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Про що писали місцеві газети краю за кілька
днів і годин до війни
Життя за умов «закручування гайок»
Від цієї чорної історичної дати нас відділяє майже 80 років. Народжені після війни
українці найбільше знають про неї з розповідей своїх батьків, а пізніші покоління –
з підручників, книг і кінофільмів. Втім, в останніх, особливо за радянську добу,
багато неправди.
А от про те, що зафіксували про цю пору за гарячими слідами подій тогочасні
«літописці сучасности» - журналісти районних газет, майже нічого не знаємо. Адже
ті підшивки на сьогодні є рідкісними і малодоступними навіть для дослідників.
Спробуємо відтворити картинки життя містечок і сіл Ніжинської округи напередодні
і в першу пору німецької окупації. Основним джерельним матеріалом до цієї теми
слугуватимуть підшивки районних газет Ніжина, Лосинівки та Носівки.

Напередодні війни, як і в попередні роки, знекровлений після репресій і
голодоморів 20-30-х років чернігівський люд продовжував тяжко працювати. І
продовжував вірити обіцянкам влади, що незабаром життя стане кращим, що
комуністичний рай уже не за горами. Орали здебільшого коровами та волами.
Мішки і збіжжя носили на плечах. Конярська галузь після голодомору
відроджувалася слабо.
Керівництво країни, яка пережила страшні лихоліття сталінських репресій та
голодомору, продовжувало «закручувати гайки». Тепер, після знищення так званих
ворогів соціалістичної революції зсередини, цьому закручуванню було інше
пояснення – загроза війни.
Фактично непоміченим для читачів місцевої преси був опублікований у центральних
друкованих виданнях Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940
року «Про перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий
тиждень і про заборону самочинного полишення роботи робітників і службовців з
підприємств і установ».
Згідно з цієї постанови, за прогул без поважної причини людина передавалася до
суду, який призначався невідкладно. Вироком такого суду мало бути покарання на
шість місяців виправно-трудових робіт з утриманням на користь держави чверті
заробленої таким робітником платні. До в’язниці можна було потрапити і через
добровільне звільнення без дозволу начальника та спробу переходу на іншу
роботу.
Після запровадження в дію цього документа державні резерви, як і в тридцяті роки,
все більше стали поповнюватися майже дармовою робочою силою.
Щоправда, це стосувалося здебільшого населення міст. Селяни й далі були
«намертво» зв’язані колгоспною панщиною. Робочі дні, особливо на тваринницьких
фермах та в гарячі сезони посадки, обробітку і збору врожаю, там від початку були
ненормовані, вихідних у колгоспі не існувало.
Добровільно податися до міста також не виходило – українські селяни позбавлені
були (фактично до кінця 60-х років ХХ століття) права мати паспорти, без яких на
міську роботу влаштуватися було неможливо. Щоправда, пізніше, вже по війні,
держава вимушено запровадила вихідцям із села так звані ліміти для роботи на
промислових підприємствах, де не вистачало робочих рук. Це породило добре
описане в літературі та показане в кінематографі явище «лімітників». Такі
отримували за 10-15 літ очікування черги житло й офіційно ставали городянами,
добровільно перейшовши на російську мову спілкування, - у такий спосіб
показуючи своїм колишнім однокашникам-селюкам свою «вищість».

Влада ніколи не говорила з народом мовою правди
Тримаю в руках останнє «мирне число» лосинівської районної газети «Ударний
Труд» від 20 червня 1941 року.

За два дні до початку війни в районній газеті жодного слова про загрозу
вторгнення
Читати ці традиційні чотири шпальти
переживання, напевне, ніхто не зможе.

тепер

без

особливого

емоційного

Чому?
На поріг дому уже стукала війна, неминучість якої натоді вже була зримою, до якої
слід було готуватися заздалегідь. І місцеві партійні начальники через свою пресу,
яка завжди слухняно виконувала всі вказівки представників сталінського
партійного проводу, зобов’язані були говорити з населенням мовою правди, якою б
гіркою вона не була. Газета передусім мала готувати свого читача до життя в
умовах війни.
Однак цього не було ні перед раптовою окупацією всієї України, ні після.
Ідеологічні лозунги, політична тріскотня, нотації й заклики, цифри й показники,
критичні стріли і категоричні вказівки, розноси відстаючим і тим, хто не впорався з
тими показниками, – ось чим переповнене останнє число передостаннього мирного
дня мешканців краю.
На всю першу шпальту – черговий категоричний заклик до читачів: «Всі як один
передплатимо позику Третьої П’ятирічки!».
Отож, практика добровільно-примусового викачування із селянських господарств
останнього добра продовжувалася. І якщо у 20-30-х роках таким був хліб, так на
початку 40-х - останні копійки.

Питання про хід реалізації державної позики в селах району було чи не головним
для газети. От і в аналізованому числі газети про це – відразу дві шпальти.
Подається аналіз у розрізі кожного колгоспу, кожної сільської ради.
Наведу короткий витяг: «Успішно проходить позика в колгоспах «Комінтерн»
(Шняківка), де охопили підпискою 287 чол. на суму 31705 крб., ім. 1 травня
(Макіївка) – 210 чол., ім. Чапаєва (Макіївка) – 200 чол. Відстають у реалізації
позики села: Даніно, Сальне, Галиця, Леонідівка, Вікторівка.

Прилуцький технікум обіцяв вступникам із села
безкоштовне харчування
Якщо облишити всю ту ідеологічну обробку, якою селяни нерідко ігнорували, а то й
мовчазно зневажали, то зі сторінок цього числа можна розгледіти й інші грані життя
української глибинки, що були поза межами колгоспів.
Такою не ідеологічною вийшла четверта шпальта газети. Тут здебільшого
вміщувалися оголошення. Прилуцький ветеринарний технікум запрошував
випускників сільських шкіл Лосинівщини подавати документи до вступу на перший
курс. Усіх обіцяли забезпечити гуртожитком та надати добре харчування в
технікумівській їдальні. Можна було не їхати до Прилук для здачі документів, а
надіслати їх поштою. У цьому випадку до конверта просили додавати поштових
марок на 30 коп.
Хвилю емоційних асоціацій викликає, скажімо, ось це рекламне оголошення,
подане на завершення четвертої шпальти «районки». Повідомлялося про концерт
капели бандуристів під керівництвом Л. А. Чика. Він мав відбутися в районному
колбуді в суботу, 21 червня о 10 годині вечора (тоді всі «кіна» й концерти
починалися не раніше десятої вечора, коли колгоспники повернуться з полів і ферм
та попорають домашню худобу). Ціна квитків на концерт – від 1 до 3 крб.

Концерт у райколбуді
Перед очима неважко уявити картину.
Зала райколбуду того теплого червневого вечора вкрай переповнена. Злагоджене
тремтіння натягнутих струн бандур і тужливо-бравурні слова народних пісень в час
виконання кожного номера програми, що розворушив душі численних слухачів,
закінчилося за північ. Та молодь, як зазвичай і в інші суботи, не поспішала
розходитися по домівках.

Реклама про концерт бандуристів в райколбуді в останню мирну ніч

Теплої літньої ночі хлопці й дівчата розбрелися довкола клубу, в Шевченковому
районному парку, що поруч, або й далі понад річечкою Лосинівкою, що споконвіку
тихо й безжурно несе свої води до данинської Дівиці. Вони зазвичай весело й
голосно спілкуються між собою: мріють і будують плани за завтра, жартують,
співають.
Хтось обговорює сценарій випускного шкільного балу чи нову сукню до нього.
Хтось, можливо, вперше відважився поцілувати свою дівчину.
Хтось признався в коханні…
Погляньмо на годинник, коли скінчився той незабутній концерт бандуристів.
Перевалило за північ. Стрілки годинника вказували на початок довго дня - 22
червня. Над Лосинівкою, на усім ніжинським краєм виплітала свої чарівні шати
тепла й зоряна літня ніч.
Остання мирна українська ніч.
До початку бомбардування німецькими літаками Києва, а згодом і західних районів
Чернігівщини залишалися лічені години…

«Війна» біля порогу домівки
Німецькі бомбардувальники, безперешкодно прорвавши радянське небо на
польсько-українському кордоні, випустили перші важкі бомби на Київ 22 червня
1941 року о четвертій годині ранку. Знайомим мільйонам людей голосом диктора
Левітана по Всесоюзному радіо Москва о шостій годині ранку оголосила про
початок війни.
Лосинівська районна газета «Ударний Труд» повідомила мешканців району про
початок війни в числі, що побачило світ 24 червня. Це число, як і всі попередні,
доправлялося в села району разом з іншими газетами та журналами (обласними,
республіканськими і центральними) традиційно по полудні.

Число лосинівської районної газети «Ударний Трут» на третій день війни
Перегорнемо й ми чотири сторінки цього, тепер уже єдиного архівного, числа
газети, аби бодай приблизно відчути ту атмосферу тривоги, страху й
невизначеності, що на довгі місяці поселилися в темних закутках кожної хати.
Газета вийшла під набраною великим шрифтом закличною і дещо заспокійливою
«шапкою»:
«Німецька фашистська
кліка напала на нашу країну.
організованістю,
зміцненням
дисципліни
праці
відповімо
кровожерливих фашистів. Ворог буде безпощадно розгромлений».

Більшовицькою
на
вихватку

Під цією інформацією подано текст виступу по радіо заступника Голови РНК СРСР і
народного комісара закордонних справ товариша Молотова В. В. за 22 червня та
три Укази Президії Верховної Ради СРСР: «Про оголошення в окремих місцевостях
СРСР воєнного становища», «Про затвердження положення про військові трибунали
в місцевостях, оголошених на воєнному становищі і в районах воєнних дій» та «Про
мобілізацію військовозобов’язаних».

Указ про мобілізацію
В останньому указі йшлося про те, що мобілізації підлягають військовозобов’язані,
які народилися з 1905 по 1918 рік включно.
Першим днем мобілізації вважався день 23 червня 1941 р.
Цікава деталь: це число газети прийшло до передплатників у вівторок по полудні,
коли села й міста краю вже провели раннього ранку своїх чоловіків-захисників на
фронт. За не уточненими даними, в той день, скажімо, з Данини було
відправлено на збірний пункт залізничної станції Ніжин понад півтисячі
чоловіків віком від 23 до 36 років.
Тоді ні ті призовники, ні їхні батьки, дружини, діти, наречені не могли й
здогадуватися, що ця страшна війна триватиме майже чотири роки, а додому після
її закінчення пощастить повернутися, здебільшого пораненим, рідко – цілим, лиш
кожному четвертому.

Мітинги із заготовленими наперед виступами
На другій шпальті цієї газети - добірка матеріалів про мітинги, які влада
організувала практично в кожному селі 22 червня.
Скажімо, Лосинівському райколбуді зібралося в той день близько 500 трудящих
селища – колгоспників, робітників і службовців.

Репортажі з мітингів, де трудящі говорили з написаних руками районного
начальства папірців
А ось як передає газета атмосферу мітингу в селі Макіївці, де зібралося понад 300
колгоспників:
«З ненавистю до кроврожерливих фашистів і з любов’ю та відданістю справі
соціалістичної батьківщини, справі комуністичної партії і вождю народів товаришу
Сталіну звучали слова виступаючих тт. Довгопола О. В., Окостня Й. К., Кобка П.
О».

Варто навести ще два витяги з репортажів про такі мітинги.
У Вікторівці:
«У прийнятій резолюції колгоспники зобов’язалися з ще більшим піднесенням
працювати на колгоспних ланах…».
У Татарівці:
«В одностайно прийнятій резолюції вони зобов’язалися ще тісніше згуртувати свої
лави навколо більшовицької партії і вождя всіх трудящих товариша Сталіна.
Дружною стахановською працею добитися високих показників у піднесенні
урожайності всіх культур, добре закінчити прополку, добре підготуватися і
провести збирання врожаю. По першому заклику партії і уряду усі як один
зобов’язалися ринутися на ворога і стерти його з лиця землі».
Переконаний: кожному нинішньому читачеві ось цих цитат, - молодому і старшому,
хто знайомий із історією України бодай зі шкільних підручників, буде незатишно на
душі.
Як і в страшні 20-30-ті роки, в цих текстах знову те ж саме: фальшиві, бездушні,
далекі від реальних справ, пустопорожні ідеологічні фрази, що вже не викликали в
простих людей ніякої довіри. Знову – заклинання у вірності рідному товаришу
Сталіну й тверді запевнення «стерти ворога з лиця землі».
- Чим? – виривалося з вуст чи не кожного, але так же кожен боявся запитати на тих
мітингах. - Зношеними на фермі вилами чи обезсиленими від щоденної непосильної
праці руками?
Складається враження, що працівники газети, які готували до друку такі
«репортажі» з місць, зовсім не орієнтувалися в тому, яку реакцію викликатимуть у
сільських читачів подібні тексти.
Втім, як і раніше, газетярі були всього лиш «підручними партії» й сліпо виконували
передусім її вказівки, видаючи бажане за дійсне.
Як і раніше, організатори мітингів (зазвичай це були уповноважені представники
райкомів партії, яких начальство масово напряло в села для безумовного
проведення своєї лінії) давали виступаючим заготовлені наперед папірці для їх
озвучування.
Такі організатори справді навчилися вкладати в уста селян партійну програму дій
(як у випадку обіцянки «добре підготуватися і провести збирання врожаю»), але
нездатні були реально оцінити ситуацію й бути справжніми провідниками мас тоді,
коли цього гостро потребував критичний момент.
Відбувши акцію з організованими мітингами, районні газети й далі продовжували
«експлуатувати» виробничу тему: повідомляли про перевиконання виробничих
норм, закликали посилити соціалістичне змагання у трудових колективах.
Типовий приклад: на четвертий день війни в числі від 26 червня вміщується замітка
«Перевиконанням плану зміцнимо свою вітчизну». Йдеться про будні міжколгоспної
артілі з ручної вишивки «Стахановка»: «Найкраще і далі працює Данінська бригада
(бригадир Дворська П. Р.), де піврічний план перевиконаний. Кращі показники в
цій бригаді мають вишивальниці Сердюк М., Шимка Т., Литвин О., Яловська О.
Перевикнал и піврічний пан і шатурська бригада (бригадир Сюр М.), а також
рівчак-степанівська та гармашська бригади».

Влада залишила народ напризволяще
Та ворог був уже на порозі.
Радянські війська відступали, а населення залишалося на поталу окупантам. І
відповіді на запитання: що робити на випадок, коли ворог захопить села
району, не давали селянам ні газета, ні численні начальники з колгоспу чи
райкому, без вказівок і контролю за виконанням яких досі не обходилося
жодне мало-мальське діло в полі чи на фермі. Тепер про села просто
забули.
І в цьому самі ж селяни в чергове переконалися, коли залишилися сам на сам у
виконанні недолугої вказівки того ж райкому партії терміново евакуйовувати все
колгоспне майно в… Саратовську область.
Влада втекла в евакуацію першою, давши на прощання в колгоспи вказівку
евакуйовувати вглиб Росії не лише колективну техніку, молочне стадо, а й …
ранкове молоко.
***
Як відбувалася евакуація корів та майна колгоспів району в ту далеку російську
область читач може довідатися з наступної розповіді.
Детальніше за цієї темою: М. Тимошик. Село. У 2-х т. Т. 2. Трудний шлях
відмосковлення. К.: Ярославів Вал, 2017. 580 с.
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