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3 1950 РОКу  уКРАїнціВ дО 
КРИМу сТАлИ пеРеселяТИ
цілИМИ селАМИ, 
КОлгОспАМИ, БРИгАдАМИ 4

«Дух наш 
пречистий, 
Дух наш 
нароДний…»
Дух наш пречистий, дух наш 
народний,
Над нами сходить в сю мить 
сьогодні.
На крилах в’ється,
В сльозах сміється.
І сльози щастя, обмивши рани,
Пливуть потоком, несуть кайдани.
Сьогодні дух наш зійшов над нами,
Ввійшов, влетів нам в серця 
пташками.
У душах б’ється,
У слові ллється.
О день преславний, блаженні миті,
Сьогодні з духом святим ми злиті!
О, поведи ж нас, лицарський духу,
По вільній стежці життя і руху.
На тихі води,
На ясні зорі.
І в цю велику, [страшну] годину
З’єднай в єдину всю Україну!

Олександр Олесь
(19 грудня 1918 р.)

до днЯ соборності

№ 4
27.01.2017

шановні 
переДплатники!
Минулого року під час на-
шої передплатної кампанії 
силами активістів була 
оформлена передплата для 
державних службовців, ди-
пломатичних установ, на-
родних депутатів та гро-
мадських організацій. Тож 
хочемо повідомити всім, 
хто тримає «Кримську світ-
лицю» в руках вперше, що 
робота нашого часопису 
спрямована, насамперед, 
на актуалізацію в інформа-
ційному полі теми Криму як 
природної складової Украї-
ни, формування інформа-
ційної бази для українсько-
го державотворення в Кри-
му, висвітлення зв’язків 
Україна – Крим через куль-
турні, соціальні, історичні, 
спортивні та інші паралелі. 
Читайте та передплачуйте 
газету «Кримська світли-
ця», зробіть свій внесок у 
деокупацію Криму! 
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Окремішність нашої 
частини європи від 
решти материка на за-
мулене око «природ-
на», бо мало хто з 
українців має досить 
власного досвіду її, 
європи, близькості та 
доступності. це ніби 
геть інший світ, не 
стільки за кілометра-
ми, скільки за часами. 
Мандри заробітчан не 
в рахунок, і автостоп 
ні до чого – йдеться 
про природний навіть 
не зв’язок, а органічну 
цілісність. не вдавати-
мемося до спогадів ві-
кової та тисячолітньої 
давнини, про прадавні 
й недавні наші науко-
ві, культурницькі, мис-
тецькі і навіть родинні 
зв’язки, бо на рівні 
особистостей все 
воно нікуди не поділо-
ся. Особливо в царині 
мистецтва: як і сто ро-
ків тому, художників 
вабить париж, звідти 
до нас завітала ірина 
Вишеславська.

МаксиМ дубОв’яз

Гість здалеку, ще й 
рідкісний гість – тож 
поспілкувалися про 
все. Про життя та 
мистецтво, про те, 

що було і що буде. І що від-
булось, а що обірвалося і 
що з цього є і на що споді-
вання, крім як на час. І чи 
вистачить того часу, бо він 
довший, ніж одне життя, а 
надія обіймає все. 

Пані Ірина – донька пое-
теси Агнеси Балтаги та Ле-
оніда Вишеславського, того 
самого, який був передос-
таннім володарем футурис-
тичного, вигаданого вели-
ким мрійником Веліміром 
Хлєбніковим, титулу «Го-
лова земної кулі». Відомий 
український поет та куль-
турний діяч Леонід Мико-
лайович народився у Мико-
лаєві, учився в Харкові і Ки-
єві, пройшов Другу світову, 
згодом багато подорожував 
Європою. Подорожувала 
тоді з батьками і донька. 
Народилася пані Ірина в 
Києві, тут і художню освіту 
здобула, хоча навчання роз-

почала в Ленінграді. Мис-
тецтвознавці відносять її 
творчість до постімпресіо-
нізму, її головні напрям-
ки – портрет і жанр, тому 
ілюструє цю статтю не пей-
заж такого близького для 
художниці узбережжя Тав-
риди, а «портрети» квітів 
пензля майстра з легендар-
ного Старого Криму. Це 
містечко, що не на узбе-
режжі, а поблизу від Суда-
ка й Феодосії, найбільш ві-
доме як останній притулок 
романтика О. С. Гринев-

ського, який залишився в 
літературі як Олександр 
Грін. Там його музей, там 
музей Костянтина Паус-
товського, там багато років 
мешкав інший видатний 
українець, чудовий росій-
ськомовний поет Григорій 
Петніков, – другий після 
Веліміра голова земної 
кулі… Частими гостями 
Старого Криму була й ро-
дина Вишеславських. 

Але не з сентименталь-
них почуттів було придба-
но в Старому Криму житло 
подружжям Вишеслав-
ська-Дюран. Чоловік Ірини 
Леонідівни, Жан-П’єр, ка-
пітан корабля, а тепер відо-
мий як фотограф-митець, 
який захоплюється, зокре-
ма, старовинною україн-
ською храмовою архітекту-
рою, виявляється, мав і 
свій вибір:

– пані ірино, а як Ваш 
чоловік-француз 
сприйняв Крим?
– Та це ж саме він, власне, 
його і «сприйняв»! Це все 
через нього! Він же не про-
сто «француз», він майже 
все своє життя жив і пра-
цював на Côte d’Azur, Ла-
зурне узбережжя: Канни, 
Ніцца… Взагалі-то він – 
моряк, в нього порт при-
писки – це Антиби, коло 
Канн. Ми живемо в Анти-
бах. Усі кажуть, що Крим 

схожий на Лазурний бе-
рег… нічого подібного! 
Море, може, й схоже … 
але – кращий берег, берего-
ва лінія – цікавіша!

– у Криму цікавіша?
– Так, цікавіша! Сама при-
рода. 

– це він каже?
– Так! І я це кажу – бо я ж 
там живу. Сама природа ці-
кавіша. А люди, і як це все 
зроблено – жодного порів-
няння, звичайно, нема. Але 
мій чоловік тяжіє до чогось 
такого, як кожна, мабуть, 
літня людина, любить свою 
молодість, каже, що так 
було колись у Франції…

– Тобто Крим сьогодніш-
ній нагадує…
– Південь Франції 50 років 
тому. 

Отакої. Митець – це про-
фесійно гострий погляд, ін-
коли погляд цей знаходить 
у повсякденні таке, що ми 
зазвичай не бачимо. От, при-
міром, «кримський міст»:

– У Києві на одному бере-
зі живе людей, як у Криму. 
А в Києві, подивимось на 
мапу, 5 мостів, і треба ще. 
Коментарі потрібні?

А от старокримські спо-
стереження, розмови з 
людьми, які в Криму були 
просто сусідами:

– Приходили звичайні 
люди, вони шукали роботи, 
а ми саме розгортали експо-
зицію з портретами митців 
українського відродження 
20-х років. Питають, що то 
за люди? А що з ними? А, 
розстріляні… – і так, ніби 
це таке. Я потім тільки 
з’ясувала, що вони пере-
важно є дітьми відставни-
ків, що батьки їхні вперше 
оселились тут. А кримські 
татари – геть інші! Мені мій 
чоловік-француз так і каже: 
найбільші європейці в Кри-
му – це кримські татари…

Вони розпочали створю-
вати в Старому Криму 
культурний центр. І центр 
запрацював майже одразу, 
і приїздили люди з України 
і з Росії, з Франції й з Поль-
щі, і були яскраві плани на 
наступні літа… Але то був 
уже рік 2013. Про проекти і 
плани, що встигли й що 
зробити ще живе надія – 
далі буде.

Постаті

стара ЄвроПа криму
Ірина Вишеславська. Старий Крим. Бульдонежі, 2012 р. Полотно, олія.             Ірина Вишеславська. Старий Крим. Іриси, 2012 р. Полотно, олія
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Це містечко, що не на узбережжі, 
а поблизу від судака й Феодосії, 
найбільш відоме як останній при-
тулок романтика о. с. Гриневсько-
Го, який залишився в літературі як 
олександр Грін. там йоГо музей, 
там музей костянтина паустов-
ськоГо, там баГато років мешкав 
інший видатний українеЦь, чудо-
вий російськомовний поет ГриГо-
рій петніков, – друГий після велімі-
ра Голова земної кулі… частими 
Гостями староГо криму була  
й родина вишеславських
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у квітні 2015 року го-
лова медичної комісії 
севастопольського 
«регіонального відді-
лення Всеросійської 
громадської організа-
ції ветеранів війни, 
праці, Збройних сил і 
правоохоронних ор-
ганів» Василь Конда-
ков під час пленуму 
заявив, що в місті мі-
німум чверть насе-
лення потребує по-
стійної медичної до-
помоги. 

сергій кОнашевич

При цьому він від-
значив наявність 
проблем, які по-
требують якомога 
швидшого вирі-

шення в інтересах цієї групи 
населення: «Очікування у 
черзі до реєстратури полі-
клініки для отримання карт-
ки чи талона до лікаря сягає 
півтори години. Чомусь 
нема телефонного запису до 
лікарів. У поліклініках ніде 
нема інформації, де можна 
отримати рецепти на безко-
штовні ліки». Також, за сло-
вами Кондакова, у 2014 році 
«влада» Севастополя не за-
безпечила протезування зу-
бів 600 ветеранам за 2,5 млн. 
рублів у приватній клініці 
«Севстом», яка… виявилася 
зачиненою: «І гроші пропа-
ли, і люди залишилися без 
відповідної допомоги». Гро-
мадський діяч додав, що клі-
нічна лабораторія полікліні-
ки 1-ї міської лікарні не про-
водить аналізів на ВІЛ, сифі-
ліс і гепатити, посилаючись 
на відсутність реактивів, і 
відправляє пацієнтів до при-
ватних лабораторій, дослі-
дження в яких обходяться 
приблизно у 1,5 тисячі ру-
блів. При цьому присутній 
на пленумі «голова управ-
ління охорони здоров’я» 

Юрій Восканян зазначив, що 
міська медицина «має недо-
ліки у праці, перебуваючи 
на етапі реформування», і 
пообіцяв усі проблеми вете-
ранів вирішити.

Тим часом кримчани ди-
вуються – чому медицину на 
півострові називають або 
страховою, або взагалі безко-
штовною, в той час коли ці 
характеристики дійсності 
практично не відповідають. 
«Родич зараз у лікарні. За всі 
ліки платить, перед операці-
єю оголосили її вартість, але 
під час запису вимагали но-
мер страхового рахунку. Де 
ця хвалена чудова російська 
медицина і навіщо знищили 
те, що було до окупації?». Ці 
та подібні відгуки від меш-
канців Криму можна було 
побачити в обговореннях на 
інтернет-майданчиках у лис-
топаді 2016 року. При цьому 
було відзначено новину про 
ухвалення Кабінетом Міні-
стрів України концепції пе-
реходу на страхову медици-
ну зі 100%-м охопленням гро-
мадян. Саме на українську 
медицину плекають надії ті 
кримчани, що зневірилися в 
очікуванні надання компе-
тентної медичної допомоги. 
«Чекаємо на талони до ліка-
рів по кілька місяців, потім, 
не в змозі терпіти, їдемо на 
материк, за тиждень прохо-
димо повне медичне обсте-
ження», – діляться мешканці 
окупованого півострова.

Втім, виїхати на підконт-
рольну територію можуть не 
всі: одні – через брак коштів, 
інші – через власні уперед-
ження, що часом беруть гору 
над дискомфортним самопо-
чуттям. Тож доводиться «ря-
туватись» некваліфікованим 
обслуговуванням у лікарнях 
і підробками медичних пре-
паратів: зокрема, відомі ви-
падки, коли пігулки для усу-
нення проблем із серцево-су-
динною системою виявля-

лися крейдою в чистому ви-
гляді. Після припинення у 
2015 році постачань україн-
ських ліків анексований пів-
острів перетворився на «від-
стійник» для зливання не 
лише харчових продуктів із 
сумнівною якістю, а й ана-
логічних за дієвістю лікар-
ських засобів.

На той світ кримчан від-
правляють не лише неякісні 
ліки, а й лікарська некомпе-
тентність або і взагалі бай-
дужість. Так, у Сімферополі 
в липні 2015 року кримський 
«слідчий комітет» порушив 
кримінальну справу проти 
співробітників міської лі-
карні № 6, які встановили од-

ній з пацієнток хибний діа-
гноз, внаслідок чого застосо-
вана терапія виявилася не-
успішною, а ускладнення, 
що розвинулися, – смертель-
ними. 25 вересня того ж року 
сімферопольські «слідчі» по-
відомили про порушення 
кримінальної справи за фак-
том смерті 16-річної дівчи-
ни, якій медики бригади 
швидкої допомоги постави-
ли діагноз «ГРВЗ», проте не 
вжили жодних заходів для її 
ушпиталення. Наступного 
дня дівчини не стало.

У травні 2015 року севасто-
польське інтернет-видання 
«Інформер» отримало листа 
від жінки, мати якої померла 

у 1-й міській лікарні. У при-
ймальному відділенні паці-
єнтку, що мала негаразди з 
серцем, приймали понад чо-
тири години, проте навіть не 
надали їй першої медичної 
допомоги. У жовтні того ж 
року в тій же лікарні помер 
31-річний чоловік, який про-
вів у чергах кілька годин із 
сильним болем, вислуховую-
чи хамські коментарі персо-
налу: перед цим 40 хвилин 
йому довелося чекати на 
бригаду швидкої допомоги, 
потім півтори години чекати 
на направлення на УЗД, ще 
стільки ж – у черзі на УЗД, 
ще 40 хвилин – у черзі до 
рентген-кабінету.

В середині грудня 2016 
року кримські «слідчі» пе-
редали до «суду» справу хі-
рурга Старокримської ра-
йонної лікарні, який ще в 
березні поставив пацієнто-
ві хибний діагноз, що при-
звело до смерті.

Наразі ж існуючі пробле-
ми в галузі охорони здоров’я 
кримська «влада» намага-
ється вирішувати, дивним 
чином поєднуючи допомогу 
Божу, адміністративну і лі-
карську. Так, на 11 і 25 груд-
ня 2016 року «голова міської 
адміністрації» Керчі Воло-
димир Подліпенцев анонсу-
вав благодійний консульта-
ційний прийом мешканців 
міста, який він пообіцяв про-
вести «за фахом» – як лікар-
ортопед з захворювань і 
ушкоджень опорно-рухового 
апарату. Здивування викли-
кає місце прийому пацієнтів 
«мером»-лікарем: храм на 
честь Святителя Луки. Та-
кож «на численні прохання 
громадян» Подліпенцев при-
йматиме хворих двічі на мі-
сяць у недільній школі при 
кафедральному соборі Івана 
Хрестителя. На таку практи-

ку його благословив митро-
полит Феодосійський і Кер-
ченський (УПЦ МП) Платон. 
При цьому мешканці Керчі 
зазначають, що у полікліні-
ках неможливо добитись 
якісного лікування, а само-
стійно пробитися до висо-
кокваліфікованих лікарів 
просто немає можливості, 
тому останньою надією для 
них залишився особистий 
прийом у «голови» міста.

5 грудня 2016 року началь-
ник кримського центру трав-
матології та ортопедії, роз-
ташованого на базі Сімферо-
польської міської лікарні 
№ 6, головний позаштатний 
ортопед-травматолог крим-
ського «мінздоров’я» Юрій 
Дорофєєв повідомив, що ке-
рована ним установа перепо-
внена і нових хворих при-
ймати не в змозі, тож пра-
цює виключно за екстрени-
ми викликами. При цьому 
Дорофєєв запевнив, що 
центр дасть раду з потоком 
пацієнтів, оскільки «травма-
тологія» 6-ї лікарні надає 
йому додаткові ліжка. Воче-
видь, із запозиченням кер-
ченського досвіду практики 
лікування у церквах сімфе-
ропольські «посадовці» та 
лікарі зволікають.

У середині грудня 2016 
року в кримській «прокура-
турі» заявили, що реагують 
на проблемні питання в галу-
зі охорони здоров’я, поруше-
ні активістами кримського 
«відділення Загальноросій-
ського народного фронту». 
Серед них: черги у реєстрату-
рі та на проведення діагнос-
тики, брак фахівців вузького 
профілю, невдоволеність па-
цієнтів якістю надання ме-
дичної допомоги та затрим-
ки отримання пільгових пре-
паратів через складнощі про-
цедури та відсутність ліків.

криМсЬка МеДиЦина: 
сПодіваннЯ без 
надії. Частина 4

Медичне обслуговування – тільки з російським паспортом і полісом 
обов’язкового медичного страхування

Керченський «мер»-лікар Володимир Подліпенцев на прийомі

тим часом кримчани дивуються – 
чому медиЦину на півострові на-
зивають або страховою, або вза-
Галі безкоштовною, в той час 
коли Ці характеристики дійсності 
практично не відповідають. «ро-
дич зараз у лікарні. за всі ліки 
платить, перед операЦією оГоло-
сили її вартість, але під час запи-
су вимаГали номер страховоГо ра-
хунку. де Ця хвалена чудова росій-
ська медиЦина і навіщо знищили 
те, що було до окупаЦії?»

сПрави медиЧні

Боже 
поМожи!
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(ПродовженнЯ)

Ще цікавішим документом 
є протокол загальних збо-
рів колгоспу ім. дзержин-
ського у с. Рижів Чуднів-
ського району Житомир-
ської області. Крім усього 
сільського та районного 
керівництва, на загальних 
зборах з майже 90-відсо-
тковою явкою був присут-
ній представник з крим-
ського колгоспу ім. Кірова 
(Зуйський р-н). Він грав 
роль агітатора. 

ПетрО вОльвач,  
дійсний Член нтШ, Член 
нсПу, заслужений діЯЧ 

науки і техніки ар крим, 
кримЧанин із 60-ріЧним 

стажем

Протокол підготували для 
звітності перед районом, 
областю та столицею з 
дотриманням канцеляр-
сько-бюрократичних ви-

мог. Була авторитетна президія у 
складі голови колгоспу та голови 
сільської ради, районного началь-
ства, місцевих ветеранів праці та 
емісара – агітатора з Криму.

Як водиться за усталеним прото-
колом таких організованих зібрань, 
першому надали слово рижівсько-
му ветерану колгоспного руху, яко-
го попередньо закинули до Криму. 
Він, зокрема, повідомив: «Сьогодні 
стоїть питання на зборах про пе
реселення нашого колгоспу в Крим
ську область. …В цьому колгоспі є 
4574 га землі, колгосп має 60 га сад
ка, 45 га города, 45 га посіву тютюну 
і 800 га випасів і луків, колгосп та
кож сіє і садить розу, шалфей і другі 
цінні масляничні культури, які 
колгоспу дають великі прибутки, 
звідусіль колгоспники одержують 
велику грошову оплату на трудо
дні. В колгоспі є також 450 вуликів, 
земля в колгоспі дає великий уро
жай. Колгоспники цього колгоспу 
живуть культурно і заможно. Цей 
колгосп має великі перспективи в 
майбутньому, але за відсутністю 
достатньої кількості робочої сили 
колгосп не в силах використати ті 
багатства, які він має. Я закликаю 
всіх колгоспників всі як один пересе

литися в Кримську область» (циту-
ється мовою оригіналу).

Не залишився в боргу і пред-
ставник зуйського господарства:  
«…Значним тормозом в розвитку 
нашого колгоспу є відсутність робо
чої сили і наш колгосп в значній 
мірі не може використати на по
вну потужність тих багатств, що 
має колгосп. …Облвиконком і Об
ком партії враховуючи заслуги Ва
ших колгоспників в період Великої 
Вітчизняної війни рекомендував 
нашому колгоспу прийняти Ваш 
невеликий колгосп ім. Дзержин
ського в нашу сім’ю і сьогодні обгово
рюючи питання про переселення, я 
думаю, що всі як один це важливе 
рішення Партії і Уряду про поліп

шення добробуту колгоспу і кол
госпників схвалите одностайно і по 
приїзду в наш колгосп надасте нам 
допомогу в використанні тих ба
гатств, які до цього часу нашим 
колгоспом ще не використані» (пра-
вопис оригіналу збережено).  

До схвальної пропагандистської 
акції долучились і голова місцево-
го колгоспу, і голова сільської ради, 
і, як водиться, передова доярка. 
Вона вже також відвідувала крим-
ське господарство. Агітація та пар-
тійний натиск виявилися такими 
потужними, що з 146 присутніх кол-
госпників 96 осіб проголосувало за 
переселення, а 50 – проти нього.

Досить промовисто, що ніхто з 
колгоспників, присутніх на цих 
руйнівних для себе зборах, не поці-
кавився ні долею села, ні долею зе-
мель, які вони мали покинути. Ма-
буть, така цікавість була для всіх 
вельми небезпечною. Адже на збо-
рах були присутні і не заявлені у 
протоколі представники енкаве-
дистських структур. Збори ухвали-
ли: «Схвалити постанову Ради Мі
ністрів СРСР про переселення в 
Кримську область і повністю в 
складі колгоспу переселитися в кол
госп ім. Кірова Зуйського району 
Кримської області. Просити ви
конком Чуднівської райради депу
татів трудящих затвердити 
наше рішення і підняти клопотан

ня перед виконкомом Житомир
ської Обласної ради депутатів тру
дящих переселити колгосп ім. Дзер
жинського в Кримську область» 
(правопис оригіналу збережено).  

Переселенці вирішили: виділи-
ти будівельну бригаду із членів 
колгоспу ім. Дзержинського у скла-
ді 45 осіб.

Всього лише за 1951 рік до Крим-
ської області з Вінницької та Сум-
ської областей відправили майже 
4600 осіб. Крім того, для перевико-
нання плану в рахунок 1952 року з 
Київської області додатково пере-
селили ще 69 сімей (275 осіб), а з 
Житомирської – 23 сім’ї (91 особу). 
Тож скільки потрібно було загуби-
ти українських сіл та колгоспів, 
щоб виконати та перевиконати зло-
чинні накази Кремля?

А вказівки та накази з Москви та 
Києва були дійсно злочинними. До 
таких антилюдських дій не вдава-
лися навіть німецькі окупанти. 
Адже за вказівкою із Москви Київ-
ська обласна рада 5 грудня 1951 року 
приймає ідіотське рішення про пе-
реселення бригади колгоспу ім. Пе-
тровського Розважівського району 
в колгосп «Шлях комунізму» Біло-
гірського району. Виконавчій владі 
Розважівського району ставиться 
завдання забезпечити організацій-
не та практичне керівництво демон-
тажем як житлових, так і надвірних 

будівель усієї бригади та колгосп-
ників, маркування конструкцій та 
перевезення їх до залізничної стан-
ції та завантаження у вагони для по-
дальшого перевезення до Криму. 
Партійні та радянські органи перед 
беззахисними, позбавленими жит-
ла людьми ставлять ще одне неймо-
вірне завдання: «Велику рогату ху-
добу, молодняк та коней доправити 
до станції завантаження перегоном, 
забезпечивши худобу на всьому 
шляху кормами та доглядом за ді-
йними коровами». Навіть улітку 
таке завдання виконати за корот-
кий термін було б досить складно. 
Але це все відбувалося у розпал лю-
тої зими, а бригади з переселеним 
майном та худобою наказувалося 
доставити не пізніше 15 грудня. А 20 
грудня потрібно було надати звіт 
про виконання завдання.

Про масштабне переселення 
українців до Криму та інших регіо-
нів РРФСР упродовж 1949-1951 рр. 
свідчить довідка управління спра-
вами Ради Міністрів УРСР за цей 
час. З України переселили 13111 сі-
мей або майже 52 тисячі осіб. Лише 
в 1952 році з Житомирської, 
Кам’янець-Подільської, Київської 
та Сумської областей станом на 1 
листопада було переселено майже 
780 сімей з 16 колгоспів та бригад. 

У 1953 році в колгоспи та радгос-
пи Кримської області лише з Черні-
гівської області було переселено 
600 сімей, в колгоспи Приморсько-
го краю – 800 та Сахалінської облас-
ті – 400, тобто понад 7200 осіб; з них 
до Криму направили майже 800 сі-
мей (понад 3200 осіб). Темпи пере-
селення українців до Криму щоро-
ку зростали. У 1953 році кримський 
трест бавовнярства відмовився 
приймати 124 сім’ї переселенців з 
Чернігівщини, оскільки бавовну на 
півострові перестали вирощувати.

На 1954 рік до Криму планувало-
ся переселити з Сумської та Черні-
гівської областей близько 1200 сімей 
(майже 5000 осіб). Зауважимо, що 
упродовж 10 років (з 1944 до 1954 рр.) 
колосальні витрати українців при 
переселенні до Криму, який перебу-
вав у складі РРФСР, відбувалися за 
рахунок України та українського 
народу. Це був ще один хитрому-
дрий план імперського Кремля, щоб 
знищити генофонд нації, знекрови-
ти і впокорити український народ. 

3 1950 року українців до криму 
стали ПереселЯти цілими селами, 
колгосПами, бригадами

Переселенці до Криму з Полтавщини. с. Зуя, 1928 р. 

Переселенка до Криму з Західної України 
(с. Степове Первомайського району, 
початок ХХ ст.)

Як це було…

про масштабне пе-
реселення україн-
Ців до криму та ін-
ших реГіонів ррФср 
упродовж 1949-
1951 рр. свідчить 
довідка управлін-
ня справами ради 
міністрів урср за 
Цей час. з україни 
переселили 13111 сі-
мей або майже 
52 тисячі осіб
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Отже, після 16 січня 
під контролем черво-
них залишався тільки 
Керченський півост-
рів. З 28 січня до 
19 травня ця вузька 
смужка перешийку 
офіційно йменувала-
ся Кримським фрон-
том. Що стало причи-
ною невдачі потужно-
го десанту? Адже чи-
сельна перевага була 
на боці радянських 
військ. у першому 
ешелоні нараховува-
лося понад 80 тисяч 
бійців – для порівнян-
ня: 6 червня 1944 року 
в нормандії союзники 
висадили 156-тисяч-
не військо. 

валерій 
верхОвський,  

ханс баутенбах

Відсутність не про-
сто шпиталів чи 
можливості еваку-
ації поранених, а й 
самої думки про 

повноцінне медичне забез-
печення військ не лише 
призводить до надмірних 
людських втрат. Мораль-
ний дух того, хто відчуває 
ставлення до себе як до од-
норазового об’єкта, ніколи 
не буде по-справжньому бо-
йовим і переможним. 

Так чи інакше, в усіх ар-
міях світу є елітні добро-
вольчі підрозділи, котрим 
доручають найбільш небез-
печні завдання. Але в Чер-
воній армії смертниками 
мусили бути всі, крім штаб-
них генералів.

Відсутність засобів ППО 
свідчить про некомпетент-
ність командування, що го-
тувалося до попередньої ві-
йни із кавалерійськими 
підходами до тактики та 
стратегії.

Погано налагоджена 
була взаємодія між армія-
ми, а також між десантом і 
флотом. Весь радіообмін 
був відкритим, і німці мо-
гли прослуховувати всі пе-
реговори радянських 
військ. У першій частині 
ми писали про те, що німці 
ще 1 грудня 1941 року зна-
ли, де буде висаджуватися 
радянський десант. Так 
сталося не завдяки яко-
мусь супершпигуну, ко-
трий, проникнувши у саме 

серце радянського штабу, 
викрав секретну мапу. 
Просто у німців добре на-
лагоджена була радіотех-
нічна розвідка. У своєму 
розпорядженні радянські 
війська її не мали.

Що складніша тактична 
обстановка, то менші сили 
має у своєму розпоряджен-
ні начальник, то більше 
його потяг до втручання у 
парафію підлеглих йому 
командирів. Але вирішаль-
не значення матиме лише 
те, наскільки він поклада-
ється на підлеглих. Два 
принципи визначають ні-
мецьку тенденцію ідей з ви-
школу: «Солдат може дія
ти на війні лише так, як 
він навчився у мирний час», 
а також: «Не вчіть солда
та всьому, що він мусить 
забути першого ж дня, 
коли потрапить у реальні 
бойові дії».

Особливої переваги ке-
руванню військами у нім-
ців надавало те, що підле-
глим командирам давалася 
максимальна свобода при-
йняття самостійних рі-
шень, до них доводилися 
завдання, а спосіб виконан-
ня вони могли обирати на 
власний розсуд. Цим прин-
ципом німецьке військове 
мистецтво з часів Мольтке 
відрізнялося від традицій 
Червоної армії. Радян-
ським командирам началь-
ство не лише не давало сво-
боди в оперативних і так-
тичних питаннях, але до 

того ж їм надавалися розло-
гі та детальні вказівки сто-
совно способів виконання 
поставленого завдання. 
Або ж тактичні дії вміщу-
валися у мертву схему. Нім-
ці вважали такий метод 
шкідливим.

Друга світова війна – це 
не просто блискавична ві-
йна, це війна маневрена. 
Маневрена війна вкрай за-
лежить від комунікаційних 
ліній, якими проходять усі 
види постачання. Гори й 
висоти мають особливу цін-
ність. З них зручно спосте-
рігати за ворогом, недарем-
но їх по-військовому нази-
вають «ключовими района-
ми місцевості». Той, хто їх 
контролює, контролювати-
ме й довколишню місце-
вість, а також триматиме у 
безпеці власні комунікації.

Велике значення має 
партизанська, розвідуваль-
на та диверсійна діяль-
ність. Але в 1942 році у ра-
дянських сил порушена ко-
ординація і права рука не 
відає, що чинить ліва: 
Кримський фронт веде 
свою війну, йому не до дій 
кримських партизанів. У 
Приморської армії, що обо-
роняє Севастополь, також 
своя війна. Для місцевого 
населення німецька окупа-
ція не гірша за окупацію 
більшовицьку, воно не 
сприймало так званих «пар-
тизанів», що впали з неба 
на радянських парашутах, 
за своїх. 

Що являв собою «парти-
занський загін» у Криму: «9 
січня 1942 року в районі міс
та Старий Крим окремим 
парашутним батальйо
ном Кримського фронту 
була викинута спецгрупа 
парашутистів під коман
дуванням сержанта Юр
генсона. Вантажні пара
шути віднесло за гору Агар
миш і група лишилася без 
радіостанції, продоволь
ства та боєприпасів…».

Сержант державної без-
пеки – це звання, що відпо-
відає армійському лейте-
нанту. Сержант-чекіст очо-
лює групу з бійців радян-
ських повітрянодесантних 
військ – це можна назвати 
класичним визначенням 
радянської гібридної вій-
ськової сили.

«Місцеве татарське насе
лення успішно озброюєть

ся… німцями, мета – бо
ротьба з партизанами. 
Слід вважати, що найближ
чим часом вони почнуть 
практикуватися у боротьбі 
з нами. Ми готові до цього, 
хоча розуміємо, що озброєні 
татари значно небезпечні
ші, ніж німці та румуни», – 
доповідав начальник Друго-
го партизанського району 
старший лейтенант держав-
ної безпеки І. Генов 31 січня 
1942 року.

Село Коуш стало симво-
лом опору кримських татар 
радянським «партизано-
чекістам».

«Коуш… Скільки кращих 
людей, патріотів втрати
ли ми внаслідок зрадниць
ких дій більшості мешкан
ців цього села!» – згадував 
командир партизанської 
бригади капітан державної 
безпеки Л. Віхман. Зверніть 
увагу, – капітан державної 
безпеки. А заступник на-
чальника штабу Кримсько-
го партизанського руху Є. 
Попов узагалі запропону-
вав: «Зрівняти Коуш з зем
лею», – аби полегшити бо-
ротьбу «партизан». Адже: 
«Власними силами парти
зани цей і деякі інші населе
ні пункти взяти не в змозі, 
тому що вони… міцно укрі
плені». Тож замість справж-
ньої диверсійної та розві-
дувальної роботи «партиза-
ни» воювали з місцевим на-
селенням. Чекісти продо-
вжували чинити так, як 
звикли всі попередні двад-
цять п’ять років, – боролися 
з власним народом, задля 
безпеки держави від місце-
вого населення.

Зрівняти Коуш з зем-
лею – через два роки комі-
сарам цю мрію вдалося 
здійснити. Сталінський ре-
жим звинуватив у зрадни-
цтві кримських татар. Як і 
в українців, як і в усіх на-
родів СРСР – одні воювали 
у Червоній армії, інші 
співпрацювали з окупанта-
ми… Не варто забувати, що 
з окупантами співпрацю-
вали й кримські росіяни, 
очевидно, треба було де-
портувати їх також. Нато-
мість Йосип Віссаріонович 
височайше відзначив, віта-
ючи країну з новим 1946 ро-
ком, лише один «великий 
русский народ», один міль-
йон синів якого, втім, вою-
вав за Гітлера.

Битва за криМ: 
озброЄні татари

«білі ПлЯми»

Батальон «Schuma» Место первоначальной 
дислокации и подготовки

Численность 
персонала

147-й охранный батальон Симферополь 539 человек

148-й фронтовой батальон Карасубазар 553 человека

149-й фронтовой батальон Бахчисарай 315 человек

150-й запасной батальон Ялта 402 человека

151-й фронтовой батальон Алушта 258 человек

152-й фронтовой батальон Джанкой 320 человек

153-й фронтовой батальон Феодосия 303 человека

154-й запасной батальон Симферополь 679 человек
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Олександр дзЮба

Якщо хтось вважає, 
що липка – це є ви-
ключно невели-
кий представник 
роду дерев родини 

мальвових, то його знання 
про етнічну палітру Украї-
ни є далеко не повні. Лип-
ка – це ще й назва невелико-
го народу тюркського похо-
дження, який вже багато 
століть зберігає вірність чо-
тирьом країнам, що колись 
входили до Речі Посполи-
тої, – Литві, Польщі, Білору-
сі та Україні. І ще його похо-
дження пов’язане з Кримом 
та кипчацьким степом, хоча 
саме там такого народу ні-
коли не існувало. Втім, по-
чнемо по порядку. 

сини степу на 
служБі у кнЯзЯ 

У 1397 р. литовський 
князь Вітовт поселив вихід-
ців з Криму – кілька сотень 
родин кримських татар та 
караїмів поблизу своєї ре-
зиденції в містечку Тракаї, 
що мальовничо розкинуло-
ся на березі широкого озера 

неподалік Вільнюса. Про 
князів Литви там і понині 
нагадують потужні мури й 
вежі Тракайського замку, а 
ще нащадки його колишніх 
охоронців – татар та караї-
мів, що завдяки своїй муж-
ності й вірності були відомі 
як звитяжні воїни й стано-
вили гвардію князя, обері-
гаючи його спокій. Окрім 
своєї резиденції, князь Ві-
товт розселив вихідців з 
Криму також і в інших міс-
цевостях своєї держави – 
поблизу Каунаса, Мінська, 
Ліди, Гродно, Луцька (де 
теж була князівська рези-
денція), а також уздовж 
кордону з войовничою 
Пруссією. 

Наступна хвиля татар 
прибула невдовзі – у 1398-
1399 рр. разом з ханом Золо-
тої Орди Тохтамишем, 
який зазнав поразки в бо-
ротьбі за престол на своїй 
Вітчизні. Політику із залу-
чення синів степу для охо-
рони продовжили й на-
ступники Вітовта. Так, 
князь Свидригайло на по-
чатку XV ст. для несення 
служби у своєму війську 
залучив ще 3000 татар та 

ногайців. Литовські тата-
ри хоробро билися з лица-
рями Тевтонського ордену 
в знаменитій Ґрюнвальд-
ській битві 1410 р. Кіль-
кість татар у Великому Ли-
товсько-Руському князів-
стві протягом того століт-
тя невпинно зростала за-
вдяки переселенцям із за-
непадаючої Золотої Орди. 

криМсЬко-
татарсЬкоЮ 
литва зветЬсЯ 
LIBKA (LIPKA)

У цього народу трива-
лий час зберігався власний 
суспільний поділ: існувала 
власна аристократія, при-
рівняна у правах до поль-
ської шляхти; її представ-
ники носили титули: бек, 
оглан, султан, ага, сеїд. 
Султанами звалися пред-
ставники двох найшанова-
ніших родів: Остринських 

та Пунських. Більш прості 
за статусом татари відпові-
дали дрібній шляхті. Вони 
мали землю у своїй влас-
ності, звільнялися від по-
датків і були зобов’язані не-
сти військову службу. 

На новому місці татари 
прижилися, а згодом і самі 
стали зватися за іменем 
країни, яка надала їм при-
тулок. Кримськотатар-
ською країна Литва зветься 
Libka (Lipka), й саме так 
стали називати себе тата-
ри, які знайшли на просто-
рах Великого Литовського 
князівства нову батьківщи-
ну. Але на світанку своєї іс-
торії вони називали себе 
просто бісурманами, а свою 
віру – бісурманською. 

Невдовзі нащад-
ки переселенців по-
чали говорити мо-
вами місцевого на-
селення – поль-
ською, білоруською 
та українською та 
одружуватися зі 
слов’янськими жін-
ками. Єдине, чого 
вони міцно трима-
лися, це батьків-
ської віри – ісламу, 
тому й змогли збе-
регтися до наших 
часів як окремий 
народ та не розчи-
нитися у широкому 
слов’янському 
морі. У середині 
XVI ст. для турець-
кого султана Су-

леймана Пишного (того са-
мого, четвертою дружиною 
якого була Роксолана) неві-
домий автор написав твір 
під назвою «Ris�le-yi Tatar-i 
Leh» («Відомості про татар 
у Польщі»), в якому, зокре-
ма, зазначив, що у Речі По-
сполитій на той час існува-
ло близько сотні татар-
ських поселень з мечетями. 
Наприкінці того ж століття 
мечетей уже було близько 
400. При них були відкриті 
й школи-медресе.

татари-липка 
на украЇнсЬких 
зеМлЯх

На теренах сучасної 
України татари-липка 

жили як на заході, так і на 
сході. Якщо на заході вони 
охороняли князівські рези-
денції, то на сході – неспо-
кійні кордони поруч із Ди-
ким степом. Татари у всі 
часи були відомі як вправні 
кіннотники. Окрім цього, їх 
використовували як дипло-
матів, перекладачів та по-
слів до східних, ісламських 
країн. Там вони були свої-
ми, що полегшувало дипло-
матичні відносини поль-
ським королям. 

Самих татар на той час 
на землях Речі Посполитої 
нараховувалося близько 100 
тисяч. На українських зем-
лях їхні поселення існували 
на Волині на землях князів 
Острозьких (де Костянтин 
Острозький поселив їх на 
початку XVI ст.) – у Острозі, 
Старокостянтинові, Хорові, 
Майдан-Лабуні, Розважі, 
Підлужжі, Полоннім. Ме-
четь в Острозі діяла з 1565 р. 
У «Актах поділу Острогу» 
між синами князя Василя-
Костянтина Острозького по-
чатку XVII ст. згадується 
кілька десятків татарських 
подвір’їв. 

На тодішньому півден-
ному кордоні країни, на По-
діллі, Київщині, Брацлав-
щині також були поселен-
ня татар; там вони склада-
ли близько п’ятої частини 
місцевої шляхти й заснува-
ли 62 шляхетські роди. А на 
Правобережній Україні 
близько третини князів-
ських та шляхетських ро-
дів мали татарське корін-
ня. З часів Вітовта відомі 
татарські поселення на 
Черкащині й Канівщині, а 
в околицях Черкас їх меш-
кало близько двох тисяч. В 
околицях Канева поселен-
ня мали тюркські назви: 
Колтегаїв, Арагіїв, Ачекма-
ково, Чигирі. 

Але бурхливе для наших 
країв XVII століття спричи-
нило зменшення їхньої чи-
сельності: з охопленої ко-
зацьким повстанням Украї-
ни татари почали поверта-
тися до Криму або на ту-

6 | корінні нароДи

шістЬ 
столітЬ 
разоМ. 
сторінки 
історії 
забутого 
народу
у нашій багатонаціональній країні живуть де-
сятки різних народів – великих і малих; тих, що 
мешкають на наших теренах уже багато сто-
літь, і тих, що поселилися в наших краях порів-
няно недавно. є народи відомі й, на жаль, на-
роди забуті. про один з найбільш забутих на-
родів україни, який, утім, має давню й славет-
ну історію, ми вестимемо наразі мову. 

Мечеть у м. Новогрудок (Білорусь)

Агатангел Кримський

Шеренговий Литовсько-Татарського Кінного 
полку в 1797-1801 рр.

з глибини віків

Прапор татар-липка
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рецькі землі, сприяв тако-
му відпливу й початок ре-
лігійних утисків мусуль-
ман з боку польського уря-
ду з метою їхнього навер-
нення до християнства. На 
початок XVIII ст. у Речі 
Посполитій залишилося 
30 тисяч татар-липка. 

жоДноЇ Мечеті 
татар-липка 
в украЇні 
не вЦіліло 

Після поділів Речі По-
сполитої наприкінці 
XVIII ст. татари-липка ви-
явилися розділеними но-
вими кордонами між 
Пруcсією, Австрією та Ро-
сійською імперією, які по-
ділили між собою поль-
ські землі. Проте нова 
влада також скористала-
ся військовими традиція-
ми татар. У складі росій-
ської армії був утворений 
татарський кінний полк, 
а у військах Наполеона іс-
нував татарський кінний 
ескадрон. Після віднов-
лення незалежної Польщі 
1919 р. з татар також був 
створений кінний підроз-
діл. Після Другої світової 
війни значна частина 
(близько трьох тисяч) та-
тар та караїмів виїхала з 
приєднаних до СРСР ко-
лишніх польських земель 
до Польщі в нових кордо-
нах, у яких залишилися 
два татарських села – Бо-
хоники та Крушиняни. До 
нашого часу збереглися 
кілька мечетей татар-
липка у Польщі, Литві та 
Білорусі, проте жодної не 
вціліло в Україні. Нині 
більша частина цього на-
роду – близько 10 тис. – 
мешкає в Білорусі, біль-
ше 3 тисяч – у Литві, 3 ти-
сячі – на південному сході 
Латвії, та приблизно 450 – 
у Польщі. А от в Україні 
їх майже не залишилося. 

Ще у 1911 році на Воли-
ні, в Острозі та селі Ювків-
ці, мешкало близько 
340  мусульман, які ймену-
вали себе «магометана-
ми», діяли бібліотека та 
мечеті, імами яких затвер-
джувалися Тавричним 
магометанським духо-
вним правлінням. У роки 
Першої світової війни ме-
четь у Ювківцях потрапи-
ла під поліційний нагляд, 

оскільки до 
села прибу-
ли татари, 
що відвіду-
вали Осман-
ську імперію. 
Влада Російсь кої імперії 
почала підозрювати їх у 
закликах до антиросій-
ського повстання. У між-
воєнній Польщі, до якої 
увійшли волинські землі, 
ці громади ще існували; 
більше того, мусульман-
ські громади Польщі 
отримували фінансуван-
ня з державного бюджету. 
Їхній остаточний занепад 
припав на роки Другої сві-
тової війни та викликані 
нею міграції населення. В 
місцях їхніх поселень в 
Україні вже мало що нага-
дує про зниклий народ. 
Хіба що в антропологіч-
них рисах мешканців ма-
лолюдного нині села Юв-
ківці й досі помітною є 
монголоїдна домішка. В 
Острозі одна з вулиць на-
зивалася Татарською, та 
ще до наших часів уцілів 
старий цвинтар, останні 
поховання на якому дату-
ються 1920-ми роками.

шістЬ столітЬ 
в украЇні

Втім, залишилася 
пам’ять про славне мину-
ле, а ще рукописи, які, за 

сло-
вами 
класи-
ка, не го-
рять. Тата-
ри-липка започаткували 
цілу низку явищ, без яких 
ми нині не можемо собі 
уявити старовинної куль-
тури Речі Посполитої. У 
XVII ст. легка кавалерія, 
що складалася з татар, 
отримала назву уланів, 
що походить від татар-
ського слова о�lan, яке 
приблизно можна пере-
класти як «добрий моло-
дець» – так називали мо-
лодих представників та-
тарської аристократії. 

Татари-липка збагати-
ли культуру також ціка-
вими й незвичайними лі-
тературними текстами. 
Їхня незвичайність поля-
гає в тому, що вони напи-
сані слов’янськими мова-
ми, проте арабською гра-
фікою. Арабська абетка 
використовувалася ними 
до 1930-х рр. Збереглися 
унікальні документи цьо-
го народу – рукописи Ко-
рану, переклади його 
смислів, молитовники та 
інші тексти релігійної 

традиції, що мають 
загальну назву – 

кетаби, вона по-
ходить від араб-
ського слова «ки-
таб» – книга. 
Мов цих кетабів 

було три: окрім 
канонічної для іс-

ламу арабської, вико-
ристовувалися також та-

тарська та слов’янські 
(польська й білоруська), 
проте дві останні запису-
валися також арабською 
графікою. З українських 
теренів походить знайде-
ний 1992 р. в Острозі араб-
ський рукопис Корану. 

Лінгвістичний розви-
ток цієї первинно тюрко-
мовної спільноти пере-
жив кілька етапів. У XVI-
XVII ст. татари перехо-
дять з рідної мови на 
мови місцевого населен-
ня. Частина текстів кета-
бів була написана полісь-
ким діалектом – суміш-
шю білоруської та україн-
ської мов. Волинські та 
польські татари пере-
йшли переважно на поль-
ську, а білоруські – на бі-
лоруську мови. Один із 
документів з села Ювків-
ці, датований 1804 р., міс-
тить кілька сур Корану, 
перекладених україн-
ською та записаних араб-
ськими літерами. 

Нарешті світ знає ви-
датних особистостей, які 
походять з народу татар-
липка. Згадаймо нашого 
славного історика, пись-
менника, перекладача 
Агатангела Кримського; 
всесвітньо відомого пись-
менника, лауреата Нобе-
лівської премії Генрика 
Сенкевича; економіста, 
міністра фінансів Цен-
тральної Ради Михайла 
Туган-Барановського, ге-
нерала й прем’єр-мініст-
ра Кримського крайового 
уряду Матвія Сулькеви-
ча, генерала й голову не-
залежної Білоруської дер-
жави Станіслава Булак-
Балаховича; голлівуд-
ського кіноактора Чарль-
за Бронсона. 

Маємо пам’ятати про 
народ, який жив в Україні 
шість століть, захищав 
кордони та будував краї-
ну, доля якого назавжди 
переплелася із долею на-
шої Батьківщини. 
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Постаті 

21 січня 1954 р. – у Керчі 
народився Володимир Іва-
ненко – телепродюсер, гро-
мадський діяч. Засновник 
першого в СРСР недержав-
ного ефірно-кабельного теле-
бачення (1988 рік), ініціатор і 
організатор першого безпо-
середнього супутникового 
мовлення з території колиш-
нього СРСР (1994 рік, «Між-
народний слов’янський ка-
нал»), засновник телекомпа-
ній «Тоніс» і «ТЕТ». Помер 
15 жовтня 2006 року.

27 січня 1968 р. – у селі Май-
ське Джанкойського району 
народився Володимир Сте-
панок. У 1985-1989 рр. на-
вчався у Новосибірському ви-
щому військовому училищі. 
Служив у Туркестанському вій-
ськовому окрузі. Після прого-
лошення Україною незалеж-
ності склав присягу на вірність 
народові України. Служив у 
Феодосії, де жив з родиною 
тривалий час. У 1998 році за-
кінчив Київський військовий гу-
манітарний інститут та був на-
правлений до Кропивницького 
на посаду старшого офіцера 
відділення виховної роботи. 
Вийшов у відставку у званні 
майора. Був активним учасни-
ком Революції гідності. Пішов 
добровольцем до війська вліт-
ку 2014 року, був заступником 
командира 42-го окремого мо-
топіхотного батальйону 57-ї 
окремої мотопіхотної бригади. 
Загинув 26 січня 2015 року, на-

передодні свого 47-го дня на-
родження під час виконання 
бойового завдання в районі 
села Санжарівка Бахмутського 
району Донецької області під 
час обстрілу загону з боку ро-
сійсько-терористичних військ. 
Майор Степанок був без бро-
нежилета й шолома, які віддав 
побратимам. Похований у Кро-
пивницькому на Алеї Слави 
Рівнянського кладовища. За-
лишив дружину та доньку. Ука-
зом Президента України 
№ 311/2015 від 4 червня 2015 
року нагороджений орденом 
Богдана Хмельницького III сту-
пеня посмертно.

Події  

22 січня 1995 р. – відбувся 
другий з’їзд Українського Гро-
мадянського конгресу Криму.

24 січня 1918 р. – Україн-
ська Центральна Рада при-
йняла «Тимчасовий Закон 
про український державний 
флот». Відповідно до нього 
Чорноморський флот прого-
лошувався флотом Україн-
ської Народної Республіки, 
яка, своєю чергою, взяла на 
себе «всі зобов’язання росій-
ського уряду щодо Чорно-
морського флоту й щодо 
утримання флоту й портів».

Прапор флоту УНР від 14.01.1918 р.

30 січня 1993 р. – відбулася 
установча конференція Все-
кримського товариства «Про-
світа», на якій було прийнято 
звернення з приводу заго-
стрення політичної ситуації в 
Криму на адресу Президента 
України Л. М. Кравчука, Гене-
рального Прокурора України 
В. Г. Шишкіна, Голови Верхо-
вної Ради Криму М. В. Багро-
ва. У документі зазначалося: 
«Ареною антиукраїнської ді-
яльності обрано Севастополь, 
де відбуваються події, спрямо-
вані проти України. Лідери шо-
віністів підбурюють людей».

каленДар криМу 
по-украЇнсЬки

Ян Хельминський. Литовські татари в наполеонівській армії 
з червоними і білими прапорами Речі Посполитої

Ювілейна монета 
50 літів на честь 

600-річчя поселення 
татар і караїмів у 
Литві, випущена 

в 1997 році
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на тОбі, небОже,  
щО Мені негОже…
Впродовж першого пово-
єнного десятиліття еконо-
міка Криму перебувала у 
досить занедбаному стані і просува-
лась до справжньої економічної та гу-
манітарної катастрофи. Саме ці причи-
ни й змусили тодішнє кремлівське ке-
рівництво, перш за все, голову Ради 

Міністрів СРСР  
Георгія Маленкова та 
Першого секретаря 
ЦК КПРС Микиту Хру-
щова ще наприкінці 
1953 року вдатися до 

шулерського вчинку – нав’язати зане-
дбаний РРФСР і сплюндрований війною 
Крим Україні, яка мала відроджувати та 
рятувати півострів від російського без-
дарного господарювання.

у настуПному Числі «кримської світлиці»

спершу була книжка, 
в книзі були вірші, а у 
віршах був Крим. не в 
багатьох, бо геогра-
фія в тій книжці різно-
барвна, але кольори 
Криму мали місце. 
потім була презента-
ція цієї книги в Києві, 
в залі Будинку пись-
менників, де того зи-
мового вечора ніде 
було яблуку впасти. 
Книга називається 
«сонячна зустріч», 
так воно й відбулося 
насправді. Ще трохи 
згодом за зустріччю 
було інтерв’ю з авто-
ром – Олесею сінчук. 

МаксиМ дубОв’яз

– пані Олесю, розкажіть, 
будь ласка, про Крим: що 
він для Вас?
– Моя подруга Наталя Афа-
насьєва написала пісню, 
яка починається словами: 
«На Землі нема раю, є 
Крим…». Дуже влучно! Для 
мене Крим завжди був сим-
волом щастя. Тільки сту-
паю на кримську землю – і 
на якомусь глибинному 
рівні усвідомлюю: тут усе 
наповнене щастям, тут це 
щастя співає, переливаєть-
ся у просторі, бринить – від 
моря до неба, від неба до 
гір, від людей до людей. 
Скільки подорожей, скіль-
ки вражень, скільки рідних 
душ я зустріла там! 
Незабутня перша зустріч з 
Кримом, це був Коктебель. 
Кожна хвилина там – подих 
Безмежжя, що понад часом 
і простором, понад усіма 
вимірами… Я ночувала на-
віть не у наметі, а навіщо? 
Кримські ночі надзвичайно 
теплі, у серпні дощу майже 
не буває. Море, наче парне 
молоко. Вдень і вночі! 
Згадую похід на гору Демер-
джі. Вперше там і тоді від-

чула якусь незвичну прохо-
лоду на долонях! І лише че-
рез кілька років зустріла йо-
гів, які розповіли, що це все 
енергетика, і що вона у пев-
них місцях планети підси-
люється, і якщо душа люди-
ни відкрита, то вона відчує 
це. І саме гора Демерджі – 
одне із таких місць. Згадую, 
як зраділа, коли у знамени-
тій «Долині привидів» упіз-
нала камінь, що був у кадрі 
фільму «Серця трьох». А ще, 
як у Алушті на радощах 
стрибнула у море із 12-ме-
трової вишки, не відчуваю-
чи ніякого страху, причому 
раніше я навіть з метра не 
стрибала! І вперше побачи-
ла дельфінів – не у дельфі-

нарії, а на волі, метрів за 15 
від нашого прогулянкового 
катера, що йшов із Алушти. 
Вони сміялись! Це були 
якісь справді космічні зву-
ки, це було відчуття краси, 
безмежжя і глибини моря. 
А у Севастополь я просто за-
кохалася! Таке буває… Від-
чувала його молодим хлоп-
цем, русявим, із великими 
сірими очима, доброю і 
мужньою усмішкою, таким 
чарівним, незвичним, на-
тхненним. Блукаючи по 
Графській пристані одного 
разу, навіть залишила у 
шпаринці одного дерева 
лист-зізнання. Цей вірш так 
і залишився там. Я його не 
переписала на чистовик…

– це з особистого, а Ви 
ж – митець, Ви збираєте 
аудиторії слухачів…
– …і саме Кримом, із Севас-
тополя до Сімферополя, про-
ходив один із перших моїх 
гастрольних шляхів – через 
Балаклаву, Форос, Алупку, 
Місхор, Ялту. Кожне місто, 
кожен виступ там – наче ма-
леньке життя! Кримчани 
обожнюють українську піс-
ню та поезію – стверджую з 
власного досвіду, мені при-
наймні саме такі кримчани 
траплялись. Їх було дуже ба-
гато! Згадую, як у Місхорі 
мене забрали ночувати з го-
телю до хати вдячні слухачі. 
А я попросилася спати на 
свіжому повітрі, на ліжечку 
у саду, під деревцем. Проки-
даюсь – о, вже і сніданок го-
товий! Навколо – сонцем на-
литі плоди інжиру... Крим – 
це казка, де мрії збуваються! 
Часто доводилось виступа-
ти у севастопольському Бу-
динку офіцерів флоту. Се-
вастопольці, які приходили 
на концерти, – відкриті, 
світлі. Як море і як сонце 
над морем. Їм подобалось 
усе, що йде від серця, – і моя 
фортепіанна музика, і со-
пілка, і авторські пісні. А 
особливо, звичайно, коли це 
ще й пісні про Крим! О, тоді 
вже точно чекай, що викли-
чуть «на біс» разів десять! 
Я гастролювала разом із ро-
диною, часто моя маленька 
донечка Зореслава засина-
ла під шум хвиль на мисі 
Фіолент…

– Були й кримські зустрі-
чі в інших форматах?
– У 2009 та 2011 роках мені по-
щастило бути учасником 
Всеукраїнського фестивалю 
української книги у Феодо-
сії. Враження космічні! Що-
ранку – сніданок із запашни-
ми динями та виноградом, 
усе домашнє, дарується від 
щирого серця, адже ми жи-

вемо не у готелі, а на дачах 
кримських прихильників 
української культури! А по-
тім – зустріч сходу сонця на 
морі, зустрічі з цікавими 
творчими людьми, екскурсії 
містом, виступи у музеях. 
Згадую, яке натхнення від-
чувала у музеї Гріна! Співа-
ла про море, про Крим, про 
зоряне кохання. Читала свої 
вірші… Здавалось, душа 
Олександра Гріна була се-
ред нас тоді, він слухав… 
А в картинній галереї Айва-
зовського у мене прямо під 
час концерту народилось 
кілька фортепіанних тво-
рів. Безмір, глибина, бла-
кить, невимірність щастя! 
Я пам’ятаю слухачів, їхні 
очі, їхню вдячність, їхнє ро-
зуміння. Так само – й у му-
зеї сестер Цвєтаєвих. 

Залишаю сліди на піску,
обіймаю тумани сумні...
Білі-білі мелодії снів
хвилям стелять доріжку м’яку.
Білі-білі твої береги,
мов у золото вплетений сніг...
Чуєш – чайки сріблястої сміх
забринів під вітрилом тугим?
Вже колисочку зоряну в’є
життєдайного неба блакить,
і на тисячі сонечок вмить
розсипається серце моє.
Невагомість! У сонце лечу,
тану в гомоні зір осяйних,
і загадую, щоб серед них
мою душу коханий почув.

– Отак це було?
– Так. Це було. Вірніше – це 
те, що понад часом і просто-
ром. Воно вічне. Крим – рід-
на земля. Дорога. Жадана. 
А зараз ще більш жадана, 
ніж будь-коли. Адже коли 
втрачаєш, починаєш ще 
більше розуміти, наскільки 
дорогим було втрачене. 
Нещодавно знайшли із та-
том пісню на його слова 
«Чорне море». Почали спі-
вати. Дійшли до слів: 

«Тут мій Севастополь з моїм 
Херсонесом,
Де я твої губи солоні зігрів…» 

І я бачу, що тато плаче. Мо-
гутній, мужній, майор пові-
трянодесантних військ! Так, 
це його молодість, його ко-
хання, його Севастополь. 
Я вірю, що існує космічна 
справедливість. Це стосуєть-
ся всього – і думок, і вчинків, 
і людей, і держав. І Крим 
обов’язково повернеться… 

і знову криМ
І знову Крим! Умита вітром 
стежка
Хова в траві ожинові сережки,
Летить за горизонт, у вись 
безкраю,
Платанів крони в небо 
заплітає.
І знову Крим… І сонцем 
пахнуть дині
На дачі у киянки Антоніни,
Тут равлики гойдаються на 
стеблах,
Тут сяє виноград, мов зорі 
теплі…
А вечір сни розказує духмяні,
Прозорі хмари обійма 
туманом,
І сива даль колише місто 
рідне –
У синій мушлі гір перлину 
срібну…
Степи таврійські! Воля 
заповітна!
Душа Землі із ваших трав 
розквітла!

«на землі 
нема раю, 
Є крим…»

крим у творЧості

Для мене Крим 
завжди був 
символом 

щастя. Тільки ступаю на 
кримську землю – і на 
якомусь глибинному рівні 
усвідомлюю: тут усе на-
повнене щастям, тут це 
щастя співає, перелива-
ється у просторі, бри-
нить – від моря до неба, 
від неба до гір, від людей 
до людей…
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