта у Дащенка Архипа, 
хоча вони покрали хліб 
центнерами». 

Відбирали у селян усе до останньої зернини. Але й цього було замало, 
влада бісилася. У номері за 2 січня 1933 року під великим заголовком «Чорна 
дошка» «Соціалістичний наступ» надрукував назви трьох артілей: колгоспу 
імені Леніна Сасівської сільради, артілі «Вільний шлях» Аннинської сільради 
та артілі «Серп і молот» Коротякської сільради. У замітці «На словах 
обіцяють, а на ділі саботують», надрукованій 5 січня, газета писала: 
«Прикриваючись нікчемними обіцянками про посилення темпів 
хлібозаготівель, завіряючи про відданість партії, керівники колишньої артілі 
ім. Леніна Сасівської сільради на чолі з секретарем партосередку Настояним, 
уповноваженим МПК Вишинським та Красножоном, заспокоївшись на 
невеликих зрушеннях, по суті саботують хлібоздавання. Чим, як не 
саботажем, можна пояснити зниження темпів молотьби та відвантаження 
хліба? 31 грудня було намолочено 42 ц, відвантажено 33 ц. 1 січня 
намолочено лише 15 ц, вивезено 9,5 ц. 2 січня намолочено 14 ц. відвантажено 
6,5 ц... 

Керівники Сасівської сільради гадають, що класова боротьба 
припинилася, що можна покластись на самоплив, не організувати 
колгоспників на молотьбу, на вилучення покраденого хліба. Це не що інше, 
як саботаж,  по-більшовицькому боротися за вивершення хлібозаготівель, за 
змиття ганьби чорної дошки, за організаційно-господарське зміцнення 
колгоспу». 

Перефразовуючи Конфуція, можна сказати, що важко знайти те, чого 
немає, бо воно уже вилучене. Уповноважені з хлібозаготівель, яких влада 
направляла у села, досить швидко це усвідомлювали і заходили у тупик. Ось 
що писав 31 грудня 1932 року уповноважений Одеського 
обкому КП(б)У А.Іванченко секретарю обкому про факт самогубства 
уповноваженого з хлібозаготівель у селі Сасівка: «23 грудня у Зінов’євський 
район прибув з Одеси на хлібозаготівлі член партії тов. Мошинський. Після 
ретельного інструктажу він був направлений у Сасівку уповноваженим МПК. 
Село відноситься до розряду тяжких сіл у районі з урожаю, з великою 
забур’яненістю полів та кулацтвом. До Сасівки застосовано ряд різких 
репресивних заходів, у тому числі занесли на чорну дошку один колгосп, 
виселено 30 чоловік контрреволюційного елемента тощо. Звісно, що 
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працювати у цьому селі, як і в ряді інших сіл, нелегко. Сьогодні отримано 
повідомлення, що він зарізався перочинним ножиком у ніч з 30 на 31 грудня. 
Перед цим 
висловлював думку про нереальність плану хлібозаготівель та неможливість 
виконання денних та 5-денних завдань, що він у хлібозаготівлях є жертвою, 
що рано чи пізно його знищать». 

18 січня газета повідомила, що артіль «Серп і молот» знято з чорної 
дошки у звязку з «крутим посиленням темпів хлібозаготівлі». А у номері за 1 
березня на чорній дошці уже були «сільради, що провалюють фінплан 1-го 
кварталу»: Криничуватська, Черняхівська, Тарасівська, Грузчанська та 
Аджамська третя. З 7 березня до них додалися Комишуватська, Федосіївська 
та Клинцівська сільради... 

Наслідком такої політики держави став Голодомор 1932-1933 років в 
Україні. 
 

 
 

НАРКОМ БАВАРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
 

Начальник залізничної станції Єлисаветград уже з півгодини ходив 
вздовж перону, очікуючи на прибуття потягу зі Знам'янки. Ще вранці він 
отримав телеграму, що в одному з вагонів цього потягу до міста прибуде 
колишній Нарком Баварської Радянської Республіки, а нині уповноважений 
Народного комісаріату шляхів РСФСР. Мета приїзду високого гостя у 

телеграмі не вказувалася. Це, а також 
невеличкий екскурс у недалеку 
історію маловідомої республіки 
німецьких пролетаріїв, який зробив 
йому заступник, лише посилили 
цікавість. В одній із газет, яку 
знайшли у запилюженій шафі, він 
вичитав, що проголошена у квітні 
1919 року республіка німецьких 
комуністів протрималася всього 28 
днів і була розбита військами Еберта-
Шейдемана. І ось нарешті з-за рогу 
показався паровоз і, розпускаючи 
пару, повільно підкотив до перону. 

— Доброго дня, товаришу 
Гард! З прибуттям на нашу землю! — привітався начальник станції. 

— Дякую, — відповів молодий чоловік у дорогому шерстяному 
костюмі та картузі у велику чорну клітину. — Вагон відженіть у тупик. А я 
поїду до тестя, на Верхню Пермську. Зустрінемося. 
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Після цих слів прибулець зверхньо зміряв поглядом начальника станції 
і попрямував до карети, в яку вже вантажили його саквояжі.  

Йшов вересень 1921 року. Єлисаветград зустрічав молодого чоловіка 
бабиним літом та своєю слов'янською гостинністю. Це знайомство з 
уповноваженим рідного відомства турбуватиме начальника станції близько 
двох місяців і завершиться реквізицією люксівського спального пульмана, в 
якому він прибув до Єлисаветграда, на користь станції та арештом Франца 
Гарда. А під час судового слідства над ним виїзна сесія ревтрибуналу 
Чорноморського та Азовського узбереж і Одеської залізниці назве багато 
цікавих деталей з біографії самозванця, яка, як дві краплі води, схожа з 
походженнями літературного героя великого комбінатора Остапа Бендера.  

Із регалій, якими представлявся в Єлисаветграді Франц Гард, — 
колишній Нарком Баварської Радянської республіки, уповноважений 
Народного Комісаріату шляхів РСФСР, обер-лейтенант німецької служби та 
німецький інженер, — достовірною була лише остання. 

Народився пройдисвіт у Берліні у 1894 році. Там же вступив на 
навчання до Вищої технічної школи, яку, щоправда, чомусь довелось йому 
закінчувати, якщо взагалі закінчив, у Карлсбаді, і отримати освіту інженера з 
ремонту мостів. Потім була служба в армії. Революція застає Франца в 
Кенігсберзі. Наступний зигзаг долі Гарда пов'язаний з Одесою. Там він 
спочатку командує саперним батальйоном у 41-й дивізії. Потім деякий час 
займається відновленням Єкатеринославського мосту. Згодом виринає в 
Єлисаветграді, одружується і знову, як і все, що не робив авантюрист, 
несподівано від'їжджає на Туркбудфронт, де працює інженером на залізниці. 

З гарячого Туркменистану Гард повертається в Україну в січні 1921 
року і, очевидно, не з порожніми руками (згадаймо бухгалтера Корейка та 
його чемодан з грішми!). У Харкові нахабство та артистичні дані, і, що не 
виключено, гроші, народжують на світ папірець з печаткою, виданий 
керуючим справами Раднаркому УРСР у тому, що меблі Гарда, інші його речі 
та квартира не підлягають реквізиції, оскільки пред'явник цього документа є 
наш товариш, колишній Нарком Баварської.Радянської Республіки. Можливо, 
на особу, яка видала цю довідку для «сина лейтенанта Шмідта», вплинули 
знайомства, якими Гард вихвалявся при кожній ліпшій нагоді. Франц 
майстерно розповідав цікаві історії зі спільної діяльності з Раковським, 
Петровським, Троцьким та іншими видатними революціонерами і діячами 
Радянської країни. Цей папірець допомагає у подальшому Гарду стати 
власником ще одного «документа» — уповноваженого Наркомату шляхів 
РСФСР і отримати у Москві у своє розпорядження вагон, яким він 
користувався протягом двох місяців, і в якому прибув до Єлисаветграда, де в 
той час приживала його дружина з дитиною у тестя. Слов'янський менталітет 
робить свою справу і в нашому місті. Секретар Єлисаветградського 
повітового виконкому Волинець та голова Журбинський не засумнівалися в 
особі пред'явника пом'ятого папірця. Для особистих справ Гарду виділяють 
кабінет, на якому він негайно вивішує яскраву табличку з перерахуваннями 
усіх своїх титулів, а також автомобіль та особистого водія. Протягом двох 
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тижнів псевдонарком здійснює поїздки до Москви та Одеси, беручи у свій 
вагон пасажирів, не безплатно, звичайно. Так два єлисаветградські чиновники 
заплатили за таку подорож пудом дубильного екстракту. Окрім пасажирів у 
вагоні провозить Гард ще й різний крам. 

Якось шахрай дізнається, що повітовий виконком збирається 
відряджати до Одеси людину по автомобіль та запчастини. Гард викликається 
виконати цю місію, а заразом бере на себе подібні обов'язки і від організації 
«Бурвугілля». 

У місті над морем він поселяється у шикарному номері найкращого 
готелю «Лондонський», за який з нього, як з колишнього наркома, не беруть 
плату. Очевидно, що Гард збирався надовго залишитися в Одесі, оскільки 
підправив у документі про відрядження дату з 1 жовтня 1921 року на 1 січня 
1922 року. У цьому місті він провертає кілька афер. Після однієї з них 
довелося мати справу з міліцією. Одеські правоохоронці закрили очі на його 
правопорушення, знову ж таки через колишнє наркомство, і відпустили. 

Шахрай, відчувши, що пахне смаженим, відразу відбув до 
Єлисаветграда. Не врахував він лише того, що навздогін полетіла депеша із 
запитом, а чи насправді він той, за кого себе видає. Цей запит, очевидно, 
змусив розкрити очі на Гарда і міліціонерів нашого міста, бо 11 жовтня, коли 
вагон прибув до міста, на станції його чекали з нетерпінням. Але не з хлібом-
сіллю, як першого разу. На пероні стояли люди у шкірянках. Вони виявили у 
вагоні 50 пудів солі, які «баварський комуніст» закупив в Одесі для 
перепродажу. 

П'ять місяців Гарда тримали у в'язниці і, нарешті, наприкінці березня 
1922 року відбувся суд над самозванцем. Під час судових засідань були 
названі вельми цікаві факти з життя авантюриста. Він нічого не знав про 
Республіку, наркомом якої представлявся, не знав, де знаходиться місто 
Карлсбад, де навчався, та багато чого іншого. Ревтрибунал звинуватив 
Франца Гарда в авантюризмі, посадовому і політичному самозванстві та ряді 
кримінальних злочинів і засудив до розстрілу. Та авантюрист до останньої 
хвилини не полишав надій викрутитися. Перебуваючи за ґратами, він 
спробував дати хабара у 20 мільйонів карбованців заступнику 
голови ревтрибуналу за своє звільнення з в'язниці. 
 

 
 

ЯЗИК МІЙ – ВОРОГ МІЙ 
 

Останніми роками багато написано про життя Країни Рад напередодні 
Другої світової війни та про тогочасне беззаконня, коли без суду та слідства 
за доносами та сфальсифікованими документами з українців робили «ворогів 
народу» розстрілювали, або ж відправляли на каторгу.  

Ставали жертвами своєї роботи і працівники органів внутрішніх справ. 
Сьогодні вони виконували план з викриття шпигунів розвідок іноземних 
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держав, а завтра самі потрапляли у підвали НКВС. Ось лише кілька таких 
історій того часу. 

У 1935 році начальником райвідділу міліції у Златопільському районі 
був призначений 36-річний Костянтин Панков. Приїхав він у Златопіль з 
прикордонних військ. Якось Костянтин Олексійович розповів своєму 
підлеглому, що у 1925 році, коли він був начальником застави на кордоні з 
Румунією, то у пошуках коней довелося переправитися через річку. І поки 
солдати ловили коней, начальник румунської застави запросив Панкова на 
обід. Розповідаючи про цей епізод зі своєї біографії, він підкреслив у розмові 
з підлеглим, що за обідом відчув себе не у своїй тарілці, оскільки був 
зодягнутий у вицвілі гімнастерку та штани, а румунський офіцер приймав 
його у форменому костюмі з тонкої шерсті. Підлеглий у той же вечір 
поспішив розповісти про почуте начальнику райвідділу НКВС Івану 
Буровцеву. І за це «вихваляння буржуазних порядків» у січні 1938 року 
Панкова звільнили з органів внутрішніх справ. 

22 червня 1938 року начальник Новопразького райвідділу НКВС Юхим 
Гавриленко арештував чотирьох робітників цукрового заводу. Начебто вони 
вели антирадянську агітацію та займалися шкідництвом. Спочатку на 
допитах робітники дали покази, що справді були учасниками 
контрреволюційної організації. Проте згодом від цих слів вони категорично 
відмовилися. Про цю історію дізналися в УНКВС Миколаївської області і 
затребували з Нової Праги матеріали допитів. Ознайомившись зі справою, з 
УНКВС прислали вказівку провести додаткові допити арештованих. Проте 
Гавриленко акуратно власноруч переписав попередні протоколи, у яких 
робітники зізнавалися, що працювали на японську розвідку, поставив нові 
дати - 3 та 4 листопада 1938 року, і відправив справу на Особливі збори у 
Миколаїв. Однак там цю фальсифікація документів виявили. Робітників 
звільнили, а Гавриленка арештували і військовий трибунал засудив його до 6 
років позбавлення волі. 

Дільничний уповноважений Долинського райвідділу НКВС Михайло 
Короленко при проведенні слідчих дій за вказівкою працівників держбезпеки 
сфабрикував кілька протоколів допитів та очних ставок. І за це «порушення 
революційної законності» наказом УНКВС його арештували на 10 діб 
гауптвахти. А от начальника Долинського райвідділу НКВС Коробцова та 
уповноваженого цього райвідділу Демуру у 1939 році віддали під військовий 
трибунал, який призначив їм по 10 років позбавлення волі. 

Цікавим є й наступний епізод з історії органів внутрішніх справ нашого 
краю. Через шість днів після прийняття Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 10 січня 1939 року про утворення Кіровоградської області у Кіровоград 
прибув і приступив до виконання своїх обов’язків начальник 
щойноствореного УНКВС області Георгій Петрович Небораков. Він 
народився у 1909 році на Донбасі. Трудився на шахті, служив у Червоній 
Армії, працював у райкомі партії. Звідти у 1938 році його направили на 
службу в органи НКВС, де Небораков спочатку був уповноваженим УНКВС 
Донецької області, а з 15 грудня 1938 року – начальником Краматорського 
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міськвідділу НКВС. Якщо осмислити швидке просування по службі, 
мимоволі виникає запитання: які ж здібності треба мати, щоб протягом року 
«вирости» з уповноваженого до начальника УНКВС? Очевидно, у ті 
неспокійні роки, коли садили до в’язниць і розстрілювали спочатку одних, а 
потім у ті ж підвали відправляли і розстрілювали тих, хто перед цим займався 
розстрілами, тож таке просування по службі було в порядку речей.  
 

 
 

СТРАТА, ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ФАРС, 
і як епізод біографії прототипа булгаківського героя 

Інсценізований фарс  «стратити не можна помилувати» 
 

У номері від 5 лютого 1922 року єлисаветградська газета „Красный 
путь” надрукувала замітку свого сількора з Устинівки під назвою „Ложная 
тревога”. „Среди крестьян с.Устиновки и других деревень, - писав 
кореспондент, - распускаются провокационные слухи о том, что генерал 
Слащов, находящийся сейчас в России, скоро примет пост наркомвоена от 
тов.Троцкого. Эти слухи сильно волнуют местное население, так как им 
знакома «блестящая» деятельность генерала Слащова на Украине. 
Политработниками N-го полка, расположенного в Устиновке, принимаются 
все меры по разьяснению этой нелепости». 

Хто розпускав ці плітки та хто вживав „усіх заходів”, щоб привернути 
увагу громадськості до особи Якова Олександровича Слащова, одного з 
організаторів контрреволюції у громадянську війну, командира корпусів, 
спочатку денікінської, а потім врагелівської армій, здогадуватися не 
доводиться. Напевне, що цим займалися політпрацівники. Після взяття 
Криму більшовиками Слащов емігрував до Туреччини, а згодом, наприкінці 
1921 року, повернувся в Радянську Росію, де був амністований та пішов на 
службу у Червону Армію. 

У наших краях генерал перебував восени 1919 року. Деякий час у місті 
Знам’янці знаходився штаб армій Слащова та Шкуро, які посилали у міста та 
села Олександрійського та Єлисаветградського повітів каральні загони для 
розправи з населенням. У Єлисаветграді за наказом Слащова стратили 
командира партизанського загону А.Стратієнка та його 12 товаришів-
комуністів. Тож пам’ять про Якова Олександровича у єлисаветградців була 
свіжою і недоброю. 

„Ложные слухи” зробили свою справу і через десять днів у приміщенні 
гарнізонного клубу Єлисаветграда відбувся інсценізований суд над колишнім 
білим генералом, організований групою журналістів, як значилося у тексті 
оголошення, що надрукував „Красный путь”. Підсудному інкримінували 
„розстріл 61 робітника та селянина у Миколаєві, розгром Баштанської 
республіки та спалення села Вісунського, повішання 12 робітників та селян в 
Єлисаветграді, звірства над робітниками у Криму та інше”. 
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Протягом чотирьох днів зал гарнізонного клубу був заповнений вщерть. 
До речі, подивитися суд ішли, купуючи квитки, як на справжній спектакль. А 
сам захід проходив за типовим на той час сценарієм і з усіма атрибутами 
звичного суду – свідки, потерпілі, обвинувач, захисник, підсудний. Хоча, на 
відміну від процесу, на якому розглядалися кримінальні чи цивільні справи, 
політичний суд був інсценізованим і відбувався без участі у ньому 
справжнього підсудного, тобто заочно. А от кому був потрібний цей 
спектакль, стане зрозуміло зі слів захисника Слащова товариша Гусса: „Нам 
крові не треба. Якщо ми позбавимо життя генерала Слащова, ми цим нічого 
не досягнемо, бо ми судимо Слащова не як генерала, представника якоїсь 
армії, а просто особу одного з колишніх ворогів, який впав на коліна у каятті 
і з проханням про помилування за свої гріхи. Залишивши його у живих, ми 
матимемо більше користі, ніж коли позбавимо життя. Хай усі, увесь світ 
побачить, що робітнича Червона влада перемагає ворога не тільки у бою, 
але й  уміє прощати, коли переможений ворог приходить просити 
помилування”. 

Вердикт цього політичного фарсу, сценарій якого, безумовно, був 
спущений з Білокам’яної, був такий: визнати винним і присудити до страти, 
але... Але враховуючи, що у Радянській Росії не може бути помсти (!), 
генерала Слащова життя не позбавляти, а надати йому свободу. От чого 
домагалися московські ідеологи. 

Вішальник, талановитий командир, 
прототип літературного героя... 

Генерал Слащов увійшов в історію не 
лише як єдиний білий воєначальник, який не 
зазнав жодної поразки, і, на відміну від 
Врангеля, відстояв Крим. Він став прототипом 
відомого літературного персонажу - генерала 
Хлудова, одного з головних героїв п’єси 
Михайла Булгакова „Біг”, за якою зняли 
однойменний фільм. Це була своєрідна 
людина. У першу світову війну майбутній 
білий генерал став рекордсменом 
імператорської армії за каліцтвами - зазнав 
п’ять поранень і контузій. „Дякуючи” цьому, 
Слащов, по-перше, став фаталістом, а по-друге 
– морфіністом (як-не-як – дві важкі контузії у 
голову!). Але його фаталізм часто межував із 

вражаючим потягом до видовищних ефектів. Наприклад, генерал любив 
проїхатися на санях по кризі до берега, зайнятого червоними, пальнути кілька 
разів у їхній бік і повернутися, мов нічого не трапилося. Інколи на цю 
прогулянку брав і циганів... Більшовиків Слащов вішав також для ефекту, але 
особливої ненависті до них не почував. 

Йому вдавалося тривалий час утримувати Крим із шеститисячним 
загоном далеко не першосортних вояк, сформованим у 1919 році на базі 
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українського корпусу П.Скоропадського, який після повалення гетьманства 
відмовився підкорятися петлюрівцям і здійснив рейд на півострів. Коли 
генералу ставало зовсім несила, він пропускав червоних на півострів, 
надаючи їм можливість втягнутися на перешийки, а потім жменькою людей 
по черзі громив ці полчища. Цього командира обожнювала армія: в її очах 
генерал чи не єдиний герой. Була у Якова Олександровича й „фірмова зброя” 
- психічні атаки, відомі нам з фільму „Чапаєв”, але застосовували їх не на 
Сході у Колчака, а у Криму у Слащова. У розпорядженні генерала було 120 
київських юнкерів. Він їх вишикував у парадну колону і з оркестром ішов на 
наступаючих червоних. А ті завжди повертали назад і втікали з Криму. Так 
завдяки Слащову півострів утримували білі протягом чотирьох місяців до 
евакуації у Крим розбитих денікінських військ, котрі потім очолив Врангель. 
Згодом стосунки між воєначальниками зіпсувалися, і влітку 1920 року Яків 
Олександрович пішов у відставку та виїхав до Константинополя. 

Звідти у листопаді 1921 року Слащов повернувся... у Радянську Росію. 
Більшовики з радістю прийняли свого вчорашнього вішателя: кілька десятків 
згнилих на шибеницях пролетарів були нічим у порівнянні з політичними 
дивідендами від приїзду Слащова. Так канув у Лету знаменитий білий 
воєначальник, але народився не менш відомий літературний герой Михайла 
Булгакова – генерал Хлудов. 

У Москві колишній білий генерал і письменник поселилися майже 
одночасно – у 1922 році – і жили неподалік. Слащов викладав на курсах 
червоних командирів „Постріл”. Йому дали написати та видати спогади і 
звернення до білогварційців, які перебували в еміграції. Одного разу на 
заняттях під час аналізу радянсько-польської війни він у присутності 
радянських воєначальників сказав про тупоумство нашого командування у 
ході військового конфлікту з Польщею. Будьонний, який був присутній в 
аудиторії, підхопився, вихопив пістолет і кілька разів вистрілив у бік 
викладача, але не вцілив. Слащов підійшов до червоного командира і 
повчально сказав: „Як ви стріляєте, так ви і воювали”. 

Чи були знайомі Слащов з Булгаковим? Можливо. Над своєю п’єсою 
„Біг”, яку присвятив краху Білого руху, Булгаков почав працювати у 1927 
році, а вперше її надрукували лише у 1962 році. Ще через вісім років 
з’явилася екранізація „Бігу”, яка стала першою спробою показати разом із 
„поганими” і „хороших” білих. 

У Червоній Армії Слащов чекав на обіцяний йому корпус, але так і не 
дочекався. 11 січня 1929 року його застрелив Коленберг, брат пролетарія, 
страченого за наказом Слащова у громадянську війну. Хоча можливо справа і 
не у помсті, адже це вбивство співпало з хвилею репресій щодо офіцерів 
Білої армії у 1929-1930 роках. Так завершилося життя генерала. Можливо, 
якби він не повернувся з еміграції, то доля відвела б більше років. Хоча тоді, 
напевне, не було б ні булгаківського „Бігу”, ні генерала Хлудова, ні, 
звичайно, чотириденного процесу в Єлисавегтраді. 
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ЄЛИСАВЕТГРАДЦІ ЗБИРАЛИСЯ СУДИТИ ЛЕНІНА ЗА 
НАДАННЯ АМЕРИКАНЦЯМ КОНЦЕСІЙ 

 
На зорі існування радянської влади мітинги, преса і агітмашини не 

задовольняли попит населення на держпропаганду, і тоді їм на допомогу 
прийшли інсценовані суди. В Єлисаветграді відбулося кілька таких 
«процесів», а деякі повторювали, оскільки було багатобажаючих 
подивитися. Серед «підсудних» - білогвардійський генерал Слащов, 
анархіст Нестор Махно, кулак з села Оситняжка Гром та інші. Як 
повідомляв орган Єлисаветградського повітвоєнкому та повіткому 
КП(б)У газета «Известия» у номері за 12 січня 1921 року, у місті навіть 
планували провести інсценований суд над 

Леніним «за надання американцям концесій». 
"Зі всіх видів масової роботи суди є одним з найцінніших"  
Одна з загадок, залишених нам у спадок радянською владою, - яким 

чином більшовикам вдалося змінити ставлення десятків мільйонів людей до 
репресій. Після революції багато членів партії, не кажучи вже про колишніх 
багатіїв, старорежимну інтелігенцію, селянство і несвідомих пролетарів, 
щиро і гучно обурювалися беззаконням, що творилося у чекістських 
кабінетах, а також вироками трибуналів, які базувалися не на законах, а на 
революційній правосвідомості. 

 І раптом за кілька років це обурення стало сходити нанівець. Більше 
того, уже в другій половині 20-х чимала частина населення країни почала 
гаряче схвалювати тверду лінію партії, прокуратури і суду на викорінювання 
ворогів нового ладу. 

Розгадка цього феномена, здавалося б, проста: страх змушував ідейних 
супротивників більшовицької влади тримати язика за зубами, а радянська 
пропаганда безупинно «вимивала з мізків» думки, які не співпадали з 
партійними гаслами. 

Проте не завжди мітинги, збори і лекції приносили бажаний ефект. 
Необхідний інструмент впливу на маси знайшли у студентів-юристів: 
імпровізовані судові засідання, в ході яких кожен студент пробував свої сили 
як обвинувач, захисник, суддя і, звісно, обвинувачений. 

А професори у ході постановочних процесів оцінювали знання тих або 
інших розділів права і ораторські здібності своїх учнів. У Росії подібна 
практика з'явилася у першій половині XIX ст., а згодом услід за юристами в 
змагання судового типу втягнулися словесники, які стали влаштовувати 
процеси над літературними героями. У них брали участь і лідери 
більшовиків. 

Рішення наповнити стару форму новим революційним змістом виникло 
з початком Громадянської війни одночасно в різних кінцях і у різних людей. 
А з 1925 року процес підготовки і показу агітсудів стали регламентувати 
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зверху, направляючи на місця інструкції і вказівки з їх правильної 
постановки. Вищий пілотаж - варіант суду, під час якого народними 
засідателями були присутні в залі.  

Вироку передувала керована за допомогою досвідченого і 
перевіреного голови суду і "призвідників" дискусія. А у результаті 
підштовхувані до ухвалення заздалегідь підготовленого рішення глядачі 
продовжували свято вірити, що вони визначили результат засідання самі, із 
власної волі. 

Адже, погодьтеся,  затюканому робітнику завжди приємно хоч 
ненадовго, хоч би навмисно стати вершителем чужих доль. Досить привчити 
маси до цього відчуття, і вони будуть готові схвалити будь-який вирок.  

«Стратити заочно» 
Єлисаветградські газети початку 20-х років минулого століття рябіли 

повідомленнями про подібні інсценізації. У січневих номерах газети 
«Известия» знаходимо кілька інформацій про суди, які влаштовувала влада у 
нашому місті. Так у номері за 6 січня 1921 року під рубрикою «Хроніка» на 
першій сторінці була надрукована замітка «Суд над «батьком Махно»: 
«Днями відбудеться «суд над Махном», який влаштовує Агітпроп Упаркому. 
Де і коли відбудеться суд, повідомимо пізніше». 

І вже через два дні газета писала, що 8 січня о п’ятій годині дня в 
приміщенні 1-го Радянського театру відбудеться публічний суд на Махном. 

Також були названі «артисти», які гратимуть ролі обвинувачів та 
захисників. Вхід обіцяли безкоштовним за посвідченнями червоноармійців та 
профспілковими квитками. 

А вже у номері за 12 січня газета «Известия» друкує розлогий, аж на 
півсторінки, звіт про засідання військово-революційного трибуналу, який 
розглянув справу громадянина Нестора Махна. 

Його звинувачували у відкритті фронту Денікіну у 1919 році та 
сприянні «тимчасовій перемозі поміщиків і капіталістів», що протягом 1920 
року відмовився підкоритися владі робітників і селян, а коли наприкінці року 
все ж таки уклав союзний договір з Радянською владою, 
то не виконував його умови. Спектакль тривав майже три години. «Актори» 
настільки переконливо виконували свої ролі, що й сам Станіславський сказав 
би – «Вірю!», не те що неосвічений глядач, який привик діяти за своїми 
емоціями і переживаннями, ніж думати головою. 
Врешті суд визнав факти збройних виступів Махна проти Радянської влади, 
організацію погромів, зруйнування транспорту, сіл. Трибунал визнав 
«громадянина Нестора Махна відвертим ворогом робітників, який насмілився 
провокувати геройську боротьбу пролетаріату за світле царство комунізму, і 
за увесь його бандитизм, криваві подвиги, заклеймив його пролетарською 
зневагою, назвав його зрадником справи робітників і засудив до вищої міри 
покарання – розстрілу». 

Очевидно в емоційному стані від побаченого перебував і журналіст, 
який писав цей звіт, бо він допустив ряд помилок. Тож у наступному номері 
газета робила редакційні уточнення. Зокрема, повідомляла, що у замітці про 
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суд не було вказано, що він інсценований, а у вироку замість «Іменем УРСР» 
треба читати «Іменем трудового народу. 

12 січня у Зимовому театрі відбувся повторний суд над «батьком 
Махно», і знову до зали глядачі проривалися з боєм. 

У наступні місяці 1921 року у місті відбулося ще кілька подібних 
судових спектаклів, які довго були основною темою розмов єлисаветградців. 
А от анонсований газетою «Известия» суд над Леніним так і не відбувся. 
 

 
 

ЗА ЩО? НЕ РОЗУМІЮ? 
 

За роки радянської влади мільйони людей стали жертвами сваволі 
тоталітарної держави, зазнали репресій за політичні та релігіозні 
переконання, за соціальними, національними та іншими ознаками. 
Найжорстокішими були 1937-38 роки, коли «велика чистка» охопила увесь 
Радянський Союз, і була спрямована на знищення реальних та уявних ворогів 
Сталіна, вселяла в усі верстви населення страх та почуття незахищеності, 
рабської залежності та покори «великому вождеві». Смертний вирок став 
звичайним явищем і не підлягав апеляції. У кращому разі, на «ворогів 
народу» чекав тривалий термін ув'язнення у сибірських концтаборах. Лише у 
1937 році органи НКВС на території України заарештували 279 126 осіб. До 
так званої «вищої міри соціального захисту» (розстрілу) засудили 67 777 осіб. 
Країну охопила хвиля «шпигуноманії» та розкриття різного виду 
«троцькістського підпілля», сіоністів тощо. 

Однією з безневинних жертв сталінського терору став і Прокопій 
Пилипчук. Він народився у 1900 році у селі Новий Двір на Рівненщині. У 
1920-23 роках служив у Червоній Армії. У 1924 році був секретарем 
Оситнянського, а потім - Чигиринського райпарткомів. Освіта вища, закінчив 
Комуністичний університет у Харкові. Працював інструктором-
пропагандистом ЦК КП(б)У. Був аспірантом Інституту марксизму-ленінізму 
Червоної професури. У 1932 році у Прокопія та Агрепіни Пилипчуків 
народилася донька Юлія, у 1937-му - син Олександр. У 1933 році Пилипчука 
направили начальником політвідділу Янушпольської МТС на Житомирщині. 
З березня 1937-го - заступник директора Бердичівського педінституту із 
заочного навчання, завідувач кафедри діамату, істмату та ленінізму. 

З 1920-го і до арешту 22 вересня 1937 року - член ВКП(б)У. Цього дня 
Прокопія Корнійовича енкеведісти затримали на території інституту. 
Звинуватили у вербуванні студента для проведення антирадянської агітації. 
Слідчий оперативно “знайшов” чотирьох свідків.  

А “трійка” призначила Пилипчуку 8 років позбавлення волі. 
Покарання відбував у Північно-Східних виправно-трудових таборах 
Дальбуду МВС на Колимі. Звільнили у 1945-му. 
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Щоправда, змусили ще рік відпрацювати вільнонайманим гірничим 
майстром. Повернувшись в Україну, проживав з сім’єю у селищі 
Олександрівка Кіровоградської області. Працював приймальником сировини 
у заготконторі. Та 14 жовтня 1950 року Пилипчука знову заарештували. 
Звинуватили в участі в українській націоналістичній організації. Спершу 
утримували в стінах УМДБ у Кіровограді. А 27 січня 1951 року Особлива 
Нарада при МДБ СРСР призначила заслання на поселення у Красноярський 
край під нагляд органів МДБ.  

У грудні того ж року чоловік пише скаргу на ім’я Сталіна. Просить 
переглянути справу. Мотивує тим, що він “ніяких злочинів перед державою 
не скоїв”. Скаргу розглядали майже рік і залишили без задоволення. 

Та Прокопій Корнійович наполегливо продовжує шукати правду, не 
розуміючи, за що страждає ці роки. Незважаючи на перенесені випробування, 
наївно продовжує вірити в утопію можливої справедливості у Радянському 
Союзі. У серпні 1953 року пише нове заяву на ім’я Генерального прокурора 
Союзу. Знову просить реабілітувати його як “безневинно потерпілого”. 

 Недочекавшись відповіді, у 1954-му пише ще одну скаргу. 
Нагадаємо, що це уже було після смерті “вождя народів”. Тож її уже під 
іншим кутом “розглядав” працівник Управління КДБ по Житомирській 
області. І ось що писав він у своєму висновку: 

”Следствие по делу Пилипчука в 1937 году проведено с грубейшими 
нарушениями Советской законности. Обвинение ему вообще не 
предъявлялось. Очные ставки не проводились. Статья 200 УПК УССР не 
выполнялась. Был арестован и осужден по сомнительным и непроверенным 
материалам, которые при проверке в настоящее время не нашли своего 
подтверждения. Полагал бы жалобу удовлетворить, снять судимость и 
ходатайствовать об отмене решения бывшего Особого Совещания при МГБ 
СССР об отправке его на поселение». 

Судова колегія з кримінальних справ Верховного Суду СРСР 23 
березня 1955 року розглянула протест Генпрокурора. Висновок: «засуджений 
несправедливо”. Судова колегія відмінила постанову “трійки” УНКВС по 
Житомирській області від 6 листопада 1937 року і звільнила Пилипчука від 
заслання. 

Повертаючись в Олександрівку до сім’ї, Прокопій Корнійович уже 
знав відповіді на свої запитання. 

  

 
 

НЕ ЗНАВ ДИРЕКТИВ ЦЕНТРУ 
 

Уродженець села Мар’янівка (нині - Маловисківського району) Сава 
Климов у 1918 році пішов на службу до Червоної Армії. А через два роки, у 
березні 1922-го, став працювати в органах ЧК-ГПУ. Працював щоправда 
недовго – усього два роки, і наказом № 27 по ГПУ УРСР від 9 червня 1922 
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року був звільнений зі служби без права поновлення в органах та 
адмінарештований на 45 діб. 

 Цікаве формулювання причин цього покарання – «за незнание 
распоряжений центра, выразившееся в составлении протокола на секретаря 
ЦИКа и несвоевременную явку для ликвидации конфликта». 

Остання посада Сави Михайловича в ГПУ - начальник карного 
розшуку та охорони громадського порядку на залізничній станції Знам’янка. 
Надвечір 1 червня через Знам’янку проходив пасажирський потяг. Коли він 
зупинився, на перон зійшли кілька пасажирів і стали торгуватися з жінками, 
які продавали соняшникове насіння, сало, пиріжки та інші продукти. 
Купивши два пиріжки з капустою, один з пасажирів, літній чоловік у 
шерстяному костюмі і крислатій шляпі, поспішив за ріг будівлі вокзалу, де, 
оглянувшись, розстібнув ширіньку. І лише зробив це, як на плече лягла рука 
міліціонера.  

Людина у формі скрутила руки чоловікові у костюмі, при цьому на 
землю упали пиріжки, і повела до свого кабінету у приміщення вокзалу. 
П’яний пасажир підняв крив, став погрожувати міліціонерові, що йому буде 
непереливки, якщо зараз не відпустить і не купить йому два пиріжки.  У 
кабінеті міліціонер став складати протокол за хуліганські дії. І тут 
вияснилося, що він затримав секретаря ВЦВК, який їхав з Москви до Одеси у 
відрядження.  

Проте міліціонер не став відпускати пасажира, а, виявивши 
принциповість, залишив його у своєму кабінеті до ранку. Мовляв, прийде 
начальство, нехай розбирається, а ти іншим разом не станеш смітити, де не 
можна, і не будеш прикриватися при цьому своїми документами. 

Вранці, дізнавшись кого затримали, з Єлисаветграда приїхав 
начальник ГПУ і вибачився перед людиною з Москви. Секретаря ВЦВК 
посадили на перший потяг до Одеси і він поїхав. А ще через тиждень до 
Знам’янки прийшла депеша з ГПУ УРСР з покаранням Саві Климову. 

Як у подальшому склалася доля Сави Михайловича, пояснюють 
кілька папірців з куцої особової справи, яка донині зберігається в архіві 
УМВС в Кіровоградській області. Зокрема, у ній є запит, який у 1929 році 
зробив працівник ГПУ з Харкова щодо причин звільнення з органів студента 
4 курсу Харківського будівельного інституту, члена КП(б)У. 

 А у 1937 році до міста Кірово надсилав запит на 40-річного комбата 
військової частини з Хабаровська Саву Климова тамтешній гепеушник, якого 
теж цікавили причини звільнення з органів Климова. Хтозна, можливо, 
отримавши відповідь з нашого міста, у Хабаровську поставили на Саву 
Михайловича клеймо «ворог народу» і на цьому закінчилася його служба в 
армїі, а, можливо, й життя. У ті часи й не за таке ставили до стінки. 
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«ВИПРАВДАНИЙ ЗА НЕДОВЕДЕНІСТЮ ВИНИ» 
 

Випадок кіровського лікаря Адама Чвалінського — «типова» історія 
1930-х років з «нетиповим» завершенням. 

О четвертій годині ночі 20 травня 1938 року 
до будинку № 24 по вулиці Чигиринській у місті 
Кірово (нині Кропивницький) під’їхав легковий 
автомобіль, з якого вийшло два міліціонери.  

За кілька хвилин вони вивели на вулицю 66-
річного Адама Чвалінського, лікаря робітничої 
лікарні заводу «Червона зірка», і заштовхали до 
салону автомобіля.  

Йому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 54-10 
Кримінального кодексу УРСР, тобто 
«антирадянську пропаганду і агітацію». 
Переважно тих, кого оголошували «ворогом 
трудящих» за цією статтею, розстрілювали. На 

диво, ця сумна доля оминула Адама Ансельмовича. Можливо, узяли до уваги 
вік лікаря. Та, швидше за все, комусь із правоохоронців знадобилися його 
професійні послуги. 

У матеріалах слідчої справи №74436, яка зберігається у Держархіві 
Кіровоградської області, читаємо: «...є учасником польської націоналістичної 
організації м. Кірово. Проводить активну націоналістичну контрреволюційну 
діяльність. Займається шпигунством і підготовкою бойових повстанських 
кадрів на випадок війни в тилу Червоної Армії». 

Згадали Адаму Ансельмовичу і те, що його батько, який помер у 1886 
році, був cпадковим дворянином. А от він начебто є учасником польської 
організації «ПОВ» і «вихваляв Польщу, її фашистський лад і Пілсудського як 
військового спеціаліста». Під час обшуків у квартирі на Чигиринській 
знайшли родову шаблю Чвалінських. 

З серпня 1901-го Адам Чвалінський працював земським лікарем в 
Одеському повіті. 1911-го разом з сім’єю переїжджає у село Тишківку 
Єлисаветградського повіту. А вже наступного року працює лікарем у селі 
Панчеве. 1925-го наукове об’єднання лікарів Зінов’євської округи  звернуло 
увагу Харківського Держвидаву на роботу лікаря Чвалінського «Сипний 
тиф» (епідеміологічний нарис). 

1926-го Адам Ансельмович перебирається до Зінов’євська. У 1927-му 
його привітали з 30-річним ювілеєм лікарської праці на 5-му окружному 
з’їзді охорони здоров’я. Чвалінський працює у Зінов’євській центральній 
робітничій поліклініці та 1-й радянській лікарні заводу «Червона зірка», 
одночасно викладає предмет «Інфекційні хвороби» у Кіровській 
фельдшерсько-акушерській школі. 
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Як зазначено у слідчій справі, проживав лікар у місті Кірово разом із 
дружиною Антоніною Юліанівною, 34-річною донькою Софією, яка 
працювала лікарем на санепідемстанції, її 16-річною донькою Зосею і 15-
річною Оленою, онукою брата, який помер 1933 року. 

Разом з ними проживала і дружина сина Владислава — Іоланта з 
тримісячним сином Вітольдом. 27-річний поляк Владислав Адамович 
Чвалінський та 19-річна італійка Іоланта Гекторівна Маріані одружилися в 
листопаді 1933 року.  

Владислав працював художником-постановником театру ім. 
Заньковецької, що тоді перебував у Запоріжжі. В його доробку було усього 
шість спектаклів. Заарештований 28 вересня 1937 року за звинуваченням: 
«контрреволюційна  діяльність, агітація проти радянської влади і робота на 
користь польської контррозвідки». Припускаємо, що останнє обвинувачення 
з’явилося тому, що в протоколах допитів НКВС у графі «національність» сам 
митець зазначив: поляк. 3 січня 1938 року Владислава розстріляли. У 
Запоріжжі проживали також брат Владислава — Юлій разом з дружиною 
Манюсею. 

Невістка Іоланта – піддана Італії. Але ні вона, ні її матір ніколи не 
були у цій країні, а народилися в Єлисаветграді. З Апеннін до Єлисаветграда 
перебрався ще її дід. Іоланта рано осиротіла, проживала з тітками. Очевидно, 
вона мала відношення до тих Маріані, які володіли триповерховим будинком 
на розі Дворцової та Миргородської вулиць в Єлисаветграді, у якому 
відкрили один із перших у місті кінотеатр та у якому були магазини і готель, 
а потім квартирувало 1-ше комерційне училище.  

У місті була також і аптека Маріані.  Після розстрілу чоловіка Іоланту 
разом із маленькою дитиною вислали з Радянського Союзу до Італії. Там 
вона, хвора на туберкульоз, невдовзі померла. Вітольда усиновило бездітне 
італійське подружжя. У 80-ті роки минулого століття він приїздив у гості до 
тітки у Кіровоград. 

...Спочатку на допиті Адам Чвалінський зізнався, що він був 
завербований 1926 року. А розпочав займатися націоналістичною діяльністю 
ще студентом медичного факультету Київського університету  1896-го. 
Входив до організації польського земляцтва у Києві. У польському місті 
Конськ проживав товариш по навчанню у гімназії. У 1935-му, після смерті 
брата, нелегально утекла до Польщі його дружина Катерина Петрівна 
Чвалінська. Та згодом лікар заявив, що обмовив себе під тиском слідчого. 

4 січня 1939 року Кіровський МВ НКВС звільняє Адама Чвалінського 
з-під варти на підписку про невиїзд. А 25 жовтня того року Судова колегія у 
кримінальних справах Верховного Суду УРСР дійшла висновку, що «злочин 
не доведений» і в порядку ч.1 ст.302 КК УРСР виправдала Адама 
Ансельмовича, а його справу закрили... 
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ЙОГО РОЗШУКУВАВ МІЖНАРОДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ 
Про долю розстріляного 1938 року «фінського шпигуна» Фелікса Ватена 

 
За статистикою, через жорна сталінських репресій 1938 року пройшло 

понад 554 тисячі громадян, з яких понад 328 тисячам осіб призначили вищу 
міру покарання — розстріл. З них 5804 особи розстріляли як шпигунів на 
користь Фінляндії. Виявляється, що й у центрі України були таємниці, які 
«цікавили», на думку радянської влади, цю скандинавську країну. Один із 
таких «фінських шпигунів» — Фелікс Ватен. 

«Мені доводилося гортати справу Фелікса Ватена, — говорить 
краєзнавець Василь Доценко. — Зараз вона зберігається у Державному архіві 
Кіровоградської області. У справі було листування періоду 50-х років з 
рідною сестрою Фелікса Ватена — Бертою Іоганівною, яка на той час 
проживала в шведському місті Гетеборг. Жінка шукала через Міжнародний 
Червоний Хрест свого брата. У справі був і папірець на фірмовому бланку 
КДБ при Раді Міністрів Української РСР, в якому рекомендували колегам із 
Кіровограда надати відповідь у Червоний Хрест, що у Кіровому відсутні дані 
про місцеперебування Фелікса Ватена». 

7 липня 1938 року оперуповноважений Кіровського МВ НКВС УРСР 
сержант держбезпеки Полюшкін виніс постанову про початок попереднього 
слідства про злочинну діяльність громадянина Ватена Фелікса Івановича як 
агента фінських розвідувальних органів. Того ж дня Полюшкін виніс 
постанову про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. 
«...Прибувши до міста Кірово, почав зустрічатися з людьми, які налаштовані 
антирадянськи, у минулому був у полоні в Німеччині, виявляє велику 
цікавість до об’єктів оборонного значення у місті Кірово», — ідеться у цій 
постанові. Ця «цікавість» полягала у тому, що співмешканка Ватена 
розповіла слідчому, що вона разом з Феліксом якось проходила повз 
аеродром, і він уважно дивився, як робітники займаються прокладанням 
злітної смуги. Арештували Фелікса Ватена ще до отримання прокурорської 
санкції. 

«У справі є протокол допиту від 3 серпня 1938 року, — продовжує 
Василь Доценко. — Два співробітники міського відділу НКВС — Орліченко 
та Глагольєв — провели обшук у квартирах по вулиці Рози Люксембург, 1, де 
проживав Ватен, та по вулиці Львівській, 50. Вилучили трудову та записні 
книжки і 50 листів. За іншою адресою — вулиця Карла Маркса, 49, — 
знайшли три листи на ім’я Галини Балкашинової». 

В анкеті заарештованого зазначено, що народився Фелікс Ватен 9 
серпня 1898 року у місті Гельсінгфорс, нині Гельсінкі — столиця Фінляндії. 
За національністю — швед. Батько — робітник-залізничник. За професію 
Фелікс був економістом-плановиком. Комуніст. Та 1934 року його 
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виключили з партії більшовиків, бо судили — 1932 року отримав рік 
примусових робіт за ст. 111 Кримінального кодексу РСФСР. 

До 1916 року Ватен працював на митниці в порту Гельсінгфорса. Під 
час першого допиту 3 серпня 1938 року він назвав із своїх родичів батька 
Егона, матір Іду, сестру Берту та брата Тейбо Ватенів. Усі вони проживали у 
місті Вііпурі (сьогодні — Виборг), яке на час арешту було у складі Фінляндії. 
Також Фелікс підтвердив, що підтримує з родичами офіційне листування. 

Після закінчення артилерійських командних курсів у Петрограді в 
серпні 1918 року його у званні «краскома» направили у Червону армію, у 1-й 
фінський добровольчий загін, на посаду начальника мінометної команди. 
Воював у районі Олонецька. 

Майже через місяць після затримання, 6 серпня 1938 року, Ватену 
висунули звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 54-6 
Кримінального кодексу УРСР. Зокрема, в тому, що «Ватен є агентом фінської 
розвідки, за завданням якої проводив шпіонську диверсійну роботу на 
території Радянського Союзу». Як бачимо, всі докази надумані. А 
енкаведисти зацікавилися одиноким сором’язливим плановиком управління 
ринками у Кіровому, якого доля закинула у далеке від країни Суомі степове 
містечко, через наказ НКВС СРСР №00485. Цей наказ орієнтував 
територіальні органи держбезпеки на виявлення національних організацій — 
польської, німецької, латиської, фінської, харбінської тощо. Потрібно було 
«шукати» розгалужені іноземні шпигунсько-диверсійні та повстанські 
мережі. А як можна знаходити «націоналістів»? Тільки через паспортні столи, 
які перебували у віданні НКВС. Ось і Ватена затримали тому, що був 
фінським шведом. 

Але фатальну роль у долі Ватена зіграло його близьке знайомство з 
відомим на той час фіном Ейно Рахья. Після убивства Кірова Сталін 
проводив «зачистку» серед представників старої «ленінської гвардії», 
передусім знищував комінтернівців, які набридали своїми роздумами про 
світову революцію. 1936 року під сокиру репресій потрапив і Рахья. З 
протоколу допиту Ватена бачимо, що під час Громадянської війни він служив 
під командуванням Рахья у фінському стрілецькому полку. А під час 
радянсько-польської війни був на посаді помічника комісара 480-го 
стрілецького полку. Із залишками корпусу Гая (ще один ворог народу) був 
інтернований на територію Німеччини, де перебував чотири місяці. У 
протоколі записано, що Ватен зізнався у тому, що з 1921 року був учасником 
контрреволюційної шпигунсько-диверсійної організації, до якої входять 
виключно фіни і в яку він був завербований у Німеччині фінським агентом, 
що діяв у ролі журналіста. Він цікавився побутом інтернованих у німецьких 
таборах бійців Червоної армії. Обіцяв матеріальну допомогу. Роздавав якісь 
анкети і пропонував заповнити їх. Такі анкети, крім Ватена, заповнили ще 
більш ніж десяток червоних командирів-фінів. А після повернення із 
Німеччини всі вони стали членами Фінської військової організації. З Ватеном 
особисто розмовляв Ейно Рахья, який запропонував працювати на 
Фінляндію. І начебто Рахья направив їх червоними командирами в Карелію 
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для створення радянсько-фінського кордону. А до Кірового перебрався, бо 
звідси була співмешканка... 

Фелікса Ватена розстріляли 3 листопада 1938 року. Реабілітували 31 
березня 1989 року. 
 

 
 

ІСТОРІЯ ОДНОГО ВІРША 
 

           Переглядаючи у Державному архіві Кіровоградської області підшивки 
газет сторічної давності, звернув увагу на вірш «О дивний мент, о дивний 
час» Олександра Олеся (1878-1944), який був надрукований у газеті «Наша 
хата» за 31 січня 1919 року. Газета з такою назвою виходила в Єлисаветграді 
у грудні 1918 - січні 1919 року.  

Розміщений вірш під «Листом до 
українських письменників і педагогів» Петра 
Тенянка, працівника Київської губерніальної 
народної управи. У прижиттєвих збірках творів 
Олександра Олеся цей вірш не згадується. А у 
деяких радянських передруках його датували 
1941 роком. 

В українську літературу Олександр Олесь 
увійшов як поет, що розширив тематичний, 
стильовий, настроєвий діапазони лірики, підніс 
виражальну силу українського художнього 
слова. Характер всієї поетичної спадщини митця  
визначає журба і радість, які завжди йдуть 
поруч, змагаючись, хто кого переважить. 
Микола Зеров відзначав, що лірик наділений 
першорядним талантом, який дозволив йому так 
авторитетно репрезентувати українську поезію, 
як Володимирові Винниченку нашу прозу. 
Михайло Грушевський вважав, що про 
Олександра Олеся слід говорити як про 
"найбільшого з нині живущих поетів на Україні". 
Максим Рильський писав, що "поет Олександр 
Олесь посідає певне місце в історії нашої 
культури". Про мелодійність поезії Олеся 
говорить те, що до неї часто зверталися композитори. Понад 30 музикантів 
здійснювали обробку його віршів. Серед них М. Лисенко. К. Стеценко, С. 
Людкевич, Я. Степовий…  
     У 1990 році у видавництві "Дніпро" вийшло найповніше – двотомне – 
видання  творів Олександра Олеся. Упорядник і автор передмови 
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Р.Радишевський включив до нього ненадруковану шосту книгу поезій, 
розшукав близько 600 неопублікованих віршів, розкиданих по записниках і 
рукописних збірках. Серед них і вірш «О дивний мент, О дивний час», який 
Р.Радишевський знайшов у №9 журналу «Україна» за 1919 рік. Оскільки це 
видання друкувалося двічі на тиждень, напевне,  вірш з’явився одночасно у 
газеті «Наша хата» і у журналі «Україна». Можна припустити, що це був 
один з останніх віршів Олександра Олеся, написаний ним на українській 
землі… 

       Проживаючи у Києві, Олександр Олесь  товаришував з нашим земляком і 
своїм колегою-ветеринаром Костянтином Хороманським, батьком 
письменника Міхала Хороманського. У січні 1919 року Олесь збирається з 
Хороманським у гості до сестри Марії. Але дійти з Лук’янівки до Бесарабки, 
де вона мешкала, було неможливо. Кулеметна стрілянина, вибухи снарядів… 
Довелося перечікувати у квартирі Хороманського. Олесь читав вірші з 
підготовленої до друку книги. На якусь мить господар вийшов у сусідню 
кімнату і там від вибуху снаряду загинув. 
        Ця смерть стала величезним душевним потрясінням для Олеся. До цього 
додалося ще одне гірке переживання: петлюрівцями був розстріляний брат 
дружини, похорони якого відбулися з хати Олеся в Пущі–Водиці. Як згадує 
сестра Марія, брата це остаточно надломило, і в розпачі він вигукнув: «Далі я 
не можу витримати!... Я збожеволію…»  
     Слід додати, що протягом трьох останніх років у Києві змінилося більше 
десяти різних влад. Невизначеність ситуації посилювалась загрозою 
власному життю. Було й таке, що на початку 1918 року газета «Нова рада» 
повідомляла про вбивство письменника, але через кілька номерів (20 лютого) 
робила спростування: «О.Олесь живий. Він був під загрозою розстрілу, але 
йому пощастило врятуватись». 
 Усі ці події і підштовхнули письменника до виїзду за кордон. З 
дипломатичним паспортом начебто від уряду Української Народної 
Республіки він виїздить у лютому 1919 року до Будапешта. Не сподівався, що 
назавжди…     
 

 
КАПЕЛАН АРМІЇ УНР 

 
Павло Пащевський (15 січня 1874 року — 26 січня 1944 року) — 

православний священик, капелан 1-го українського запасного полку Армії 
УНР, згодом — Сердюцького полку ім. Петра Дорошенка, протоієрей УАПЦ. 
Працівник Департаменту віросповідань Міністерства внутрішніх справ УНР. 
Брав участь у 1-му Зимовому поході та підготовці до Всеукраїнського 
Церковного Собору. 
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Народився Павло Григорович Пащевський у селі Великі Прицьки 
Канівського повіту в сім’ї священика. Закінчив Київську духовну семінарію і 
два курси юридичного факультету Київського університету. Ще студентом 
брав участь в українському русі. Узяв шлюб у 
1894 році з донькою священика Ганною 
Яківною Панасевич. 13 вересня 1894 року 
призначений на місце священика у село Зікрачі 
Київського повіту, замінивши свого батька, 
який був у Зікрачах священиком з 1875 року. 21 
листопада того ж року «рукоположен» у сан 
священика. 15 лютого 1895 року переміщений у 
церкву села Денисовичі Радомисльського 
повіту. 

Як повідомляли «Київські Єпархіальні 
відомості» від 16 вересня 1896 року, 9 вересня священика села Денисовичі 
Павла Пащевського перевели в Херсонську єпархію, з призначенням у село 
Шпакове Єлисаветградського повіту. Село відоме тим, що тут мав невеликий 
маєток російський поет і перекладач Микола Гнєдич. 1821 року в його 
родичів у селі гостював друг поета Олександр Пушкін. Станом на 1886 рік у 
селі Шпакове Панчівської волості Єлизаветградського повіту мешкала 371 
особа, налічувалося 74 дворових господарств, існувала православна церква. 

 

 
 

За даними «Херсонських Єпархіальних відомостей», 8 грудня 1898 
року священика села Шпакове Павла Пащевського, на його прохання, 
перевели у село Ерделієвку. Свято-Георгієвська церква у цьому селі була 
побудована у 1793 році.  

У «Довідковій книзі Херсонської єпархії» сказано, що у 1906 році 
Павлу Григоровичу Пащевському був 31 рік, одружений, батько чотирьох 
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дітей (загалом у нього було семеро дітей), служить у церкві Георгія 
Побєдоносця села Ерделієвка. 

 

 
 

 
Це село виникло наприкінці XVIII століття. Належало воно 

Олександру Семеновичу Ерделі, якій упродовж 16 років був губернатором 
Херсонщини. Відразу два міста — Єлисаветград та Херсон (випадок 
безпрецедентний) — обрали Олександра Ерделі своїм Почесним 
громадянином. За радянської влади село двічі перейменовували — спершу в 
Чубарівку, потім — у Леніне. З 2016 року називається Гаївка. 

А 26 липня 1906 року Павло Пащевський перейшов служити до 
церкви у селі Оникієве, нині Маловисківського району, а місцевий священик 
Гаврило Жуковський переїхав до Ерделіївки. В Оникієвому Павла 
Пащевського й застав Жовтневий переворот. 
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У червні 1917-го Павло Пащевський був делегатом від Херсонської 
єпархії УАПЦ на І-му Всеукраїнському Церковному З’їзді у Києві. Тоді ж 
Симон Петлюра, голова Головного Українського Військового Комітету 
(ГУВК), запросив його на службу до українського війська, що якраз 
організувалося. 25 липня того року Комітет призначив Павла Пащевського 
військовим священиком (капеланом) 10-го українського запасного полку, 
пізніше Сердюцького полку ім. Петра Дорошенка. 

Від 6 серпня 1918 року — капелан Чорноморського коша Армії 
Української Держави; від 2 березня 1919 року — протопресвітером 
Амвросієм Вінницьким висвячений у сан протоієрея; від 5 березня 1919 року 
— капелан і благочинний Запорізького корпусу ДАУНР; від 14 листопада 
1919 року — в. о. головного священика ДАУНР, пізніше — протопресвітер 
АУНР. 

У грудні 1919 року — травні 1920 року брав участь у 1-му Зимовому 
поході військ УНР, був поранений. Після повернення з походу його 
призначили начальником Управи Душпастирства (Головним Капеланом) 
Армії УНР у чині генерала-хорунжого (після вбивства отця Антонія Матеюка 
на цій посаді). 

Після поразки визвольних змагань 1920-х років й інтернування військ 
УНР до Польщі перебував у таборі в Каліші. За ініціативою командирів 
дивізій та згодою міністра віровизнань УНР професора Івана Огієнка та 
митрополита Юрія Ярошевського Павло Пащевський організував у таборі 
курси військових священиків. Одночасно був Головою Ради «Братства 
Кирила та Методія» та «Братства св. Покрови». Значна частина випускників 
цих курсів після виходу з табору стали парафіяльними священиками. У 
березні 1921 року був на з’їзді українських військових капеланів у місті 
Тарнові, організованому міністром віросповідань УНР Іваном Огієнком. 
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Після укладення Ризького договору 1921 року між Польщею й Росією поза 
спиною УНР у Польщу було інтерновано до 40 тисяч вояків армії УНР. Їх 
розмістили в майже 20 концтаборах. Досі підтверджено поховання лише 13 
тисяч стрільців і старшин на 19 цвинтарях. 18 вересня 1921 року в 
польському місті Алєксандрув-Куявський головний капелан Армії УНР, 
священик Павло Пащевський справив Святу Літургію в табірній каплиці, 
після чого освятив кладовище.  

Про сам Зимовий похід і роль духовенства, на жаль, небагато 
збереглося документів, окремі епізоди про цю героїчну сторінку українського 
духовенства можна знайти в пізнішій публікації самого Павла Пащевського 
(«Церква і нарід», 1936 рік). 

Родина Пащевського у 1922 році таємно була переправлена з території 
СРСР до Польщі. 

 

 
 

Від 1924 року Павло Пащевський служив у селі Бабин Рівненського 
повіту Волинського воєводства Польської Республіки, де була станиця 
колишніх вояків Армії УНР. По виході з табору інтернованих, у 1925 році, 
отець Павло служив настоятелем Христовоздвиженської Церкви в Луцьку. 
Тут була єдиною на той час Українська Православна парафія в місті й разом 
із тим гімназійна церква. Протоієрей Павло Пащевський водночас викладав 
релігію в Луцькій Українській гімназії ім. Лесі Українки. 
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У 1939-1940 роках отець Павло виїхав до Варшави і був настоятелем 
православної кафедральної церкви у Празі. У 1941 році призначений 
настоятелем переданого УАПЦ собору Святої Марії-Магдалини у Варшаві. 

Помер Павло Пащевський 1944 року у Варшаві і похований на 
православному кладовищі на Волі, на так званій генеральській алеї. 

Тим, хто хоче детальніше ознайомитися з життям Павла Пащевського, 
радимо прочитати історичний роман Івана Корсака «Капелан Армії УНР», 
який опубліковано у 2009 році київським видавництвом «Ярославів Вал». Зі 
сторінок роману постає людина рідкісної долі, яка є долею української 
церкви у першій половині ХХ століття. Інтернування, табори, церковна, 
педагогічна і громадська діяльність під польською займанщиною, а з 1939-
го — спершу під радянською окупацією, потім під німецькою — це сторінки 
життя особливої генерації української інтелігенції (до неї належав і Павло 
Пащевський). Побудований на документальній основі, роман розкриває ті 
сторінки нашої драматичної минувшини, які досі були малодоступні чи й 
заборонені зовсім. 

У публікації використані архівні документи, цікаві факти про 
перебування в Єлисаветградському повіті Павла Пащевського, який знайшов 
та надав для публікації родич капелана армії УНР житель Кропивницького 
Микола Сімашкевич. Він уже кілька років займається дослідженням свого 
родоводу.  

 

 

П’ЄСИ ВИННИЧЕНКА НА ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКІЙ СЦЕНІ 

Ім’я Володимира Винниченка у перші десятиліття минулого століття 
здобуло фантастичну популярність. Постави його п’єс були знаковими в 
театральному житті України. Винниченко був “найрепертуарнішим” серед 
драматургів нової хвилі, у його п’єсах засвітилися ідеї моральної мудрості, 
“чесності із собою” як протиставлення дисгармонії між словом і дією, 
бажаним і можливим.  

Своєю психологічністю драматургія В. Винниченка виразно 
виособлювалася із тодішнього загалу соціально-побутової драми.  

Першою п’єсою В.Винниченка, що побачила світло рампи, була 
“Брехня”. Керівник першого і єдиного стаціонарного українського театру у 
Києві М.Садовський вважав її найкращою з усіх п’єс драматурга. Прем’єра 
відбулася 20 січня 1911 року. Постановник - І.Мар’яненко. У 1913-му в театрі 
одна за одною виходять винниченківські прем’єри – 12 жовтня “Натусь” і 6 
листопада “Молода кров”, обидві у постановці І.Мар’яненка. Найбільшим 
успіхом користувався спектакль “Молода кров”, який І.Мар’яненко поставив 
для свого бенефісу і грав у ньому одну з провідних ролей – Антося. Лише в 
одному сезоні п‘єсу ставили дев’ять разів з великими касовими зборами, хоч і 
йшла вона у буденні дні.  
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За зовнішніми ознаками – за відбором життєвого матеріалу й 
жанровими особливостями – “Молода кров” була, начебто, близькою до 
української класичної драми. Справді, про спробу поміщицького сина-
інтелігента одружитися з простою наймичкою-селянкою українська 
драматургія розповідала не один раз, але так, щоб в образах цієї “простої 
наймички” і її середовища було закладено антиморальний початок, 
поєднаний з поняттям войовничого хамства – того ще у ній не було. 
Всеперемагаюче тогочасне хамство ставало новою реальністю і було 
неприхованою правдою про сучасність. В.Винниченко сміявся. Але цей сміх 
приводив глядачів до страху і потрясіння.  

Глядачі по-різному сприймали виставу, але вся театральна 
громадськість і преса були одностайними в оцінці високої і майстерної 
зіграності акторів. Навіть при тому, що М.Вороний не зовсім схвально 
приймав п’єсу “Молода кров”, одначе про виставу відгукувався позитивно: 
“Місцями у виконанні п’єси почувався дотриманий ансамбль і чуття скритого 
ритму в темпах і тонах”. Надовго кращими ролями не лише у виставі, а й в 
усьому творчому доробкові акторів, залишалися: Антось (І.Мар’яненко), 
Макар Макарович (С.Паньківський), Микита (Ф.Левицький), Явдошка 
(Я.Доля), Панас (Є.Захарчук), Семен (Ю.Милович).  

Успіх вистави у широкої театрально-мистецької громадськості дав 
підстави говорити про неї як про таку, що була етапною у театрі 
М.Садовського на шляху його “європеїзації”.  

Перша постава п’єси Володимира Кириловича на його батьківщині 
могла відбутися у квітні 1912-го. В Єлисаветграді протягом місяця 
гастролювала українська трупа Л.Сабініна. Як писала місцева газета “Голос 
Юга”, у репертуарі трупи були як «настоящие литературно-театральные 
шедевры», так й «Ясні зорі» Б.Грінченка та «Брехня» В.Винниченка. Однак 
останню п’єсу трупа Л.Сабініна так і не зіграла.  

А сталося це лише у вересні 1915-го під час гастролей у місті 
української трупи під керівництвом І.Мар’яненка. Окрім п’єс традиційного 
репертуару, були поставлені й ряд п’єс, які раніше не ставили на сцені 
Зимового театру (його ще називали за прізвищем орендатора театром 
Елькінда, а нині це театр ім.М.Кропивницького — прим. авт).  

Серед них і два твори В.Винниченка “Брехня” та “Молода кров”. 
Щономера єлисаветградська газета “Голос Юга” друкувала рецензію на 
виставу, яку ставили у театрі напередодні, та анонсувала наступний 
спектакль. У номері за 18 вересня журналіст назвав п'єсу «Молода кров» 
одним «из самых неудачных произведений талантливого писателя». Разом з 
тим рецензенту сподобалася гра акторів: “Разыгранная и поставлена пьеса 
нашими артистами очень хорошо».  

Наступні гастролі в Єлисаветграді товариства українських артистів 
під керівництвом І.Мар’яненка були рівно через рік. Цього разу на сцені 
Зимового театру були зіграні відразу три п’єси В.Винниченка – «Брехня», 
«Молода» кров» та «Натусь». Причому кожну з них ставили по кілька разів. І 
постійно був аншлаг. За жовтень трупа дала 30 спектаклів, до каси театру 
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надійшло 12 160 рублів. Останній спектакль був зіграний 20 грудня. Це був 
«Натусь».  

У 1916 році жодна з гастролюючих у місті труп п’єс Винниченка не 
ставила. До середини лютого 1917-го в Єлисаветграді гастролювала 
театральна трупа Кравченка. Завершились ці успішні гастролі новинкою 
сезону – виставою В.Винниченка „Чорна пантера”. У переповненому театрі 
публіка тепло прощалась з акторами, які були цілком задоволені не лише 
гарним прийомом, а й матеріальним здобутком сезону: „На круг труппа 
получала 500 р. за спектакль”.  

А з 20 лютого єлисаветградці уже зустрічали акторів української 
трупи під керівництвом братів І.Мар’яненка та М.Петлішенка, за участі 
відомої акторки Л.Ліницької та артистів Львівської опери. Під час цих 
гастролей були поставлені дві п’єси В.Винниченка – «Молода кров» та 
«Натусь». Надрукована у „Голосі Юга” рецензія сповіщала: «Пьесы 
Черкасенко и Винниченко – это новая эпоха в жизни украинского театра, они 
служат живым откликом на те явления нашей жизни, которые волнуют и 
заставляют много думать наше поколение”.  

Театральне життя у Єлисаветграді у 1918 році відзначилося кількома 
подіями. З січня при заводі Ельворті став діяти аматорський театральний 
гурток, вистави якого користувалися успіхом, а збори йшли виключно на 
благодійництво. Численні благодійні вистави давали також актори 
товариства драматичних артистів, які гастролювали у місті з березня. На суд 
глядачів пропонували вистави за творами Чехова, Теффі та Винниченка. У 
червні в театрі Елькінда гастролювала трупа одеської драми, яка поставила 
п’єсу В.Винниченка “Брехня”. У Першому Радянському театрі Єлисаветграда 
з 1919-го постійно працювала українська театральна трупа Д.Гайдамаки. Це 
була на той час чи не найкраща українська трупа, про яку знали далеко за 
межами України. Але у 1921-му сторінки  місцевих видань зарясніли їдкою 
критикою з приводу репертуару театру: мовляв, безідейний. Анафемі 
піддавався як класичний репертуар, так і твори новітнього часу. Негативно 
оцінили і виставу за твором В.Винниченка „Базар”: „Это одна из тех пьес, 
которые являются данью І-го Совтеатра духу времени. Но все же приходит на 
ум поговорка: „Бойтесь данайцев, дары приносящих”.  

У своїх спогадах уродженка Єлисаветграда Тетяна Нікітіна, сестра 
товариша Арсенія Тарковського — Юрія (їх батько Василь Олександрович 
Нікітін — перший голова місцевої «Просвіти»), згадує про спільний похід у 
театр. Дивилися «пока не запрещенную драму» В.Винниченка «Чорна 
Пантера і Білий Ведмідь». «Арсений в свои семнадцать лет, — пише Тетяна 
Василівна, — не сочувствовал Пантере, он был на стороне Белого Медведя, 
ее мужа. Думал ли тогда Арсений Тарковский, что в его жизни разыграется 
такая же драма, как и та, которую он только что видел на сцене, что он, как и 
винниченковский Белый Медведь, увлеченный поэзией, оставит свою жену, 
сына, дочь и убежит от будничного быта? Найдет ли он потом счастье в 
жизни, это известно только ему...».  
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Якщо Тетяна Нікітіна не помилилася, то вони з Арсенієм 
Тарковським дивилися «Чорну пантеру» у 1924 році. Не виключено, що це 
була остання постава винниченківських п’єс у його рідному місті за 
радянських часів. 3 березня 1921 року V Всеукраїнський з’їзд рад оголосив 
В.Винниченка “поза законом” та “ворогом народу”. За протест проти 
голодного геноциду в Україні його охрестили “старим вовком української 
контрреволюції”. І від 1930-х до 1960-х років в Україні не було ні перевидань 
творів В.Винниченка, ні літературознавчих досліджень, ні постановок його 
п'єс…  

 
 

У 1943 РОЦІ У КІРОВОГРАДІ ЛУНАЛИ РОСІЙСЬКІ МАТЮКИ 
   
Сучасна  російська  влада  нещадно  таврує німецьких  колабораціоністів  у 
всьому  світі,  проте  не  згадує  про  російських  козаків,  які  співпрацювали  
з нацистською Німеччиною. А у складі Вермахту та військ СС воювали 
численні козацькі  полки,  дивізії  і  навіть  корпуси.  На  окупованих  
німцями  територіях охоронну службу несли козацькі поліцейські 
батальйони, головним завданням яких була  боротьба  з партизанами. Козаки  
цих батальйонів часто  виконували функцію  наглядачів  радянських  
військовополонених.  При  німецьких комендатурах були козацькі сотні для 
поліцейських завдань.  

Багато  німецьких  колабораціоністів  було  серед  кубанських,  
тверських, уральських, сибірських, астраханських та інших козаків, однак у 
всіх козацьких формуваннях, які служили гітлерівській Німеччині, більшість 
становили саме  донські  козаки.  Колабораціонізм  серед  донського  
козацтва  був  масовим явищем.  

Широке співробітництво з гітлерівцями козаки розгорнули улітку 1942-
го, проте кілька донських частин з'явилися у складі німецьких військ уже 
1941-го. Загальна  кількість  козаків,  які  воювали  на  боці  Третього  Рейху  
у  1941-1945 роках, становила 100 тисяч. Ці «борцы за отечество» воювали на 
боці німців проти  Червоної  армії  до  останніх  днів  війни.  Кривавий  слід  
за  собою  вони залишили від Сталінграду до Польщі, Австрії та Югославії.  

Коли  1943-го  німці  відступали,  разом  з  ними  вирушили  на  захід  
сотні тисяч  козаків  та  членів  їх  сімей.  Серед  них  було  135  850  донських  
козаків. Після того, як зібрані у районі Херсона частини були відправлені до 
Польщі для формування 1-ї Козачої кавалерійської дивізії, головним центром 
зосередження козацьких  біженців,  які  залишили  свої  землі  разом  з  
відступаючими німецькими  військами,  став  у  Кіровограді  штаб  Похідного  
отамана  Війська Донського С.В. Павлова. До липня 1943 року тут зібралося 
до 3000 донців, з яких  було  сформовано  два  нових  полки.  Проживали  
вони  у  приміщеннях колишнього кавалерійського училища.   

У  селі  Підвисоке  Новоархангельського  району,  де  народився  
автор  цих рядків,  у  роки  війни  окрім  німців  стояли  їхні  союзники  -  
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італійці,  румуни, словаки  та  угорці,    а  також  російські  козаки.  Як  
розповідав  батько, безчинствували саме   «брати-слов’яни». Щовечора 
пиятика і мати над селом. Це  східне  варварство    різало  слух  місцевим  
жителям,  які  до  того  не  чули «справжньої» російської мови, і навіть до 
батьків зверталися на «ви».  Також неодноразово доводилося чути від 
читачів, які перебували у роки окупації у Кіровограді, що з казарм, де 
розмістилися у місті козаки, день і ніч лунали російські мати.  

У фондах Держархіву області збереглися два примірники 
«еженедельной газеты  козачьих  войск»    під  назвою  «Казак».  Це  №1,  
який  вийшов  друком  1 липня  1943  року,  та  №9,  датований  28  серпня  
того  ж  року.  Редагував  газету сотник П.М. Донсков. Хоча у вихідних даних 
газети й була вказана військова адреса – федьдпост 38726, є припущення, що 
вона виходила саме у Кіровограді. На чотирьох її шпальтах були статті із 
красномовними заголовками: «Казаки! – в  бой  с  большевизмом  –  по  
коням!»,  «Смерть  большевизму»,  «Потери большевиков», «Растет могучая 
сила казачества», «Кровавому режиму Сталина один приговор – смерть!». У 
№9 зазначено, що це «первая казачья фронтовая еженедельная газета».       

 

 
 
Для  підготовки  командного  складу  з  козаків  планували  відкрити  

у Кіровограді  офіцерську  школу,  а  також  школу  танкістів,  проте  
реалізувати  ці проекти не вдалося через новий радянський наступ.  

До смерті Сталіна існування російських  підрозділів  вермахту 
приховували,    а  за  розголошення цих  відомостей  чимало  людей 
потрапило  у  табори.  Нині  у літературі  порівняно  повно висвітлена  
діяльність  Російської визвольної  народної  армії  (РОА) під  командуванням  
генерала Власова,  але  дуже  неохоче кажуть,  що  РОА  представляла собою  
лише  малу  дещицю  колабораціоністів,  що  пішли  на службу  фашистам.  
Ретельно  приховувався  і  той  факт,  що  рухаючись  на  схід, німці  
повсюдно  зустрічали  в  радянському  тилу  антирадянські  партизанські 
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загони, на чолі яких стояли колишні офіцери Червоної армії. Збройні частини 
колабораціоністів  частково  виникали  стихійно,  а  частково  набиралися 
окупантами.    До  речі,  про  Власова.  Молотов  в  припадку  відвертості  
якось сказав: "Що Власов, Власов це - ніщо, в порівнянні з тим, що могло 
бути ..." У  червні    1945-го      розігралася  трагедія  насильницької  видачі  
Радянському  Союзу    десятків  тисяч  козаків,  калмиків  та  кавказців,  на  
яких чекали  усі  жахи  сталінських  таборів  та  спецпоселень.  Разом  з  
козаками  були видані й їхні керівники – генерали П.М.Краснов, його 
племінник С.М.Краснов, який  очолював  штаб  Головного  управління  
козацьких  військ,  А.Г.Шкуро, Т.І.Домапов і  Г. фон Паннвіц, а також  
керівник казказців султан Келеч-Гірей. Усі вони були засуджені у Москві у 
закритому судовому процесі 16 січня 1947 року   до смертної кари через 
повішання. А  сьогодні    у    тій  же  Москві,  біля  храму  Всіх  Святих,  
зведена меморіальна плита П.М. Краснову, козацьким генералам, отаманам і 
воїнам 15-го  козачого  кавалерійського  корпусу  військ  СС,  які  служили  
гітлерівській Німеччині.  Напис  на  цій  плиті  приголомшує:  «Козакам,  
полеглим  за  віру  і Батьківщину». У станиці Євланській у Ростовській 
області бовваніє  пам’ятник генералові П.М. Краснову.  Отакі російські 
парадокси.  

Ще  один  парадокс  дикої  нації  -    георгіївська  стрічка.  Вона  
виникла  як символіка  козацтва,  яке  в  Російській  імперії  було  
поліцейськими, жандармськими спецпідрозділами.  Жоден солдат Червоної 
Армії під час війни не  отримав  будь-якої  нагороди  або  відзнаки  під  
назвою  «Георгіївська»: Георгіївські  хрести,  нагородну  зброю  і  шеврони  
отримували  тоді  козаки,  які служили  «Великій  Німеччині».  Георгіївські  
хрести  і  стрічка  під  час  Другої світової стали символами заслуг перед 
Рейхом і Адольфом Гітлером.  
  

 
 

ПРО ЯКІСТЬ І  «НЕЯКІСТЬ»  СТАТЕЙ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ 
Спогади кіровоградця Володимира Романцевича, 

 який редагував газету понад півстоліття 
 
58 років у журналістиці, а останні 51 — редактор однієї й тієї ж 

газети.  Мабуть, небагато хто в Україні може так про себе сказати.  
Володимир Романцевич не лише редагував студентську газету 
Кіровоградського педуніверситету «Університетський меридіан», а й 
працював редактором  редакційно-видавничого відділу вишу, вносив правки 
у статті доцентів та професорів, які друкувалися в збірнику «Наукові 
записки». За знаннями рідної мови з ним мало хто може зрівнятися. 

Народився Володимир Костянтинович у голодному 1932-му в селі 
Хмельове Маловисківського району на Кіровоградщині. Після семирічки 
вступив до Новомиргородського педучилища. 1955-го отримав диплом 



 

75 

учителя початкової школи. Роботи за фахом не знайшов, тому влаштувався 
завідувачем клубу. При сільській раді кілька разів на місяць проводив заняття 
з політосвіти редактор Новомиргородської райгазети «За соціалістичну 
перебудову» Христофор Соколовський. Він і запропонував Романцевичу 
роботу в редакції літпрацівником-коректором. Під час вільних від коректури 
днів готував різну інформацію для тижневика. 

 

 
 

Узагалі за 58 років роботи в газеті було багато ляпів, смішних історій. 
Одного разу секретар райкому партії Григорій Безвушко взяв Романцевича із 
собою перевірити роботу колгоспних дитячих ясел і дати матеріал у газеті. 
«Емка» секретаря зупинилася в селі Оситній. Безвушко пішов у контору 
сільради телефонувати, а журналіст сидів у машині. 

«Улітку я голив голову. На той час на Кіровоградщину мав приїхати 
Микита Хрущов. У містах і селах наводили блиск, сподівалися, що до них 
завітає бритоголовий керівник партії. Очевидно, хтось із жителів Оситної 
побачив в «емці» бритоголового чоловіка й сприйняв його за генсека. А коли 
автомобіль вирушив у напрямку Панчевого, сільчанин зателефонував туди, 
щоб попередити: до вас їде Микита Сергійович! У Панчевому містилася зона 
МТС. Назустріч «емці» звідти виїхали кілька машин. Райкомівський 
«Москвич» загальмував, а із зустрічних машин вийшли голова сільради та 
голова колгоспу, секретар парторганізації. Вони здивовано запитали в 
Безвушка: «А де ж Микита Сергійович?» Якого сміху потім було із 
панчівськими керівниками!», — пригадує Володимир Романцевич. 

Володимира Костянтиновича не полишала думка про навчання у виші. 
Однак Соколовський не хотів відпускати цінного працівника. Та 1960-го, 
коли редактор був у відпустці, Романцевич усе ж таки вступив до 
Кіровоградського педінституту. 

В інституті виходила багатотиражка «Радянський студент». Володимир 
Костянтинович спершу дописував до газети й щотижня  вичитував її 
матеріали в обласній друкарні. 1962 року з’явилася посада секретаря редакції. 
Романцевичу запропонували працювати секретарем і перейти на заочне 
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навчання. 1965 року ввели посаду редактора газети. Відтоді Володимир 
Костянтинович працює редактором. 

У 60—70-х роках минулого століття в педінституті часто бували 
класики української літератури. «Пригадую цікаву, мудру оповідь Михайла 
Стельмаха, — говорить Володимир Костянтинович. — Поруч зі мною сидів 
доцент кафедри історії КПРС. Він прорік таке: «Безідейний виступ цього 
письменника, бо не згадав керівної ролі партії». Мушу сказати, що не раз 
доводилося чути на зборах від суспільствознавців критику деканів, які не 
ставили першими парами історію КПРС, філософію, політекономію, 
науковий комунізм. Математику, фізику, мову чи літературу можна, мовляв, 
слухати й на третій або четвертій парах. Тоді вважалося, що виш має 
готувати передовсім ідейних бійців партії». 

У ті часи українська освіта не мала національного духу, змісту. 
Орієнтація була на Москву, на КПРС. Газета перебувала під пильним 
контролем партійних органів, без печатки цензора вона не могла вийти. 
Інколи цензор міг викинути вірш і навіть статтю. 

«Якось Ленінський райком партії зобов’язав редакцію багатотиражки 
давати в газеті матеріал про засідання райкому. Після виходу газети секретар 
райкому зателефонував секретарю парткому педінституту із скаргою на 
редактора, що той дав «неякісну замітку». «Як я не намагався з’ясувати, у 
чому полягала ця «неякість», секретар парткому нічого не міг сказати. Я 
зрозумів, що секретарю райкому не сподобалося, що мало було написано про 
його виступ на засіданні», — говорить  Володимир Костянтинович. 

Вихід газети 1990-го зі статтею «Для чого інститутові потрібен 
партком?» став своєрідним вибухом бомби. Тижневик навіть потрапив у залу 
Верховної Ради. Написав текст доцент Володимир Панченко, нині професор 
Києво-Могилянки. Стаття обійшла провідних викладачів інституту, і вони 
поставили під нею свій підпис. 

«У цьому номері вже не було гасла «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», 
— пригадує Романцевич. — Замість органу парткому, ректорату значилося: 
«Газета колективу викладачів, студентів...». Так і зараз написано. 

Було в газеті надрукувано й статтю «Досить фальшивих обіцянок» із 
критикою КПРС. Сполошилася місцева влада. Секретар міськкому партії 
Валерій Мішура скликав нараду редакторів багатотиражок, щоб піддати 
критиці редактора «Освітянського гарту». Володимир Костянтинович 
відбивався від нападів Мішури. Романцевича навіть викликали до обласної 
прокуратури. Там сказали, що ним цікавиться Генеральний прокурор 
Потебенько. 

«За півстоліття було багато студентів, які співпрацювали з газетою, 
виділялися у студентському середовищі, — говорить Романцевич. — Узяти 
хоча б Євгена Марчука. До речі, я  колись писав листа Леонідові Кравчуку, 
на той час депутату Верховної Ради, пропонував ініціювати висунення 
Марчука кандидатом у президенти України». 



 

77 

 
 

ПЕРША СВIТОВА: ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ РАХУНОК 
Єдиний у Кіровоградській області пам’ятник загиблим тоді воїнам 

встановлено у селі Кам’янече Новоархангельського району 
 
У відділі рідкісних та цінних видань обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського у Кіровограді триває виставка «Перша світова: історія і факти», 
присвячена 100-річчю одного з найбільших військових конфліктів в історії 
людства, що мав вирішальний вплив на історію минулого століття та призвів 
до розпаду чотирьох імперій: Австро-Угорської, Німецької, Османської та 
Російської. 

 

 
 

Пам’ятний знак односельчанам, які загинули на фронтах 
 Першої світової війни,у Кам’янечому встановили у 1918 році 
 

1 серпня 1914 року Російська імперія, а разом із нею і більша частина 
території сучасної України, вступила у Першу світову війну. Українці 
опинилися між двох ворожих імперій — Російської та Австро-Угорської. За 
підрахунками істориків, у складі російської імперської армії воювало близько 
чотирьох мільйонів українців, у лавах австро-угорського війська близько 700 
тисяч, близько мільйона з них ніколи не повернулися до рідного дому, їхні 
могили розкидані повсюди в Європі — на землях нинішньої Австрії, 
Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, Білорусі, України, Сербії, Росії, 
України... 
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Це фото датоване 18 березня 1915 року. На зворотному боці зазначено: «На 
память брату Порфирию от брата Иллариона. Город Елисаветград, 454-й 
пехотный Херсонский полк, 4 рота, 4 взвод» 

 

На стендах виставки — рідкісні видання, в яких досліджується тема 
Першої світової війни, що побачили світ у 1915 — 1920 роках, а також 
документи Державного архіву Кіровоградської області, які відображають 
життя Єлисаветграда у роки цієї війни. Зокрема, це проект Братського 
кладовища російських воїнів, які загинули у Великій Європейській війні (так 
на той час називали Першу світову), датований 25 листопада 1914 року. 
Виставка багато ілюстрована світлинами столітньої давності з особистої 
колекції  кіровоградця Юрія Тютюшкіна та сімейних архівів читачів 
бібліотеки. 

Юрій Тютюшкін зібрав кілька десятків фотографій воїнів Першої 
світової війни, які були зроблені в єлисаветградських фотоательє під час 
перебувань цих військовослужбовців у нашому місті, та світлин, надісланих 
воїнами родичам в Єлисаветград. 

«Одна з фотографій датована 28 березня 1915 року, — говорить Юрій 
Володимирович. — На знімку, зробленому в фотоательє Плетцера, три 
солдати. По центру з шаблею — кавалер трьох Георгієвських Хрестів. На 
зворотному боці: «На память брату Порфирию от брата Иллариона. Город 
Єлисаветград, 454 пехотный Херсонский полк, 4 рота, 4 взвод». Нижче 
підпис — Десятов Максим Матвійович, прапорщик». 

Не менш цікавою є і зібрання фотографій сестер милосердя, жительок 
Єлисаветграда. Зважаючи на їхню кількість, можна стверджувати, що багато 
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наших землячок брало участь у Першій світовій війні, надаючи медичну 
допомогу воїнам на полях битв та лікуючи їх у госпіталях. На зворотному 
боці фотографії Наталії Коготовської, яка також зроблена в фотоательє 
Плетцера, чиясь рука написала: «Бедная девочка! Как отвратительно 
сложилась ее жизнь!» 

Пам’ятники воїнам, які загинули на полях битв Першої світової війни, 
можна перелічити на пальцях рук. Один з них, і єдиний на Кіровоградщині, 
— у селі Кам’янече Новоархангельського району. 

«Пам’ятний знак односельчанам, які загинули на фронтах Першої 
світової, у Кам’янечому встановили  1918 року, — говорить директор 
місцевої школи Микола Павлюк. — Це чотиригранний паралелепіпед 
заввишки майже півтора метра, який увінчує хрест. На одному боці 
викарбовано: «Сей памятник поставили Отцы и Жены воинов-героев 
положивших жизнь свою за Веру и Родину в великую войну 1914—1915—
1916—1917 годы. Память их сохранится из Рода в Род». На інших трьох 
боках викарбовано 36 прізвищ жителів Кам’янечого, які загинули на полях 
війни. 

За словами Миколи Васильовича, загалом близько сотні жителів 
Кам’янечого воювали в російській армії. Більше половини з них залишилися 
на полях битв. Родичі загиблих зібрали кошти і встановили у центрі села 
пам’ятний знак. На його боках викарбували прізвища лише тих, чиї родичі 
дали гроші. Цікаво, що цей пам’ятник не  було сплюндровано ні радянською 
владою, ні під час окупації Кам’янечого фашистами. 

 

 
 

НА МЕЖІ ЖИТТЯ Й СМЕРТІ 

Єлисаветградські вірші Володимира Сосюри 

 

Становлення класика української літератури ХХ століття, 
неперевершеного лірика Володимира Сосюри як громадянина та митця 
припадає на перші пореволюційні роки і пов’язане з Кіровоградщиною. 

Восени 1918-го у складі робітничої дружини содового заводу він бере 
участь у повстанні проти кайзерівських військ. Потім стає козаком 
петлюрівської армії. Один із перших віршів українською мовою «Ми любим 
на словах...» гайдамака 3-го куреня 3-го гайдамацького полку Сосюра 
написав на станції Знам’янка. Сталося це 15 лютого 1919-го. Ось як описував 
ті дні Володимир Миколайович в автобіографічному романі «Третя рота»: 

«Лютий 1919 р. Кілька день ми стоїмо на Знам’янці. Нас оточили з 
усіх боків червоні... Григор’єв нас зрадив, перейшов на бік червоних... Його 
штаб на цукроварні... Відтіля його броньовик почав бити по Знам’янці. Наш 
курінь в заставі. Лава наша йде вперед. У лісі. Ніч.  
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Наш броньовик відповідає на далекі удари... Григор’єв б’є по путі, що 
йде на Цвітково, хоче розбити рейки...» 

Цей запис письменник 
зробив за кілька років після 
пережитих подій. 

Від станції Знам’янка юнак 
пройде з українським військом 
через усю Україну до фатального 
листопада 1919-го. Після трагедії 
УНР потрапить у полон до 
денікінців. Його розстрілюють як 
петлюрівця, але рана виявляється 
не смертельною, і поет виживає. 
Судив Сосюру і червоний 
ревтрибунал, і тільки житейська 
мудрість голови трибуналу, який розгледів у юнаку поета, врятувала йому 
життя. 1920-го опиняється в Одесі, де його, хворого на тиф, приймають до 
лав Червоної армії, де він вступає до Комуністичної партії. Продовжує 
писати. В Одесі політкурсант 41-ї стрілецької дивізії знайомиться з Юрієм 
Олешею, Едуардом Багрицьким, Костянтином Гордієнком, з поезією Василя 
Чумака. У дружньому колі, а часом і в «Кафе поетів» читає власні вірші. 

Літературне товариство одностайно визнає 
його поетом, а за образно-інтонаційним 
ладом, тематикою і традицією — поетом 
українським. 

 У листопаді 1920-го червоноармійця 
Сосюру направляють у Єлисаветград на 
військово-політичні курси більшовицького 
війська. Прибувши у місто, він відразу 
захворів і потрапив до військового лазарету. 
Про своє тримісячне перебування в 
Єлисаветграді Володимир Миколайович 
писав у романі «Третя рота» (1926, 
надрукований у 1989-му): «Курси стояли в 
Єлисаветi. Був уже листопад. Пiсля 
голодовки на фронтi (по п’ять день ми нiчого 
не їли, а коли доводилось їсти, то бiльше 
яблука iз панських садiв) у мене почалась 
дизентерiя. Я кажу завхозовi, щоб вiн дав 
вiзника до лiкарнi, бо я босий, а надворi грязь 
i йде снiг. Але вiн не дав менi вiзника, i я 
пiшов босий до лiкарнi. Це було далеко, десь 
за вокзалом. Я йду і бачу, а мимо проходять 
червоноарми, гримить «Інтернаціонал», i 
менi ще дужче жалко себе. Перехожi 
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дивляться на мене i жалiсно хитають головами. Коли я проходив через 
вокзал, до мене пiдiйшов спекулянт i хотiв купити мою шинелю. Це було так 
дико й страшно, я ж босий, а вiн мене хоче ще зовсiм роздягнути...» 

У приміщенні військового лазарету, в якому лікувався наприкінці 
1920-го Володимир Сосюра, сьогодні (вулиця Братиславська) склади 
військової частини. Відомо також й де містилися курси, на яких навчався 
поет. Це колишнє Пушкінське народне училище по вулиці Генерала 
Шумілова, в якому нині школа №7. У шкільному музеї зберігається 
листування Володимира Миколайовича з викладачем Кіровоградської 
райпартшколи Григорієм Михайловичем Понченком, із яким поет зустрічався 
та дружив. Так, у листі від 2 листопада 1959-го Володимир Сосюра писав 
Понченку: 

«...з листопада 1920 року до січня 1921-го я був курсантом військово-
політичних курсів при політвідділі 14-ї армії. Наші курси тоді містилися в 
колишній Пушкінській школі, і мені довелося приймати участь в обороні 
Єлисаветграду од махновців. І ще: в «Елисаветградских известиях» 
друкувалися мої вірші, власне юнацькі вірші. Тоді газету ліпили на стінах 
будинків. У мене не було штиблетів, і дівчата пошили мені капці з 
шинельного сукна. В тих капцях зимою я бігав за кілька кварталів, щоб 
подивитися, чи надрукували мої вірші в «Елисаветградских известиях». 

Вилікувавшись, Володимир Сосюра продовжив навчатися на курсах і 
писати вірші. Місцева газета «Известия» зберегла для нас сліди перебування 
поета в Єлисаветграді. Рубрика «Поштовий ящик» за 26 листопада 1920-го 
повідомляла: «Курсанту Соссюре. Товарищ! Ваши стихи талантливы. Будут 
напечатаны в ближайших нумерах. Редактор убедительно просит заглянуть к 
нему в редакцию для близкой беседы». 

А 19 грудня 1920-го в «Известиях» надрукований вірш «За солнцем» 
за підписом «В. Соссюр». У цій же газеті від 9 лютого 1921-го знаходимо 
вірш «Пролетарий», також написаний Сосюрою. 

Знову в місті, яке на той час уже називалося Зінов’євськом, 
Володимир Сосюра побував у квітні 1929-го. Газета «Зінов’євський 
пролетарій» у двох номерах повідомляла про приїзд до міста групи 
письменників. У номері від 21 квітня був анонс виступів літераторів: 

«Сьогодні пролетаріат Зінов’євського зустрічає гостей — групу 
пролетарських поетів й письменників. На запрошення ОРПС’у вони їдуть до 
нас, щоб розказати робітничим масам за ті великі досягнення та завдання, що 
стоять перед нами на фронті культурної революції... Пролетарський привіт 
вам, товариші Сосюра, Микитенко, Дикий, Первомайський, Кузміч та 
Голованівський!» 

Ось як описував зустріч у театрі «Зінов’євський пролетарій» за 24 
квітня: «В. Сосюра починає із «Сада». Після першого ж вірша з усіх боків 
починаються вигуки: про батька, про мати, «Нальотчицю»... Сосюра 
задовольняє вимоги. Він читає «Знов я на содовім заводі», «Мати», «Ой не 
даремно ж в степах гули гармати»... Бурхливими оплесками нагородили 
слухачі поета». 
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Єлисаветградські враження Володимир Сосюра відтворив не лише у 
єдиному прозовому творі «Третя рота», а й у поемі «Махно» (1928, 
надрукована в 1991-му) та інших творах. Зокрема, кореспондент фронтової 
газети «За честь Батьківщини» Володимир Сосюра присвятив місту вірш «Ми 
повернулися...», датований 8 січня 1944-го, днем визволення Кіровограда від 
німецько-фашистських загарбників. 

На фасаді школи №7 по вулиці Генерала Шумілова у Кіровограді 
встановлена пам’ятна дошка, яка нагадає учням, що вони навчаються у 
приміщенні, в якому майже сто років тому проживав та навчався 
неперевершений український лірик Володимир Сосюра. 

 

 
 

Поштова листівка. Бобринецька вул. і  Пушкінське училище. Вид. Контрагентства 
О. С. Суворіна і Ко. 1917. Фототипія Шерер, Набгольц і Ко, Москва. 

 

 
 

В ІСТОРІЇ ХРАМУ – ПЕРИПЕТІЇ СТОЛІТЬ 
Улітку в селі Крутеньке на Кіровоградщині знайшли 

 останки убитого священника 
 
Улітку цього року в усипальні церкви Іоанна Богослова, що у селі 

Крутеньке Голованівського району, проводили ремонтні роботи і знайшли 
останки двох священиків. Як говорить пономар Володимир, припускають, що 
належать вони Єрофею Кобилянському та Леонтію Горинхліському, які 
служили у цій церкві у різні часи. Останній помер насильницькою смертю. 
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Уперше село Крутеньке згадується у документах, що датовані 1764 
роком. Ця письмова згадка пов’язана зі спорудженням церкви. У 9-му 
випуску «Трудів Подільського єпархіального історико статистичного 
комітету: Приходи та церкви Подільської єпархії», який вийшов друком у 
1891 році у місті Кам’янець-Подільський під редакцією Є.І.Сецінського, 
зазначено, що за легендою прихід у Крутенькому виник з хутора, який 
заснував козак Гонта. Той самий Іван Гонта, який був керівником 
українського гайдамацького руху, один з очільників Коліївщини. У цьому ж 
документі сказано, що церква у селі споруджена на честь святого апостола 
Іоанна Богослова у 1764 році. Вона була дерев’яною, трикупольною. У 1848 
році церкву розширили боковими прибудовами за кошт власника маєтку 
Франца Гурковського. «Нині збираються кошти для спорудження нової 
церкви; між іншим, місцева замлевласниця, дружина князя М.П.Абомеліка, 
відпустила 10 десятин землі, котрі засіваються її насінням щорічно, і дохід 
від землі іде у фонд на будівництво церкви», — писав Єфимій Сецінський. 

 

 
 

9 жовтня 1991 року храм повернули віруючим.  
Ремонтні роботи в ньому завершили вже 2011-го. 

 
Пройшло два десятилітття, поки жителі Крутенького зібрали гроші та 

побудували церкву. Вона перебрала назву старої і була освячена для Божої 
служби 9 жовтня 1908 року. Подібної споруди не було в окрузі: п’ять куполів, 
дзвіниця. Довжина — 35,1, ширина — 22,7, висота дзвіниці — 22,5 метра. 
Стіни метрової товщини, вікна з кованого заліза, долівка викладена 
французькими кахлями, дубові хори, старий різьблений з білого мармуру 
іконостас, частина якого збереглася до наших днів, на дзвіниці 100-пудовий 
дзвін... 
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За радянської влади, у 30-х роках минулого століття, церкву закрили. 
У 1941-му німецька окупаційна влада дозволила відновити її діяльність. Та 
через двадцять років її знову закрили і тривалий час використовували під 
колгоспне зерносховище. Потім церква стояла пусткою, почала руйнуватися, 
вітер зірвав дах, бані. У селі кажуть, що коли закрили церкву, то безбожні 
люди розікрали з неї усі ікони і два місяці ними опалювали свої хати. 

Ще через 30 років, 9 жовтня 1991-го, храм повернули віруючим. У 
1996 році священик Степан Піпак узявся до відбудови церкви. А у 2011-му 
уродженець Крутенького Борис Петренко, генеральний директор проектно-
будівельної компанії з Києва, на свої кошти завершив ремонтні роботи. 

Сьогодні у церкві Іоанна Богослова у Крутенькому служать ієромонах 
Серафим та пономар Володимир. 

«За часів президенства Ющенка з Києва приїжджали два працівники 
його адміністрації, — розповідає пономар Володимир. — Представилися 
науковцями. Цікавилися двома іконами, які начебто були написані за часів 
Візантії. Казали, є документальне підтвердження, що такі ікони були у нашій 
церкві. Але їх, як й інші, селяни розікрали за радянської влади». 

«З місяць тому, коли наводили порядок в усипальні під церквою, то у 
цегляному склепі виявили останки старого священика, — говорить пономар. 
— Належать вони Єрофею Кобилянському, який служив у церкві у другій 
половині ХІХ століття. На це вказує мармурова плита біля склепу. Саме 
стараннями Кобилянського у 1862 році у Крутенькому відкрили першу 
школу». 

Коли ж виносили землю з усипальні, а її було насипано 
півтораметровим шаром, то у лівій частині виявили останки ще одного 
чоловіка, який був в одязі священика. Те, що він лежав головою на схід, і 
права рука була під тілом, наводить на думку, що поховали небіжчика 
поспіхом. Покійному було 25-30 років. У лівій скроні отвір, чи то від кулі, чи, 
можливо, від штика. Ножове поранення у груди. 

У роки громадянської війни у церкві у Крутенькому правив Леонтій 
Горинхліський. Пономар Володимир вважає, що це його труп на підлозі в 
усипальні. І убили його махновці. А селяни уночі перенесли тіло до 
усипальні і прикидали землею. 

Таке можливо, адже 26 вересня 1919 року між селами Крутеньке та 
Перегонівка Голованівського району відбулася велика битва повстанської 
армії під командуванням Махна з частинами Добровольчої армії білих. Після 
тривалого відступу під тиском білих військ махновці були притиснуті до 
фронту петлюрівців. Досягнута з ними угода виявилася фікцією і Махно 
опинився фактично в оточенні. Тоді він 25 вересня розбив війська білих під 
селом Крутеньке, а 26 вересня розпочався бій під Перегонівкою. 1-й 
Сімферопольський, 2-й Феодосійський, 5-й Литовський полки білих, 
намагаючись відірватися від махновців, перейшли через річку біля села 
Синюха, проте махнівська кіннота наздогнала їх і порубала. Три офіцерських 
полки були практично знищені. Після цього Махно, посадивши піхоту на 
підводи, пішов у швидкісний рейд на схід. Сьогодні історики вважають, що 
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битва між Крутеньким і Перегонівкою, і наступний за нею рейд зруйнували 
тили Добровільчої армії, яка наступала на Москву, і мали значний вплив на 
хід громадянської війни на півдні Російської імперії. 

Щоправда, дехто з мешканців Крутенького вважає, що священика 
Леонтія Горинхліського застрелили у церкві «червоні». Ця версія, як і 
попередня, не підтверджена, але й не спростована. 

Зараз останки обох священиків знаходяться в усипальні. Не 
виключено, що там були упокоєні й інші жителі села. Такої думки 52-річний 
Валерій, який проживає неподалік церкви. Він пригадує, що коли учився у 
школі, що також поряд з церквою, хлопці залізли через невеличкий отвір до 
приміщення усипальні і дістали звідти людський череп, а потім ганяли у 
футбол на спортмайданчику. «Пам’ятаю таке, — говорить місцева учителька. 
— Пам’ятаю навіть прізвища цих горе-футболістів. Але нікого з них уже 
давно немає...» 

 

 
 

ЛІТОПИСЦЮ РІДНОЇ ВІЛЬШАНКИ 
На Кіровоградщині встановили меморіальну дошку священику 

Володимирові Лобачевському 
 

 
 

17 листопада в селищі Вільшанка відкрили 
меморіальну дошку священику, історику та 
етнографу Володимирові Стефановичу 
Лобачевському. Встановили її на будівлі храму 
святого Іоанна Милостивого з ініціативи парафіян 
та їхнім коштом. Освятив пам’ятний знак 
настоятель храму протоієрей Іоанн Малетич. 

Із 1860 по 1904 рр. Володимир 
Лобачевський був священиком цього храму. Він 
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записав і зберіг відомості про заснування селища та заселення Вільшанщини 
переселенцями з Болгарії. Священик описав історію краю в релігійному, 
географічному та побутовому аспектах у своєму «Літописі приходу села 
Вільшанки святого Іоанна Милостивого церкви». Літопис описує історію 
краю з 1773 по 1885 роки. Згідно з ним, навесні 1774 року на берегах річки 
Синюхи, в слободі Маслово — сучасне селище Вільшанка, — за дозволом 
цариці Катерини II поселилися придунайські болгари. 1774-го в Масловому 
болгарська громада заснувала церкву. Спочатку храм був дерев’яним, з 
трьома куполами, покритий залізом. У 1850-х роках храм закрили, а згодом 
розібрали. 1855 року збудовано кам’яний храм. 1949 року храм закрили й 
переобладнали під Будинок культури. 1992 року будівлю повернуто 
православній громаді.      

Слід додати, що 1873 року у священика-краєзнавця Володимира 
Лобачевського у Вільшанці народився син — Стефан Володимирович, також 
церковний діяч, автор праці «Св. Антоний Великий (его жизнь, писания и 
нравственно-подвижническое учение)» (Одеса, 1906). Від початку 1920-х 
років Стефан Лобачевський зазнавав переслідувань від радянських органів 
державної безпеки. 1931 року висланий до Казахстану, подальша доля 
невідома (ймовірно, помер на засланні). Реабілітований 1959-го. 
 

 
 

ЄЛИСАВЕТСЬКА «ХАТА» ВАЛЕР’ЯНА ПОЛІЩУКА 
Про маловідому сторінку біографії митця 

 
Гортаючи у читальній залі Держархіву області 
підшивку газети «Наша хата», яка виходила в 
Єлисаветграді у грудні 1918 року — лютому 
1919 року, звернув увагу на статтю «Світська 
влада і українство» за підписом Валер’яна 
Поліщука. Відразу подумав, що редакція газети 
зробила передрук цієї статті з іншого видання. 
Та, виявляється, Валер’ян Поліщук (1897 — 
1937) понад місяць жив і працював в 
Єлисаветграді. 

У книжці «Самі про себе. Автобіографії 
українських митців 1920-х років», яка вийшла у 
київському видавництві «Кліо» 2015 року, 
знаходимо кілька автобіографічних відомостей 
про Валер’яна Поліщука. 31 грудня 1920 року 

поет писав, що він «...з повстанням Директорії був запрошений на секретаря 
редакції Катеринославської газети «Республіканець», потім писав у 
єлисаветській газеті «Наша хата»...». В автобіографічній замітці від 28 
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лютого 1923 року Валер’ян Львович зазначив, що надрукував «у січні 1919 
року в Єлисаветі в газеті «Наша хата», «Місяшне сяйво», й інші поезії». На 
жаль, примірник цієї газети відсутній в Держархіві області. А у жовтні 1924 
року, під час відпочинку в Гурзуфі, Поліщук пише: «Катеринослав узяли 
більшовики. Тут же поблизу 
товкся Махно. Кипіло, як у 
котлі. Газету перенесли в 
Єлисавет. Я ще там 
попрацював трохи...» 

Перша у Єлисаветграді 
українськомовна газета 
«Новий шлях» побачила світ 
на початку квітня 1918 року. 
Редагував видання 
О. Семененко.  

Другою 
україномовною газетою стала «Наша Хата». Вона почала виходити у грудні 
1918 року. Хоча у шапці й було задекларовано, що це «Відомості тижневика 
«Наша хата», та газета виходила кілька разів на тиждень без сталої 
періодичності. У Держархіві Кіровоградської області зберігається з півтора 
десятка її номерів. Перший номер датований 6 грудня 1918 року, останній — 
1 лютого 1919 року. У грудні газета виходила на аркуші формату А3, який 
був задрукований з одного боку, а уже в січні на чотирьох аркушах того ж 
формату. Спершу зазначалося, що газета віддрукована у друкарні Трудового 
кооперативу «Просвещение», а у січні — у друкарні УНР в Єлисаветграді. 
Хоча у січні у шапці й з’явився надпис, що це щоденна громадсько-політична 
кооперативна газета, та виходила вона нерегулярно і без нумерації. 

Редакція та контора газети квартирували у будинку Барського по 
вулиці Верхній Донській. Очевидно, це той будинок, у якому зараз обласний 
краєзнавчий музей. Видавав газету Єлисаветградський Кредитовий Союз 
Кооперативів, а редактором був Т. Біланенко. Видання підтримувало 
політику Центральної ради та приділяло багато уваги проблемам української 
державності. Одним із відомих дописувачів був Сергій Шелухін (член 
Центральної Ради, генеральний суддя УНР, міністр судових справ в уряді 
В.Голубовича, Голова української делегації на мирних переговорах з РРФСР 
у червні 1918-го, член української делегації на мирних переговорах у Парижі 
в 1919 року, виконувач обов’язків міністра в уряді В.Чехівського). 

Валер’ян Поліщук — досить нетиповий представник «Розстріляного 
Відродження», разом з тим без нього неможливо уявити тодішню українську 
літературу. Це не лише найвідоміша, а й найсуперечливіша постать в 
українській літературі XX століття. Автор понад двадцяти поем та романів у 
віршах, десятків ліричних томиків та дитячих збірок, багатьох літературно-
критичних, теоретичних та публіцистичних виступів. В особі Поліщука 
українська література 1920-х наполегливо шукала сучасних, відповідних 
прогресивному, технізованому XX століттю способів і засобів зображення. 
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Поліщук став фактично другим після Михайла Семенка організатором 
авангардистського літературного руху. На противагу футуристам, очолив 
український конструктивізм, або, за його власним паралельним визначенням, 
«динамічний спіралізм» — напрям, який не зовсім оформився в цілісне, 
самостійне явище, перебував трохи у тіні футуризму, однак зі своїми 
виразними характеристиками. 

Письменник був яскравим і ексцентричним героєм літературного 
життя. Сам підживлював чутки про роман з двома сестрами — Лідією і 
Оленою Конухес (подібні трикутники — просто якась нав’язлива ідея 
тодішнього мистецького середовища). Під час зустрічі письменників зі 
Сталіним став допитуватися у нього, коли ж Радянській Україні віддадуть 
Кубань і Північну Слобожанщину... 

Публічно, та й у багатьох творах Валер’ян Поліщук активно 
підтримував радянську владу, не нехтував відверто пропагандистськими 
віршами. Але окремі записи з щоденників і листи, які передавалися не 
поштою, а з рук в рук, свідчать про дуже критичне сприйняття 
більшовицького режиму. В одному з листів Поліщук описує реалії 
Голодомору в Харкові, атмосферу серед заляканих і паралізованих початком 
масових репресій літераторів. 

1934 року поета заарештували. Він був одним з тих, хто не зламався 
на слідстві, не визнав абсурдних звинувачень і не «доверстав» до них нікого з 
друзів і знайомих. Отримав «десятку». 1937-го вирок переглянули: Поліщука 
розстріляли у Сандармоху. 

Що ж стосується 
власне поезії, вона у 
Поліщука була напрочуд 
різноманітною. Як і в житті, 
в творчості, він, схоже, 
сповідував політику 

«ренесансної» 
різновекторності. В одних 
віршах він експериментував 
зі своїм конструктивізмом, 
шукав химерні метафори 

або джмелем кружляв навколо якогось одного способу (наприклад, 
волосинки або медузи), з різних сторін розгортав улюблені питання 
тілесності, сексуальності або раптом поринав у технічні питання індустрії. В 
інших ставав зразковим трепетним неоромантиком. 

Для Валер’яна Поліщука не було більшого щастя, ніж вірно служити 
людям. Коротко, влучно, стисло, але по-мужньому висловлена ним думка 
може служити девізом усього поетового життя: 
Блажен, хто може горіти, 
Бо після нього 
залишиться попіл, 
А не гній. 
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УРОДЖЕНЕЦЬ  ЄЛІСАВЕТГРАДА,  ЯКИЙ  УВІЙШОВ  У  
БІЛОРУСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ 

 
Краєзнавець Федір Шепель у книзі «Ніхто не хотів помирати» 

(Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2014)  розповів  про  архівну  справу  учасників  
підпільної  організації  «Комітет  по  боротьбі  з більшовизмом», яка 
з’явилася в Єлисаветграді як операція особливого відділення Першої кінної 
армії.   

Керував  «Комітетом»  33-річний  Петров,  співробітник  особливого  
відділу  ВУЧК.  Його «помічник»  - воєнком Управління 1-го кінзапасу 1-ї 
кінармії Тихонов. Збиралися підпільники у будинку Марії, сестри Тихонова, 
вікна якого виходили на Фортечну площу. Припускаємо, що цей  будинок 
зберігся, і  нині він у Батумському провулку, неподалік від будинку, у якому  
у ті часи проживав у своєї тітки майбутній письменник Юрій Яновський. 
Брали участь у цих засіданнях, які щоразу закінчувалися буйним застіллям за 
гроші Тихонова, ще два чекісти – Бондаренко та Сокіл. На  роль  голови  

«Комітету»  призначили  військового  Євгена  
Грохольського.  Для  конспірації підпільники  
повигадували собі прізвиська, шифр та пароль.   

У матеріалах цієї архівної справи 
згадується прізвище «Сандига». Він обіцяв 
«завербувати усю  Чечору  (балку  на  Биковому  
–  прим  авт.)  і  визволити тюрму». Говорив 
Марії, що довіряє їй та її чоловікові, але має  
досить  «специфічні  підозри»  щодо  особи  
Бондаренка.  

Припускаємо, що цим Сандигою й був 
Михайло Мусійович  Драч, який потім став 
Ригорем Кобцем. Чому  він  узяв  псевдонім  
Сандига  -  невідомо. Прізвисько Сандига 

напевне походить від татарського слова «сандик»,  що  у  перекладі  означає  
«скриня»,  а  його  міг отримати майстер, який виготовляв ці меблі.  

Що  ж стосується  долі  «Комітету»,  то 29  березня  1921 року 
«особісти» провели  арешти його членів.  Та затримали не усіх - Сандизі  з 
товаришем удалося утекти з міста.  Під час  слідства  виявилося,  що  
«Комітет»  мав «контрреволюционный  характер  неопределенного 
направления,  ни  один  член  комитета  не  знал  его платформы»,  та  що  
«дело  организации  сфабриковано».  У підсумку  Тихонова  відправили    до  
концтабору, Грохольського та Ковгана розстріляли,  іншим  фігурантам 
справи призначили  легші покарання…    

Народився Михайло Драч в Єлисаветграді  20 липня 1900 року.  Сім’я 
проживала на Кущівці Навчався у земському реальному училищі. У 1914-му, 
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щоб потрапити на фронт, додав собі два роки.  Воював  недовго,  повернувся  
до  міста  після  поранення  у  руку.  У  17  років,  через непорозуміння з 
матір’ю та вітчимом, вчиняє спробу самогубства. Покинувши материн 
будинок, перебрався  на  Нижню  Биковську  вулицю  до  гуртожитку,  у  
якому  жили  робітники машинобудівного  заводу  Кличка.  Працював  
токарем  на  заводі  Ельворті,  маркувальником  на станції Єлисаветград-
товарна.    

У 1918-му у єлисаветградських газетах “Наша жизнь” та “Друг народа”  
з’являються сатиричні вірші,  байки  та  фейлетони,   які  були  підписані  
«Рабочий  Михаил  Сандыга»,  «Солдат  Михаил Сандыга»,  «Солдат  М.С.».  
Начебто  уперше  він  потрапив  до  в’язниці  того  ж  року  за  вірш 
«Лавочка», який був спрямований проти гетьмана Скоропадського.   

Автору цих рядків вдалося знайти в обласному Держархіві у газеті 
«Друг народа», «органе независимой социалистической мысли», за 3 січня 
1919 року вірш «Праздничный сюрприз», а у номері за 14 січня того ж року - 
вірш «Сон обывателя под Новый год», які  підписані псевдонімом «Солдат 
Михаил Сандыга».    

 
Вірш «Праздничный сюрприз», газета «Друга народа», 3 січня 1919 року 

  
У  ті  роки  побував  Сандига  і  в  анархістській  організації  «Набат»,  і  

у  Махна,  і  у  кінноті Будьонного. А після вищезгаданої історії  подався до 
Білорусії - збирався утекти за кордон. Був заарештований, у в'язниці захворів. 
Став називатися Ригорем Кобцем – узяв прізвище директора 
Єлисаветградського  земського  реального  училища.  Медсестра,  яка  
доглядала  за  харизматичним авантюристом, стала його дружиною.  
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«В  Гражданскую  войну  я  участвовал  в  анархистском  движении  
федерации  “Набат”  и некоторое  время  служил  в  армии  Махно,  -  
згадував  письменник.  -  Мы  воевали  за   советскую власть без 
коммунистов. Потом объединились с Красной Армией и вместе воевали за 
советскую власть.  Потом  снова  разбежались.  Большевики  стали  
побеждать,  и  анархистам  пришлось скрываться от ЧК. Так я оказался в 
Минске».  

Працював кочегаром у лікарні, на Мінському дріжджовому заводі 
«Пролетарій», на пивзаводі «Білорусь».  Закінчив  три  курси  Мінського  
вечірнього  робітничого  технікуму.  Входив  до літературного  об’єднання  
«Звенья».  У  білоруській  пресі  вірші  та  оповідання  почав  друкувати  у 
1923 році. Писав російською та білоруською мовами. Вірш «Паровоз», 
написаний у 1925-му, став популярною  комсомольською  піснею.  У  1929-
1930  роках  завідував  сільськогосподарським відділом газети «Рабочий». 
Працював консультантом, завідуючим сценарним відділом кіностудії 
«Советская  Белорусь»  у  Ленінграді  (1931-1937).  П'єса  Ригора  Кобця  
«Гута»,  фільми  за  його сценаріями «Ураган», «Двічі народжений» та 
«Дніпро у вогні» стали бестселерами.  
        Під  час  репресій  з'явилася  небезпека,  що  викриють  «гріхи  
анархічної  молодості»  і  тоді  - розстріл.  Вирішив  випередити  події: «Все  
время  мысль  подспудная  точила  о  делах  бурной молодости. Не выдержал, 
написал письмо в ЦК КПБ, рассказал о своих грехах. Руководство было в 
шоке, но простило. Тем более, что давно была объявлена амнистия. Но 
простили до поры до времени...».   

Коли  студія  «Белгоскино»  знімала  фільм  про  те,  як  євреї  
з'їжджаються  у  Біробіджан,  у створений Єврейський автономний округ, і 
знаходять там, природно, своє трудове щастя, писати сценарій довірили 
Ригору Кобцю та Йогану Зельцеру. Вийшло те, що вимагали - відверта агітка. 
Ось,  мовляв,  як  у  Радянському  Союзі  добре  вирішили  єврейське  
питання.  Та  сценарій  запам'ятався глядачам репліками. Крім відкритого 
пафосу, у картині ховалися і єврейський гумор, і шолом-алейхемський 
смуток. Фільм з тріумфом пройшов екранами, був розібраний на цитати, пісні  
з  нього  на  ідиші  та  російській  мові  співала  уся  країна...    На  чому  ж  
базувався  успіх?  

Сучасники Ригора Кобця згадують, що він вільно говорив на ідиші, а 
дослідники його творчості відзначають, що фільм «Шукачі щастя» вийшов 
таким вдалим саме тому, що сценарист виріс в єврейському  містечку,  і  з  
дитинства  був  знайомий  зі  звичаями  містечкових  євреїв.  Та  й  сам 
Дмитро розповідав, як ще хлопчиком підробляв у рабина.       

Але через три роки, коли СРСР уклав пакт з гітлерівською Німеччиною, 
фільм зник з екранів. А знову виплив лише у хрущовську епоху. За Брежнєва 
удруге зник...  

До речі, у створенні фільму брав участь ще один єлисаветградець - одну  
з  головних  ролей  зіграв  актор  Іона  Бий-Бродський  (1896-1963), 
випускник земського реального училища.  
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Репресії  1940-х  торкнулися  і  творчу  інтелігенцію  Білорусі,  і 
біробіджанських  євреїв.  Ригора  Кобця  заарештували  у  1938-му  у 
Біробіджані.  Сам  письменник  в  «Автобіографії»  (1967)  писав:  «Мне 
предъявили  обвинение  в  шпионаже  в  пользу  Японии,  Англии,  Польши. 
Начались допросы “с пристрастием”. Меня били, мучили бессонницей. 
Результатов  никаких.  Отбросил  я  всяческий  “шпионаж”  и  в  знак 
протеста объявил голодовку. На одиннадцатые сутки голодовки, а именно 5 
апреля 1939 года, меня вывели на суд областного суда Еврейской 
Автономной области. Председатель суда Перлов, прокурор  –  Рябкин.  
Судили  меня  за  мое  прошлое.  Выложили  все  мои  грехи.  Судили  
Григория Кобеца,  он  же  Михаил  Сандыга,  анархист  и  т. д.,  и  т. п.  Утром  
начали  процесс  –  вечером закончили.  Была  развернута  вся  моя  жизнь,  
начиная  с  детства,  по  справкам,  полученным  из Кировограда.  Всё  
вспомнили,  ничего  не  забыли.  Приговор  вынесли  такой:  “Учитывая  
чистосердечное  раскаяние  подсудимого,  его  юность  и  неопытность  при  
совершении преступлений, давность содеянных преступлений, а также и его 
особые заслуги перед советской властью,  подсудимого  Кобеца  Григория  
Яковлевича,  он  же  Сандыга Михаил  Моисеевич,  из-под стражи 
немедленно освободить со снятием всех судимостей”.   

 

 
 

Елисаветград,  реальне училище. Поштова листівка 1907 року 
 

Удруге арештували 5 грудня  1941 року і     засудили до 10 років таборів 
за поразницькі настрої та  наклепи  на  Сталіна.  Відбував  покарання  на  
лісоповалі,  будівництві  залізниць  у  Тайшеті , Монголії та Забайкаллі.    У 
1951-1960 роках був на поселенні у Середній Азії.   

Повернувся до Мінська у 1960-му. У цьому ж році реабілітований. 
Першим у Білорусії у 1964-му  написав  повість-роздум  «Ноїв  ковчег»  про  
життя  у  таборах  ГУЛАГу.  Член  Спілки письменників СРСР (1934), 
заслужений діяч мистецтв Білорусії (1935).  Помер 9 вересня 1990-го у 
Мінську.  
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        Хто ж  були  та  чим займалися  батьки Михайла  Драча,  та  де  саме  
проживала  його сім’я  на Кущівці, - поки що не встановлено. Гуртожиток 
заводу Кличка по Нижній Биковській вулиці у Кропивницькому зберігся. 
Збереглося й приміщення земського реального училища, де кілька років  
навчався  Дмитро  Мусійович.  Хтозна,  можливо  колись  на  них  з’явиться  
пам’ятна  дошка уродженцю Єлисаветграда, який став білоруським 
письменником.  
 

 
 

ПЕЧАТКА «ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДИКТАТУРИ» 
 

Колекціонер з Кропивницького Олександр Шилов нещодавно придбав 
на інтернет-аукціоні металеву  печатку  Єлисаветградського  відділення    
повітової  продовольчої  комісії  народного комісаріату  державного  
контролю.  Хоча  на  печатці  й  відсутня  дата,  припускаємо,  що  вона 
виготовлена у 1919 році. Її відбиток був не на одному документі, 
окропленому слізьми та кров’ю.  

Продовольча справа в Україні 
у 1919 році будувалася на 
принципах  «воєнного  комунізму».  
Була  оголошена  державна  
монополія  на  найважливіші 
продовольчі  товари  -  хліб,  цукор,  
чай,  сіль.  Ними  розпоряджалися  
лише  державні  органи.  

Вводилася  продовольча  
розкладка:  все  зерно,  крім  
необхідного  мінімуму  (посівний  
фонд,  хліб для харчування членів 
сім'ї і фураж), селяни повинні були 
здавати державі за встановленими нею цінами.  На  практиці  ж  часто-густо  
забирали  майже  весь  хліб  без  будь-якого  відшкодування. Заборонялася 
також приватна торгівля продуктами харчування.   

Усе це були елементи продовольчої диктатури, встановленої в Україні 
12 квітня 1919 року декретом ВУЦВК. Народний комісаріат продовольства 
УСРР був єдиним органом, який мав право заготовляти  і  розподіляти  
продовольчі  товари.  Розподіл  відбувався  за  «класовим  принципом»: 
більше - вищим чиновникам апарату, червоноармійцям, робітникам воєнних 
підприємств, майже нічого - так званим «нетрудовим елементам» і членам 
їхніх сімей.  

Продовольчі  органи,  які  формувалися  і  дислокувалися  здебільшого  
в  містах,  у  проведенні хлібозаготівель  спиралися  на  сільську  бідноту  і  
робітничі  продовольчі  загони.  Хлібозаготівля відбувалася  з  величезними  
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труднощами.  План  продрозкладки  на  1919  рік  передбачав  139  млн пудів, 
а заготовлено було близько 10,5 млн пудів хліба та мало не 4 млн пудів інших 
продуктів.  

Селянство чинило впертий опір заготівлям, і хліб, як правило, 
доводилося брати силою. Нарком продовольства УСРР О. Шліхтер визнавав, 
що кожний заготовлений пуд хліба «був окроплений кров'ю».  

До речі, не виключено, що цю печатку тримав у руках письменник 
Юрій Яновський. У 1919 році  він  закінчив  реальне  училище  в  
Єлисаветграді  з  золотою  медаллю  і  служив  у  різних радянських 
установах, зокрема  у повітпродкомі.  

 

 
 

ЯК "СВЯТКУВАЛИ" ВЕЛИКДЕНЬ ЗА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 
 
У радянський час Великдень, як і решту релігійних свят, українцям 

доводилося святкувати майже підпільно. У  Кіровограді  зруйнували  
Знаменську  церкву  на  Биковому  та  Петропавлівську кладбищенську  
церкву.  На  місці  Успенського  собору  комуністи  збудували  приміщення  
обкому партії.    Володимирівську  церкву  віддали  під  Будинок  культури  
працівників  торгівлі,  у Покровській  приймали склотару, а у 
Преображенській  влаштували картинну галерею. Грецька церква залишилася 
єдиною у місті, де правили  службу.  

З  Воскресінням  Христовим  комуністи  70  років  боролися  рейдами  
та  заборонами.  Кого помічали на всеношній або з крашанками, могли 
вигнати з роботи або виключити з колгоспу.  У 1930-му вихідний через 
Великдень перенесли з неділі на четвер, щоб свято стало робочим днем. Коли  
ця  практика  не  прижилася,  стали  людей  виганяти  на  ленінські  
суботники,  недільники  і масові  ходи  з  опудалами  священиків,  які  потім  
спалювали.  До  цього  дня  приурочували антивеликодні  лекції:  дітям  
розповідали,  що  великодні  гуляння  плодять  п'яниць  і  хуліганство.  

Колгоспні  бригади  намагалися  відправити  на  роботу  подалі  в  
поле,  а  дітей  забирали  на  виїзні екскурсії,  за  ігнорування  яких  батьків  
викликали  в  школу.  У  Страсну  п'ятницю,  час  глибокої скорботи у 
християн, для школярів любили влаштовувати танці. А у понеділок після 
Великодня педагоги перевіряли руки у дітей: якщо помічали сліди від 
крашанок – були проблеми.  

    -  У  80-ті  роки  у  КІСМі  проходив  конкурс  дискотек  міста,  -  
говорить  Микола  Барабуля, художній керівник БК «Авіатор». -  Я був у 
журі. Сиділи за столом увесь день, проголодніли. В інститутській  їдальні  
спекли  хліб  у  вигляді  паски,  з  дивною  назвою  «Весняні  хлібці».  І  нам 
поставили на стіл цей хліб, щоб їли. На другий день викликали нашого 
директора у райком партії, а я працював тоді у Будинку народної творчості, і 
кажуть - а що це ви їли паску? Хтось доповів, вислужився.  
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Тесть у мене був партійний, - продовжує Микола Іванович. - Коли він  
поїхав у відрядження, теща бігом до церкви, домовилася похрестити онука. 
Хрестили у дома, щоб ніхто не бачив. А то тестя  могли  покарали.  У  кого  в  
сім`ї  не  було  партійних,  то  ті  були  трохи  сміливіші,  а  хто  мав 
партійний квиток, боялися, адже могли виключити з партії, осоромити на 
партійних зборах.  

-  Мої батьки до церкви на Великодень не ходили, - говорить 
директор музичної школи №2 Валентина Ревенко. - На те була вагома 
причина – вони працювали учителями. Та на кожне свято у нас на столі були 
крашанки та паска. Сестра матері співала у церковному хорі, тож після 
служби приносила освячений мамин великодній кошик.  

Щоб  вчасно  "присікти  і  викорінити",  райкоми  з  парткомами  
відряджали  на  всеношну  у компанію  до  бабусь  свої  рейди.  Заслони  з  
педагогів,  оточення  комсомольців,  загони  чергових дружинників всю ніч 
позіхали під церквами, виловлюючи в натовпах вихованців і колег.  Там, у 
партії, теж не дурні люди сиділи. Вони розуміли, що старих баб уже не 
перевчиш – вони, як вірили в Бога, так і далі будуть вірити. А ось молодь 
намагалися виховати безбожниками.   

За словами Миколи Садового, народного депутата України двох 
скликань,  який у радянськ часи був секретарем парторганізації 
Кіровоградського педінституту, він не пам’ятає, щоб «зверху» надходили 
якісь вказівки щодо Великодню. Разом з тим Микола Ілліч не заперечує, що 
він разом з іншими  членами  так  званого  комсомольського  спецзагону  
ходив  біля  церкви  з  червоною пов’язкою на рукаві. Пояснює це тим, що до 
церкви йшло багато народу, більше ніж сьогодні, тож члени спецзагону 
робили прохід у натовпі, щоб через нього безпечно проходили прихожани, і 
не було тисняви.  

-  Мене  чуть  з  інституту  не  вигнали  за  те,  що  ходив  до  церкви  
на  всеношню,  -  говорить заслужений  тренер  України  В’ячеслав  Жуков.  –  
Було  це  у  1987-му.    Я,  третьокурсник  істфаку нашого педінституту, був 
на практиці у школі №11. Були нам на практиці і дві першокурсниці. І от я  
вирішив  повести  їх  на  всеношню  до  Грецької  церкви.  Коли  підходили,  
побачив  у  натовпі комсорга інституту, він мене упізнав. А   у понеділок 
після обіду мені телефонує одногрупник і каже,  що  мене  «пропісочили»  у  
стінгазеті,  яка  висить  на  стіні  між  поверхами.  Намалювали  з великою 
сіткою, повною різнокольорових крашанок. Оскільки прізвищ 
першокурсниць комсорг вузу  ще  не  знав,  то  їх  тільки  намалювали.  
«Гаплик!  –  подумав.  –  Виженуть!».  Я  перевівся  у педінститут з 
військового училища, де вступив у партію, був у  комітеті комсомолу 
факультету.  

Викликали  до  ректора  інституту  Поляруша.  Олег  Євгенович  
запитує,  що  я  робив  у  церкві.  І  я вирішив  піти  ва-банк,  сказав,  а  вони  
ж  знали,  де  я  навчався,  що    товариші  з  вулиці  Леніна доручили  мені  
одну  справу.  Поляруш  запитує  яку.  «Ну,  цього  я  вам  не  скажу.  Це  уже  
у  них запитуйте»,  -  відповідаю.  Очевидно    Олег  Євгенович  сам  хотів  
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пошвидше  покінчити  з  цим інцидентом, бо сказав, щоб я йшов на практику 
у школу, і більше до церкви не ходив. Я попросив залишити собі на пам’ять 
стінгазету. Вона у мене довго лежала в антресолях...  

 

 
 

     Щоб  утримати  народ  удома  у  святу  ніч,  влада  робила  йому  
нечуваний  подарунок  – давали телеконцерти "Мелодії і ритми зарубіжної 
естради" та інші рідкості.   

-  Якось  до  мене  звернулися,  щоб  написав  сценарій  
антипасхального  свята,  щоб  молодь пішла  до  клубу,  а  не  у  церкву,  -  
продовжує  Микола  Барабуля.  -  Я  тоді  працював  у  Будинку культури  
імені  Калініна,  який  знаходився  у  Великій  синагозі.  Тоді  популярною  на  
телебаченні була  програма  Молчанова  «До  и  после  полуночи».  От  і  ми  
зробили  це  свято  за  подібним сценарієм.  Розпочали о  23-й  годині,  а  
завершили  о  шостій  годині  ранку.  Було  кілька  програм  - танцювальна в 
одному залі, в іншому крутили відеофільми, а в третьому йшов концерт. 
Звісно, працював буфет. Це був так званий альтернативний відпочинок 
молоді у Великодню ніч. Але захід закінчився  як  завжди  неприємностями  –  
хлопці  перебрали,  розбили  унітаз  у  туалеті  і  у подальшому нам 
заборонили там робити щось  подібне.  
    Це  зараз  крашанки  розмальовані,  а  тоді  були  переважно  одного  
кольору  –  червоно-коричневого. Мама красила їх у  цибулинні, яке  кидала 
до казана з водою, доводила до кипіння, потім кидала яйця – вони виходили 
червоними. У кого, як у нас, у селі та ближніх селах не було церкви,  та  люди  
все  одно  ставили  на  святковий  стіл  крашанки  та  пасхи,  які  пекла  кожна 
господиня.   

-  У  80-ті  роки  я  був  на  керівній  посаді,  -  згадує  пенсіонер  
Олександр  М.  –  За  тиждень  до Великодня у моєму кабінеті побував 
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інструктор міськкому партії. Сказав, що потрібно провести роз’яснюваль ну  
роботу  серед  підлеглих,  щоб  вони  не  йшли  до  церкви  на  свято.  А  тих,  
хто ослухається, будуть карати. Та так сталося, що мати підвернула ногу і 
попросила мене допомогти донести  їй  до  Грецької  церкви  великодній  
кошик.  І  ось  ми  підходимо  з  мамою  до  церкви,  і  я відчуваю  на  собі  
чийсь  погляд.  Дивлюся  -  цей  мій  інструктор  стоїть  з  червоною  
пов’язкою  на рукаві. «А ви що тут робите? – запитує. - Я ж вас 
попереджав!». «Мамі допоміг дійти. А ви чого тут?» - відповідаю. «Так я ж 
фіксую тих, хто порушив інструкції партії» - гордо сказав партієць. «Так  і  я  
прийшов  подивитися,  чи  підлеглі  мене  не  ослухалися»,  -  кажу.  А  торік  
на  Великдень вранці виходжу з під’їзду - назустріч з кошиком мій 
інструктор: «Христос Воскрес! - вітається. - А ви що, не ходили на всеношню 
до церкви?» – запитує. Набожним став на старість.   
  

 
         

 ПІСНЯ, НАПИСАНА ПІД ЄЛИСАВЕТГРАДОМ 
 

  "Мав я раз дівчиноньку чепурненьку" - цю пісню у радянські часи 
часто крутили на радіо та телебаченні як народну. Вона про невдале сватання 
юнака до дівчини:  

  Посилав я старости у неділю,  
  Думав, погуляємо на весіллю.  
  Мали повернутися з рушниками,  
  Але повернулися з гарбузами.  
  Обривалася пісня досить несподівано:  
  Думав я втопитися з тої злости,  
  Та вода холодная ломить кости.  
  У той же час справжня кінцівка була іншою:  
  Щоби врятуватися від спокуси,  
  Пішов записався я в усусуси.  
  Вже про галичаночку не думаю,  
  Бо на Наддніпрянщині десять маю.  

   "Усуси" —  Українські  січові  стрільці,  легіон  австро-угорської  
армії  часів Першої  світової  війни.  Створений  6 серпня  1914-го,  а вже  
наприкінці  вересня  того ж року брав участь у перших боях. Оскільки 
воювали вони проти росіян, за радянських часів про формування не 
згадували.   

А  пісню  написав  підхорунжий —  це  звання  в УСС  прирівнювалося 
до нинішнього  старшини —  Роман  Купчинський  (24.09.1894  — 
10.07.1976)   — український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик,  
громадський діяч.  Двадцятирічним  записався  до  легіону УСС.  З  1915-го  
належав  до  Пресової Кватири  (разом  із  поетами  та  композиторами Л. 
Лепким,  Ю. Назараком, Н. Гайворонським,  А. Лотоцьким,  С. Чарнецьким,  
Ю. Шкрумеляком  та  ін.)  й Артистичної горстки УСС, які збирали 
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різноманітні матеріали, документи, фотографії для увічнення пам'яті 
стрілецького чину, випускали періодичні видання, компонували архіви УСС. 
Автор поезій на стрілецьку тематику. Пісні Р. Купчинського відомі також в  
обробках  композиторів  С. Людкевича,  М. Вериківського,  П. Козицького, В. 
Барвінського, М. Колесси, Н. Нижанківського, Б. Вахнянина, М. Леонтовича 
та ін.  

Пісні  авторства  Р.Купчинського  за  радянських  часів  називали  
народними. У пісенниках  у  них  також  не  було    згадок  про  "усусів" —  
слово  "стрілець"  міняли на "козак". Неофіційними гімнами Українських 
січових стрільців були його пісні "Ой у лузі червона калина" та "За Україну!"     

З  постанням  у  квітні  1918-го  у  Києві  Гетьманату  в  Україну  були  
запрошені австрійські й німецькі війська, а у червні того ж року прибув на 
Наддніпрянські землі й  корпус  Українських  Січових  Стрільців,  який  
дислокувався  на  півдні  України, зокрема й на Єлисаветградщині.   

Січовий стрілець Михайло Горбовий згадував, що  13 червня 1918-го 
загін УСС прибув у Новоукраїнку: «Обідаємо в Ново-Українці. Це ніби село, 
хоч має 35 тисяч мешканців. Від Голти бачимо вже по степу козацькі могили, 
"де колись спочили наші предки славні"… З полудня того ж дня доїздили ми 
до Єлисавету. Вже здалека мріє місто  з  копулами  церков,  твердинею.  На  
двірець  заїхали  о  год.  5  по  полудні  при грімких  звуках  орхестри.  Зараз-
таки  мало  не  все  місто  злягло  на  двірець  побачити "австрійських 
козаків". Горбовий пише, що січові стрільці «розташувались у гімназії, на  
Миколаївці».   

Очевидно,  це  було  приміщення  народного  училиша  на 
Новомиколаївці, у якому сьогодні СШ-3.   

«Вишкіл У.С.С. зайшов до міста Єлисавет у, Кіш  —  до  Іванівки,  а  
решту  сотень  розміщено  по  сусідніх  селах...  Згодом  Вишкіл У.С.С.  
перейшов  у  волость  Грузьке.  Село  велике,  розлоге,  посередині  
величезний майдан, де в неділю зраня відбувалися торги, базарі».  

Інший  колишній  усусусівець,  а  згодом  актор  театру  Леся  Курбаса  
“Березіль” Йосип Гірняк писав у своїх споминах (Нью-Йорк, 1982) про 
Грузьке, відвідини хутора Надії.  Першою  його  зустріла  на  хуторі  мати  
Леся  Курбаса  Ванда  Янович,  яка гостювала  у  вдови  Карпенка-Карого  
Софії  Тобілевич.  Вона  розповіла,  що  усусуси часто  відвідують  хутір,  на  
могилі  письменника  відбули  панахиду  з  хором  та світськими  промовами.  
Сьогодні  в  музеї-заповіднику  “Хутір  Надія”  зберігаються кілька 
фотографій, на яких Софія Віталіївна, Ванда Янович, онуки І. Карпенка-
Карого в оточенні офіцерів і вояків УСС. На сторінках львівської “Червоної 
калини” у 20-30-х pp.  минулого  століття  друкувалося  чимало  цікавих  
спогадів  про  життя  усусусів  на Єлисаветградщині.    

Усусуси  були  розквартировані  в  околицях  Єлисавета  (Арнаутівка, 
Масляниківка),  у  селах  Карлівці,  Соколівському  (до  речі,  тут  стояв  
підрозділ австрійського  архикнязя  Вільгельма  фон  Габсбурга,  племінника  
імператора  Франца Йосипа, відомого українського патріота й українського ж 
таки поета, званого у війську Василем Вишиваним) та ін. У селі Грузькому 
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був розміщений вишкіл з тисячі вояків, у якому Роман Купчинський був 
одним із старшин.   

Особисті  контакти,  які  налагоджували  усусуси,  і,  зокрема,  їх  
взаємини  з дівчатами, викликали різні, часто смішні життєві ситуації. Одна з 
них і лягла в основу пісні  Р.Купчинського,  що  в  жартівливо-сатиричній  
формі  відобразила  типовий конфлікт добору пари, що виникає між 
закоханими. Купчинськй був свідком весілля у селі Грузькому усусусівця-
галичанина і місцевої дівчини.    

Іншу  пісню,  у  якій  згадується  Єлисаветград,  Купчинський  
написав  у  жовтні 1918-го, перебуваючи  уже у місті Чернівці. В городі 
Єлисаветі тужили дівчата в той день –  згадка  про  Єлисаветград-Кіровоград,  
у  якому  з  червня  по  жовтень  1918-го перебувала багаточисельна формація 
УСС. У той час січові стрільці відіграли значну національно-культурну  роль  
в  житті  українців,  з  честю  донесли  стрілецьку  ідею українського  війська  
й  національної  свідомості.  Завдяки  неодноразовим  зустрічам  із селянами,  
роботі  в  "Просвіті",  взаємному  обміну  думками  про  сучасну  важку 
політичну  дійсність,  спільним  мистецьким  заходам  і  боротьбі  проти  
московських впливів  в  Єлисаветграді  стрільці  створили  атмосферу  
взаємного  довір’я  та  щирої дружби з міцевим громадянством, українською 
інтелігенцією. Софія Тобілевич, вдова українського  драматурга  І.  
Тобілевича  (Карпенка-Карого),  писала:  "Знайте,  що  й донині сумує за вами 
село, куди внесені вами перші проміння національного почуття та освіти, і 
вся інтелігенція степової України..."    

Знімки з книги6    Коваль Р., Арсенич П., Юзич Ю. “Гуцули у 
Визвольній боротьбі.  Спогади  січового  стрільця  Михайла  Горбового”  
(Київ  –  Вінниця:  ДП “Державна картографічна фабрика”, 2009)  

 

   
 

Січові стрільці входять в Єлисаветград. На чолі Гриць Коссак зі штабом. 
Червень 1918 р.  
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Січові стрільці входять в Єписаветград. Червень 1918 р. 
 
 

 
 

Стрільці у дружини Івана  Карпенка-Карого Софії.  Стоять зліва  направо 
Лев Лепкий, Осип Теліщак, невідома, Олекса Черкавський, І. Карась, Роман 
Купчинський. Сидять  Гриць  Коссак,  Софія  Тобілевич,  її  мати,  дочка,  своячка  
та  Дмитро Вітовський.  На  землі  напівлежать  хор.  Саддан  і  чет.  Шухевич,  
сидять  хор. Мойсейович,  онуки  І.  Карпенка-Карого  і  Микола  Угрин-Безгрішний.  
Хутір  Надія, 4.08.1918.   

 
 



 

101 

  
 

ХРУЩОВСЬКИЙ ЗЕК 
 

  При  Микиті  Хрущові  
з'явилася  нечисленна  група  колишніх  
ув'язнених  - «хрущовських зеків», яка 
мала унікальну, хоча й нетривалу 
можливість впливати на прийняття 
політичних рішень. Найвпливовішими і 
найактивнішими з них були Ольга 
Шатуновська та Олексій Снегов. Тим 
не менш, вони залишилися вкрай 
маловідомими особистостями  в  
радянській  історії.  Особливо  у  цьому  
відношенні  «не  пощастило» Снегову, 
відомості про якого дуже розрізнені, 
неповні і часто суперечливі, збереглися 
лише в декількох фрагментованих 
мемуарах та архівних документах.     
Зокрема, відомо, що два роки життя 
цього «хрущовського зека»  повязані з 

Зінов’ївськом.  
Олексій  Володимирович  Снегов  (Йосип Ізраїлевич Фалікзон) 

народився за документами у 1898 році, за його власними словами - у 1901-му 
у  Києві,  в  єврейській  родині.  Освіта  неповна середня.  У  квітні  1917-го  
вступив  в  РСДРП. Перебував  на  партійній  роботі  у  Вінниці, Полтаві,  
Маріуполі  і  Катеринославі.  У  травні 1928-го призначений відповідальним 
секретарем Зінов'євського  окружного  комітету  КП  (б) України,  звідки,  
ймовірно,  у  1929-му переведений  на  роботу  в  апарат  ЦК  КП  (б) України.  
Працював в парторганах на Закавказзі, Іркутську,  Челябінську,  Мурманську.  
У  червні  

1937-го  -  арешт.  2  січня  1939  -  виправданий  і звільнений.  
Повернувся  до  Москви  і  спробував повернути партквиток, незважаючи на 
пораду А. Мікояна  негайно  виїхати  з  Москви.  20  січня 1939-го – другий 
арешт.   

У  листопаді  1953-го  О.Снегов  написав листа М.Хрущову.  За своїм 
змістом, ймовірно, лист суттєво відрізнявся від більшості подібних,  які  були  
адресовані  у  ЦК  КПРС.  Снегов  ні  про  що  не  просив,  навпаки 
пропонував свою допомогу: «Я вважав би себе перенародженим обивателем, 
для якого байдужі долі партії та країни, якби продовжував мовчання (за 
принципом «як би чого не вийшло») і не допоміг би Вам до кінця викрити 
всю жахливу багаторічну ворожу діяльність Берії». Фактично своїм листом 
Снегов нагадував про існування в  таборах величезного  людського  резерву,  
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«найціннішого  людського  матеріалу,  який  можна сміливо  повернути  до  
корисної  творчої  роботи  в  багатомільйонному  трудовому мурашнику  
будівників  комунізму  на  користь  партії  і  на  зло  ворогам  зовнішнім  і 
внутрішнім»  і  пропонував  себе  як  його  представника.  Причому  
пропозиція  ця  була зроблена практично «безкорисливо».    

Лист  був  написаний  у  правильно  вибраний  момент  (напередодні  
процесу  над Берією)  і  звернений  до  правильно  вибраної  людини  
(Хрущова).  Улітку  1953  року Берію заарештували. Готувався суд, слідство 
шукало свідків. Їх майже не залишилося.  

Про минуле обвинуваченого могли розповісти одиниці. Тут-то і згадали 
про Снегова. Його знайшли у таборі у Комі АРСР, де він перебував на 
спецпоселенні після відбуття табірного терміну ув'язнення,  і у грудні 1953-го 
терміново доставили у столицю  - в якості свідка у справі Берії. На процесі 
знову зустрілися жертва і кат ...  

У  1954-му  вирок  від  13  липня  1941-го  скасували,  а  справу  -  за  
відсутністю складу злочину - припинили. У тому ж році рішенням Комітету 
партійного контролю при ЦК КПРС О.В.Снегова відновили у партії, з 
партійним стажем з квітня 1917-го.  

Нарешті настав 1956-й. У лютому мав відбутися XX з'їзд партії. В 
якості гостей вирішили запросити старих комуністів, що уціліли після 
сталінських чисток. Згадали про Снегова. У ході підготовки до з'їзду 
розглядалася можливість довірити доповідь з викриттями  Сталіна  саме    
йому.  Однак  кандидатура  Снегова  зустріла  різкий  опір  з боку  окремих  
членів  Президії  ЦК  КПРС.  І  у  підсумку  право  виголосити  історичну 
доповідь  і,  в  значній  мірі,  стати  практично  єдиним  ініціатором  і  
натхненником політики десталінізації, дісталося М.Хрущову.  

У  тому  ж  році,  невдовзі  після  з'їзду,  Снегова  призначили  
заступником начальника політвідділу Головного управління таборів МВС 
СРСР. Після скасування цієї посади, з  червня 1960-го по вересень  1962-го, 
працював заступником головного редактора журналу  «До нового життя». З 
цієї посади звільнений  на пенсію. До речі, Олексій Снєгов передбачив 
реванш  сталіністів на  чолі з  М.Сусловим. Був на  «ти» з Леонідом 
Брежнєвим. Помер у 1989-му у Москві.  

Про  перебування  Снегова  на  посаді  відповідального  секретаря  
Зінов'євського окружного  комітету  КП(б)  України  сьогодні    нагадують  
публікації  у  газеті «Зінов’ївський  пролетарій»  за  1928  рік.  Це  об’яви  про  
партійні  заходи,  підписані прізвищем секретаря Окружного Парткому, 
доповіді на цих  заходах Снегова та статті на політичні теми. Зокрема, у 
газеті за 23 жовтня Снегов повідомляв про об’єднаний пленум  Окружкому  
партії,  а  у  наступному  номері,  напередодні  цього  пленуму, надрукована  
стаття-передовиця  «За  чітку  більшовицьку  класову  лінію»,  підписана 
Снеговим.  
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КАПЕЛУ СТЕЦЕНКА ЄЛИСАВЕТГРАДЦІ ЗУСТРІЧАЛИ ПРИВІТНО 
 

  У  вересні-листопаді  1920-го  Павло Григорович  Тычына брав  
участь  у  концертній  подорожі Правобережжям України капели Кирила 
Стеценка. Про  це  поет  розповів  у  книзі-щоденнику  «Подорож  з  капелою  
К.Г.Стеценка»,  яка  вийшла друком уже посмертно – у 1971 році, а потім 
була перевидана  у  1982  році,  Також  Тичина  згадує  цю подорож у 
«Щоденникових записках» (1983).  

Капела К.Стеценка  дала  по  одному  концерту  у  Златополі (нині  у  
складі  Новомиргорода)  та  Новомиргороді,  і п'ять  концертів  у  
Єлисаветграді  (поки  що Кіровоград).  

Працюючи  у  1920  році  завідувачем  музично-хорової секції 
кооперативної організації «Дніпрсоюз», Кирило  Стеценко  розгорнув  
багатогранну культуротворчу  діяльність:  видання  музичних  творів, 
підручників  для  навчання  музики,  збирання  нотної бібліотеки.  Прагнучи  
врятувати  від  голоду талановитих  композиторів,  педагогів,  диригентів,  він 
забезпечував  їм  роботу  чи  творчі  замовлення,  залучав  до  організації  
концертного життя,  праці  в  музичних  школах,  навчального  процесу  в  
консерваторії.  Важливе значення,  на  думку  митця,  мало  встановлення  
зв’язків  між  хоровими  колективами, надання  артистичної  практики  
безробітним  хористам  Національних  капел,  Хорового товариства ім. 
Кошиця, розформованих на початку 1920 року. Для цього на меценатські 
кошти  «Дніпросоюзу»  Стеценком  були  створені  дві  Мандрівні  капели,  
які  мали, концертуючи за маршрутами по Лівобережжю і Правобережжю 
Дніпра, максимально охопити  центральні  регіони  України.  Першою  
мандрівною  капелою  керував  Нестор Городовенко, другою - Кирило 
Стеценко.   

Турне  капели  К.Стеценка  пролягало  по  містах  Корсунь,  Сміла,  
Черкаси, Новомиргород,  Златопіль,  Єлисаветград,  Вознесенськ,  Одеса,  
Бірзула,  Тульчин, Вапнярка.  Концертний  репертуар  складали  оригінальні  
твори  й  обробки  народних пісень М. Лисенка, П. Ніщинського, М. 
Леонтовича, О. Кошиця, К. Стеценка, Р. Ґлієра, Я. Степового, М. 
Вериківського, П. Гайди. З огляду на рух за українізацію церковних парафій 
значний резонанс мало запровадження К. Стеценком і капеланами церковної 
служби українською мовою, зокрема св. Літургії та обряду вінчання.   

26  вересня  капела  у  двох  вагонах    прибула  на  залізничну  станцію 
Новомиргорода.  Поселилися  у  сільськогосподарській  школі  у  Златополі. 
Того  ж вечора  у  місцевому  театрі  дали  концерт.  Наступного  ранку  
збиралися  продовжити шлях  до  Єлисаветграда  через  Новоукраїнку,  але  
воєнком  з  Новомиргорода  умовив-змусив виступити й у місті. Довелося 
затриматися ще на день.   
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1  жовтня  потяг  притягнув  вагони  з  артистами  на  залізничну  
станцію  у Єлисаветград.  Розмістили  гостей  у  невеличкому  будинку  
повітового  товариства «Просвіта». Перше враження від міста молодий поет 
склав під час поїздки від вокзалу до «Просвіти»: «Єлисавет – як і кожне 
місто: багато в ньому убогого й смішного. Із вулиці у вулицю. Просвіта десь 
тут недалечко. Вулиці в Єлисаветі вузенькі, так наче ніхто  й  не  надіявсь,  
що  тут  колись  широке  життя  буде.  Дерева  багато.  Будинки нічим не 
виділяються».   

Перший  концерт  у  Єлиисаветграді  був  у  день  приїзду.  «Театр  
великий,  в чотири яруси», - згадує Тичина. Наступного дня капелянти 
виступили у «бурсі», яка «поруч з церквою».  Очевидно, це було духовне 
училище у якому нині 14-та школа, що за Ковалівською церквою. Того ж дня  
був концерт і у клубі червоноармійців. У цьому приміщенні, як пише Тичина, 
до революції був Дворянський будинок, а нині, скоріш за все, це один з 
корпусів військової частини біля Ковалівського парку.    

У неділю, 3 жовтня, капелянти відвідали місцевий ринок. Тичина був 
вражений багатим вибором продуктів та низькими цінами. Також побував 
Тавло Григорович «у старовинній  фортеці,  яка  ще  за  часів  самого  
заснування  міста  збудована»,  та  на могилі Григоровича на 
Петропавлівському цвинтарі.   

Того ж дня Кирило Стеценко обвінчав двох своїх співаків. За описом 
Тичини, вінчання  проходило  в  Успенській  церкві,  яка  знаходилася  на  
місці      будинку міськвиконкому.  «Церква  нова,  в  виді  корабля.  
Розписана  без  найменшого  смаку»  - таким було враження Павла 
Григоровича.   

А у понеділок до артистів прийшов «од маслениківської просвіти 
представник», який просив дати концерт у цьому приміському селі. Але 
замість Маслениківки капела увечері виступала у театрі Ельворті. «Акустика 
добра, – пише Тичина. - Стелі нема, а покрівля  скріплена  залізними  
балками,  немов  трапеції.  Шнури  півкругом  висять  од електричного 
ліхтаря. Коли дивишся вгору – повіє враження, що ти в цирку. Театр цей 
раніш належав робітникам заводу Ельворті».  

У  вівторок  знову  приходили  з  Маслениківки.  Але  капела  у  селі  
так  і  не виступила. «Кепсько, що в них театр усього на 200 душ, заробимо 
яких-небудь 35 000, а нам кожен день 70 000 коштує», - пояснював причину 
відмову у виступі Тичина.   

Увечері був  другий концерт у місцевому театрі, і останній у Єлисаветі. 
По  закінченню  виступу,  як  згадує  Павло  Григорович,  представник  
капели  подякував “за те привітне ставленння громадян Єлисавета, яке капела 
тут зустріла, і  говорить,  що  ми  Єлисавет  одначили  першим  художнім  
концертом,  присвяченим чотирьом  найкращим  сучасним  музикам  –  
Кошицю,  Леонтовичу,  Степовому  й Стеценку». А також зазначив, що «іще 
тоді, у Києві, як ми складали свій маршрут, - місто Єлисавет було зразу ж 
включено...»  
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Останній  концерт  у  Єлисаветграді  традиційно  завершився  
виконанням «Заповіту», який слухала зала стоячи.  

А вранці 6 жовтня, перед тим, як покинути Єлисаветград, Тичині 
попалася на очі місцева газета. У «Єлисаветських вістях, - пише поет, - 
рецензія на наш концерт. Хвалять. Видно, що рецензент трошки тямить у 
музиці».  

 Павло Григорович мав на увазі номер за 3 жовтня 1920 року газети 
«Известия», органу  повітового  виконкому  Ради  робітничих,  селянських  та  
червоноармійських депутатів.  Під  рубрикою  «Пролетарське  мистецтво»  
була  надрукована  невеличка рецензія  «Концерт Киевской украинской 
капеллы» про перший її виступ у місті, який відбувся  1  жовтня:  
«Композитор  Стеценко  автор  популярных  в  Киеве  мелодий, многих  
народных  песен,  является  серъезным  талантливым  дирижером,  
создающим своей капеллой художественно законченные творения. В 
привольном отношении хор стоит  на  высоте,  обладая  молодыми  свежими  
хорошо  поставленными  женскими голосами, прекрасным мужским составом 
и сочным басовым фоном. Но наибольшую ценность  являет  хор  в  
художественном  отношении.  Направляемый  талантливым дирижером,  
сумевший  слить  несколько  десятков  голосов  в  прекрасно  настроенный 
музыкальный  инструмент,  хор  в  каждой  исполняемой  песне  дает  образно 
законченный отрывок, оттененный ярким контрастом едва уловимого легкого 
piano и  могучего  forte  мужских  голосов.  Изумительная  четкость  и  чисто  
классическая детализация оттенков дополняет впечатление».  

Далі  рецензент  Р.Докунін  пише,  що  перший  концерт  в  
Єлисаветграді  був присвячений  народним  пісням.  Особливо  автор  
відзначив  виконання  твору  «Було літо», «мелодичной фугы с простой 
темой». А також сподобалося чудове соло артиста Київської  опери  
Дурдуковського.  «Мы  приветствуем  Стеценко,  подарившего 
Елисаветграду художественный коцерт», - резюмував рецензент.  
  

 
НІХТО НЕ ГОЛОСУВАВ ПРОТИ 

 
   Восени минулого року довелося побувати у селі Давидівка 
Голованівського району. Там київська фірма розбирала колишній млин Абази 
на річці Ятрань і збиралася будувати міні-ГЕС. Цікавлячись думкою селян 
про це будівництво, познайомився з Катериною Ладикою, соціальним 
працівником, яка опікується одинокими пенсіонерами Давидівки. 

- А пам’ятаєте мене? Я приїжджав до вас у Давидівку у 1985 році, 
коли ви балотувалися до Верховної Ради України!  
            - Аякже, пам’ятаю  вас. Пам’ятаю і журналіста обласної газети,  який 
мені тоді влаштував, як зараз кажуть, фотосесію. Одягнули у кожушок, дали 
коромисло, я начебто йшла від криниці з повними  відрами  крутим  берегом  
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Ятрані.  Таке  фото  хотіли  бачити  ті,  хто  погодив  мою кандидатуру на 
вибори.  
        Після  закінчення  школи  у  рідному  Краснопіллі  Катерина  Павлівна  
пішла  шляхом  старшої сестри Тані, яка працювала художнім керівником 
Будинку культури у Межирічці. Рік навчалася у школі з підготовки клубних 
художніх керівників у Кіровограді.  А коли склалося її сімейне щастя з 
Петром Ладикою, кіномеханіком з Давидівки, перебравшись на його 
батьківщину, стала працювати телятницею  Давидівського  відділення  
Перегонівського  цукрозаводу.   
 

 
 
Фотокореспондент газети Іван Корзун звернувся до Катерини 

Павлівни:  
У  грудні  1984-го  на  зборах цукрозаводу  її  висунули  кандидатом  у  

депутати  Верховної  Ради  Української  РСР  по Голованівському виборчому 
округу.  

Вибори  тоді  були  безальтернативними,  тобто  до  бюлетеню  
вносився  один  кандидат.  Список кандидатів  у  депутати  затверджувався  
наверху.  Жодної  самодіяльності  не  було.  Обком  партії подавав 
кандидатуру,  її  розглядали  в  ЦК,  потім  у  КДБ  –  на  предмет 
компрометуючих  моментів біографії  чи,  боронь  Боже,  родичів  за  
кордоном.  Після  отримання  позитивних  оцінок  людина ставала 
кандидатом у депутати.  

Не було випадків, щоб за когось не проголосували.  Вибори були 
святом. На дільницях грала музика, танцювали, співали. Організовували 
буфети, у яких продавали дефіцитні продукти.  
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24 лютого 1985 року 26-річну  комсомолку Катерину Павлівну Ладику 
обрали депутатом. 

- На час виборів я була на сьомому місяці вагітності, тож не брала 
участь  у першій сесії Верховної Ради. А вже на другу сесію, восени, поїхала 
до Києва. Маленька дитина залишилася з чоловіком. Директор цукрозаводу 
давав  на ці поїздки «бобика».   

Тоді  Верховна  Рада  не  була  професійною,  збиралася  на  сесії  двічі  
на  рік,  а  засідання присвячувалися  конкретній темі.   

-  Я  не  пам’ятаю,  щоб  у  нас  були  гострі  суперечки.  У  залі  стояла  
тиша.  Депутати виступали за списком, і ці виступи були заздалегідь 
спланованими та абсолютно передбачуваними. Довелося за чотири роки і 
мені одного разу підніматися на трибуну, - говорить Катерина Павлівна.  

Голосували тоді тільки руками, рахувала голоси лічильна комісія з 
числа самих депутатів, але при цьому ніхто ніколи не голосував проти. Була 
одностайність, монолітна єдність, дисципліна найвищого ґатунку. Засідання 
вчасно починалися і вчасно закінчувалися. На них ухвалювали рішення, які 
були заздалегідь опрацьовані і розглянуті в ЦК партії.  

Тоді у Верховній Раді було 650 депутатів, на 200 більше, ніж сьогодні, 
тож сиділи навіть на балконах сесійної зали. Місця кіровоградської делегації 
були  у партері,  ближче до задніх рядів.   

Журналісти  приходили  тільки  на  відкриття  сесії,  а  потім  
публікували  у  газетах  заздалегідь випрацьовані формули про те, як 
відкрилась сесія, хто там виступав.  У  перерві  між  засіданнями  9-ї  сесії  
журналіст  газети  «Сільські  вісті»  попросив  Катерину Павлівну  до  
компаніїї  кількох  депутатів,  щоб  зробити  постановочний  знімок.  Він  
потім  був надрукований на першій сторінці газети.  

Непрофесійним депутатський корпус був у тому розумінні, що 
працював безоплатно. Це зараз у Конституції записано, що не можна 
поєднувати депутатську діяльність з іншою. А тоді депутат працював,  
одержував  зарплату  на  своєму  робочому  місці,  а  "депутатські"  йому  
платили  як стипендію. Катерина Павлівна пригадує, що це було 120 
карбованців на місяць.  

  - Окрім поїздок на кілька днів до Києва, прийомних днів у відвіденому 
кабінеті в райраді у Голованівську, - в усьому іншому я була звичайною 
людиною. Вставала рано і лягала пізно. І так щодня.  Депутат був звичайним 
громадянином, не мав жодних переваг.   

Фракцій  та  депутатських  груп,  звісно,  не  було.  Катерина  Ладика  
сиділа  поруч  з  іншими депутатами  від  Кіровоградщини  -  з  поетом  
Платоном  Вороньком,  головою  комісії  партійного контролю  при  ЦК  
КПУ  Олександром  Ботвином,  Героями  Соціалістичної  праці  -  
Володимиром Дегтярьовим,  головою  Держкомітету  з  нагляду  за  
безпечним  веденням  робіт  у  промисловості  і гірничому нагляді при Раді 
Міністрів Української РСР, та Василем Гуртовим, головою колгоспу з села  
Суботці  Знам’янського  району,  другим  секретарем  Кіровоградського  
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обкому  компартії Євгеном Мармазовим. Також поруч сиділи такі ж селяни 
та робітники, як сама Катерина Павлівна.  

Вони між собою спілкувалися, могли піти на перерву в буфет, не було 
ніякої зверхності.  

Кулачні поєдинки та словесна перепалка, на кшталт сварки баби 
Параски з бабою Палажкою, сьогодні у Верховній Раді України - явище 
буденне. Чи пригадаєте щось подібне з часів вашого депутатства? – запитую. 

Катерина Павлівна скоса подивилася на свого чоловіка, і отримавши 
згоду стала розповідати:   

- Був один такий випадок. Але я тоді підписку дала не розповідати про 
нього нікому. Лише кілька років тому чоловікові розповіла. Здається, це було 
у 1988-му. Збиралися обговорювати якесь питання, що стосувалося міста 
Полтава. До сесійної зали зайшов чоловік, як ми потім дізналися, депутат 
Верховної Ради СРСР з цього міста, якщо пам’ять не зраджує, його прізвище 
Куценко. Підійшовши до президії, він став щось говорити на вухо заступнику 
Голови Верховної Ради. Як потім стало відомо, цей Куценко образився, що 
його не запросили на засідання Верховної Ради, де мали слухати питання по 
його місту. Заступник Голови Верховної Ради певно відповів некоректно, бо 
цей Куценко укусив його за вухо. За мить у залі з’явилися працівники КДБ, 
закрили усі двері, На трибуну вийшов солідний чоловік, який попередив, щоб 
ми забулися про те, що бачили, і щоб ця неприємна історія залишилася у цих 
стінах. Після цього депутати розписалися, що триматимуть язики за зубами.  

Сьогодні Перегонівський цукрозавод не працює, тваринницької ферми, 
на яку Катерина Павлівна  ходила  за  п’ять  кілометрів,  також  немає.  Жінка  
виконує  обов’язки  соцпрацівниці, допомагає  кільком  одиноким  
пенсіонерам-односельчанам.  Старший  син  Микола    живе  у Первомайську, 
а молодший Олександр, капітан  прикордонних військ,  служить  на Сумщині.  
В обох  сім’ї,  діти.  Навідуються  у  село  не  часто.  А  от    онуки  на  радість  
дідусю  з  бабусею приїжджають щоліта. Природа у Давидівці на берегах 
Ятрані красива.  

На  згадку  про  депутатство  у  Ладик  залишився  автомобіль  
«Жигулі»,  який  тоді  купили  поза чергою,  та  фотографії    і  газетні  
публікації.  А  ще  значок  депутата  Верховної  ради  УРСР одинадцятого 
скликання.  

-  Таких  значків  у  мене  було  два,  -  говорить  Катерина  Павлівна.  -  
Але  минулого  літа приїхали  якісь  люди,  попросили  один  значок,  начебто  
для  музею  у  Кіровограді.  Лише  потім  я зрозуміла, що то були шахраї.  

Довідка.  Верховна  Рада  УРСР,  згідно  Конституції  1937  року,  
замінила  ВЦВК (Всеукраїнський  центральний  виконавчий  комітет).  
Формально  депутатів  обирали  громадяни УРСР. Насправді кандидатів 
підбирала КПУ. З 1938 року обирали одного депутата на 100 тисяч 
населення,  а  з  1978    -  650  депутатів.  Серед  депутатів  було  62-69%  
комуністів.  Строк повноважень складав чотири роки. У 1989 році в 
парламенті відбулися істотні зміни: кількість депутатів склала 450, причому 
на виборах вперше було по кілька кандидатів на одне місце.  
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ЦЕНЗУРИ, ЯК І СЕКСУ, В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ НЕ БУЛО 
 
Такого офіційного терміну як "цензура" в Радянському Союзі просто 

не існувало, і засоби масової  інформації  не  мали  права  використовувати  
його  у  своїх  публікаціях.  А  за  виконанням цього правила уважно 
стежили... цензори, співробітники могутньої організації під назвою Головліт - 
Головне управління у справах літератури та видавництв, створене  при    
Наркомосі  у  1922  році.  Усі  питання,  що стосувалися  ЗМІ,  вирішували  у  
відділі  пропаганди  і культури  ЦК,  а  втілювалися  вони  в  життя  
Головлітом. Назва  і  підпорядкування  цього  органу  змінювалися,  але 
скорочена назва Головліт зберігалася.  

Як  довго  тривало  проходження  всіх  видань  через цензурні  
перепони,  видно  з  написів  у  вихідних  даних книжок  та  журналів:  термін  
між  датами  «здано  на виробництво»  (чи  «здано  до  набору»)  і  «підписано  
до друку» тривало для журналів до двох місяців, для книги — від кількох 
місяців до року. І це при тому, що кожне видання уже пройшло так звану 
самоцензуру, яка відігравала також важливу роль: автори і редактори самі 
пильнували, щоб не накликати на себе біди за відхилення від партійної лінії.   

У  день,  коли  версталася  газета  у  друкарні,  її  гранки  обов’язково  
проглядав  цензор.  Бувало, щось викреслював, або ж знімав увесь матеріал з 
номера. А поставивши штамп "дозволяється...", співробітник  Головліту  
дописував:  "...  у  набір",  "...  до  друку"  або  "...  випуск  у  світ".    Жодна 
друкарня не мала права працювати з текстом, який не пройшов цензорський 
контроль.   

Цензура в СРСР носила в першу чергу ідеологічний характер. Вона не 
перешкоджала показу сцен  насильства,  якщо  вони  відповідали  поточним  
ідеологічним  установкам  -  наприклад, демонстрували  знищення  ворогів  
радянської  влади  або  викривали  звірство  ворога.  Основним об'єктом  
цензури  були  так  звана «антирадянська  пропаганда»,  військові  та  
економічні таємниці, інформація про місця ув'язнення і географічні карти, 
негативна інформація про стан справ у країні (катастрофи,  економічні  
проблеми,  міжнаціональні  конфлікти,  негативні  соціальні  явища  тощо), 
взагалі будь-яка інформація, яка могла викликати небажані алюзії.  На  
цензора  також покладалося недопущення порнографії і сумнівної реклами, 
вилучення з статей найбільш гострих місць (фактів, цифр, характеристик), що 
компрометують радянську владу і Комуністичну партію.   

Структурними  підрозділами  Головліту    на  місцях  були  
Управління  по  охороні  державної таємниці  у  пресі.  16  років,  з  1979  по  
1995  рік,  аж  до  ліквідації  цього  управління,  головним цензором 
Кіровоградськї області був Микола Цибульський.  

-  Найважливішим завданням Головліту була охорона держсекретів, - 
говорить Микола Григорович. - Існував цілий перелік заборонених для 
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публікацій тем.  І він постійно змінювався, поповнювався.  Приміром, нічого 
не можна було писати про КДБ. Або було таке обмеження: не можна 
публікувати фотографії, "зроблені з найвищих точок". Але що конкретно 
мається на увазі під словом "високі" - ніяких пояснень не було... За Щолокова 
прийшов лист з МВС: пропонували надалі заборонити критичні публікації 
про діяльність міліції. Тобто, міліціонер був завжди правий.  

Взагалі-то критика дозволялася, але лише критика конкретної 
людини, а не системи. Хоча й тут потрібно було підходити до публікацій 
виважено, адже тоді критика у пресі — це все одно, що вирок, і вона 
вимагала обов’язкового реагування.  

Що стосується військових, то не можна було в гарнізоні згадувати 
більше однієї частини,  а звання  військового  у  публікації  не  повинно  бути  
більшим  за  майора.  Не  можна  було  давати  в газетах й інформацію про 
надзвичайні події з людськими жертвами на залізницях, в авіації. Раніше в 
області вирощували коноплю, так не можна було вказувати, де знаходяться ці 
поля.  

Та  незважаючи  на  усі  директиви  і  застереження,  людський  
фактор  давав  про  себе  знати.  

Готові екземпляри видань завжди надсилали для перевірки в 
Головліт. Випадків, коли у Москві виявляли помилки цензорів на місцях, 
було чимало.  

Одна  з  найбільших  проблем,  з  якою  складно  було    впоратися,  -  
заборона  на  згадування  у газетах підприємств, що працювали на 
"оборонку", - продовжує Цибульський.  - Не пощастило у цьому  плані  
Світловодську,  де  було  відразу  чотири  таких  заводи  –  чистих  металів,  
твердих сплавів,  «Калькулятор»  та  радіозавод.  У  Гайвороні  таким  
підприємством  був  «Октан»,  ще  два філіали  радіозаводів  відкрили  в  
Онуфріївці  та  Новоархангельську.  До  цього  списку  належав  і завод  
радіовиробів  у  Кіровограді.  Якщо  пам’ятаєте,  він  забезпечував  
телевізійною  технікою проведення Оліміпіади-80 у Москві, його обладнання 
також встановлювали на підводних човнах...  Серед заборонених були не 
лише уранові шахти, а взагалі усі рудники...  А якщо щось і друкували про 
оборонні підприємства, то  у такому контексті, щоб нічого не було 
зрозуміло...  

У ті часи будь-яка газета без показників  - нічого не варта. Ну як 
можна було, пишучи про діяльність підприємства, чи про успіхи працівників 
сільського господарства, не вказати, скільки центнерів  пшениці  зібрали  у  
цьому  колгоспі,  чи  на  скільки  відсотків  завод  виконав  планове завдання.  
А  це,  виявляється,  не  завжди  можна  було  робити.  Інколи  треба  було  
писати  замість показників  слова  –  «виконали»,  «перевиконали».  

Пояснювали  це  тим,  що  якщо  у  газеті  будуть опубліковані 
цифрові показники, то ворог дізнається скільки продукції виготовив той чи 
інший завод, а це уже державна таємниця.  

Одного  разу  Миколі  Григоровичу  з  цього приводу  довелося  
побувати  у  кабінеті  першого секретаря  обкому  партії  Михайла  
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Митрофановича Кобильчака. Він дав чітку інструкцію,  чого не можна писати  
у  газетах,  висвітлюючи  цьогорічну  жнивну кампанію.  Насамперед,  
заборонив  вказувати урожайність зернових культур. Аргументування таке: 
СРСР  імпортує  хліб  за  валюту,  а  з  газетних повідомлень ворог може 
дізнатися, який у нас урожай у цьому році і скільки країна буде купувати 
хліба.   

Аж  до  другої  половини  1980-х  років  у  засобах  масової  
інформації  публікували  вкрай  скупі повідомлення  про  участь Радянської  
Армії в  бойових  діях  на  території  Афганістану.  Наприклад, згідно  з  
переліком  дозволених  для  публікації  даних,  розроблених  у 1985  році 
міністерствами оборони і 
закордонних справ СРСР, 
центральні ЗМІ могли 
повідомляти «окремі поодинокі 
факти (не більше одного в місяць) 
поранень або загибелі радянських 
військовослужбовців при 
виконанні військового  обов'язку,  
відбитті  нападу  бунтівників,  
виконання  завдань,  пов'язаних  з  
наданням інтернаціональної  
допомоги  афганському  народу».  
Цей  же  документ  забороняв  публікацію  у відкритих виданнях інформації 
про участь у бойових діях радянських підрозділів від роти і вище, про досвід 
бойових дій, а також проведення прямих телерепортажів з поля бою.  

-  Одного  разу  і  моя  фотографія  потрапила  під  ножиці  цензора,  -  
говорить фотокореспондет  газети  «Сільське  життя  плюс»  Іван  Корзун.  –  
Послав  мене  редактор  газети “Кіровоградська  правда”  у  Знам’янку  
сфотографувати    машиніста,  передовика  виробництва.  Поставив  я  його  
на  сходах  локомотива.  Редактор  похвалив  знімок.  Але  у  день  виходу  
газети матеріал про цього машиніста цензор зняв з номера. Довелося їхати ще 
раз у Знам’янку. Пояснення було  простим:  на  знімку  за  локомотивом  
проглядалися  три  залізничні  колії,  а  це  заборонялося робити,  оскільки  
ворог  з  цього  знімка  міг  визначити  наскільки  велика  залізнична  станція 
Знам’янка!  

Слово  «цензура»  розуміють  по-різному.  Часто  ним  називають  
будь-який  тиск  на  свободу слова. Але з юридичної точки зору, це не так. 
Цензурою в засобах масової інформації вважається вимога з боку влади або 
громадських об'єднань попереднього узгодження матеріалу. Заборона на 
публікацію  також  кваліфікується  як  цензура.  Сьогодні  цензура  у  нас  
заборонена  Конституцією України  та  рядом  інших  законів.  Також  
законодавчо  заборонено  створення  будь-яких  органів, установ,  посад,  
діяльність  яких  була  б  пов'язана  з  цензурою  масової  інформації.    Це  на  
папері. Разом з тим, у Радянському Союзі також офіційно не було цензури...  
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У 1918-МУ «ВІЛЬНІ КОЗАКИ»  
ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ ЄЛИСАВЕТГРАД У НЕЗОВИЙ 

 
26 липня у Держархіві області відбулося засідання круглого столу 

«Уроки української  революції  1917-1920  років».  Організатори  заходу  
представили багато  цікавих  історичних  свідчень  подій  тієї  пори.  Зокрема,  
це  заява  у «Єлисаветську  мійську  управу»  з  проханням  затвердити  
список    членів міського «Вільного козацтва», датована січнем 1918 року.   

Вільне  козацтво  —  українські  добровільні  озброєні  формування,  що 
виникли  у  процесі  розвалу  царської  армії  навесні  1917-го  для  захисту 
Української  держави  в  умовах  наростання  революції,  коли  у  містах  і  
селах загострилося питання охорони громадського порядку.   

Формування  загонів  Вільного  козацтва  розпочалося  у  квітні  1917-го  
у Звенигородському  повіті  (нині  Черкаська  область).    Провідним  
організатором був С.Гризло з містечка Калниболота (нині 
Новоархангельський район). Згодом Вільнокозацький  рух  став  
загальноукраїнським,  поширившись  на  Київщину, Волинь, Херсонщину, 
Катеринославщину та інші регіони.   

У  вересні  1917-го  на з'їзді  у  Києві  обрали  Головну  козацьку  раду 
(Генеральну раду) Вільного козацтва, а Почесним отаманом став генерал 
Павло Скоропадський. Наступного місяця Генеральний секретаріат під 
головуванням Володимира Винниченка затвердив статут цієї організації.  

В Єлисаветградському повіті опір  більшовикам чинило Вільне 
козацтво Глодоської,  Марківської  та  Добровеличківської  волостей.  
Найчисельнішим було Глодоське вільне козацтво, яке очолював шкільний 
учитель І.Бондаренко. Під  загрозою  повного  знищення  вільнокозачі  загони  
кількох  волостей об’єдналися.  У  Марковому  проголосили  Козацько-
селянську  армію Єлисаветградського  та  Уманського  повітів.  Її  
командиром  став  отаман марківського козацтва Кульчицький, а 
начальником штабу – І.Бондаренко.  До  складу  "армії”  входило  три  курені  
–  Глодоський  (380  козаків), Добровеличківський (150) та Марківський 
(150).  У  Ревуцькому  (Добровеличківка)  загін  «вільного  козацтва»  виник  
27 грудня  1917-го  з  ініціативи  “просвітян”  на  чолі  з  Д.Хорунжим,  
випускником місцевої  міністерської  школи,  який  мав  за  плечима  досвід  
Першої  світової війни.  Козаки  підтримували  зв’язки  із  сусідніми  
волосними  центрами  в Піщаному Броді, Добрянці, Липняжці, Тишківці. 
Серед старшин куреня, який базувався у колишньому маєтку поміщика 
Ревуцького, були майбутній керівник Холодноярської організації 
Г.Нестеренко, уродженець Карлівки (за Радянської влади – Крупське) 
Єлисаветградського повіту, прапорщик Д.Лимаренко, який в еміграції буде 
головою Філадельфійського відділу Союзу українських ветеранів у США.   
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На  знімку:  делегати  Першого  з'їзду  Вільного  козацтва  у Чигирині. 

Жовтень 1917 року.  
  

14  січня  1918  року  українці  Єлисаветграда  створили  осередок  
вільних козаків. Так виникла вищезгадана заява до міської влади. Серед  
ініціаторів - Андрій Бардашенко, Яків Стратієнко, Платон та Олександр 
Семененки (згодом -  адвокат,  мемуарист,  приятель  Є.Маланюка),  Василь  
Кеслер,  Михайло Прищепенко,  М.Панасевич,  В.Журавський...  Полковник  
Вільного  козацтва Фотій Мелешко, згодом український письменник і 
громадський діяч в еміграції, був активним учасником подій 1917-1920 років 
у Глодосах і Єлисаветграді. “На початку  1918  року  Єлисавет  було  
перейменовано  Стратегічною  Радою Глодоського Вільного козацтва на 
Незовий”, – згадував Мелешко.  

У  Єлизаветградському  повіті  вільні  козаки  створили  курінь  під 
керівництвом сотника Вербицького. 22 листопада 1918-го курінь і 300 
козаків, які прибули на допомогу з Глодосів, захопили владу в Єлизаветграді. 
Частина козаків  на  чолі  з  поручиком  Недайкашою  (до  80  осіб)  вели  бої  
в Єлизаветградському повіті проти німців, а пізніше - в Олександрівському 
повіті проти махновців. Друга частина на чолі з сотником Власовим брала 
участь у наступі  та  боях  в  Одесі.  40  вільних  козаків  під  проводом  Івана  
Шевченка  на станції Помічна об’єдналися з повстанцями отамана 
Козубовського і створили «Курінь Смерті», який діяв на залізниці Помічна-
Вознесенськ.   

Узимку та навесні 1919-го значна частина козаків і старшин з 
Глодосів та інших сіл брала участь у повстанні Григор’єва. Деякі керівники 
вступили до загонів Махна з метою ведення пропаганди національної ідеї. Та 
махновці не сприйняли  ці  ідеї,  тому  вони  втекли  з  махновських  загонів і  
створили  власні повстанські  сили.  Із  приходом  денікінців  вільнокозацькі  
повстанські формування  вели  з  ними  запеклі  бої  до  весни  1920-го.  Після  
встановлення Радянської влади Ф. Мелешко організував повстання в селах 
Злинка, Глодоси, Маркове.  Більшовицькі  війська  жорстоко  придушили  цей  
виступ.  Тільки  у Злинці спалили 400 хат і убили 200 осіб. Рештки 
повстанців добралися до армії УНР,  де  разом  з  козаками  Гулого-Гуленка  
створили  шостий  курінь  Низових запоріжців  1-ї  Запорізької  дивізії.  
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Єлизаветградські  козаки  продовжували боротьбу і у 1921-му. За наказом 
повстансько-партизанського штабу УНР для організації повстання був 
направлений в УСРР В.Г.Новицький.  Він організував підпільну 
вільнокозацьку організацію «Народна помста», до  якої  вступило  більше  
200  осіб.  Чекістам  вдалося  заслати  до  неї  агента  й розкрити організацію. 
У листопаді 1921-го пройшли арешти в Єлизаветграді. У справі  «Народної  
помсти»  фігурувала  51  особа,  11  з  них,  у  тому  числі  брати Новицькі,  
були  розстріляні.  Та  організація  продовжувала  діяти  у  підпіллі, 
керівником її став соратник Ф. Мелешка сотник В. Недайкаша.   

Фактично,  до  початку 1920-го  козацтво    було  знищено  
радянською владою,  а  пам'ять  про  нього  спотворена  радянською  
ідеологією.  25 березня 1920-го радянська влада Росії видала декрет про 
скасування козацьких військових земель, що стало кінцевим пунктом агресії 
радянської Росії проти незалежних козацьких республік.  

 

 
          

СЕВАСТОПОЛЬ  ЗАХИЩАЛИ  ВІЛЬНІ  МАТРОСИ  З  ДЕРЕЇВКИ  І 
КУЦЕВОЛІВКИ 

       
Автор книги «Вільні матроси сіл  Дереївки  і  Куцеволівки»    

Анатолій  Васильович Пивовар народився  у  1958  році  у  Дереївці  
Онуфріївського району,  проживав  у  селі  Червона  Кам’янка 
Олександрійського  району.   

Закінчив  економічний факультет  
Київського  державного  університету  ім.Т.Г. 
Шевченка,    кандидат  економічних  наук.  З  1996  
року працює в Апараті Верховної Ради України.   
      У  1834  році  іменним  указом  Сенату  "Об 
учреждении  вольных  матросских  обществ  или  
цехов  в городах Алешках и Никополе" були 
закладені перші правові підвалини цієї, по-суті 
нової соціальної верстви населення, спрямованої  
на  забезпечення  купецького  флоту  кадрами 
матросів  вітчизняного  походження.  Ті,  хто  
вступав  до матроського  товариства,  звільнялися  
від  сплати  різних повинностей, за що 
зобов'язувалися прослужити не менше 10  років.  
 «Росіяни  ні  разу  не  утримували  своїх  портів,  а 

«героїчно» здавали їх, - говорить  Пивовар. – Захищали їх українські  козаки,  
які  заселяли  села  вздовж  Дніпра. Оскільки вони були «ближчі» до води, то 
їх й призивали на службу на військові кораблі».  
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З  1835 по 1843 рік у Чорноморський флот для проходження 5-річної служби 
було зараховано 859 таких матросів. Під час оборони Севастополя у 
флотських екіпажах нараховувалося 2729 вільних матросів.   

 
Памятник на одному з кладовищ Куцеволівки 

померлим від ран  захисникам  Севастополя  під  час  
війни  1853-1856  років. Припускають,  що  цей  
памятник  встановили  приблизно  у  1905 році.  

  
До  книги  увійшли  документи,  що  

стосуються  вільних  матросів  лише  сіл  
Дереївки  і Куцеволівки  Верхньодніпровського  
повіту  Катеринославської  губернії.  Щодо  
вибору  із усього  складу  матроських  товариств  
саме  цих  поселень,  вони  тривалий  час  були 
взаємопов'язані  спільністю  історичного  
розвитку,  землеволодінь  та  адміністративного 
підпорядкування. При утворенні товариств 
вільних матросів це були найбільш віддалені від 
моря поселення Катеринославської губернії. У 
межах Кіровоградської області, до території якої  
в  даний  час  вони  належать,  це  єдині  з  
колишніх  казенних  сіл  у  її  складі,  де  діяли 
матроські товариства.   

Цікавою є фіксація нагородження 
дереївського вільного матроса Наума Бичка за 
участь у битві  при  Синопі  знаком  військового  
ордена  Св.Георгія.  Враховуючи  належність  
цього вільного  матроса  до  5-ї  флотської  
дивізії,  у  цей  час  він  міг  перебувати  у  складі  екіпажу флагманського  84-
х  гарматного  лінійного корабля "Імператриця Марія" під прапором віце-
адмірала  П.С.Нахімова,  що  єдиний  із  суден  цієї  флотської  дивізії  брав  
участь  у  Синопській битві.  
            Анатолій Пивовар - автор більше десятка книг з історії нашого краю. 
Цікавою є його думка щодо формування назв поселень.  Спочатку їм давали 
мен святих. Та оскільки це затруднювало просторову орієнтацію, згодом 
стали називати іменами ближніх урочищ, річок та інших географічних 
об’єктів. Що стосується поселення Новокозачин, то, на  думку    Анатолія  
Васильовича,  такого  не  існувало,  а  його просто  «видумали  ті  історики,  
які  читають  лекції  учням  та студентам».  Оскільки    останнім  часом    
деякі  політики  знову піднімають питання про перейменування міст України, 
які носять радянські  назви,  Пивовар  вважає,  що  найприйнятнішим  
дляКіровограда є перейменування на Інгулгород.  
 .  
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