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Сьомий рік тимчасо-
вої окупації Криму, а в 
Україні й досі відсут-
ня стратегія повернен-
ня окупованих тери-
торій. Ми бачимо, що 
на державному рівні 
немає жодного розумін-
ня, куди рухаємося і що 
системно та покроко-
во потрібно робити, аби 
деокупація Кримського 
півострова перейшла 
від гасел, форумів, пар-
ламентських слухань 
до реальної роботи. 

За роз’ясненнями 
щодо цих питань ми 
звернулися до на-
чальника Управлін-
ня з питань АР Крим 

та м. Севастополь Міністерства 
з питань тимчасово окупованих 
територій та ВПО України (нині 
– Міністерство з питань реін-
теграції тимчасово окупованих 
територій), відомого кримча-
нина, активіста руху «Євромай-
дан-Крим» Сергія Мокренюка. 
Розмова видалася довгою, тож 
сьогодні пропонуємо першу ча-
стину великого інтерв’ю.

– Пане Сергію, що ж все-таки 
робиться і конкретно зроблено 
останнім часом органами дер-
жавної влади щодо деокупації 
Кримського півострова і чи є 
взагалі ця стратегія повернен-
ня Криму, про яку йдеться вже 
декілька років? 

– Не можу повністю погодити-
ся з тим, що у нас немає страте-
гії повернення Криму. Багато хто 
вважає, що стратегія – це якийсь 

конкретний документ, в якому 
все викладено і все всім зрозу-
міло. Проте стратегія – це сукуп-
ність заходів, що спрямовані на 
досягнення якоїсь мети, й абсо-
лютно не обов’язково, щоб вони 
були викладені в одному доку-
менті. Станом на сьогодні у нас 
щонайменше є Закон України 
«Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий ре-
жим на тимчасово окупованій 
території України», що визначає 

обов’язки держави і права грома-
дян, які проживають на тимчасо-
во окупованій території. Також 
є затверджений розпоряджен-
ням КМУ 28 березня 2018 року № 
218-р план заходів, що передба-
чає певні дії різних центральних 
органів виконавчої влади щодо 
тимчасово окупованої терито-
рії. Так, можливо, це не найкра-
щий документ, він підлягає вдо-
сконаленню, проте це виписаний 
напрямок, в якому ми рухаємо-

ся. Зараз у нас вже є Указ Прези-
дента України №647/2019, який 
передбачає спрощення доступу 
до публічних послуг. Це означає 
що доступ до медичних, освітніх 
послуг, до отримання докумен-
тів тощо має бути для громадян 
України максимально спрощено. 
Для кримчан це дуже актуально.

Також є схвалена 27 грудня 2018 
року Кабінетом Міністрів Украї-
ни Стратегія інформаційної ре-
інтеграції Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя № 
1100-р. Так, тут відсутні конкрет-
ні заходи, тобто, що саме треба 
зробити, але базові стратегічні 
речі там викладені. Зокрема, є 
опис того, що працювати треба 
з трьома різними аудиторіями: з 
тими, хто живе в Криму, з тими, 
хто живе в інших регіонах Укра-
їни, і з міжнародною спільно-
тою. Там виписані певні завдан-
ня, наприклад, що центральні 
органи виконавчої влади мають 
зробити сторінку на своїх сай-
тах про окуповані території, де 
має бути висвітлено інформацію 
щодо Криму. А інформація, яка 
буде розміщуватися на цих сто-
рінках, має з’являтися в резуль-
таті здійснення ними постійних 
моніторингів тих чи інших сфер 
життя півострова. Наприклад, 
Міністерство енергетики та за-
хисту довкілля має здійснювати 
моніторинг екологічної ситуації 
на тимчасово окупованій терито-
рії та викладати її у себе на сайті. 
Це ж саме мають робити й інші, 
але з урахуванням сфер діяль-
ності міністерств. Крім того, ці 
міністерства мають передавати 
результати цих моніторингів до 
Міністерства з питань реінтегра-
ції тимчасово окупованих тери-
торій для того, щоб ми готували 

узагальнену позицію, формували 
політику щодо тимчасово окупо-
ваних територій. Ми хотіли б ба-
чити інформацію про стан справ 
з доступом до освіти, медичних 
послуг, про релігійні права, куль-
турну спадщину, але цього всьо-
го, на жаль, поки немає. Тому для 
людини, яка не включена в кон-
текст, видається, що у держави 
немає стратегії. У держави є стра-
тегія, вона закріплена як мінімум 
у вищезазначених документах. 
Так, вона не систематизована, 
проте дуже важливо, що вона 
закріплена нормативними доку-
ментами. 

Інше питання, чому це все не 
виконується? Чому конкретні 
органи, чиновники ставляться 
до своїх обов’язків безвідпові-
дально і чому вони не виконують 
принаймні ті вимоги, які вже є? 
Я хочу поставити запитання: а 
якщо ми зробимо ще один нор-
мативний акт, вони почнуть їх 
виконувати? Не факт. Йдеться 
про те, що ми маємо змусити за-
раз виконувати те, що вже є, – це 
є першим нашим завданням. 

Безумовно, в цьому контексті я 
радий, що у новоствореному Мі-
ністерстві з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
міністр є ще й віце-прем’єр-мі-
ністром. Відповідно, він може 
давати доручення іншим міні-
страм, я сподіваюся, що ця роль 
буде виконана повною мірою, і 
це буде ще один додатковий ін-
струмент для того, щоб змусити 
виконувати вимоги норматив-
них актів щодо стратегічних дій, 
спрямованих на інтеграцію, на 
відновлення зв’язків з нашими 
громадянами. 
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– Іноді робота щодо Криму з 
боку представників державної 
влади більше нагадує повторення 
якихось гасел, лозунгів, якісь на-
ради, флешмоби, тобто імітацію 
діяльності. На Вашу думку, чому 
це відбувається?

– Це відбувається тому, що якщо 
ти, будучи органом виконавчої 
влади, в межах своєї компетен-
ції не здійснюєш моніторинг і не 
маєш розуміння, що відбуваєть-
ся на тимчасово окупованих те-
риторіях саме у твоєму напрямку, 
тобі залишається лише хайпувати 
і говорити, що Крим – це Україна! 
І заради цього провести чергове 
засідання за «круглим столом», на 
якому обговорити, що Крим – це 
Україна! Ні, ви, будь ласка, зробіть 
моніторинг, досліджуйте, що там 
є і висвітлюйте ці факти на сво-
їй сторінці системно. Засоби ма-
сової інформації одразу візьмуть 
це як джерело інформації, адже 
це буде першоджерело, достовір-
на інформація. Якщо ця логіка за-
працює, і кожне відомство почне 
працювати у своєму напрямку, то 
тоді ми одразу побачимо, що ор-
гани державної влади України є 
джерелом інформації про Крим, а 
ще, що вони розуміють Крим і го-
тові разом з нами працювати над 
його поверненням. 

Крім того, інформація на сай-
тах центральних органів влади 
сприяла б поверненню кримської 
теми в інформаційний простір 
України. Станом же на сьогодні, 
за даними Інституту масової ін-
формації, який дослідив україн-
ський ефір, інформація по Криму 
займає лише 0,1% – це катастро-
фічно мало. І важливо, що з та-
ким показником органи держав-
ної влади України є джерелом 
інформації лише у 9% випадків, а 
все решта – це якісь незрозумілі 
суб’єктивні дописи у соцмережах, 
повідомлення російських органів 
окупаційної влади, відверта дур-
ня і плітки. Станом на сьогодні, на 
жаль, джерелом інформації про 
Крим є виключно структурний 
підрозділ нашого міністерства, 
який де-факто складається з 8 лю-
дей. Безумовно, ми неспроможні 
продукувати публічні матеріали 
з усіх сфер. Так, якусь маленьку 
частинку ми зможемо охопити, 
але не може бути одна й та сама 
особа спікером у двадцяти темах. 

– Якою була функціональна ді-
яльність вашого Управління з 
питань АР Крим та м. Севасто-
поль у міністерстві? 

– Коли усвідомили, що інші мі-
ністерства не здійснюють пов-
ною мірою своїх завдань, ми 
стали думати над тим, як нам ак-
туалізувати кримську тему, як 
нам бути максимально ефектив-
ними. Зрозуміли, що не може-
мо все охопити, але мусимо на 
чомусь сконцентруватися, щоб 
дати продукт, який буде корис-
ний і насправді дасть конкретні 
зміни. Тому було прийнято рі-
шення взяти два напрямки – мо-
ніторинг і санкційна політика. 

Моніторинг здійснювали з ок-
ремих напрямків, де ми одразу ба-
чили, що може бути результатом. 
Так, наприклад, ми взяли тему до-
тримання прав громадян. У цьо-
му контексті дослідили медичну 
сферу, освіту, дотримання права 
на свободу, зокрема на свободу ві-
росповідання. Перше, що ми зро-
зуміли, – громадяни України, які 
проживають у Криму, обмежені 
у реалізації своїх прав. Ми розу-
міємо, що метою діяльності щодо 
реінтеграції може бути лише одне 
– це відновлення зв’язків між гро-
мадянами, що проживають на 
тимчасово окупованій терито-
рії, та іншою частиною України, 
а також посилення тих зв’язків, 
що вже є. Потім взяли в роботу 
ще одну тему для моніторингу – 
це доступ дітей з тимчасово оку-
пованої території до освіти. Ми 
побачили, що з 10-12 тисяч ви-
пускників щороку в Криму лише 
240-260 дітей вступають до укра-
їнських вишів через освітні цен-
три «Крим-Україна». Загалом їх 
вступає трохи більше, бо є ті, хто 
вступає на загальних підставах 
через складання ЗНО, проте їх ми 
не можемо порахувати. Ми скон-
центрувалися на цьому питанні і 
почали шукати: які бар’єри, які ін-
ституційні та інші чинники зава-

жають дітям вступати до наших 
закладів освіти? Разом з кількома 
громадськими організаціями, зо-
крема з «Альмендою», «Zmina», 
«КримСОС», дослідили проблем-
ні питання, створили певний пе-
релік і запропонували шляхи ви-
рішення. Але ж зробити зміни в 
профільному законодавстві про 
освіту ми не можемо і не маємо 
права, бо для цього є фахівці, які 
перебувають у МОН. Тому нашою 
метою є донести до центрально-
го органу виконавчої влади, що 
формує державну політику в сфе-
рі освіти, необхідність внесення 
змін у нормативно-правові акти 
задля забезпечення дітей, які 
проживають у Криму, доступом 
до закладів освіти України. Це 
не проста робота, але ми повин-
ні змушувати когось іншого по-
чати працювати за їх же напрям-
ком. Звісно, що це не подобається 
людям, вони саботують, звісно, 
що вони кажуть: все нормально. 
Втім, нам багато років розповіда-
ють, як у нас прекрасно працює 
дистанційна освіта, але зараз у нас 
карантин, діти вимушені вчити-
ся дистанційно, і що вийшло? А 
вийшло те, що в Україні не існує 
державної системи дистанційно-
го навчання. Так, є окремі школи, 
які за гроші надають ці послуги, 
але важливо, що державної опції 
дистанційного навчання для дітей 
з тимчасово окупованої терито-
рії не існує – це стало очевидним 
зараз. Схожу ситуацію ми має-
мо в медицині, в доступі до доку-
ментів. І ми так само намагаємось 
бути там ефективними, змусити 
інші міністерства усвідомлювати 
проблеми громадянина України, 
який проживає в окупації. 

Другий напрямок – це те, що ми 
маємо дати зрозуміти кожному, 
хто загрожує інтересам України 

на тимчасово окупованій тери-
торії (чи то юридична особа, чи 
то фізична, нам байдуже), що є 
невідворотність покарання. Ми 
розробили декілька санкцій-
них пакетів. Протягом двох ро-
ків (2018-2019 рр.) Управлінням 
розроблено та Кабінетом Міні-
стрів України прийнято 15 роз-
поряджень «Про запроваджен-
ня персональних, спеціальних 
економічних та інших обмежу-
вальних заходів (санкцій)» до 
65 фізичних та 259 юридичних 
осіб. Щодо 12 розпоряджень Ка-
бінету Міністрів України ухва-
лені рішення Ради національної 
безпеки та оборони України, що 
введені в дію Указом Президента 
України від 19 березня 2019 року 
№ 82/2019.

До санкційних списків внесе-
ні фізичні та юридичні особи, 
які причетні до спорудження та 
експлуатації транспортного пе-
реходу через Керченську прото-
ку, магістрального газопроводу 
«Краснодарський край – Крим», 
Сімферопольської та Севасто-
польської ТЕС, так званої авто-
мобільної «траси Таврида»; осо-
би, які причетні до постачання 
матеріалів, обладнання та послуг 
підприємствам оборонно-про-
мислового комплексу РФ, що 
розташовані на ТОТ АР Крим та 
м. Севастополя; особи, що здійс-
нили постачання товарів і послуг 
для потреб органів окупаційної 
адміністрації РФ на Кримсько-
му півострові; фізичних осіб, що 
були безпосередньо залучені до 
археологічних розкопок чи взя-
ли участь у тематичних публіч-
них заходах, організованих орга-
нами окупаційної адміністрації; 
юридичних осіб, які як «іноземні 
спостерігачі» взяли участь у не-
законно проведених на території 

Кримського півострова 18 берез-
ня 2018 року виборах президента 
РФ. 

Прямо зараз нами у співпраці з 
ГО «Кримська правозахисна гру-
па» було розроблено санкційний 
пакет щодо фізичних осіб – суд-
дів, слідчих, прокурорів, які по-
рушують права наших громадян, 
котрі проживають на ТОТ, і здій-
снюють політичне переслідуван-
ня, зокрема, там є ті, хто порушу-
вав права наших моряків під час 
так званого керченського інци-
денту у листопаді 2018 року. На-
разі цей проект перебуває на по-
годженні в інших органах влади. 

Ми також запропонували роз-
ширити список фізичних осіб, 
які продовжують здійснювати 
незаконні археологічні розко-
пки. Наше завдання – зробити 
так, щоб кожна ця людина стала 
токсичною, де б вона не перебу-
вала, щоб її не запрошували на 
заходи, щоб з нею не укладали 
контракти, щоб вона була обме-
жена у фінансуванні тощо. 

Важливо зауважити, що, на 
жаль, санкції щодо Криму ву-
зькопрофільні, спеціалізовані, і 
були запропоновані здебільшого 
виключно нашим міністерством. 
Тому ми змушені бути фахівця-
ми і в енергетиці, і в екології, і в 
культурі, і в освіті, і в медицині 
– це не зовсім правильно. Проте 
всі санкційні пакети стали мож-
ливі завдяки нашому моніторин-
гу, про який я згадував вище. Уя-
віть, якою була б ефективність 
держави, якби це робили від-
повідні відомства в межах своєї 
компетенції, а не лише ми.

Далі буде…
Спілкувалася 

Олександра НЕЗВАННА
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ІНТЕРВ’Ю
«Протягом двох років 

(2018-2019 рр.) Управлін-
ням розроблено та Кабі-
нетом Міністрів України 
прийнято 15 розпоряджень 
«Про запровадження 
персональних, спеціаль-
них економічних та інших 
обмежувальних заходів 
(санкцій)» до 65 фізичних 
та 259 юридичних осіб. 
Щодо 12 розпоряджень 
Кабінету Міністрів України 
ухвалені рішення Ради 
національної безпеки 
та оборони України, що 
введені в дію Указом 
Президента України від 
19 березня 2019 року № 
82/2019…»

1

СЕРГІЙ МОКРЕНЮК: «ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ УКРАЇНИ МАЮТЬ СТАТИ ДЖЕРЕЛОМ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО КРИМ»
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21 березня в окупова-
ному Криму зафіксува-
ли першого хворого на 
коронавірус: чоловік по-
вернувся на окупований 
півострів з Франції че-
рез материкову Україну. 

ВІТАЛІЙ СОЛОНЧАК

Ця обставина дала 
привід вкотре 
здійняти галас про 
те, що на «респу-
бліку» насуваєть-

ся «бандерівська зараза», – незва-
жаючи на те, що після перекриття 
«кордону» фактичні та потенційні 
інфіковані надалі потрапляли до 
Криму з території держави-окупан-
та через аеропорт у Сімферополі 
та «Кримський міст». Зокрема, ба-
гато інфікованих прибуло на пів-
острів з Москви. Загалом станом 
на 17 квітня у Криму зафіксовано 
40 випадків захворювання і 12 – у 
Севастополі, під медичним нагля-
дом перебуває майже 3000 людей.

18 березня під час «робочого ві-
зиту» очільника держави-окупан-
та Володимира Путіна до «ко-
лиски російської державності» 
Аксьонов прозвітував своєму 
кремлівському господареві про 
виконання опівночі його дору-
чення щодо закриття «кордону» з 
«сусідньою ворожою» Україною. 
Того ж дня Путін під час зустрічі 
з «масовкою» запевнив, що ситу-
ація з поширенням коронавірусу 
перебуває під контролем Мініс-
терства охорони здоров’я РФ і 
що Росія «виглядає набагато кра-
ще порівняно з іншими держава-
ми, де вже тисячі хворих і сотні 
померлих», закликавши не віри-
ти «вкидам і фейкам» щодо коро-
навірусу в РФ, які «поширюють-
ся свідомо, щоб посіяти паніку та 
недовіру до влади».

1 квітня у змінах до аксьонов-
ського «указу», що був вида-
ний «главою Криму» 17 берез-
ня і передбачав впровадження 
«режиму підвищеної готов-
ності» з метою запобігання 
поширенню коронавірусної 
інфекції на території «респу-
бліки» до особливого розпоря-
дження,  перелік держав із не-
сприятливою ситуацією щодо 
поширення COVID-19 було до-
повнено Україною; мешканцям 
окупованої території, що по-
верталися додому з переліче-
них країн, та членам їхніх родин 
приписувалася двотижнева са-
моізоляція.

Буквально в день виходу зга-
даного аксьоновського «указу» 
про «підвищену готовність до 

коронавірусу» було оприлюд-
нено результати опитування 
російського сервісу бронюван-
ня житла для відпочинку Tvil.
ru, згідно з якими Крим вийшов 
на перше місце серед «регіонів 
Росії» для літнього відпочин-
ку – мовляв, на окупованому 
півострові влітку можна буде 
пересидіти епідемію. 22 берез-
ня «голова комітету з туризму, 
курортів і спорту» кримського 
«парламенту» Олексій Черняк 
заявив, що ситуація з пандемі-
єю коронавірусу та коливан-
ням курсу рубля «зіграла на 
користь Криму», оскільки за-
криття кордонів «переорієнтує 
потік туристів». Проте напри-
кінці березня Аксьонов видав 
черговий «наказ», заборонивши 
до 1 червня бронювання місць і 
розміщення туристів у Криму. 
Однак, вочевидь, деякі грома-
дяни держави-окупанта все-та-
ки вірять в абсолютні «анти-
септичні» властивості моря, 
їдучи на відпочинок до анексо-
ваного Криму, попри заборони 
тамтешньої «влади» та оренду-
ючи кімнати у приватному сек-
торі. 4 квітня Аксьонов заявив, 
що не може нічого сказати про 
перспективи цьогорічного ку-

рортного сезону, доля якого за-
лежить від того, чи сидітимуть 
мешканці окупованого півос-
трова по домівках.

Незважаючи на запевнен-
ня російської влади та її крим-
ських маріонеток, 1 квітня оку-
паційний «віце-прем’єр» Євген 
Кабанов заявив, що в Криму з 
метою запобігання поширенню 
коронавірусу на тиждень зупи-
няються всі будівельно-мон-
тажні роботи на майданчиках 
«державних» і приватних за-
мовників, а також виробни-
цтво будівельних матеріалів. 
При цьому Кабанов запевнив, 
що «влада республіки» роби-
тиме все можливе для своєчас-
ного введення в експлуатацію 
«об’єктів федеральної цільової 
програми (ФЦП) соціально-е-
кономічного розвитку регіону», 
тож після карантинного періоду 
робітникам доведеться «наро-
щувати темпи», в разі потреби 
працюючи у дві або три зміни. 
Однак 3 квітня стало відомо 
про чергові доповнення до ак-
сьоновських «указів», згідно з 
якими у звичному режимі під 
час карантину можуть працю-
вати організації, що займають-
ся видобутком і постачанням 

будматеріалів і виробництвом 
асфальтобетонних сумішей, 
здійснюють діяльність з будів-
ництва та експлуатації шляхів, 
мостів і тунелів, а також підряд-
ники та субпідрядники будів-
ництва та реконструкції ліній-
них об’єктів.

Серед згаданих об’єктів 
«кримської» ФЦП варто від-
значити багатопрофільний ме-
дичний центр на базі Респу-
бліканської клінічної лікарні 
імені Семашка, будівництво 
якого розпочалося у вересні 
2017 р. на 12-му кілометрі мос-
ковської траси в передмісті 
Сімферополя на понад 11 тися-
чах квадратних метрів. На спо-
рудження медичної установи, 
яка після введення в експлуата-
цію мусила стати «однією з най-
сучасніших у Росії», за лінією 
ФЦП було надано 10 млрд ру-
блів; генеральним підрядником 
виступила будівельна компанія, 
яка до цього зводила подібний 
об’єкт на острові Русскій на Да-
лекому Сході. 

В середині березня 2019 р. під 
час засідання Держдуми РФ та 
кримської «державної ради» мі-
ністр охорони здоров’я РФ Ве-
роніка Скворцова повідоми-
ла, що медцентр добудований 
і планується до відкриття вже 
в третьому кварталі поточного 
року. Майже за місяць «заступ-
ник міністра охорони здоров’я 
республіки Крим» Микола Дер-
кач слідом за заступником мі-
ністра економічного розвитку 
РФ Сергієм Назаровим, яко-
го було призначено куратором 
реалізації «кримської» ФЦП, 
уточнив терміни відкриття – кі-
нець літа або початок осені. У 
червні кримський «міністр бу-
дівництва й архітектури» Ми-
хайло Храмов під час інспек-
ції виявив низку проблем, які 
можуть вплинути на введення 
медцентру в експлуатацію у за-
значені терміни, при цьому за-
явивши, що графік будівництва 
випереджається, а об’єкт гото-
вий на 85%. Завершення будів-
ництва планувалося в грудні. 
За словами Храмова, підрядник 
скаржився на брак фінансуван-
ня, тож у рахунок авансу йому 
було обіцяно переказати ще 380 
млн рублів. У липні сума додат-
кового авансу для прискорення 
спорудження медцентру склала 
900 млн рублів. Тоді ж «спікер» 
кримського «уряду» Володи-
мир Константинов похвалився, 
що медцентр відкриється «вже 
незабаром» і в ньому працюва-
тимуть «провідні фахівці з усі-
єї Росії, лікарі з ім’ям». Проте в 
серпні Михайло Храмов після 
чергового інспекційного виїз-

ду на будмайданчик заявив, що 
підрядник зриває терміни, тож 
введення об’єкта в експлуата-
цію наприкінці року під вели-
ким питанням; при цьому ви-
никла проблема затримання 
виплати зарплати робітникам. 

Водночас у ході «робочої зу-
стрічі» з Путіним Аксьонов від-
повів на його запитання щодо 
термінів відкриття медцентру: 
«Цього року здамо; завдяки ва-
шій персональній підтримці всі 
служби працюють у єдиному 
пориванні, тому ризиків зриву 
термінів введення в експлуата-
цію нема». В середині листопа-
да оголошена готовність об’єк-
та становила приблизно 98%; 
за місяць Аксьонов назвав бу-
дівництво «непередбачуваною 
річчю» й визначив «тверезий» 
термін запуску медцентру – ли-
пень 2020 р. Наприкінці 2019 
р. термін робіт за контрактом 
було продовжено до середини 
березня 2020 р.; при цьому було 
дозволено збільшити вартість 
будівництва, але не більш ніж 
на 30%. І ось 26 березня ц.р. під 
час щоденної доповіді про ситу-
ацію з коронавірусом Аксьонов 
заявив, що медцентр відкриють 
раніше за планований термін; 
при цьому він оголосив про рі-
шення підготувати у виключ-
ному порядку і в режимі НС 
«обладнану за найсучасніши-
ми умовами» лікарню з «вели-
кою кількістю апаратів штучної 
вентиляції легень», – яких ста-
ном на другу половину берез-
ня на всю установу нарахували 
аж… один.

Як бачимо, в умовах зростання 
захворюваності в Криму держа-
ва-окупант продовжує реалізову-
вати свої пріоритетні напрямки 
діяльності на загарбаній терито-
рії – будівництво «найсучасніших 
у Росії» інфраструктурних і стра-
тегічних об’єктів. Натомість фак-
тичні інтереси та потреби на-
селення до уваги не беруться. 
Недаремно стара істина проголо-
шує: «Горе переможеним».

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Аптека в Керчі

Буквально в день виходу 
згаданого аксьоновсько-
го «указу» про «підвище-
ну готовність до корона-
вірусу» було оприлюдне-
но результати опитування 
російського сервісу 
бронювання житла для 
відпочинку Tvil.ru, згідно 
з якими Крим вийшов на 
перше місце серед «ре-
гіонів Росії» для літнього 
відпочинку – мовляв, на 
окупованому півострові 
влітку можна буде пере-
сидіти епідемію.

«СИДІТЬ ПО ХАТАХ – І СЕЗОН БУДЕ»: 
КОРОНАВІРУС У КРИМУ

ЕПІДЕМІЯ

Нова будівля Республіканської клінічної лікарні імені Семашка
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Продовження

Дивує не стільки ви-
користання тез про 
«столітню боротьбу ру-
синів проти католиць-
кої експансії» у цьому 
дискурсі, скільки сам 
термін «експансія». 
Заснована на початку 
ХІ ст. Трансільванська 
дієцезія Римо-като-
лицької церкви (РКЦ) 
в Угорщині охоплюва-
ла територію сучасного 
українського Закарпат-
тя аж до початку XIV ст. 

РАДУ ІЛІЄСКУ, 
М. ЧЕРНІВЦІ

З 1346 р. Закарпат-
тя стало частиною 
Егерської дієце-
зії РКЦ. У 1646 р. в 
Ужгороді понад 60 

православних священиків під-
писали угоду з егерським єпи-
скопом РКЦ про унію. У 1771 р. 
Мукачівська греко-католицька 
єпархія (МГКЄ) добилася кано-
нічної незалежності від угор-
ської церковної структури. Без-
посередню самоврядність МГКЄ 
здобула лише у 1937 р. з остаточ-
ним виведенням з-під залежно-
сті угорського Естергомського 
архієпископа та безпосереднім 
підпорядкуванням Ватикану, од-
нак після окупації Карпатської 
України військами гортистської 
Угорщини єпархію негайно було 
повернуто під попередній кон-
троль. 

З легалізацією Української гре-
ко-католицької церкви (УГКЦ) 
у 1989 р. та здобуттям Україною 
незалежності МГКЄ відродила-
ся. У 1990-ті роки львівський Ін-
ститут історії церкви дослідив, 
що в ті часи, коли комуністична 
номенклатура та КДБ організу-
вали спалах сепаратизму на За-
карпатті, було сфальсифіковано 
документ про бажання «більшо-
сті» греко-католицьких свяще-
ників «особливого статусу» для 
себе, бо більшість їхніх вірян ста-
новлять нібито «не українці, а ру-
сини». «Якщо уніати Закарпаття 
прямо підпорядковуються Риму, 
то чому русини прямим чином 
не можуть перебувати під опі-
кою Москви?» – запитують діячі 
РПЦ. 

До речі, іноді можуть трапля-
тися згадки про те, що до 1945 
р. «Карпаторуська православ-
на церква» автономно існува-
ла в складі Сербської ПЦ, після 
чого перейшла до складу РПЦ, 
хоча документів про цей перехід 
у природі нема – як і, скажімо, 
документів про перехід Гетьман-
щини під Московське царство 

після Переяславської ради 1654 
р. Мовою богослужінь МГКЄ є 
церковнослов’янська, всупереч 
побажанням тих вірян, які хо-
тіли б чути відправу рідною для 
більшості населення краю укра-
їнською мовою. Тим часом від 

священиків УПЦ МП можна по-
чути про більшу спорідненість 
«русинської мови» з російською, 
ніж з українською. Той же о. Си-
дор заявляв: «Ми радіємо мос-
ковським наспівам» – мовляв, 
саме за їхньою допомогою лю-

дям, на радість російським релі-
гійним діячам, «прищеплюються 
навички правильного російсько-
го мовлення».

*   *   *
Наприкінці 2015 р. публіцист 

Олександр Гаврош назвав «ру-
синську мову» «сепаратистською 
вигадкою» і додав, що її носії 
«мають три самоназви, чоти-
ри літературні норми, живуть у 
десятьох країнах, а разом не на-
раховують і ста тисяч осіб». Ще в 
квітні того ж року Гаврош диву-
вався «неймовірному русофіль-
ству» Ужгородського національ-
ного університету (УжНУ), який 
мав дві повноцінні кафедри ро-
сійської філології. При цьому 
в російськомовній мільйонній 
Одесі у національному універси-
теті імені Мечникова була лише 
одна «російська» кафедра, у Ки-
ївському та Харківському націо-
нальних університетах – по дві. 
На Закарпатті ж російськомов-
не населення не становить і 3%. 
«Вигадуються будь-які приводи, 
аби показати необхідність збере-
ження двох російських кафедр у 
найдальшому від Росії регіоні. 
Недарма вождями «русинсько-
го» руху стали випускники саме 
російської філології УжНУ», – за-
значив публіцист. 

На його думку, політичне за-
карпатське русинство залиши-
лося там, де й почалося: «Нині це 
кілька десятків заангажованих 
людей, часто надміру екзальто-
ваних, які поширюють агресив-
ні заяви та сваряться між собою. 
Кожен із них має за собою якусь 
паперову організацію, створює 
видимість роботи і живе у вірту-
альній реальності, не помічаючи 

української більшості у краї. З 
русинами ніхто не бореться, по-
при їхні брутальні образи держа-
ви, ксенофобію та постійні сепа-
ратистські заклики. Русинство 
стало синонімом українофобії, 
бо, уважно прочитавши всі їхні 
заяви чи дописи протягом 25 ро-
ків, бачиш, що вже від початку 
цей рух спирався на ненависть 
до всього українського. Єдине, 
чого домоглися закарпатські ру-
сини, – це твердо прив’язати себе 
до політиканства і викликати ан-
типатію та занепокоєння у широ-
кої української громадськості як 
в області, так і в цілій державі. Не 
з’явився і загальновизнаний міс-
цевий лідер, а ті, що є, готові пе-
регризти одне одному горлянку».

*   *   *
За результатами перепису насе-

лення 2001 р., на Закарпатті ру-
синами себе назвали 10 200 осіб, 
що становить 0,8% від загаль-
ної кількості мешканців облас-
ті, українцями ж – 1 256 850 осіб, 
тобто понад 80,5% населення 
краю. Втім, оголошений у розшук 
в Україні за сепаратизм і держав-
ну зраду та заочно засуджений до 
12 років ув’язнення «прем’єр-мі-
ністр Республіки Підкарпатської 
Русі» Петро Гецко, який також 
називає себе «координатором 
Мережевого русинського руху 
(МРР)» і «головою асоціації руси-
нів у Росії» та декларує з Москви 
різні заяви від імені «русинів як 
провідного загону російського 
народу», свого часу навів статис-
тику, яка не має нічого спільного 
не лише з реальністю, а й зі здо-
ровим глуздом: «Разом мешкан-
ців Закарпаття – 1 млн 260 тис. 
З них 800-850 тис. – русини, 150 
тис. – угорці, 30 тис. – росіяни, 30 
тис. – румуни, 15-20 тис. – роми, 
близько 15 тис. – євреї. А от укра-
їнців, яких прийнято називати 
бандерівцями, лише 10 тисяч». За 
словами Гецка, 70-80% від «май-
же мільйона русинів» належить 
до УПЦ МП, решта 20-30% – до 
«русинської греко-католицької 
церкви, яка не підпорядкову-
ється Києву» (церковна струк-

ХТО ПИШЕ «КРИМСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ» ДЛЯ КАРПАТ?
«Тези» Гецка ще задовго до 
російської окупації Криму 
підхоплювали проросійські 
медіа-ресурси півострова. 
Так, у листопаді 2010 р. ре-
акційне інтернет-видання 
«Крымское эхо», що отри-
мало від окупантів «медаль 
«За захист Криму»» у 2014 
р., оприлюднило інтерв’ю з 
«прем’єр-міністром республі-
ки русинів» із заявами про 
те, що «русини в цілому світі 
мають свою етнокультурну 
самоідентифікацію, яка від-
різняється від українства, і не 
ототожнюють себе з україн-
ським народом».

НАГОЛОС

СУСПІЛЬСТВО

Петро ГЕЦКО, так званий прем’єр-міністр «Республіки Підкарпатської Русі»

Частка русинів у населенні Закарпатської області

Сергій Здрилюк, терорист на прізвисько «Абвер», виступає у Сімферополі на
«з’їзді з відновлення оновленої Української Радянської Соціалістичної Республіки 

(УРСР)», 12 червня 2019 року
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тура під такою назвою існує на 
території США, і її вірянами є 
переважно емігранти-русини). 
Загалом він примудряється про-
голошувати різні ідеологеми від 
імені 60-100% «опитаних закар-
патців».

У 1980-х, прибувши до Мо-
скви, Петро Гецко майже одразу 
став пацієнтом одного з тамтеш-
ніх психдиспансерів, до якого 
потрапив із загостренням ши-
зофренії. Цей факт цілком може 
пояснити його часту зміну сві-
тогляду: якщо у 2014 р. він ого-
лошує «практично вирішеним 
питанням» відокремлення За-
карпаття від «великої сталінської 
України», то вже за кілька ро-
ків величає «материнську землю 
всіх русинів світу» «ймовірним 
столичним регіоном майбутньої 
УРСР». 

«Тези» Гецка ще задовго до ро-
сійської окупації Криму під-
хоплювали проросійські ме-
діа-ресурси півострова. Так, у 
листопаді 2010 р. реакційне ін-
тернет-видання «Крымское 
эхо», що отримало від окупан-
тів «медаль "За захист Криму"» 
у 2014 р., оприлюднило інтерв’ю 
з «прем’єр-міністром республі-
ки русинів» із заявами про те, 
що «русини в цілому світі мають 
свою етнокультурну самоіден-
тифікацію, яка відрізняється від 
українства, і не ототожнюють 
себе з українським народом». 
У квітні 2014 р. СБУ оголосила 
Гецка у міждержавний розшук 
через оприлюднене ним звернен-
ня від імені «русинів Закарпаття» 
до президента РФ Володимира 
Путіна з проханням «здійснити 
миротворчу операцію, відновити 
та визнати державність республі-
ки Підкарпатська Русь», а також 
через публічні заклики в ефірі 
російських телеканалів до змін 
адміністративно-територіально-
го устрою України та невизнання 
її унітарності.

*   *   *
21 грудня 2016 р. у Москві (не 

дивно) відбулася конференція 
заснованого Петром Гецком за 
кілька місяців до того «міжна-
родного центру "Матиця Руси-
нів"» під назвою «ДНР і ЛНР – 
русинська держава у боротьбі з 
фашизмом» (цікаво, чи в курсі 
«Л/ДНР» про їхнє включення до 
складу «русинської держави»?) 
за участі «народних русинських 
представників різних регіонів 
України», «лідерів громад руси-
нів (русів) Росії» тощо. Під час зі-
брання було заявлено, що розв’я-
зання питання майбутнього «Л/
ДНР» може перебувати лише у 
площині, пов’язаній з обов’яз-
ковим завершенням воєнних дій 
на «буремній території УРСР», 
що може статися лише внаслідок 
«демонтування незаконної вла-
ди у Києві». При цьому учасни-
ки заходу заявили, що УНР і 2-га 
Польська Республіка, від яких 

свою спадкоємність ведуть су-
часні Україна та Польща, «були 
засуджені Нюрнберзьким три-
буналом як посіпаки фашизму 
(!!!) і через це втратили всі пра-
ва на збереження державності», 
тож територія України «надалі 
залишається наступницею УРСР 
і її громадян», а єдиним закон-
ним правонаступником УРСР, до 
якої зараховуються «ЛНР, ДНР 
та інші регіони України» (!), ні-
бито є якийсь «русинський уряд 
УРСР». При цьому чинна влада 
України була звинувачена мало 
не у злитті з Польщею на підста-
ві якихось угод, укладених ще у 
1920-х рр. Також було заявлено, 
що місце в ООН посідає «не те-
перішня Україна, а УРСР», і саме 
цього статусу домагатиметься 
«русинський уряд», який «має всі 
необхідні титули та права на від-
творення УРСР». 

Водночас було оприлюдне-
но думку 87,5% і 66,7% відпо-
відно «опитаних закарпатців», 
які нібито вважають, що Закар-
паття мусить «об’єднатися з Л/
ДНР на базі правонаступництва 
Підкарпатської Русі та УРСР» і 
«відновити СРСР». У січні 2017 
р. «русинський уряд УРСР» ви-

дав «маніфест», у якому заявив 
про намір «утворити всі необ-
хідні органи управління на всій 
території УРСР, до якої, в тому 
числі, історично входять Крим 
і Донбас». При цьому було за-
значено, що термін «русини» є 
«старою етнічною назвою всіх 
українців», тож «русини (руси), 
а також ті, хто вважає себе укра-
їнцями, є єдиним народом». Тоді 
ж Петро Гецко оголосив русинів 
«правонаступниками УРСР», «Л/
ДНР» – «звільненими терито-
ріями УРСР», а територію, під-
контрольну українському уря-
дові, – «тимчасово окупованою» 
і пообіцяв, що домагатиметь-
ся «справедливого покарання 
для радикальних бандерівських 
структур і всіх, хто виступає за 
проведення дерадянізації», і що 
«основною мовою в УРСР стане 
російська». «Всі документи про 
правонаступництво в нас на ру-
ках, тому наш ідеал – це вся Укра-
їна, відновлена УРСР, і ми це ре-
алізуємо», – переконує «лідер 
русинів». 

Крім того, він знову навів дані 
власного «опитування», за яки-
ми «72,7% закарпатців» підтри-
мують ідею створення «УРСР 

– Русинської республіки (Респу-
бліки русів)», і розповів про «по-
годжений з Росією, міжнародною 
спільнотою та теперішньою ки-
ївською владою» основний сце-
нарій «розв’язання української 
кризи» за допомогою федераліза-
ції України. 

У лютому 2017 р. «Матиця ру-
синів» прийняла спільну заяву 
з «державним комітетом звіль-
нення (ДКЗ) УРСР» щодо «не-
можливості вирішення україн-
ської проблематики на засадах 
Мінських угод і Нормандсько-
го формату»: в ній русинів було 
оголошено «третьою стороною, 
здатною вирішити проблеми 
ДНР, ЛНР і всієї території сучас-
ної України, передусім в особі 
Русинського Уряду УРСР за під-
тримки та участі ДКЗ УРСР». 

Слід зазначити, що остання 
згадана організація проводить 
свої збіговиська в окупованому 
Росією Криму за сприяння Ко-
муністичної партії РФ: 12 черв-
ня 2019 р. під час одного з таких 
зібрань у Сімферополі співголо-
вою та «головою ради безпеки 
народного волевиявлення ДКЗ 
УРСР» було обрано Сергія Здри-
люка – сумнозвісного терориста 

на прізвисько «Абвер», колиш-
нього «заступника головноко-
мандувача збройних сил ДНР» 
Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який 
у 2014 р. активно сприяв окупації 
Криму Росією, а у Слов’янську на 
Донеччині брав участь у дивер-
сіях, терорі мирного населення, 
нападах і вбивствах співробітни-
ків СБУ, викраденні представни-
ків ОБСЄ. Також у роботі «ДКЗ 
УРСР» участь брав колишній 
«депутат 1 скликання Верховної 
ради ДНР» і «член центрвиборч-
кому УРСР» – бойовик Олек-
сандр Касьянов, якого у жовтні 
2017 р. окупанти депортували з 
Криму за «порушення термінів 
перебування у РФ».

*   *   *
Часом у медіа-просторі ви-

никає думка, що якщо Київ на-
дасть окупованому Криму статус 
кримськотатарської республіки, 
того ж для Закарпаття можуть 
зажадати русини. Прецедент є – 
у 2007 р. місцева влада визнала 
їх окремим народом, при цьому 
спробувавши за два роки з пору-
шеннями регламенту проголоси-
ти гімном республіки приписува-
ний Олександру Духновичу вірш 
зі словами: «Да посетит справед-
ливость / Уж и русское племя! 
Желание руских вождь: / Руский 
да живет народ! / Просим Бога 
Вышняго / да поддержит рускаго 
/ и даст века лучшаго».

У серпні 2018 р., якраз до 
10-річного «ювілею» військо-
вої агресії РФ проти Грузії, ро-
сійська пропаганда звинувати-
ла українську владу та силові 
структури в «етноциді та при-
мусовій асиміляції русинів – ко-
рінного населення Закарпаття, 
яке з 1991 року домагається ав-
тономії», а невизначених «наці-
оналістів» – у «побитті та заля-
куванні громадських активістів, 
яких називають сепаратистами». 
Адміністрації тогочасного Пре-
зидента України Петра Поро-
шенка докоряли, що та «прагне 
не допустити федералізації кра-
їни» (хоча незрозуміло, з якого 
б це дива Україна мала ставати 
федеральною державою) і «роз-
глядає вимоги русинів як зраду 
батьківщини».

Далі буде…

СУСПІЛЬСТВО

Тоді ж Петро Гецко 
оголосив русинів «пра-
вонаступниками УРСР», 
«Л/ДНР» – «звільненими 
територіями УРСР», а те-
риторію, підконтрольну 
українському урядові, – 
«тимчасово окупованою» 
і пообіцяв, що домагати-
меться «справедливого 
покарання для радикаль-
них бандерівських струк-
тур і всіх, хто виступає 
за проведення дерадя-
нізації», і що «основною 
мовою в УРСР стане ро-
сійська».
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Коли Республіка Тав-
рида припинила іс-
нування, в Криму не 
залишилося керів-
ного більшовицько-
го центру. Це засвід-
чував Юрій Гавен. 

ТЕТЯНА БИКОВА,
К.І.Н., НАУКОВИЙ СПІВРО-

БІТНИК ІНСТИТУТУ ІСТО-
РІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

Двадцятого квіт-
ня 1935 р., під 
час одного з чис-
ленних вечо-
рів-спогадів ста-

рих більшовиків і підпільників 
Криму, що регулярно прово-
дилися з ініціативи Кримсько-
го обкому ВКП(б), він сказав: 
«Коли ви будете вивчати істо-
рію першого кримського під-
пілля, то побачите, що протя-
гом перших місяців німецької 
окупації в Криму було анало-
гічне становище. З червня ство-
рювалися місцеві організації, 
але обласного керівного цен-
тру не було. Обласний комітет 
утворився лише в листопаді 
1918 р. До цього моменту місце-
ві організації (Севастопольська 
і Сімферопольська) безпосе-
редньо зв’язувалися з Москвою 
– через мене з ЦК РКП(б), а пі-
зніше з ЦК КП(б)У. Обласний 
комітет створився тільки тоді, 
коли місцеві організації зміцні-
ли і встановили зв’язок між со-
бою»1.

Починаючи з осені 1918 р., ор-
ганізацію підпільної боротьби в 
Криму ЦК РКП(б) поклав на ЦК 
КП(б)У. Для цього на пленумі 
ЦК КП(б)У, який відбувся в Орлі 
8 вересня 1918 р., було створе-
но два спеціальних органи – Ви-
конавче і Закордонне бюро ЦК 
КП(б)У. Вони мали керувати ро-
ботою більшовицьких організа-
цій в окупованих областях2. Під 
час II з’їзду КП(б)У (17-22 жовт-
ня 1918 р.) у його роботі взяли 
участь 8 делегатів від партійної 
організації Таврійської губернії3. 
Виходячи із загального списку 
делегатів, які були присутні на 
з’їзді з правом вирішального го-
лосу, нам вдалося встановити 
прізвища шістьох з них: І. Мор-
шин, С. Вульфсон (Давидов), І. 
Шульман (усі – від Севастополя), 
Щерба (від м. Бердянська), То-
лстоусов (від Мелітопольського 
повіту), Ейман (від Таврії). Інші 
два прізвища ховаються за пар-
тійними псевдо, які більшовиць-
кі працівники у підпіллі зміню-

вали багато разів. Ідентифікації 
заважає й той факт, що не у всіх 
депутатів в їхніх мандатах вказу-
валося, звідки вони делеговані на 
з’їзд4.

23 жовтня відбувся пленум ЦК 
КП(б)У. На ньому за вказівкою 
ЦК РКП(б) процес передачі пар-
тійної організації Криму до скла-
ду ЦК КП(б)У був розіграний за 
давно опрацьованим сценарі-
єм. Було оприлюднено заяву від 
більшовиків Криму, в якій ішло-
ся про їхнє бажання «працювати 
під керівництвом ЦК КП(б)У». 
Само собою зрозуміло, що ЦК 
КП(б)У його задовольнив. Під-
креслювалося, однак, що «Крим 
в організаційному відношенні 
створює самостійну область»5. 
Водночас було вирішено обгово-
рити з представниками Одесь-
кого обкому питання щодо ро-
боти більшовицьких організацій 
на території материкових повітів 
Таврійської губернії. 

Кримська компартійна орга-
нізація, згідно з вказівкою ЦК 
РКП(б), увійшла до складу КП(б)
У на правах обласної. ЦК РКП(б), 
як і раніше, здійснював керів-
ництво всіма підпільними орга-
нізаціями в Україні, в тому чис-
лі кримською, але вже через ЦК 
КП(б)У.

ЦК КП(б)У надіслав до Криму 
власних працівників для нала-
годження на півострові військо-
вої та партійної роботи. Керів-
ництво кримською партійною 
організацією здійснювалося че-
рез три центри – Харків, Київ та 
Одесу, де були організовані відді-
лення нелегального бюро ЦК. Ле-
вова частка контактів проходила 
через Одесу6. 

На жовтневому пленумі ЦК 
КП(б)У було доручено Одесь-
кому обкому «об’їхати Крим, 
допомогти скликати Кримську 
партійну конференцію і надати 
кримським товаришам усіляку 
допомогу, в тому числі гроши-
ма»7.

IV Кримська обласна (підпіль-
на) конференція КП(б)У*, що 
відбулася 1 грудня 1918 р., про-
ходила за участі 24 делегатів та 

представника від ЦК КП(б)У Я. 
Гамарника. Конференція при-
йняла рішення створити об-
ласний ревком для керівництва 
повстанським рухом та підго-
товки збройного повстання. 
Крім того, було створено Крим-
ський обласний комітет у скла-
ді дев’яти осіб: Петерс (М. Гіда-
левич), М. Гершуні, І. Шульман, 
Лазар, Ян (Гамарник), Микола 
(Тимофеєв), Щерба, Мансаров 
та Маркус8.

Далі буде…
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ЦК КП(б)У надіслав до Кри-
му власних працівників для 
налагодження на півострові 
військової та партійної робо-
ти. Керівництво кримською 
партійною організацією 
здійснювалося через три 
центри – Харків, Київ та Оде-
су, де були організовані від-
ділення нелегального бюро 
ЦК. Левова частка контактів 
проходила через Одесу.

ЯК ЦЕ БУЛО...

Юрій Гавен, голова Центрального 

виконавчого комітету 

Кримської АРСР (1921-1924 рр.)
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Продовження

З американцем вийш-
ло трохи інакше. Коли 
я прибув на призначе-
не мені місце в умов-
леному часі, а це було 
на якійсь невелич-
кій пристані, то за-
став уже там шлюпку 
із знайомим мені вже 
моряком і поїхав тією 
шлюпкою до якогось 
величенького воєнно-
го судна. Коли увели 
мене до каюти капіта-
на Мак Келлі – застав я 
там його з секретарко-
ю-росіянкою, яка мала 
бути перекладачкою.

ЛЕВКО ЧИКАЛЕНКО

Вислухавши слова 
мого привітання, 
вона, на велике моє 
здивування, поча-
ла капітанові пере-

кладати на французьку мову. Я 
не видержав і відразу ж сам по-
чав до Мак Келлі говорити фран-
цузькою мовою, що привело його 
в дуже веселий настрій. Він ві-
дразу запропонував секретарці 
організувати нам каву з тістка-
ми і випровадив її з каюти у су-
сіднє приміщення. Це був вище 
середнього росту, чорнявий, ро-
ків не більше 35, бадьорий, ве-
селий і зичливий чоловік. З його 
запитів я дістав враження, що він 
дуже мало що знав про Україну, і 
тому я, може, і зловжив його тер-
пінням і багато чого йому опо-
вів. Коли кава була готова, то ми 
взялися до неї, але секретарку він 
знову випровадив зі свого кабі-
нету. 

Коли вже розмова, а швид-
ше мій виклад кінчився і кава 
була випита, то я почав проща-
тися. Тоді-то він мені упівголо-
са сказав, що, по його відомо-
стях, справи Врангеля стояли 
на фронті немудро і що десант, 
який росіяни робили на Тамань, 
не вдався. Він радив нам не за-
сиджуватися в Севастополі, за-
пропонувавши відвезти нашу де-
легацію до Констанци, з якою в 
нього був постійний контакт. Я 
подякував сердечно йому і ска-
зав, що ми з радістю його про-
позицією покористуємось, але 
що ще, властиво, справ не тільки 
не закінчили, а чомусь і не поча-
ли ще і з огляду на це ми мусимо 
побути ще якийсь час тут. Хіба 
б була вже нагла потреба виїзду, 
та ми до нього тоді звернемось. 
Мак Келлі відповів на це, що він 
з свого боку сповістить нас, коли, 
на його думку, така потреба над 

нами нависне. На тому ми роз-
прощались, і тим самим шляхом 
діставсь я додому, де оповів сво-
їм товаришам про свої вражен-
ня і про попередження Мак Келлі 
щодо небезпеки в разі затягуван-
ня нашої візити тут…

Чи то тривожні чутки, чи якісь 
причини, на наше щастя, нареш-
ті прискорили хід подій. Здаєть-
ся, на другий день після моєї ві-
зити до Мак Келлі нас зранку 
повідомив полк. Нога, що з нами 
хоче бачитися прем’єр Кривоше-
їн і що він нас має зараз до ньо-
го повезти. Швиденько зібрали-
ся і поїхали кількома візниками. 
Приймав усіх нас, звичайно, без 
полк. Ноги, Кривошеїн у своїм 
кабінеті. Не скажу, щоб він мені 
сподобався, та видно було, що 
і ми йому не дуже подобались. 
Але, мабуть, обставини чи наказ 
згори йому наказували таке по-
водження, якого він, може б то, й 
зовсім не бажав. Прийняв він нас 
офіційно, сів за своїм письмовим 
столом, а ми навколо нього так, 
що полк. Литвиненко сидів пе-
ред ним через стіл. Розмова була 
інформативного характеру. Ці-
кавився нашою армією, її органі-
зацією, родом зброї, озброєнням 
і т. ін. З боку педагогічного Кри-
вошеїн дістав добру лекцію: він 

мав нагоду переконатися, що ро-
сійська мова і українська таки не 
те саме. По суті, візита наша була 
тільки для того, очевидно, орга-
нізована, щоб Кривошеїн пере-
конався, що ми не якісь там мах-
новці чи щось того роду, і що нас 
не соромно показати їхнім міні-
страм і самому Врангелеві. Пев-
не, кілька слів до діалогу Кри-
вошеїна з Литвиненком, додані 
Кратом і мною, склали вражен-
ня таке, що не буде великою ком-
прометацією для уряду «ВСЮР» 
з нами переговорювати офіційно. 

Підготовка відповідних кіл з їх-
нього оточення щодо нас і наша 
візита не стали в якійсь колі-
зії. Отож Кривошеїн сказав, що 
йому прикро було так довго за-
тримувати нас, але до того при-
чинилося багато речей. Зайня-
тість поточними та наглими 
справами – це головніше, а дру-
ге – те, що й наша візита була для 
них до деякої міри несподіван-
кою. Це був недвозначний натяк 
на те, що, мовляв, хтось інший зі-
ніціював наш приїзд, якого вони, 
теперішні впливові особи коло 
Врангеля, не так-то собі дуже зи-
чили. Я не витримав і, може, не 
зовсім дипломатично зауважив, 
що в наших обставинах, як і в ін-
ших, може, не все було ясно об-

думане, і що, звичайно, всякі по-
милки можуть траплятися, і коли 
це так, то ми це приймемо згідно 
з нашим прислів’ям: «Коли наше 
не в лад, то ми з своїм і назад». Ці 
слова зачепили Кривошеїна, і він 
дуже поспішно почав виправду-
ватись і загладжувати свою не-
тактовність. Врешті освідчив 
нам, що все цілком з’ясоване, і 
що цими днями будемо прийня-
ті Врангелем і його ближчим ото-
ченням.

Коли ми повернулися додому, 
до нас забіг Черниш і повідомив, 
що він, тобто гурт впливовіших 
українців, завтра ввечері запро-
шують нас на вечерю, на якій 
будуть деякі і з врангелівських 
міністрів, що краще розуміють-
ся в українському питанні; буде 
ще декілька людей з російських 
впливових кіл, які сприятливо 
ставляться виявленій у свій час 
ініціативі з кіл Врангеля, що й 
привело нас до приїзду у Севас-
тополь. І дійсно, призначеного 
вечора опинились ми у великій 
залі, де було декілька десятків 
людей, здебільшого старшого 
віку панів, часто аристократич-
ного вигляду. Чулося там «граф», 
«князь». Після знайомства по-
садили господарі товариство за 
довжелезний стіл, причому ми 

всі делегати були посаджені один 
коло одного посередині стола з 
одного боку, а проти нас сиді-
ло декілька міністрів, між якими 
увагу мою чомусь відразу при-
вернув до себе міністр земельних 
справ і, здається, земельної ре-
форми – Глинка. Близько нього 
сидів і теж притягав до себе увагу 
поважного віку пан – князь Вол-
конський… 

Вечеря ця, видно, була вислі-
дом останнього рішення вранге-
лівського уряду трактувати нас 
якнайповажніше. Отже, перед 
офіційним урочистим прийнят-
тям вирішили десь нагорі, щоб 
тутешні прихильники запроси-
ли нас, щоб познайомити з ними 
в неофіційних громадських умо-
вах тих, що мали б з ними офі-
ційно говорити пізніше. Спочат-
ку, як то водиться, посідавши, 
розмовляли присутні один з од-
ним побіч себе або й через стіл. 
Темою вибирались якісь дріб-
нички, як, наприклад, різниці в 
нашій уніформі або як нам їха-
лося, або – як там у нас на фрон-
ті… Тільки пізніше, як до питва 
дійшло, то дехто з хазяїв уста-
вав і висловлював радість, що от, 
нарешті, мовляв, не тільки при-
пинились воєнні дії між нами й 
ними, але, слава Богу, дійшло й до 
гостин одних у одних. Торкались 
частенько, нарікаючи на Денікі-
на, на загострення, що між нами 
повставали і т. п. Цікавою була 
довга промова, але якась вель-
ми плутана, міністра земельних 
справ, Глинки, який в загальних 
рисах хвалився проектом своєї 
земельної реформи, що, на його 
думку, зможе задовольнити се-
лян та привернути їх симпатії до 
їхньої визвольної акції.

Нам важко було розібрати, де 
в теперішніх керуючих кіл було 
дійсно щире прагнення, а де тіль-
ки вдавання та спроба обдурю-
вати нашого селянина обіцянка-
ми. Враження таке складалось, 
що попеклися вони, але недобре 
ще продумали, як саме напра-
вити заподіяну шкоду за часів 
Денікіна, Драгомирова, Шульгі-
на та інших. Нічого з того вечо-
ра не залишилося поважного в 
моїй пам’яті, хоч, очевидно, було 
дещо, бо в моїй офіційній писа-
ній доповіді міністрові закордон-
них справ А. В. Ніковському я зі-
брав був багатенько матеріалу, а 
між ним дещо і з чутого на цьому 
вечорі.

Далі буде…

(Подається за виданням: 
Чикаленко Євген. Щоден-

ник (1918-1919). – К.: Темпора, 
2011. – 424 с. – С. 389-407)

Підготував 
Сергій КОНАШЕВИЧ

СПОГАДИ

ПОДОРОЖ НА КРИМ 1920 РОКУ

Врангель та громадськість Севастополя перед Морським Зібранням, червень 1920 р.
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Сьогодні ми про-
понуємо ознайо-
митися з поезією 
активної учасниці 
кримського спро-

тиву російській окупації 2014 року 
Анастасії Чорної. Анастасія народи-
лась у 1992 році у місті Сімферополь. 
Закінчила з відзнакою Таврійський 
національний університет ім. В. Вер-
надського та Львівський національ-
ний університет ім. І. Франка за спе-
ціальністю «Філолог-перекладач». З 
2011 року розпочала кар’єру кінема-
тографістки з акторського дебюту у 
стрічці Олега Сенцова «Гамер», з 2012 
року почала активно працювати як 
кастинг-директор Сенцова. 

Після анексії Криму Анастасія ви-
мушена була виїхати з окупованого 
півострова, у зв’язку з цим відбулася 
перерва у кінематографічній діяльно-
сті, до якої повернулася у Києві в 2016 
році. З 2016 року виконує функції 
кастинг-директора та асистента ре-
жисера по роботі з акторами, в різний 
час співпрацювала з такими режисе-
рами, як Олег Сенцов, Ахтем Сеіта-
блаєв, Іван Кравчишин, Марина Вро-
да та багатьма іншими.

АНАСТАСІЯ ЧОРНА: «КОЛИ 
ПРИСМЕРК ЛЯГАЄ НА ПЛЕЧІ…»

***
Хай тобі буде солодко
під цим блакитним небом,
що все ж проллється дощем
на твою шкіру,
змиваючи дим гармат.
Хай морози закінчаться червнем,
зігріваючим твоє серце
під переламаними ребрами,

і вимкне у скронях нестерпний на-
бат,

що кличе у кривавий вирій. 
Хай білі пелюстки весни
застелять очі твої білим прапором,
без якого ти повертався з війни.
Підставляй своє обличчя променям,
не бійся закрити очі, сховатись за 

віями.
Напийся повітрям нескореним.
Я буду плакати із тобою.
За всіма мертвими і живими. 

Місто
Це сонне місто 
зависло
в недільній фієсті,
між третьою та четвертою по обі-

ді.
Червоне листя 
по білому небу — 
на блідій шиї нитка намиста,
що ніби рветься в рапіді. 
Коли присмерк лягає на плечі,
ховає в траві ноги босі,
приходять думки про втечу,
як кожний вечір приходили досі.
Куди тут тікати?
Дороги побиті, 
як люди війною на сході.
Часу немає чекати на відповідь. 
Стрічкою просідь
лягає на скроні,
в ярах червоніє осінь. 
Коли присмерк лягає на плечі,
по хатах підіймаються тости,
що жити — все ще доречно,
що по смерті про нас ще хтось спро-

сить. 
Одинокі хрести на узбіччях 
випили стільки печалі,
скільки вина, що рум’янить обличчя
вийшло сльозами цими полями.
Скільки надії, що має вернутись,
бо так є за божим уставом,
але десь затримується,
поки місто шепоче молитви
людськими вустами. 

Кардіограма
Велике місто будує кардіограму
з силуетів темно-синіх висоток.
За ними ховається серце-сонце,
останні промені прожигають
асфальт стоянок,
не дають снігу ніякої змоги
стелитися, перебігати по вітру,
втомленим перекотиполем.
Перші птахи прилітають,
чорними цятками в помаранчеві 

хмари,
дивуючись, що на них ніхто не чекає.

Розуміючи, що це помилковий фаль-
старт. 

Що легені міста досі голі,
тремтять, тримаються осторонь.
Що непевні дороги, нібито мимоволі,
загубили маршрути в тиші зимовій.
Серце-сонце горить.
Роблячи світло у вікнах сліпим,
затуляючи його повністю. 
Сонце-серце бреше,
що ніби на мить
все розтопить,
і почнеться весіння повінь. 

Лютий
Це був насичений лютий: 
важкі розставання, пігулки.
Простягнуті білі руки
слабкого зимового сонця світлу.
Напевно, полегшає в квітні,
волосся подовшає, кольору житнього
хлібу,
і небо блакитнішим стане,
ніби,
а далі і подружки, шляхами митни-

ми,
у гості приїдуть. 
Але це вже, скоріше, в липні.
До цього ще будуть, до речі,
травень і червень.
Спокійні, бо набридли зустрічі й 

втечі,
перший теплий вечір, 
відкинуті шолом і меч. 
В серпні — простягнуті ноги на пля-

жах,
панк-фестивалі, на яких танцю-

ють і скаржаться,
спека, завітрена шкіра,
білі простирадла й корабельні віт-

рила.
Вересневі дощі, перелітних птахів 

темні крила. 
У жовтні знову хтось з’явиться.
Буде тримати втомлені зап’ястя:
«Скільки вже можна бавитись, На-

стю?»
спитає наприкінці листопада, 
під листопадом рясним. 
В грудні занадто святково й холод-

но,
можливо, поїздки до Львова,
знову сердечні травми й запої,
новорічне шампанське солодке.
Січень. Любов й грандіозна сварка
з приводу дитячих страхів.
Хворе горло, залита вином парка,
словом — усе як торік. 
Тільки побільшало веселощів й 

смутку.
А далі, як і заведено — лютий. 

Протягом кількох останніх років у кримських примор-
ських містах відбувається масова забудова набережних. 
Проте з часом часто-густо вони стають довгобудами або 
їхнє будівництво на півшляху заморожується. На думку 
деяких громадських активістів, відбувається ця забудова 
не заради підвищення туристичного потенціалу крим-
ських курортів, а задля задоволення корупційних інтере-

сів окремих чиновників окупаційної влади. Не стало винятком і відоме Сакське грязьове 
озеро, яке вважається особливо цінним за своїми лікувальними властивостями і вздовж 
якого ще в 2016 році почали будувати набережну. Чому так зване «чорне золото» Криму 
опинилося під загрозою і що насправді відбувається з масовими забудовами на окупо-
ваному півострові, читайте у матеріалі нашого кореспондента.   
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ЯК МИ УЖЕ АНОНСУВАЛИ, ЦЬОГО РОКУ НА ШПАЛЬТАХ НАШОЇ ГАЗЕТИ ДРУКУ-
ВАТИМУТЬСЯ ТВОРИ КРИМСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ З ПЕРШОГО ЛІТЕРАТУРНОГО 
АЛЬМАНАХУ «ГРОНО». НА ЙОГО СТОРІНКАХ ЗІБРАНЕ ГРОНО ТЕКСТІВ, НАПИСА-
НИХ РІЗНИМИ АВТОРАМИ, ПРОТЕ КОЖЕН З НИХ МАЄ ВЛАСНІ СТИЛЬ І МАНЕРУ, 
СВІЙ НЕПОВТОРНИЙ ПОГЛЯД НА СВІТ І ПОДІЇ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ.

ПОЕТИЧНА ХВИЛЯ
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Христос Воскрес! Не-
хай яскраве світ-
ло цього великого 
свята осяє сьогодні 
весь світ, подарує у 

цей непростий час надію, радість 
і щастя усім людям.  Разом з ві-
таннями від редакції «Кримської 
світлиці» зі Світлим Христовим 
Воскресінням друкуємо вірші 
бійця батальйону «Азов» Юрія 
Броницького, які він присвятив 
усім кримчанам. 

Шлях ВОСКРЕСІННЯ
Хвилює серце ВОСКРЕСІННЯ,
Коли Ісус сказав – МИР ВАМ!
З’явився нам і шлях СПАСІН-

НЯ,
Веде людей у Божий храм.

ВОСКРЕСІННЯ
Терпіння, віра та надія,
Любов – це Боже джерело.
Ісус ВОСКРЕС – мета СПАСІННЯ,
Найвище для душі…

Тож будьмо Бога прославляти,
За цей Ісуса Божий дар.
Найвище свято –ВОСКРЕСІН-

НЯ!
Для душ людських – святий 

нектар.

Померло зло гріхопадіння,
Господь веде в небесний край.
Відкрився шлях душі спасіння,
Що приведе в Господній Рай.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Нехай любов завжди нам сяє,
І переповнює серця.
Христос Воскрес! І це єднає,
Веде до Раю і ТВОРЦЯ…

ПАСХА
Квітучі сади та діброви,

Оази краса неземна –
Це є ВОСКРЕСІННЯ Христове,
Яке наш Господь дав сповна…

Буяє красою природа,
Квітуча Господня земля.
Світ сяє цим ДНЕМ ВЕЛИКОД-

НІМ,
І Бога навік прославля…

Промінчик Божого Різдва,
Промінчик Божого Спасіння,
Промінчик цього джерела,
Є світле свято ВОСКРЕСІННЯ.

Рай Небесний, Рай земний,
Є Господні батьківщина.
ВОСКРЕСІННЯ – є зерно,
Це Господній зміст, данина…
16-17.01.2020 р.

ПРАВОСЛАВНА ЦЕР-
КВА УКРАЇНИ

Нам Божа віра є як світло,
Що нас веде в небесний край.
Молитва вірою розквітла,
І віра з тим – господній Рай.

Християнська церква право-
славна,

Що має назву ПЦУ,
Це українська суть державна,
Людей тримає на плаву.

Молитви щирі йдуть від Бога,
За нашу землю, рідний край.
І Господа свята дорога,
Вкраїнським буде небокрай.

Ми переможемо навалу,
Господь утвердить мир землі.
Вкраїнська церква має славу,
Крізь час Господньої ріллі…

14.11.2019 р.


