
Голова «Громадської пала-
ти республіки Крим» Гри-
горій Адольфович Іоффе 
висловився проти подаль-
шого використання термі-
на «депортований» у назві 
республіканського коміте-
ту, а також загалом сто-
совно тих, кого колись ви-
селяли з Криму за озна-
кою національності. Що ж 
означатиме заміна вивіски 
на комітеті? 

ВАЛЕРІЙ ВЕРХОВСЬКИЙ

Отже, злодійська влада 
в принципі не збира-
ється нічого повертати. 
Також це означає, що 
десятки тисяч крим-

ських татар, які ще не повернулися 
з Середньої Азії, не матимуть права 
навіть на повернення до Криму. 

Усвідомити сенс сказаного мож-
на, зваживши на те, що саме, де і в 
якому контексті було сказано.

Коли і де? 6 квітня цього року 
на круглому столі з промовистою 
назвою: «Підсумки президент-
ських виборів у Росії: кримський 
вимір», а саме – коли мова за-
йшла про недостатньо високу 
явку кримських татар на «всена-
родне голосування».

Що ж саме сказав досі «заслуже-
ний журналіст України» Іоффе? 
Цитую: «Треба припинити стави-
тися несправедливо до різних 
кримських етносів. Уже нема в нас 
депортованих і недепортованих – 
ця справа має закінчитися так 

само, як це слово потрібно прибра-
ти з назви нашого комітету».

Віднині на окупованому пів-
острові справедливим вважати-
меться все, що сприяє реалізації 
владних повноважень кремлів-
ських намісників.

Не так давно той же колишній 
головний редактор газети «Крим-
ський комсомолець» закликав 
згадати традиції «смершу» для 
протидії «українським спецслуж-
бам» напередодні виборів; і ось 
вибори відбулися, а Григорій 
Адольфович, наче головний 

«смершівець» Криму, вирахував 
«ворога» режиму: «Велика кіль-
кість дільниць, котрі перебували 
у місцях компактного проживан-
ня кримських татар, на жаль, 
лишалися безлюдними. І це, на 
мій погляд, вимагає певного ана-
лізу та перегляду великого розпо-
ділу національної політики Кри-
му… Це свого роду лакмусовий па-
пірець – участь тієї чи іншої гру-
пи показує її ставлення до нашої 
сучасної дійсності, до влади, до 
основ цієї влади і до того, ким ця 
група себе відчуває. Гадаю, ви зі 

мною погодитесь, що найбільш 
яскраво це все відбилося в участі 
великої кримськотатарської гро-
мади в минулих виборах».

Як визнають навіть самі колабо-
ранти, явка кримських татар на 
так звані «вибори» склала не біль-
ше третини. На хід «одноголосного 
схвалення» це суттєво вплинути не 
могло, однак те, що кримські тата-
ри не виявили істотного ентузіаз-
му в цьому загальному процесі, ви-
кликало у намісників настороже-
ність. І саме Іоффе оприлюднив це 
останнє попередження кримським 

татарам, грубий окрик: «Стати в 
стрій!» та ходити по команді. Зро-
зуміло, що Григорію Адольфовичу 
краще знати, що потрібно крим-
ським татарам: «Але ті величезні 
маси кримських татар – молодих, 
сильних, сміливих, красивих і ро-
зумних, котрі сьогодні заповню-
ють аудиторії кримських вишів, а 
ввечері приходять на дискотеки, 
зовсім не хочуть, щоб їх називали 
депортованими».

Тож «дискотека» в концтаборі 
Крим триває.

Але як же ті, хто має іншу дум-
ку? Ті, хто не забув, що накази 
про винищення кримськотатар-
ського народу віддавалися з тих 
же кремлівських кабінетів, з 
яких керували і «кримською вес-
ною», – уже не такі «красиві, смі-
ливі, розумні»?

Далі Іоффе запевняє: «У кожно-
го своя доля, своя історія, свої на-
ціональні особливості. Розвивай-
те їх, і для цього є всі можливос-
ті. Але на основі повної справед-
ливості». Що це за така «повна 
справедливість»?

Невже те, що осатанілий від 
безкарності диктатор бавився, пе-
реселяючи сотні тисяч людей з 
легкістю, з якою переставляють 
пішаків на шаховій дошці, визна-
ватимуть справедливим у Криму? 
Невже те, коли всю твою родину 
викидають вночі з рідної оселі, а 
весь твій народ – з рідної землі?

Хочеться щиро побажати панові 
Іоффе пізнати таку «повну справед-
ливість» на власному досвіді, коли 
Крим повернеться до України.
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Італійська республіка – 
унітарна держава. Сім 
адміністративних оди-
ниць Італії мають авто-
номний статус: п’ять об-
ластей – Трентіно – Аль-
то-Адідже (Південний 
Тироль), Валле-д'Аоста, 
Фріулі – Венеція-Джу-
лія, острови Сардинія і 
Сицилія, а також дві 
провінції. Історично 
Апеннінський півострів 
був подрібнений на де-
сятки малих держав. 
Об’єднання Італії в єди-
ну державу відбулося 
лише в 1870-х роках, а 
деякі території увійшли 
до неї за підсумками 
Першої світової війни від 
колишньої Австро-Угор-
щини, як-от, Південний 
Тироль і Трієст з приле-
глим регіоном.

ВАЛЕРІЙ ВЕРХОВСЬКИЙ

ФРІУЛІ – ВЕНЕЦІЯ-
ДЖУЛІЯ 

Ця територія на початку Се-
редньовіччя була заселена 
слов’янами, а згодом упро-
довж тисячоліття входила до 
імперії, яка змінювала назви зі 
Священної Римської на Ав-
стрійську, а після – Австро-
Угорську. З 1919 року весь регі-
он увійшов до Італії, проте піс-
ля поразки у Другій світовій 
Італія змушена була його пів-

денну частину – Венецію-Джу-
лію – віддати під міжнародний 
контроль. У 1954 році терито-
рію поділили між Югославією, 
якій дістався майже весь пів-
острів Істрія, та Італією, яка 
повернула собі місто Трієст. 
Тепер у цій італійській області 
майже 100 тисяч словенців та 
хорватів, і в деяких місцевос-
тях області їхні мови є офіцій-
ними, поряд з італійською.

ТРЕНТІНО – АЛЬТО-
АДІДЖЕ 

Цікавість досвіду цієї об-
ласті у тому, що тут є автоно-
мії всередині автономії. Влас-
не, вся область складається з 
двох провінцій: Тренто і Боль-
цано-Боцен – Південний Ти-
роль. Якщо населення в про-
вінції Тренто було італомов-
ним, то з Південним Тиролем 
було навпаки.

Землі ці здавна були населе-
ні німцями, проте з 1919 року, 
коли за підсумками Першої 
світової війни Італія отримала 
два шматки австро-угорської 
території, одним з них став 
Південний Тироль. Населення 
регіону італомовне лише на 
третину (головним чином це 
мешканці найбільшого в про-
вінції міста Больцано), а ре-
шта спілкуються німецькою, 
незважаючи на тривалі нама-
гання італійської влади асимі-
лювати їх, що мали особливу 
жорстокість за часів диктату-

ри Муссоліні. Примусово, за 
розпорядженнями з Риму «іта-
лізувалися» топоніміка та ні-
мецькі імена й прізвища, що 
викликало спалахи протестів.

Нині з подоланням спадщи-
ни тоталітарних режимів і про-
зорістю кордонів між цивілізо-
ваними європейськими нація-
ми гострота тирольського пи-
тання спадає. В області запро-
ваджено другою офіційною ні-
мецьку мову. Разом з австрій-
ським Тиролем область уві-
йшла до єврорегіону Тироль – 
Південний Тироль – Тренто.

Автономні області в Італії 
відрізняються від решти об-
ластей головним чином пра-
вом на використання додатко-
во другої мови, а на Сицилії та 
Сардинії  – місцевих діалектів. 
Наприклад, Валле-д’Аоста: у 
цій найменшій з областей кра-
їни мешкає всього лише 128 ти-
сяч людей, і для більшості з 
них рідною є французька мова. 
Тут французька мова стала 
офіційною ще в XVI ст. (причо-
му раніше, ніж у Франції), вона 
є традиційно мовою культури 
і навіть топоніміка в населе-
них франкофонами комунах 
відтворюється не італійською, 
а традиційно французькою мо-
вою. Французька використову-
ється у місцевому документо-
обігу. Втім, у побутовому спіл-
куванні людей більш пошире-
на італійська.

ДАЛІ БУДЕ...

2 | СУСПІЛЬСТВО

ЗАРУЧНИК ОКУПАЦІЙНОГО 
РЕЖИМУ ВОЛОДИМИР БАЛУХ 
ВІДМОВИВСЯ ПРИПИНИТИ 
КІЛЬКАТИЖНЕВЕ 
ГОЛОДУВАННЯ
Заручник російського окупаційного 
режиму в Криму Володимир Балух 
відмовився припиняти голодування, 
розпочате 19 березня на знак про-
тесту проти несправедливого і не-
законного вироку, повідомила 
Кримська правозахисна група. 
Зазначалося, що Роздольненський 

«районний суд» вперше розглянув по 

суті вже третю «кримінальну справу» 

проти Балуха: захист українця 11 квіт-

ня надав докази фальсифікації справи, 

які «суддя» проігнорувала. Також пові-

домляється, що стан здоров’я Балуха 

погіршується, він осунувся, сильно 

змарнів: на засіданні суду політв’язень 

виглядав хворобливо, йому доводило-

ся триматися за ґрати. На початку за-

сідання він заявив, що своєї провини 

не визнає, з обвинуваченням не згоден 

і відмовився давати свідчення, назвав-

ши справу «відвертою маячнею». Під 

час засідання було допитано начальни-

ка ізолятора тимчасового утримання 

(ІТУ) в Роздольному Валерія Ткаченка: 

зокрема, було продемонстровано 

відео записи, де зафіксовано, як він 

бив Балуха в коридорі ІТУ. Ткаченко, 

який у цій справі трактується як «по-

терпілий», розповів, що Балуха не бив, 

а лише «легенько сперся на нього», 

той же у відповідь нібито вдарив його 

ліктем у груди, після чого в камері вда-

рив його флаконом з миючим засобом, 

який потім вилив на Ткаченка. Також 

начальник ІТУ заперечив твердження 

Балуха про те, що ображав політв’яз-

ня, застібав кайданки на його руках до 

посиніння, називав його «правосєком» 

і ганьбив його матір.

Захист Балуха нагадує, що вийти з го-

лодування його просили народні депу-

тати та правозахисники; попри те, що 

стан його здоров’я істотно погіршився 

з ризиком настання неминучих наслід-

ків, варіант прохання про помилуван-

ня він не розглядає.

Наступне «судове засідання» у справі 

українця призначено на 15 травня.

МОЛОДИХ КРИМЧАН 
ПРИТЯГУЮТЬ ДО 
КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ВІДМОВУ СЛУЖИТИ В 
ОКУПАЦІЙНІЙ АРМІЇ
Шістьох кримчан притягнули до 
кримінальної відповідальності за 
ухилення від незаконного призову 
на строкову службу до ЗС РФ. 
Про це повідомив «начальник відділу 

підготовки та призову громадян на вій-

ськову службу військового комісаріату 

республіки Крим» Вадим Мєшалкін, 

який зазначив, що кримські «суди» 

оштрафували на 25000 рублів (понад 

10000 гривень) двох мешканців Сімфе-

ропольського району, двох – Джанкой-

ського, одного громадянина з Крас-

ногвардійського району та одного – з 

Керчі; понад 100 людей притягнули до 

адміністративної відповідальності за 

«різні порушення військового обліку». 

«З огляду на те, що республіка Крим – 

особлива, межує з іншими державами 

і громадяни мають два паспорти, 

створюються певні труднощі: дехто 

виїздить за межі Криму, і їх не знахо-

дять на місцях постійної реєстрації. 

Але громадян, які ухиляються від про-

ходження служби, небагато», – заявив 

Мєшалкін.

У СЕВАСТОПОЛІ ОКУПАНТИ 
РУЙНУЮТЬ СОБОР 
З УСИПАЛЬНЕЮ СВОЇХ 
АДМІРАЛІВ
У Севастополі Володимирський со-
бор, реконструкцію якого було завер-
шено незадовго до російської окупа-
ції Криму, почав руйнуватися через 
реконструкцію розташованого поруч 
скверу, де працює важка техніка 
ставропольської фірми «Група-Е»: з 
його будівлі стало випадати каміння. 
У міському «департаменті капітально-

го будівництва» пообіцяли розібрати-

ся з ситуацією і з’ясувати, в чому при-

чина руйнації: зазначається, що по-

тужна вібрація могла бути викликана 

роботою віброплити, яка займається 

трамбуванням ґрунту під подальше 

вкладання граніту.

Собор святого рівноапостольного 

князя Володимира, розташований на 

Центральному міському пагорбі Се-

вастополя, був збудований у 1888 р. і 

є місцем поховання чотирьох росій-

ських адміралів і кількох морських 

офіцерів, останки яких були знищені у 

1931 р. У травні 2014 р., після росій-

ської окупації Криму, очільники крим-

ських єпархій УПЦ МП провели вели-

ке освячення собору.

У ХЕРСОНІ ВІДБУДЕТЬСЯ 
КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ 
МИНУЛОГО ТА СЬОГОДЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ
23 квітня о 12:00 на базі Херсон-
ського державного університету 
відбудеться круглий стіл «Україн-
ський Крим: минуле та сьогодення», 
організований Представництвом 
Президента України в АР Крим. 
Захід проводиться з нагоди 100-річчя 

визволення території України від ро-

сійсько-більшовицьких загарбників 

під час національно-визвольних зма-

гань та створення Військово-Мор-

ських Сил новітньої Української дер-

жави. До участі запрошуються заці-

кавлені службові особи, науковці, екс-

перти, представники медіа.

АВТОНОМІЇ ЄВРОПИ

ДОСВІД ДАЙДЖЕСТ
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Цілком передбачувано в 
РФ назвали арешт судна 
«Норд», що 25 березня 
було затримано україн-
ськими прикордонниками в 
Азовському морі, «міжна-
родним піратством», а 
кримських рибалок – «мир-
ними громадянами Росії» і 
розпочали «боротьбу за 
їхнє визволення»: зокрема, 
представники дипломатич-
ної місії РФ в Україні нама-
галися дипломатичними 
автомобілями і з тимчасо-
вими посвідченнями для 
виїзду за кордон вивезти їх 
спочатку на територію РФ 
з Харківщини, а після цьо-
го – на окупований Крим-
ський півострів через укра-
їнський КПВВ «Чонгар».

ВІТАЛІЙ СОЛОНЧАК

На інцидент довкола «Нор-
ду» реагувала як влада 
країни-окупанта, так і її 
кримські маріонетки: різ-
номанітні «сенатори» та 

«депутати» розкидалися заявами 
про «важелі впливу», які Росія може 
використати у цій ситуації, серед ін-
шого погрожуючи перекрити для 
українських кораблів Керченську 
протоку та ввести в Азовське море 
військові кораблі Чорноморського 
флоту (ЧФ) РФ, які за нагоди топи-
тимуть «піратські» прикордонні та 
військові судна України.

Після цієї події на ЧФ РФ з кінця 
березня і в першій декаді квітня 
відбулася низка різноманітних на-
вчань і приготувань.

Так, 29 березня на полігонах Кав-
казького узбережжя дивізіони мо-
більного берегового протикора-
бельного комплексу «Бал» і само-
хідних артилерійських комплексів 
«Берег» зі складу ракетно-артиле-
рійського з’єднання відповідно до 
плану бойової підготовки відпра-
цювали практичні завдання і вико-
нали стрільби по спеціальних щи-
тах-мішенях, котрі імітували загін 
кораблів умовного супротивника. 

3 квітня на ЧФ РФ відбулися пла-
нові льотні тактичні навчання 
авіаційних ескадрилей окремого 
морського штурмового авіаційного 
полку та змішаного авіаційного 
полку Морської авіації ЧФ РФ. Того 
ж дня в окупаційних силових 
структурах Криму повідомили, що 
на ЧФ РФ мають намір «убезпечити 
судноплавство» у північно-східній 
частині Чорного моря та акваторії 

Азовського моря, при цьому до па-
трулювання може долучитися мор-
ська авіація. «Агресивні дії україн-
ських морських прикордонників у 
міжнародних водах становлять не 
лише небезпеку захоплення росій-
ських суден, а й формування 
справжнього державного пірат-
ства», – йшлося у заяві.

5 квітня прес-служба Азовського 
науково-дослідного інституту риб-
ного господарства повідомила, що 
Азово-Чорноморське територіальне 
управління (АЧТУ) Росрибальства 

створило оперативну групу, яка спо-
віщає російських прикордонників 
про місце перебування рибальських 
суден в Азовському морі для «недо-
пущення піратських дій з боку Укра-
їни». АЧТУ розіслало рибопромис-
ловцям рекомендації, пов’язані з по-
рядком виходу на промисел в Азов-
ське море: мається на увазі повідо-
млення російського прикордонного 
управління про вихід судна та зміну 
дислокації. У разі надзвичайної си-
туації рибалкам рекомендовано ви-
ходити на зв’язок на певній частоті. 

7 квітня у силових органах Укра-
їни повідомили, що спецслужби 
РФ задля посилення військової 
присутності країни-агресора в ак-
ваторії Азовського моря планува-
ли під приводом охорони життя і 
здоров’я своїх громадян реалізува-
ти силову провокацію – сутичку з 
українськими прикордонниками. 
«Стало відомо, що ФСБ планує про-
вокацію: використати погодні умо-
ви (туман) для штучного створен-
ня інциденту, пов’язаного з пого-
нею, тараном і загибеллю людей 
від дій наших прикордонників. На 
завершальній стадії передбачаєть-
ся спровокувати зіткнення теа-
трального катера РФ з україн-
ським патрульним катером із за-
стосуванням зброї», – розповіло 
джерело, додавши, що провокацію 
планувалося здійснити до росій-
ського Дня перемоги у травні, про-
те задля збільшення медійного 
ефекту також розглядалися вели-
кодні свята і поминальні дні.

У дні, коли точилися пристрасті 
довкола «Норду», речник ДПСУ 
Олег Слободян заявив, що Україна 
затримуватиме всі судна, що захо-
дять до портів Криму і виходять з 
них без погодження з Києвом. «По-
зиція України однозначна: Крим – 
незаконно окупована частина 
України, тому на порушення поряд-
ку правоохоронні органи реагувати-
муть негайно», – сказав він. Крім 
того, Слободян повідомив, що ві-
домство відстежує ситуацію щодо 
дій ЧФ РФ в окупованому Криму, в 
тому числі в акваторії Азовського 
моря, у межах своєї компетенції, як 
і всі відповідні служби.

11 квітня у кримському окупа-
ційному «прикордонному управ-
лінні» ФСБ РФ заявили, що готові 

до боротьби з тероризмом на 
об’єктах морської економічної ді-
яльності в Азово-Чорноморському 
басейні. За інформацією «відом-
ства», одним із серйозних завдань 
є виявлення, попередження й запо-
бігання терористичним та екстре-
містським загрозам у «прикордон-
ній зоні». Задля цього в Сімферопо-
лі було створено «оперативний 
штаб у морському районі (басей-
ні)», який очолив «голова» окупа-
ційного «прикордонного управлін-
ня» Юрій Звірик і який провів три 
командно-штабні навчання, ре-
зультати яких «продемонстрували 
готовність вказаних структур до 
боротьби з тероризмом на об’єктах 
морської економічної діяльності в 
Азово-Чорноморському басейні». 
Було зазначено, що основною ме-
тою оперативного штабу є «органі-
зація планування застосування сил 
і засобів федеральних органів вико-
навчої влади та їхніх територіаль-
них органів з боротьби з терориз-
мом, управління контртерористич-
ними операціями у зоні відпові-
дальності». Також у «прикордонно-
му управлінні» повідомили, що 
ФСБ РФ у пріоритетному порядку 
скеровувала до Криму найпередо-
віші технології, завдяки яким оку-
пований півострів має «виключну 
систему охорони російсько-україн-
ського кордону». 

Тим часом 10 квітня генераль-
ний прокурор України Юрій Луцен-
ко повідомив про дозвіл суду за 
клопотанням прокуратури АР 
Крим на арешт судна SEABREEZE 
російської компанії Trans Services 
Maritime, яка займається незакон-
ним видобутком у Криму, зокрема 
у заповідних зонах, піску для будів-
ництва мосту через Керченську 
протоку та траси до нього, завдаю-
чи шкоди навколишньому природ-
ному середовищу на сотні мільйо-
нів гривень. На момент рішення 
про арешт з метою відшкодування 
збитків судно перебувало у порту 
Южний на Одещині. Раніше проку-
ратура АР Крим відкрила кримі-
нальне провадження за фактом 
здійснення незаконного видобутку 
піску і розробки корисних копалин; 
як було зазначено, досудове розслі-
дування проводилося спільно з 
ВМС ЗСУ. Таким чином можна зро-
бити висновок, що Українська дер-
жава й надалі у рамках свого та 
міжнародного права даватиме гід-
ну відсіч діям окупантів, попри всі 
погрози з боку країни-агресора та її 
маріонеткового режиму на окупо-
ваних територіях.
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ЧАСТИНА 2. 
УКРАЇНСЬКА ВЕСНА 
В КРИМУ

Упродовж лютого-берез-
ня 1918 року на базі наяв-
них добровольчих загонів 
розпочалося створення 
регулярних військових 
підрозділів. Тоді ж було 
прийнято рішення про 
створення на базі запо-
різьких загонів Запорізької 
дивізії. Кістяком її став 
найбільш боєздатний і 
дисциплінований, добре 
озброєний Запорізький пі-
ший полк під командуван-
ням полковника Петра 
Болбочана.

ПЕТРО ВОЛЬВАЧ

Після блискуче проведе-
ного досить важливого 
з інформаційно-пропа-
гандистського боку хар-
ківського параду керів-

ництво Запорізького корпусу 
отримує надважливе таємне за-
вдання: двома ударними група-
ми розпочати одночасно похід на 
Крим та Схід України. Генерал 
Зураб Натієв мав виділити з кор-
пусу дві окремі групи: Кримську 
та Донецьку (східноукраїнську). 
Головною ударною Кримською 
групою став добре оснащений 2-й 
Запорізький полк під керівни-
цтвом полковника Петра Болбо-
чана. Його озброїли всіма наявни-
ми на той час видами зброї. Пе-
ред Кримською групою ставило-
ся завдання, випереджаючи ні-
мецькі підрозділи по залізничній 
лінії Харків – Лозова – Олексан-
дрівськ (Запоріжжя) – Меліто-
поль – Перекоп – Севастополь, 
звільнити Кримський півострів 
від московсько-більшовицьких 
військ. Кінцева мета кримської 
операції – звільнення Севастопо-
ля і цілковитий контроль над за-
лишками Чорноморського флоту. 
На Брестській мирній конферен-
ції навіть німецька делегація спо-
чатку наполягала передати його 
Україні. На жаль, тогочасний со-
ціалістичний уряд УНР не нава-
жився на цей крок. Нове військо-
ве командування вирішило ви-
правити недалекоглядну прикру 
помилку своїх попередників. 
Чорноморський флот з усією бе-
реговою інфраструктурою плану-
валося включити до збройних 
сил Української держави. Наших 
військовиків цікавило також 
майно кримських портів, придат-
не для війська. 

Ще одна група Запорізької ди-
візії під безпосереднім команду-
ванням генерала Зураба Натієва 
мала звільнити від більшовиків 
Донецький басейн, відбувши з 
Києва в напрямку Лозова – 
Слов’янськ.

*   *   *
Про весняний похід полковника 

Петра Болбочана існує великий ма-
сив історичної літератури: спога-

дів учасників походу, спеціальних 
досліджень та наукових праць. 
Найповнішим серед цих джерел є 
праця сотника Бориса Монкевича 
«Слідами новітніх запорожців. По-
хід Болбочана на Крим», видана у 
1956 році в Америці.

Як засвідчує Борис Монкевич, 
рух 2-го Запорізького полку Пе-
тра Болбочана до Криму розпо-
чався 12 квітня, коли з Харкова до 
Лозової прибули запорожці. Від 
Лозової Кримська група, в аван-

гарді якої перебував 2-й Запорізь-
кий полк, прибула до Павлогра-
да. Болбочанівцям у взятті вузло-
вої станції Синельникове допома-
гав Павлоградський піший полк 
місцевої самооборони. Об’єднані 
загони запорожців та павлоград-
ців подолали сильний спротив 
московських окупантів і ті спіш-
но полишили Катеринославщи-
ну. Окупанти панічно відступали 
до завчасно підготовленої обо-
ронної лінії від Дніпровського 

лиману до Берислава, а з Берис-
лава річкою Калкою – до Меліто-
поля і Бердянська. Лінія була до-
бре укріплена, мала глибокі шан-
ці, огороджені колючим дротом, 
і важку артилерію, привезену з 
фортів Севастополя. Поширюва-
лася думка, що навіть ця перша 
лінія оборони Кримського півост-
рова є неприступною. Ще більш 
неприступною була друга – Пере-
копська лінія оборони. Залізнич-
ну лінію від Олександрівська (За-
поріжжя) до Карлівки окупанти 
міцно укріпили. На ній загони зо-
середили багато потягів, перетво-
ривши залізницю у ланцюг рухо-
мих батарей, що перешкоджали 
пересуванню запорожців.

Але все ж таки 16 квітня аван-
гардні частини Запорізького пол-
ку Петра Болбочана, потіснивши 
ворога, з невеликими боями  уві-
йшли в Олександрівськ, фактич-
но – перші ворота до Криму. Ні-
мецьке командування передбача-
ло взяти Олександрівськ за допо-
могою баштових броньованих ко-
раблів Дунайської флотилії. 
Взявши Нікополь, німецько-ав-
стрійські війська, чисельністю 
близько шести тисяч піхотинців, 
пішли до Олександрівська. На 
свій подив вони зустріли у місті 
не більшовиків, які відійшли на 
той час до Великого Лугу, а заго-
ни Кримської групи полковника 
Петра Болбочана. Здивувалися і 
запорожці, адже союзники-ав-
стрійці виявилися січовими 
стрільцями під проводом спадко-
ємця австрійського престолу, ар-
хикнязя Вільгельма Габсбурга 
(Василя Вишиваного).

В Олександрівську при вели-
чезному зібранні народу відбувся 
спільний парад запорожців Болбо-
чана та січових стрільців Василя 
Вишиваного. Після параду полк 
Болбочана відбув до Мелітополя.

*   *   *
Лише вранці 20 квітня до Мелі-

тополя прибув штаб німецької 
дивізії під командуванням гене-
рала Роберта фон Коша. Від свого 
німецького колеги полковник Пе-
тро Болбочан довідався, що за-
вдання Кримської групи і німець-
ких військових підрозділів май-
же збігаються. Союзники за під-
тримки флоту та важких гармат 
на понтонах мали форсувати Си-
ваш. Генерал, враховуючи склад-
ність витвореного штабістами 
плану взяття Кримського півост-
рова, сам не вірив у його реаліза-
цію. Він вважав, що Крим краще 
брати через Перекоп, де були зо-
середжені головні сили німець-
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Козаки Запорізької дивізії під час зустрічі з Українськими січовими стрільцями в м. Олександрівську. Стоять попереду: сотник УСС 
Остап Луцький, полковник Армії УНР Всеволод Петрів, командувач армійської групи австро-угорського війська Василь Вишиваний 
(ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург), полковники Армії УНР Петро Болбочан і Микола Сільванський

Похід на Крим. Болбочан переглядає свою кінноту
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кої армії. Коли ж німецький гене-
рал поцікавився завданням, яке 
стояло перед групою полковника 
Петра Болбочана, він зрозумів, 
що обидва підрозділи виконують 
одне і те ж завдання. Досвідчені 
командири вирішили координу-
вати свої подальші дії. 

Після завершення зустрічі ні-
мецький генерал запропонував 
українському колезі відпочити і 
зачекати в Мелітополі прибуття 
головних сил німецького корпусу. 
Полковник Болбочан коректно 
відхилив пропозицію генерала Ро-
берта фон Коша, повідомивши, 
що українське військо вже виру-
шило до Криму. Намір свого укра-
їнського колеги та підлеглого взя-
ти Крим власними силами досвід-
чений військовий вважав безум-
ством і став щиро відмовляти Пе-
тра Болбочана від цього вельми 
ризикованого кроку. Та вагомі ар-
гументи й умовляння досвідчено-
го військовика не переконали Пе-
тра Болбочана. Він наполіг на сво-
єму. Прощаючись з українським 
полковником, німецький генерал 
вирішив надати йому допомогу 
своїми бронетранспортерами, від 
яких той не відмовився. 

На розвідку у Петра Болбочана 
не було часу. Він вирішив скорис-
татись панікою та безладом у 
більшовицьких загонах і не дати 
ворогу перегрупувати і зміцнити 
свої частини й зайняти сиваські 
переправи. Для більшовицьких 
загонів і на фронті ситуація скла-
далась не найкраще. Більшовики 
під Бердянськом зазнали повного 
розгрому від українського вій-
ська та дроздовців, які пробивали 
собі шлях на Дон. Зв’язок як теле-
фонний, так і телеграфний зі шта-
бом оборони Криму у Сімферопо-
лі був втрачений. У результаті зо-
середжені на півострові більшо-
вицькі загони не знали про роз-
гром більшовицьких підрозділів 
на материковій Україні. 

Головним завданням своєї гру-
пи полковник Болбочан вважав 
блискавичним наскоком захопи-
ти переправу через Сиваш. На ви-
падок можливого опору більшо-
вицьких загонів на лінії залізнич-
ної колії через Сиваш у Болбоча-
на були підготовлені моторні 
човни. Розвідка постійно допові-
дала командиру про слабку охо-
рону на лінії підступу до Чонгар-
ського мосту. Головні сили біль-
шовицької охорони стояли непо-
далік від залізничної переправи. 

Вночі 20 квітня 1918 року еше-
лон Болбочана без жодного опору 
з боку ворога входить до Ново-
олексіївки, а передові загони, не 
вступаючи в бій, наблизилися до 

переправи. Він приймає відчай-
душне, але єдино правильне рі-
шення – прорватися до Криму че-
рез Чонгарський міст, який був за-
мінований. Моторні дрезини пер-
шої сотні 2-го Запорізького полку 
стрімким стрибком подолали пе-
редові укріплення перед мостом і 
міст лишився неушкодженим. 
Так само стрімко на міст за дрези-
нами увірвався бронепотяг. Бере-
гова артилерія встигла зробити 
лише кілька пострілів. Але дрези-
ни і сам бронепотяг уже були на 
іншому боці мосту. Шквальним 
вогнем з бронепотяга та дрезин за-
порожці подавили всі вогневі точ-
ки ворога. Піші підрозділи запо-
рожців розпочали зачистку добре 
облаштованих ворожих окопів.

Оскільки операція із захоплен-
ня Чонгарського мосту відбувала-

ся блискавично і темної ночі, то 
більшовицькі загони, що панічно 
втікали, не встигли підірвати за-
лізничну колію. Тож запорізькі 
бронепотяги та ешелони без усіля-
ких перешкод лише з невеликими 
боями могли успішно рухатися до 
Джанкоя. У надве чір’я 22 квітня 
1918 року авангард Запорізької ди-
візії Петра Болбочана майже без 
бою заволодів станцією Джанкой. 
Після нетривалої підготовки заго-
ни Петра Болбочана були пере-
формовані, у них з’явилася мож-
ливість розгорнути і поширити 
визвольну операцію. Перед голо-
вними силами командир дивізії 
поставив завдання, використову-
ючи залізничну лінію та шосейні 
шляхи, оволодіти головними 
стратегічними пунктами Криму: 
містами Сімферополь, Феодосія, 
Керч, Євпаторія, Ялта, Севасто-
поль та Перекопом.

*   *   *
У розпорядженні Петра Болбо-

чана для досягнення цієї мети 
було достатньо живої сили, кінно-
ти, артилерії, боєприпасів, засобів 
зв’язку та іншого технічного 
устаткування. Українські підроз-
діли вже 23 квітня здобули стан-
цію Сарабуз. Двома розгалужени-
ми колонами все воїнство вируша-
ло на Сімферополь. Одна колона 
рухалась ліворуч, а друга право-
руч залізниці. Кінний полк ім. 
Гордієнка під командуванням В. 
Петріва рухався праворуч. Він, обі-
гнувши Сімферополь, пішов у на-

прямку Бахчисарая. А загони під 
орудою полковника Болбочана ви-
рушили самоходом до Сімферопо-
ля. Невелику групу кінноти з лег-
кими гірськими гарматами спря-
мували до Карасубазара, аби не 
допустити руху ворога із Феодосії. 

По дорозі з Сарабуза невеликі 
загони ворога намагалися чини-
ти спротив українському війську. 
Проте, зустрівшись з досить по-
тужною відповіддю, панічно ста-
ли відступати в бік Сімферополя. 
О 10 годині 24 квітня болбочанів-
ські підрозділи рішуче і стрімко 
ввірвалися у місто Сімферополь. 
У той же час Гордієнків полк, 
обійшовши місто з правого боку, 
гірськими стежками через с. 
Кара-Кідт (Грушівку) вирушив на 
Бахчисарай.

За дві години після зайняття 
міста авангардом запорожців до 
Сімферополя ввійшли головні 
сили українського війська з еше-
лонами, бронепотягами і штабом 
Кримської групи. Місто україн-
ські вояки розпочали очищати 
від залишків більшовицького 
війська. Ворог тікав з Сімферопо-
ля так стрімко, що навіть через 
чотири години після захоплення 
більшовицького штабу з ним ще 
тривав телеграфний зв’язок. 

Зустрічати українських вояків 
на сімферопольському залізнич-
ному вокзалі вийшла поважна де-
легація міської думи. Від імені 
сімферопольського населення 
вона тепло вітала українських 
визволителів. «Ніде по всій Украї-
ні не зустрічали українське вій-

сько з таким ентузіазмом, з та-
кими оваціями і з таким захо-
пленням, як робило це населення 
Сімферополя. Всі вулиці були уде-
коровані квітами й переповненою 
публікою, яка радісно вітала Бол-
бочана. Всю дорогу за самоходом 
бігла тисячна юрба народу, ко-
тра зустрічала переможця і сво-
го визволителя з таким запалом, 
з таким ентузіазмом, якому не-
має порівняння, і якого не можна 
ніколи забути. По приїзді до зали 
засідань самоврядування і після 
привітальних промов президія 
мерії (думи) тут же звернулась 
до Болбочана з проханням, щоб 
він якнайскоріше призначив укра-
їнську адміністрацію і військову 
владу, обіцяючи зі свого боку допо-
могти, чим буде можливо».

До керманича Запорізької ди-
візії звернулися представники 
Кримського кінного полку, в яко-
му було багато роззброєних біль-
шовиками кримських татар, з 
проханням прийняти його до 
українського війська. Полковник 
Болбочан дав згоду і направив 
кримців для з’єднання з кіннот-
никами гордієнківців, дислокова-
ними під Бахчисараєм.

Зі звільненням від більшовиків 
колишньої столиці кримських ха-
нів Петро Болбочан поспішав. Для 
українського війська Бахчисарай 
мав велике стратегічне значення. 
Контроль над Бахчисараєм від-
кривав українському війську 
шлях до Севастополя, був важли-
вою підтримкою для проукраїн-
ських сил у Чорноморському фло-
ті, особовий склад якого на 65-75% 
був сформований з українців. Це б 
забезпечило Україну потужною 
військовою силою та гарантувало 
б контроль над Чорноморським 
узбережжям. Досвідчений вій-
ськовик розраховував ще і на під-
тримку кримських татар. 

Командир Запорізької дивізії 
полковник Петро Болбочан по-
ставив гордієнківцям завдання – 
надіслати у гірські райони кінно-
ту та легкі гірські гармати і роз-
почати звідти наступ на Ялту та 
Севастополь. І коли б плани укра-
їнського полководця були реалі-
зовані, то ще до кінця квітня Ялта 
і Севастополь були б українськи-
ми. Адже болбочанівці успішно 
розгромили найбільш боєздат-
ний більшовицький загін, який 
складався зі збільшовичених ро-
сійських матросів.

Проте наміри у командувача 
союзницької німецької армії під 
керівництвом генерала Роберта 
фон Коша були зовсім інші.

ДАЛІ БУДЕ...

Сотник Армії УНР Борис Монкевич, автор 
книги «Похід Болбочана на Крим»

Книга «Похід Болбочана на Крим»
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В українській сіль-
ській традиції з давніх 
часів діти й підлітки 
утворювали такі собі 
напіврозбишацькі ко-
манди, де під пильним 
наглядом старшої 
громади гартували 
себе до початку ко-
зацького вишколу. 
В містах України до-
слідники відстежують 
появу молодіжних ці-
льових структур фак-
тично з початком Но-
вого часу. Так, за од-
ним з джерел, «орга-
нізоване життя укра-
їнської молоді поча-
лося ще в XV-XVI ст. і 
пов’язане з діяльніс-
тю братств – громад-
ських об’єднань, 
створених для захис-
ту прав певних груп 
населення, з релігій-
ною, благодійною чи 
культурно-просвіт-
ницькою метою. Час-
то при братствах 
функціонували окре-
мі "молодечі", або 
"младенческіє", 
братства для моло-
дих людей». 

МАКСИМ ДУБОВ’ЯЗ

Далі, з розвитком 
суспільного жит-
тя в Європі вини-
кали нові форми, 
з середини ХІХ 

століття вже складається 
певний канон виховної ді-
яльності, де поєднуються 
елементи духовного та гро-
мадянського зростання з 
фізичною підготовкою, з 
тими чи іншими національ-
ними особливостями. На 
початку ХХ століття як під-
сумок таких напрацювань 
у Британії виникає та 
стрімко набуває міжнарод-
ного поширення скаут-
ський рух. В Україні цей 
рух організаційно офор-
мився 12 квітня 1912 року як 
«Пласт». 

Жорсткі суспільні ката-
клізми подальших десяти-
літь поступово вивели скау-
тинг та «Пласт» з реалій на-
шої країни, радянській мо-
лоді були нав’язані виключ-
но безальтернативні піо-
нерія та комсомол. Проте 
«Пласт» не згас, він діяв в 
українській діаспорі, поши-
рився світом, активний і за-

раз в усіх країнах зі значною 
українською діаспорою. 

З підйомом національної 
активності «Пласт» почав 
відроджуватися в Україні. В 
грудні 1989 року цей процес 
набув організаційної фор-
ми, й 30 серпня 1990 року 
склав присягу перший загін 
відновленого «Пласту». З 
набуттям незалежності 
пластовий рух поширився 
Україною від заходу до схо-
ду. За даними, на 2012 рік за-
гальна чисельність пласту-
нів доходила до 5000 осіб.

В Автономній Республі-
ці Крим перші пластові під-
розділи також з’явилися в 
середині 90-х років. Але, як 
свідчать деякі джерела, 
«якщо в перші роки неза-
лежності тут було кілька 
пластових організацій: Сім-
феропольська, Севасто-
польська, Євпаторійська, 
Ялтинська і Керченська, то 
з 2005 року жевріє лише 
одна – в Севастополі». 

3 березня 1997 року від-
бувся перший Загальний 
Збір станиці Севастополь. 
Цей перший крок станов-
лення і розвитку «НСОУ» 
Пласт у Севастополі і є да-
тою офіційного заснування 
організації. Поодинокі се-
вастопольські пластуни від-

бували перші табори в Кар-
патах ще у 1995-1996 рр. Впер-
ше вони заговорили про себе 
на Орликіаді в Рівному восе-
ни 1996 р., здобувши геть-
манське третє місце. 

Перший гурток мав на-
зву «Чайки». В ньому було 
четверо дівчат – Марія Про-
цак, Зіна Беланюк, Ірина 
Топіліна, Юля Єрмошкіна. 
За час існування Севасто-
польської станиці пласту-
ни пройшли багато таборів. 

Необхідно вказати, що 
кримські пластуни постій-
но брали участь у вишко-
лах, змаганнях, таборах  
«на материку» і приймали 
гостей з Великої України в 
кримських літніх пласто-
вих таборах. Останній з них 
відбувся влітку 2013 року. 
Ось як про це – окружний 
краєзнавчо-виховний табір 
Кримської округи «Князів-
ство Феодоро» – пише 
«Пластовий портал»: «Пер-
ший етап табору відбував-
ся поблизу печерного міста 
Ескі-Кермен, де колись дав-
но проживали жителі се-
редньовічної держави Фео-
доро. В перший день табору 
почалося активне розтабо-
рування та знайомство між 
учасниками. Кожен отри-
мав своє таборове псевдо і 
відтепер усі звертались 
один до одного тільки за 
псевдами. На таборі діяли 
специфічна система назо-
вництва – відповідно до ле-
генди табору: комендант – 
князь, бунчужний – кат, пи-
сар – філософ, інтендант – 
купець, лікар – друїд.

Вже в перші дні таборо-
вики мали змогу відчути 
себе справжніми воїнами 
середньовіччя і повправля-
тися зі стрільби з лука, ме-
тання ножів та сюрикенів. 
На гарне свято святої Трій-
ці до табору завітали гості – 
приятелі «Пласту», зокре-
ма, капелан округи Крим, 
архієпископ УПЦ КП 
о. Климент, який провів мо-
лебень для таборовиків, та 
голова Кримського центру 
ділового та культурного 
співробітництва «Україн-
ський дім» Андрій Щекун».

Минуло 5 років. Крим 
окуповано. Звісно, його ді-
яльність на півострові уже 
геть не можлива, але, як і 
сто років тому, пластуни ді-
ють в екзилі, утримуючи 
безперервність традиції, 

виховуючи зміну до нового 
відродження. Як згадує Ан-
дрій Щекун: ««Пласт» для 
українців, для національ-
ної ідеї – це спадщина від 
нашого старшого поколін-
ня, яку треба відродити. 
Якщо говорити, скажімо, 
про Бахчисарай, то не було 
умов, організаційної струк-
тури, щоби, приміром, у 
цьому маленькому містеч-
ку створити осередок 
«Пласту». Спочатку ми по-
винні були створити базу: 
тих дітей, які могли б і захо-
тіли піти в «Пласт». І ми 
розпочали з відкриття в са-
дочку групи, потім класів, 
згодом школи з україн-
ською мовою навчання. По-
тім – активна участь: моя, 
інших громадських акти-
вістів, запрошення діючих 
пластунів з Севастополя, з 
інших регіонів України, 
щоб людям продемонстру-
вати й розказати. 

Звісно, коли ми вже ство-
рили підґрунтя, тоді я вже 
комунікував із «Пластом», 
який був у Севастополі і 
Сімферополі, щодо необхід-
ності відкриття куреня чи 
гуртка в Бахчисараї. Мій 
старший син, Олексій, спо-
чатку їздив до Сімферополя 
на всі заходи. Потім підріс 
ще середній син, Володи-
мир, теж пішов у «Пласт», і 
на сьогодні він активно цим 
займається. Скажу відвер-
то,  що «Пласт» справив не-
абияке враження на обох 
моїх синів, тобто мої споді-
вання, як батька, він ви-
правдав повністю! Діти – 
змінилися, діти – підросли, 
діти стали лідерами. І той 
невеличкий «Пласт» у Бах-
чисараї – навіть цей гурток, 
який сформувався навколо 
моїх синів – це все не мину-
лося. Бо «Пласт» – це єднан-
ня вільних людей!».

Підтвердженням сили 
впливу пластунського ви-
школу на юних є той факт, 
що нині кримський плас-
тун Володимир Щекун на-
полегливими зусиллями, 
спираючись на власний до-
свід та співпрацю з друзя-
ми-пластунами, створив 
пластівський осередок уже 
«в екзилі»: в селі Щасливо-
му, що на Бориспільщині.  
Гурток так і називається: 
«Щасливі леви». Звісно ж, 
що ще «левенята»! Але діти 
виростають.

ПЛАСТУНИ В КРИМУ

СИЛЬНО! КРАСНО! 
ОБЕРЕЖНО! БИСТРО!

Збори лідерів молодіжних організацій України, серпень-вересень 1997 року, МДЦ «Артек»

Кримський пластун Володимир Щекун (крайній праворуч)

Севастопольські пластуни в стінах редакції «Кримської світлиці» 
напередодні Різдва Христового передають Святий Віфлеємський 
Вогонь кримським громадам Української православної церкви 
Київського патріархату та Української греко-католицької церкви, 
січень 2006 року 

Ф
О

Т
О

 З
 А

Р
Х

ІВ
У

 Р
О

Д
И

Н
И

 Щ
Е

К
У

Н
ІВ

 Т
А

 H
T

T
P

:/
/P

L
A

S
T
.U

K
R

L
IF

E
.O

R
G



www.svitlytsia.in.ua

КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ №16, 2018

Оповідають, що бла-
женної пам’яті вели-
кий самодержець Ві-
зантії Юстиніан І 
(527-565) одночасно з 
Алустоном, Гурзувіта-
ми і Партенітом за-
снував на вершині 
плато могутньої гори 
Мангуп місто-форте-
цю й нарік його іме-
нем Дорос, що озна-
чає «дар».

ФЕДІР СТЕПАНОВ

Наукові праці та ін-
структори туриз-
му розповідають, 
що населяли Ман-
гуп в епоху його 

розвитку греки, нащадки 
тавро-скіфів, самрато-ала-
ни, караїми, навіть жменька 
готів. І все це – справедливо. 
Найбільше було неясно з го-
тами. А вони, виявляється, в 
кінці IV століття були витіс-
нені в гори гунами. І пізніше 
мандрівники зустрічали тут 
світловолосих людей, що 
розмовляли німецькою мо-
вою, хоча асиміляція їх була 
очевидна. В історичних дже-
релах згадується готська 
єпархія, готський митропо-
лит, хоча церковниками 
були в основному греки. Ве-
ликою втратою для науки є 
безвідповідальне затоплен-
ня плит з готськими написа-
ми під час гідротехнічних 
робіт біля підніжжя Мангу-
па. А свого часу венеціан-
ський дипломат Йосафат 
Барборо, який відвідав Ман-
гуп, писав у своїй «Подорожі 
в Тану» (1431-1452 рр.), що з 
одним із готів тут розмов-
ляв його слуга-німець.

Верхів’я Мангупа були 
заселені в ІІІ-IV впритул до 
VІІІ століття. Засновником 
династії на Мангупі вважа-
ється Михайло Гаврас – пол-
ководець візантійського ім-
ператора Мануїла Комніна 
(1143-1180). До цього на Ман-
гупі були намісники імпе-
рії – топархи. Але як тільки 
хрестоносці взяли Констан-
тинополь (1204 р.), Михайло 
Гаврас, виходець із знатно-
го давньовірменського 
роду, оголосив самостійне 
князівство, давши йому ім’я 

свого великого предка  Фе-
дора Гавраса – Феодоро, 
який був першим князем 
Трапезунду при Комнінах і 
прагнув до відторгнення від 
Візантії. В Бахчисарайсько-
му музеї зберігається копія 
синайського розпису 1067 р. 

«Родоначальник феодосій-
ської династії Федір Гаврас 
з дружиною».  До речі, ни-
нішнє село Отрадне в ту се-
редньовічну пору називало-
ся Гаврі і було приватним 
володінням правлячого 
князя Мангупа.

Відвідувачі печерної 
церкви у південній скелі 
Мангупа на її розписах ще в 
1967 році могли помітити 
під портретами святих тит-
ло «Ф. Г.», писане по-
грецьки, розшифровка не-
важка: Федір Гаврас. На 
жаль, невігласи грубо зни-
щили його, як і понівечили 
інші розписи.

Феодорійська династія 
князів, що сповідувала 
християнство, як і в осно-
вному населення, особливо 
підняла роль своєї держав-
ності в кінці першої чверті  
XV століття.

Мангупський князь, що 
звався севастом, справді мав 
право називатися великим 
князем, бо територія цього 
державного утворення про-
стягалась від Каламіти (Ін-
керман) до Алустону (Алу-
шта). У листах до сусідів-
можновладців він справед-
ливо іменував себе «володар 
Феодоро і Помор’я». Правда, 
частину території феодори-
тів загарбали генуезці, але 
пізніше севаст Олексій І від-
воював фортецю Чембало 
(Балаклава), хоча й загинув 
у бою (1434 р.). Саме при ньо-
му Мангуп набув свого роз-
квіту: будуються палац-ре-
зиденція правителя, храми, 
відвойовуються колишні те-
риторії. Князівство уміло 
тримало рівновагу між свої-

ми сусідами – генуезцями і 
татарами. У Криму існувала 
політична і релігійна толе-
рантність.

Лихо насувалося з іншо-
го боку. Османська Туреч-
чина вже взяла Візантію, 
Трапезунд. Європа все це ба-
чила, але сама погрузла у 
міжусобицях. Приміром, 
між Англією і Францією то-
чилась Столітня війна, по-
тім відбувалися чвари все-
редині цих держав.

Втім, Папа Римський Пій 
ІІ був ініціатором хрестово-
го походу проти османів, 
але під час підготовки його 
раптово помер. Цього ж, 
1456 р., протектори Банка 
святого Георгія (Генуя) пи-
шуть листа до мангупсько-
го князя Олубея (Іоанна), 
сподіваючись на консоліда-
цію, бо в 1454 р. турки під 
орудою капудан-паші (адмі-
рала) Темір-Ях’ї вже побува-
ли під Кафою.

А на початку 1471 р. ман-
гупський севаст Ісайя від-
відує Кафу й укладає з кон-
сулом мирну угоду і вій-
ськовий союз, за що 26 квіт-
ня 1471 р. отримує від про-
текторів Банка святого Ге-
оргія, які утримували гену-
езькі факторії, вдячного 
листа, що починався слова-
ми: «Найсвітлішому другу 
нашому, ясновельможному 
пану Ісайку, володарю Фео-
доро». Всі ці дипломатичні 
листи зафіксовані в «Актах 
Лігурійського товариства». 
Банкіри субсидували коло-
нії, бо уряд і дож Генуї не 
мали на це коштів.

Експансія турків триває. 
Вони давно вже звертають 
свій погляд на Крим, чека-
ють слушної нагоди.

1475 р. був роком політич-
ної кризи в Криму. Вмирає 
севаст Мангупа Ісайя. Його 
наступник молодий князь 
Олександр саме гостював у 
свого шуряка молдавського 
господаря Стефана ІІІ, за 
яким була рідна сестра Олек-
сандра Марія. Один з роди-
чів Гаврасів узурпує владу. 
Молдавський господар дає 
своєму діверові триста воїнів 
і корабель на чолі з капіта-
ном Філіппом. Олександр ви-
саджується в бухті Ласпі, 

звідки вирушає на столицю і 
встановлює законну владу.

Татарський бей Емінек 
Шірінський вчиняє заколот 
проти хана Менглі-Гірея, 
який тікає на Мангуп. Беї за-
кликають на допомогу тур-
ків. Перший удар спрямова-
ний проти генуезьких факто-
рій. Героїчно б’ється Солда-
йя, ганебно капітулює Кафа. 
Звичайно, першокласній і ве-
личезній турецькій армії, 
яка прийшла у Крим під ору-
дою великого візиря Кедук-
Ахмет-паші, не треба було ве-
ликих зусиль, аби заволодіти 
такими фортецями, як Луста 
(Алушта) чи Каламіта.

І ось турки підійшли до 
мангупської столиці Феодо-
ро. Важка доля випала мо-
лодому правителю Олек-
сандру на самому початку 
князювання. Але він зумів і 
за короткий строк організу-
вати оборону.

Ось як описує ці події їх-
ній безпосередній учасник 
німецький гармаш Георг 
Нюрнберг у своїй «Історії 
Туреччини» (а він прожив 
там три роки і був на службі 
у турецького султана): «По-
тім турки рушили до міста, 
яке звалося Феодоро, де пе-
ребували три королі і 15000 
людей, молодих та старих; 
вони не могли ним заволоді-
ти і ганьбою змушені були 
відступити».

Півроку стояла турецька 
армія під стінами нескорено-
го міста. Армія, що взяла Кон-
стантинополь за два місяці. 
Та сили були нерівні. І в груд-
ні 1475 року фортеця впала. 
Севаста Олександра з сім’єю, 
хана Менглі-Гірея та князя-
монаха Івана Володимирови-
ча Ховріна, який був родичем 
Гаврасів і опинився тут ви-
падково, йдучи в Палестину, 
було взято в полон і відправ-
лено в Стамбул. Членів ман-
гупської династії було стра-
чено, а Менглі-Гірея, протри-
мавши три роки, султан Мах-
мет ІІ відпустив у Крим, де 
той знову став ханом.

Але півострів уже по-
трапив у залежність від Ту-
реччини.

«Кримська світлиця» № 3, 

за 14.01.1994 р.

КРАЄЗНАВСТВО | 7

СЛІДАМИ ВОЛОДАРІВ ФЕОДОРО
НАШ АРХІВ

Ф
О

Т
О

 З
 В

ІД
К

Р
И

Т
И

Х
 Д

Ж
Е

Р
Е

Л



www.svitlytsia.in.ua

КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ №16, 2018

4
82
01
57

94
00
20

16У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ «КРИМСЬКОЇ СВІТЛИЦІ»

8 | ЛІТЕРАТУРА

ПОГУБЛЕНІ ДУШІ 
Як відомо, з вибухом лютневої революції в Росії 
українці, яких дуже багато служило на Чорномор-
ському флоті, почали об'єднуватися. Таке об'єд-
нання проявилося у повстанні українських кора-
бельних рад майже на всіх кораблях ескадри. Як 
результат – 29 квітня 1918 року над усією Чорно-
морською ескадрою було піднято український пра-
пор... Детальніше про спроби українізації флоту сто 
років тому – в матеріалі з нашого архіву.
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ГЕРОЇ НЕ 
ВМИРАЮТЬ

ВАЛЕРІЙ ВЕРХОВСЬКИЙ

«Володарі Криму завжди будуть во-

лодарями Чорного моря. Тому воло-

діти Кримом прагнули ще малоазійці, 

Мітридат, візантійці, генуезці, турки і 

росіяни».

Луї Буссенар 
«Зуави з Малахова кургану»

Славетний французький 
белетрист, автор пригод-
ницьких романів Луї Буссе-
нар народився 1847 року. 
За освітою був лікарем, за-
кінчив медичний факультет 
Паризького університету, 
але в 1875 році він надру-
кував перше оповідання, і з 
того часу письменництво 
стає його основним занят-
тям, а французьку літера-
туру не можна уявити без 
його пригодницьких творів. 
І, ясна річ, неможливо уя-
вити, що Буссенар оминув 
би тему Кримської війни.

«14 вересня союзна армія виса-
дилася поблизу Євпаторії, 19-го ви-
рушила далі, розташувалася та-
бором між Булганаком і Альмою, 
а 20-го здобула перемогу на річці 
Альмі». Французька армія йшла у 
бій пліч-о-пліч з британськими 
солдатами. В одному з французь-
ких підрозділів, що мав екзотичну 
назву «зуави», воював і головний 
герой роману «Зуави з Малахова 
кургану» Жан Бургейль, котрого 
називали Жан-буревій. 

Зуави – підрозділ французької 
легкої піхоти, яку спершу наби-
рали з тубільців колоній, а зго-
дом туди ставали до служби й 
французи. Люта вдача і абсолют-
на зневага до смерті – ось чим від-
різнялися зуави. 

Голодні французькі солдати під 
Севастополем натрапили на бага-
тий кримський льох з діжками 
вина та розкішними харчовими за-
пасами. Жан-буревій, повертаю-
чись з цього свята життя напідпит-
ку та з повними руками, не віддав 
честь старшому за званням – пиха-
тому унтер-офіцеру, своєму земля-
ку Дюре, – ще й висловив усе, що 
про нього думає, а на додачу запус-
тив у цього унтера краденою кач-
кою. Вирок трибуналу суворий – 
розстріл. Та у французьких рома-
нах головні герої не вмирають: 
коли Буревія виводять на страту, 
починається бій, йому дозволяють 
встати до строю з усіма зуавами і з 
ним пліч-о-пліч вони перемагають. 

Зрештою, страх смерті лише 
емоція, яку легко витіснити ін-
шими емоціями.

Зуавами на гарячому піймана 
«дама в чорному», російська 
шпигунка княгиня Милонова. 
Після допиту легко втікає з-під 
варти, підсипавши отруту голов-
нокомандувачеві французьких 
військ у Криму маршалу Сент-
Арно. Наш сміливець Жан же-
неться за шпигункою, але її ряту-
ють російські козаки, і непри-
томний зуав, зазнавши поранен-
ня, опиняється ув’язненим у під-
валі. Та йому, ясна річ, вдається 
не лише звільнитися, а ще й вря-
тувати вищих командирів союз-
ників від спланованої «дамою в 
чорному» диверсії.

Нагороджений за це орденом 
Почесного легіону Жан-буревій 
натрапляє на того ж Дюре, і тепер 
уже навпаки – Жан робить Дюре 
навзаєм зауваження за невіддан-
ня честі (кавалеру ордена салю-
тують незалежно від звання); ун-
тер злобно відповідає та обзиває 
Жана Бургейля російським шпи-
гуном… І ось Буревієві знову за-
грожує розстріл – цього разу за 
зраду, якої він не чинив.

Емоції, скрізь емоції: заздрість 
до вискочки Буревія породила в 
серці Дюре ненависть, а прагнен-
ня помсти призвело його не лише 
до наклепу, а й до зради Вітчизни. 

Але Жану-буревію вкотре вда-
ється лишитися і живим, і з чес-
тю. Він знову йде у бій… Але по-
трапляє в полон: «Росіяни в Се-
вастополі дихають спокійніше – 
Буревій не буде загрожувати 
блокпостам».

За спробу втечі з полону Жана 
мають розстріляти росіяни. Сам 
головнокомандувач маршал Пе-
лісьє просить вороже команду-
вання обміняти хороброго зуава 
на захопленого ними російського 
полковника, однак комендант 
відмовляється.

Жана Бургейля виводять на 
черговий розстріл… Та втруча-
ється майор Павло Милонов, ко-
трий і захопив Буревія в полон, а 
тепер зупиняє виконання страти 
і повідомляє, що Жан Бургейль 
доводиться йому братом!

Як виявилося, ще у 1812 році 
важкопоранений капітан Бур-

гейль потрапив у полон до росіян; 
за спробу втекти з полону (невда-
лу) його запроторили до Сибіру. 
Втім, Бургейль-старший втік і 
звідти. Так вирішила доля, що 
він оженився на княжні Милоно-
вій, і від цього шлюбу народився 
син Павло (або Поль).

Княгиня Милонова (та «дама 
в чорному») доводиться кузиною 
Полю Бургейлю – бойовик у Бус-
сенара невимушено перетворю-
ється на водевіль – мати Жана та 
мати «дами в чорному», виявля-
ється, рідні сестри. Разом усі 
присутні Милонови просять вій-
ськового губернатора Севастопо-
ля пощадити зуавів Жана. Буре-
вія відпускають, він повертаєть-
ся до своїх… і отримує звання 
підпоручника.

Невдовзі Севастополь здається. 
«Минуло вісім місяців, війну 

давно завершено, війська поверну-
лися додому. Після нескінченних 
дипломатичних переговорів мир 
підписано. Росіяни та французи 
стали друзями. З обох сторін 
купа нагород, підвищень, хрестів, 
медалей та… сліз!»

І як має бути у справжньому 
французькому водевілі, все закін-
чується весіллям.

«У невеликому ошатному пе-
редмісті Нуатер гучне військове 
весілля… Полковники, сержан-
ти, капітани, солдати, артиле-
ристи, зуави… Еполети, галуни, 
хрести, медалі…  Підпоручник 
Жан Бургейль, герой Малахова 
кургану, одружується на Розі 
Пінсон, від народження княжні 
Милоновій».

В Європі знову мир, Крим за-
лишився під владою Російської 
імперії, в якій помінявся монарх, 
але режим лишився старий.

«Але навіщо тоді в 1854-1855 рр. 
була війна, в якій загинуло 400 ти-
сяч людей?!»

КРИМ У ТВОРАХ ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ЄВРОПЕЙЦІ ДОБРЕ ЗНАЮТЬ, ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ КРИМ: СЕВАСТОПОЛЬ, БАЛАКЛАВА, АЛЬМА ТОЩО УВІЙШЛИ НЕ ЛИШЕ ДО ЇХНЬОЇ 
ІСТОРІЇ, А Й НАВІТЬ ДО МІСЬКОЇ ТОПОНІМІКИ. КРИМ УВІЙШОВ ДО АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР. 
ПРО ТВОРИ ЗАХІДНИХ ЛІТЕРАТОРІВ, ПРИСВЯЧЕНІ КРИМУ, НАША ГАЗЕТА РОЗПОВІДАТИМЕ В ЦЬОМУ ВИПУСКУ ТА НАДАЛІ
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