
ВІДКРИТЕ 
ЗВЕРНЕННЯ 
РЕДАКЦІЇ 
ГАЗЕТИ 
«КРИМСЬКА 
СВІТЛИЦЯ» 
Єдине державне дру-
коване видання Кри-
му – газета «Кримська 
світлиця»  – потребує 
громадської підтримки. 
У проекті Державного 
бюджету України на 
2018 рік Міністерством 
культури України пе-
редбачено зменшення 
коштів на підтримку 
культурологічних ви-
дань, у числі яких – га-
зета  «Кримська світли-
ця». Наша редакція ін-
формує громадськість 
про те, що за умови та-
кого фінансування ви-
хід газети у 2018 р. 
може бути призупине-
ний. Це факт того, що 
Міністерство культури 
України в особі Є. Ни-
щука, Т. Мазур, С. Фо-
менко та ін. зробило 
все для знищення 
«Кримської світлиці», 
при цьому не забувши 
збільшити витрати з 
бюджету на своє утри-
мання.  

У продовж 25-ти ро-
ків газета «Крим-
ська світлиця» не 
раз засвідчувала 
свою дієвість у 

захисті від проросійських 
інформаційних атак у Кри-
му, тому зневага Мінкуль-
ту до проблем видання є ні-
чим іншим як пособни-
цтвом окупації україн-
ських територій. Бездіяль-
ність цього відомства у ви-

рішенні проблем єдиного 
державного кримського 
друкованого видання роз-
цінюється нами як зумис-
ний акт викреслення теми 
Криму з інформаційного 
простору України, як пла-
номірне створення пере-
пон у деокупації україн-
ських територій.

У квітні 2014 року оку-
паційна «влада» Криму за-
вдала удару по україн-

ських ЗМІ, що позначило-
ся і на роботі газети 
«Кримська світлиця», 
друк якої було призупине-
но. У 2016 році керівництво 
Державного підприємства 
«Національне газетно-
журнальне видавництво», 
у складі якого перебуває 
редакція газети, прийняло 
рішення про переведення 
«Кримської світлиці» з 
окупованої території та 

відновлення її випуску в 
Києві. Евакуація редакції 
з окупованого Криму при-
звела до: втрати примі-
щення, частини працівни-
ків, матеріально-технічної 
бази, читацької аудиторії 
тощо. Наразі працівники 
газети сам-на-сам змушені 
боротися за збереження 
видання. 

Ми відчуваємо безпосе-
редню відповідальність і 

розуміємо значущість цієї 
газети, яка вже стала сим-
волом українського Кри-
му, тому неабиякими зу-
силлями намагаємося її 
вберегти і зберегти. У цих 
екстремальних умовах на-
шим обов’язком є вико-
ристання всіх можливих 
шляхів і способів збере-
ження часопису. Але од-
ного нашого патріотизму 
і зусиль кількох людей 
для цього замало. 

Перебуваючи на вістрі 
протистояння в інформа-
ційній війні з «русскім мі-
ром», газета «Кримська 
світлиця» потребує дієвої 
підтримки держави і сус-
пільства. Це видання не 
може бути комерційним 
уже тому, що не може бути 
комерційним питання де-
окупації українських тери-
торій. Успіх боротьби за 
український Крим можли-
вий лише за умови пріори-
тетності теми окупованого 
півострова в інформацій-
ному полі України і світу.

Редакція видання звер-
тається до всіх небайдужих 
з проханням допомогти збе-
регти єдину українську 
друковану газету Криму 
шляхом максимального по-
ширення інформації та че-
рез звернення до народних 
депутатів, урядовців, гро-
мадських організацій, ЗМІ 
з метою створення суспіль-
ного резонансу.
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ДАЙДЖЕСТ
ЗАПУСК ДВОХ 
СКАНДАЛЬНИХ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У 
КРИМУ ЗАПЛАНОВАНО 
НА БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ
Про це заявив заступник голови 
Міненерго РФ Андрій Черезов. 
Він зазначив: «У лютому перші 
блоки почнуть вихід на пускона-
лагодження і розворот, далі – 
розпал перших блоків на обох 
станціях». Черезов додав, що сьо-
годні вирішені всі питання з під-
рядниками і фінансуванням, тому 
відставань у термінах не буде.
Як повідомляли ЗМІ, російська 

компанія "Технопромэкспорт" 

придбала чотири турбіни Siemens 

нібито для станції на Таманському 

півострові. Як з’ясувалося, пору-

шуючи санкції ЄС і умови догово-

ру, їх доправлено до Криму. У від-

повідь на це Siemens заявила, що 

розірве ліцензійні угоди з росій-

ськими компаніями, які постача-

ють обладнання для електростан-

цій. Siemens через суд домагаєть-

ся визнання угоди з "Технопром-

экспортом" про постачання турбін  

недійсною і повернути турбіни з 

Криму виробникові.

КРИМСЬКИЙ «ПОЛІТИК» 
НАЗВАВ РОЗГРОМ 
МЕМОРІАЛУ НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ В КИЄВІ 
«ВІДПОВІДДЮ 
НА ЗНИЩЕННЯ 
РАДЯНСЬКИХ 
ПАМ'ЯТНИКІВ»
У Києві було затримано мешкан-
ця Севастополя, що в ніч на 5 
жовтня розгромив меморіал на 
честь Героїв Небесної сотні, 
встановлений 3 березня 2014 р. 
За даними правоохоронців, зло-
вмисник 1974 р.н. походить з Лу-
ганської області, останнім часом 
мешкав в окупованому Криму. 
Йому інкримінують правопору-
шення за статтею «Зумисне зни-
щення чи пошкодження майна»; 
максимальна санкція – до трьох 
років позбавлення волі.
«Член Ради Федерації РФ від рес-

публіки Крим» Сергій Цеков про-

коментував цей інцидент росій-

ським ЗМІ таким чином: «Я засу-

джую пошкодження цього 

пам'ятника. Я розумію, що це ре-

зультат усього того, що відбува-

ється в Україні, і що в людей нако-

пичилася втома від влади. Гадаю, 

це відповідь на дії органів держав-

ної влади України, що руйнують 

пам'ятники часів Радянського Со-

юзу. Усвідомлюю, що рано чи піз-

но пам'ятник Небесній сотні може 

бути знесений, як і багато інших 

монументів, присвячених героям 

АТО. Але для цього потрібен час».

ШКОЛЯРІ З ЗОНИ АТО 
І КРИМУ ОТРИМАЛИ 
БЕЗПЕЧНИЙ ДОСТУП 
ДО ВІДКРИТИХ 
УКРАЇНОЗНАВЧИХ 
ОНЛАЙН КУРСІВ

На Навчальному порталі Маріу-
польського державного універ-
ситету відкрито безкоштовні 
дистанційні українознавчі курси 
для учнів з непідконтрольних те-
риторій Донбасу та Криму. На-
вчання проводиться з таких 
предметів: українська мова, 
українська література, історія 
України (6-9 класи і 10-11 класи), 
фізична та соціально-економічна 
географія України. 
Про це повідомляється на сайті 

Міністерства освіти і науки Украї-

ни. Зазначається, що електронні 

курси, розроблені на основі про-

грам ЗНО, містять теоретичний 

матеріал, практичні завдання та 

добірку корисної літератури й ін-

тернет-ресурсів, які допоможуть у 

навчанні. Для навчання учням не 

потрібно завантажувати особисті 

дані і розкривати свої IP-адреси. 

Доступ до матеріалів відкритий і 

іншим користувачам. 

УКРАЇНА ВИМАГАЄ 
ВІД РОСІЇ СКАСУВАТИ 
ПРИЗОВ МЕШКАНЦІВ 
ОКУПОВАНОГО КРИМУ 
ДО АРМІЇ РФ
Міністерство закордонних справ 
України вимагає від Росії скасу-
вати призов на військову службу 
в окупованому Криму. «Хочемо 
підкреслити, що Генеральна 
Асамблея ООН у резолюції від 
19 грудня 2016 року "Ситуація з 
правами людини в Автономній 
Республіці Крим і місті Севасто-
полі (Україна)" підтвердила факт 
незаконної окупації АР Крим і 
міста Севастополя з боку Росій-
ської Федерації», – йдеться у за-
яві відомства. 
«Згідно з міжнародним гуманітар-

ним правом, державі-окупанту за-

бороняється примушувати осіб, 

які перебувають під захистом, слу-

жити у її збройних чи допоміжних 

силах, так само, як і забороняєть-

ся чинити тиск і вести пропаганду 

на користь добровільного вступу 

до армії», – підкреслили у МЗС 

України, закликавши Росію дотри-

муватися своїх міжнародних 

зобов'язань.

Скільки людських життів 
втратила Україна через 
збройну агресію РФ, – 
точних даних немає. Бо є 
між тими, кого нема з 
нами, не тільки загиблі й 
поховані солдати та ци-
вільні – є і сотні зниклих 
безвісти. Тих, кого ще че-
кають їхні рідні, сподіва-
ючись, що живі, а як ні – 
то чи зможуть знайти їх 
хоч серед мертвих?  

МАКСИМ ДУБОВ’ЯЗ

Про дві з сімей, що ма-
ють такий досвід, роз-
повідає документаль-
ний фільм «Межа очі-
кування». Створений 

за підтримки громадських орга-
нізацій Internews та «Інтерньюз-
Україна», вперше показаний 
27  вересня у Києві в кінотеатрі 
«Україна». «Прийшли понад 
150 представників міжнародних 
організацій, посольств, а також 
журналісти, активісти та небай-
дужі українці», – пише пост-
реліз події, й далі: «Автором сце-
нарію фільму став Сергій Бібік, 
режисером – Станіслав Цехмі-
стренко, оператор стрічки – Ві-
ктор Завальнюк».

З родин, що погодилися роз-
повісти про своє очікування, – 

сім’я Андрія Щекуна. Це за його 
долею, схопленого на сімферо-
польському вокзалі бандитами 
з кримської т. зв. «самооборо-
ни», довгих 11 діб стежила вся 
країна в холодному березні 2014-
го. Сім’я дочекалася тоді на Ан-
дрія, завісу над тим, що їм дове-
лося пережити, піднімає фільм.

А мати й вся сім’я двох добро-
вольців з Луцька, Володимира та 
Дмитра Хомяків, – чекає на них 
уже четвертий рік. Надії побачи-
ти їх живих майже нема, бо коли 
вірити ворогам, що хизуються в 
Інтернеті вбивствами українців, 
братів убито як не одразу з засід-
ки російських зайд, то розстріля-
но потім. І минає за роком рік, 
десятки експертиз та оглядів, а 
не знаходить мати серед нових й 
нових невідомих тіл своїх дітей – 

чи не хоче вірити… І де межа в 
очікування цього, якщо хто й 
знає, – тільки вічний бог…

Мету й надію авторів стріч-
ки так висловив на презентації 
Вейн Шарп, директор In-
ternews: «Проблема злочинів 
проти людини на непідконт-
рольних Україні територіях не 
нова, проте, на жаль, ми знає-
мо про це дуже мало, – саме 
тому для нас важливо не мов-
чати, а говорити про ці історії, 
показувати їх без прикрас і на-
вчитись чути болісну правду. 
Дуже сподіваємось, що фільм 
«Межа очікування» стане не 
лише виявленням поваги до 
пам’яті тих, кого вже не повер-
нути, але й допоможе активізу-
ватись, шукати вирішення для 
порятунку і захисту живих». 

ФІЛЬМ

МЕЖА ОЧІКУВАННЯ ТА НАДІЇ
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  МІФ 1    Референдум у Криму розставив 

усе на свої місця, кримчани визначилися з 

тим, у якій країні хочуть жити. Це – воля на-

роду, вияв демократії, торжество права.

 ФАКТ    Рішення референдумів є консульта-

тивними для подальшої роботи законодавців. 

Обов'язковими до виконання є лише підсум-

ки плебісцитів. Ісландія у 1944 році, Монголія 

в 1945-му, Алжир у 1962-му, Ерітрея в 1993-

му отримали незалежність за підсумками 

проведених плебісцитів, а не референдумів. 

  АНТИМІФ    Хоча з правової точки зору по-

няття «референдум» і «плебісцит» означають 

всенародне волевиявлення, це не слова-си-

ноніми, їх не варто плутати. Референдумом 

можуть визначатися питання внутрішнього 

адміністративно-територіального устрою 

держави, а міждержавні суперечки щодо 

приналежності територій вирішуються через 

плебісцит. І вже точно, що ані референдум, 

ані плебісцит не можуть проводитися під 

прицілом «калашникових».

  

МІФ 2    Російська Федерація є 

оплотом православ’я, яке в 

Криму занедбали київські роз-

кольники; Москва – третій Рим.

 ФАКТ    У затвердженому 

урядом РФ списку святкових і 

вихідних днів у РФ нема жод-

ного релігійного свята, крім 

розчиненого в «новорічних ка-

нікулах» Різдва, натомість ви-

хідними днями є такі: 23.02 – 

«День защитника Отечества», 

01.05 – «Праздник Весны и 

Труда», 4.11 – «День народного 

единства» і т. ін. Затвердження 

вихідних днів у РФ приурочено 

не до релігійного, а саме до 

радянського календаря, що у 

2014 р. неабияк шокувало 

мешканців Криму. Задля подо-

лання невдоволення і на дого-

ду одурманеному імперськими 

міфами про православні скре-

пи населенню Криму тамтешня 

«влада» шукає компроміси, ви-

даючи додаткові «укази» про 

святкування головних релігій-

них свят на півострові. 

  АНТИМІФ    Православних 

парафій нині в Україні значно 

більше, ніж на всій території 

РФ. Статистика засвідчує, що у 

2017 році участь у Великодній 

службі в українських церквах 

взяли майже 8 млн. вірян, у той 

час як у 146-мільйонній РФ, 

згідно з інформацією МВС РФ, 

таких було 4,3 млн. Право-

слав’я, взяте за основу ідеоло-

гії «русского міра», є нічим ін-

шим, як інструментом імперіа-

лістичної політики РФ.   

АНТИМІФ
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Мабуть, вперше за десять 
повоєнних років, коли Крим 
перебував у підпорядкуван-
ні Російської Федерації, Київ 
змусив досить інертний 
Кримський обком партії та 
облвиконком визнати, що 
найголовнішим партійно-
господарським завданням 
для всіх місцевих органів 
влади є житлове будівни-
цтво в селах. «Без виконан-
ня цього завдання, – наголо-
шувалося в постанові бюро 
обкому партії, – неможливо 
подальше зміцнення крим-
ських колгоспів».

ПЕТРО ВОЛЬВАЧ

Не без наполягання київ-
ських високопосадовців, 
які фактично і керували 
пленумом обкому партії, 
було визначено мобілізу-

вати всі сили колгоспів та риболо-
вецьких організацій на ліквідацію 
затримки з будівництва житла. 
Було запропоновано у кожному 
господарстві створити з переселен-
ців будівельні бригади, які більш 
якісно будували житло. 

Вперше за увесь десятилітній 
період переселення до Криму лю-
дей з інших регіонів України перед 
кримською владою також було по-
ставлено завдання з’ясувати при-
чини відтоку переселенців з Кри-
му. Запроваджувалась особиста 
відповідальність керівників усіх 
рівнів, які нехтують або не сприя-
ють господарському облаштуван-
ню переселенців. 

За незадовільне керівництво бу-
дівництвом житла для переселенців 
бюро обкому партії винесло серйозні 
попередження цілій низці відпові-
дальних працівників будівельної га-
лузі. Бюро обкому партії зобов’язало 
керівництво всіх кримських райко-
мів та райвиконкомів провести обго-
ворення стану сільського будівни-
цтва у кожному господарстві, і роз-
робити конкретні заходи з покра-
щення ситуації та забезпечення ви-
конання планових завдань введення 
житла для переселенців.

Для докорінної зміни ситуації з 
будівництвом житла для пересе-
ленців та розбудови кримських сіл 
величезне значення мав пункт по-
станови про необхідність проведен-
ня широкомасштабної перевірки 
облаштування кожної сім’ї пересе-
ленців за увесь післявоєнний пері-
од, з 1945 до 1954 року включно. Го-

ловне управління при Міністерстві 
сільського господарства спільно з 
Державним комітетом УРСР з пра-
ці та соціальних питань справді у 
1954 році підготувало таку довідку 
(Док. № 88, там само, С. 399). В довід-
ці зафіксовано величезну плин-
ність переселенців упродовж 1950-
1953 років через вкрай незадовільні 
побутові умови та невиконання 
місцевими органами влади надан-
ня належних пільг переселенцям.

Справжнє ж широкомасштабне 
будівництво будинків для пересе-
ленців розпочалося лише після пе-
редачі Кримської області Україні. 

Обсяги житлового будівництва на-
віть упродовж першого десятиліття 
перебування Криму у складі Украї-
ни приголомшливі. Щороку до Кри-
му, починаючи з 1954 року, пересе-
ляли близько 5000 сімей. Приблизно 
таку ж кількість сімей український 
уряд мав щорічно забезпечити жит-
лом. Навіть за вельми приблизни-
ми підрахунками Україна повинна 
була щорічно будувати і надавати 
переселенцям переважно у 
передгір’ї та степовій зоні 4-5 тисяч 
будинків. Але з 1956 року процеси 
залюднення кримських сіл стали 
більш інтенсивними. Синхронно 

різко збільшилися й обсяги будів-
ництва житла для переселенців. 

Отже, якщо переселенці першої 
хвилі з Росії майже до кінця 1953 
року отримували вже готове жит-
ло (головним чином вселялися в 
будинки депортованих), то сім’ї 
переселенців з України поневіря-
лися по непристосованих для жит-
ла будівлях і змушені були самі 
будувати для себе будинки. Тож 
твердження про те, що українці 
після 1954 року відродили крим-
ські села, не є перебільшенням.

Ще у липні 1954 року Рада міні-
стрів УРСР прийняла Постанову 
№ 1508, якою затверджувався до-
сить амбітний план залюднення 
Кримської області. Нею передбача-
лося упродовж 1954-1958 років пере-
селити 17800 сімей (близько 70 тис. 
осіб). Тож за цей період треба було 
збудувати для переселенців понад 
18 тисяч будинків.

Довідка заступника міністра 
міського та сільського будівництва 
Раді міністрів УРСР від 15 березня 
1957 року засвідчує, що з кінця 1955 
року житлове будівництво для пе-
реселенців у кримських селах ста-
ло значно інтенсивнішим. Держав-
ним планом на 1956 рік у Крим-
ській області передбачалося збуду-
вати 5000 будинків. (Док. № 131, там 
само, С. 536-538)

Насамперед це було пов’язано із 
радикальними кадровими змінами 
в найвищих ешелонах кримської 
влади. За величезні прорахунки в 
господарській діяльності, серйозні 
недоліки у виконанні урядової про-
грами залюднення півострова, спро-
тив або приховану симуляцію запро-
понованої Києвом гуманітарної по-
літики, наприкінці 1955 року київ-
ські керманичі приймають ради-
кальне рішення – замінити керівни-
цтво обкому партії та облвиконко-
му. Заміна амбітного і майже неке-
рованого Києвом Дмитра Полян-
ського на україноцентричного праг-
матика і досвідченого господарника 
Василя Ком’якова виявилася досить 
вдалою. Період його секретарюван-
ня 1955-1961 р. – один із найбільш 
успішних і плідних як у розвитку 
кримської економіки, так і у надан-
ні області українського обличчя.

Саме з приходом до керівництва 
кримського обкому Василя 
Ком’якова відбувся величезний 
прорив не лише у відродженні тра-
диційно провідних галузей еконо-
міки півострова – садівництва та 
виноградарства, але і сільського 
будівництва. На цей період припа-
дає і пік залюднення півострова пе-
реселенцями з України.

Відомо, що створене у повоєнні 
роки обласне управління з органі-
зованого набору робітників і пере-
селення до Криму після 1954 року 
значно розширилося. Воно проіс-
нувало майже до 80-х років мину-
лого століття. Так що обсяги за-
люднення Криму українцями лег-
ко прорахувати. Можна визначити 
також і величезну роль України не 
лише у повоєнній розбудові крим-
ського села, але й у відродженні 
всієї економіки півострова, а крим-
ські села майже в усіх районах 
були відроджені після 1954 року 
українським народом та Україн-
ською державою. Забезпечення 
кримських сіл зрошенням, спочат-
ку артезіанською, а згодом і дні-
провською водою з Північно-Крим-
ського каналу, сприяло озеленен-
ню степових сіл та всіх новобудов 
переселенців. Через кілька років 
колись безводні та похмурі, по-
збавлені рослинності степові села 
перетворились у зелені оази, уквіт-
чані буйними садами.

УКРАЇНА ВІДРОДЖУЄ 
КРИМСЬКІ СЕЛА

ЯК ЦЕ БУЛО...

Про те, як приймали переселенців з інших регіонів України на кримській землі, свідчать сторінки газет. 
З архіву газети «Радянський Крим» за 1956-1957 р.
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На прес-конферен цію за 
участі «голови» «держком-
нацу» відгукнулося реак-
ційне інтернет-видання 
«Крымское эхо» в особі 
його головного редактора 
Наталі Гаврілєвої. За її зау-
важенням, під час розпові-
ді про розвиток «неросій-
ських» мов на окупованому 
півострові Заур Смірнов 
ухилився від даних про 
конкретну кількість людей, 
що їх вивчають, порівняно з 
«українським періодом», 
але своїми відповідями дав 
зрозуміти, що таких осіб 
стає дедалі менше. 

СЕРГІЙ КОНАШЕВИЧ

Проте, на думку Гаврілє-
вої, це «нормальна тен-
денція, скоріше, навіть 
оздоровча», оскільки си-
туація з вивченням наці-

ональних мов «переорієнтувалася 
на цілковито інші цінності». До 
анексії Криму Росією, мовляв, на 
півострові «штучно насаджували-
ся кримськотатарська та україн-
ська мови» – такою нібито була 
державна політика України, ме-
тою якої було «викорінити росій-
ський дух взагалі». Нині ж ті, хто 
23 роки захищав у Криму росій-
ську мову від «українського фа-
шизму», взяли гору і заходилися 
винищувати все українське. Слід 
визнати – доволі успішно. Втім, 
головред «Кримського еха» «зо-
всім не за те, щоб кримськотатар-
ської чи української мови у шко-
лах і вишах стало менше» – мов-
ляв, конституція РФ не дозволяє. 
«Те, що української стало менше у 
наших школах, зрозуміло: тепер 
не треба готувати дитину для 
вступу до українського вишу чи на 
роботу, де без державної мови не 
обійтися», – запевняє вона.

Але як тоді пояснити статисти-
ку кримського «міністерства осві-
ти» за 2016-2017 навчальний рік, 
згідно з якою дошкільну освіту 
українською мовою отримували 
аж… 63 дитини, що становить 
0,09% від загальної кількості 
учнів?! Невже тим, що «тепер не 
треба готувати дитину до україно-
мовної школи», яка, за даними 

того ж окупаційного «міносвіти», 
в Криму залишилася єдина – № 20 
в смт Приморське поблизу Феодо-
сії (9 класів зі 132 учнями), і яку по-
над два роки тому з великим скан-
далом позбавили імені розстріля-
ної німцями в Києві під час Другої 
світової війни Олени Теліги?.. 

Загалом, за статистикою «ві-
домства», у 2016-2017 навчальному 
році у 556 загальноосвітніх органі-
заціях, де навчалося 192 300 учнів, 
освіту українською мовою здобу-
вала лише 371 дитина, що склало 
0,2% від загальної кількості. За да-
ними Кримської правозахисної 
групи (КПГ), якщо у 2013 р. в Криму 
українською мовою могли навча-
тися понад 13,5 тисяч осіб, то до 
2016 р. їхня кількість зменшилася 
в 36 разів (!). Також у звіті «міносві-
ти» зазначається, що на базі 
12 шкіл з російською мовою на-
вчання у Сімферополі, Ялті, Біло-
гірському, Джанкойському, Крас-
ногвардійському, Красноперекоп-
ському, Сакському та Сімферо-
польському районах функціонува-

ло 19 класів з українською мовою 
навчання, в яких налічувалося 
239 учнів. На додачу в «міністер-
стві» навели порівняно фантастич-
ну кількість учнів, що вивчали 
українську мову як рідну: 12892. У 
КПГ тим часом стверджують: до-
ступу до освіти рідною мовою в 
Криму не можуть отримати майже 
три чверті україномовних дітей…

…«В дитини у школі новенький 
"з Дніпропетровська". Розмовляє 
виключно українською. Переїхав 
з матір’ю», – розповів кримський 
блогер Hans Art Zed Meyer 6 верес-
ня. Наступного дня він повідомив: 
«Тільки вчора обмірковував, як 
той хлопчик уживеться у місцевій 
школі. І ось сьогодні діти "русис-
тів" побили його, куртку викину-
ли у відро для сміття – під вигуки 
"Убирайся, х***л!" До них долучи-
лася й дитина проукраїнських 
батьків, що провела канікули на 
материку. Молода вчителька ро-
сійської мови, запекла "русистка", 
на запитання того хлопчика, як 
сказати те чи інше слово росій-
ською, різко заявляє: "Запомни, 
ты больше не на Украине, а в Рос-
сийской Федерации, и здесь гово-

рят на русском". Директор розби-
рався з цим інцидентом і пообіцяв 
щось вирішити»…

Незважаючи на дії та заяви різ-
них кримських «чиновників» від 
освіти і галузі міжнаціональних 
взаємин, і навіть попри моральний 
і фізичний тиск, який межує з теро-
ром, юні кримчани мають бажан-
ня навчатись українською мовою, 
що є своєрідною формою опору ро-
сійській окупації. Як вже було зга-
дано, на півострові дотепер знахо-
диться молодь, яка бажає здобува-
ти на місці вищу освіту за спеці-
альністю «Українська філологія». 
Так, станом на 25 серпня за напря-
мом підготовки бакалаврів і спеці-
алістів «Українська мова і літера-
тура» у «ТА КФУ» на очну форму 

навчання подали документи 49 абі-
турієнтів, не з’явилися на вступні 
іспити 13, зараховано 15. До магі-
стратури станом на 28 серпня пода-
ли документи 10 абітурієнтів, зара-
ховано 5. Заочного відділення в 
обох випадках нема. Також за на-
прямом підготовки «Українська 
література», який наразі в Криму 
входить до комплексу «Література 
народів закордонних країн», до ас-
пірантури на очне відділення за 
бюджетною формою навчання 
21 серпня було зараховано одну 
особу. У «Кримському інженерно-
педагогічному університеті» кіль-
кість абітурієнтів за напрямком 
«Українська філологія» вирахува-
ти важче, оскільки у «виші» його 
поєднано з англійською філологі-
єю. За результатами цьогорічної 
вступної кампанії, за бюджетною 
формою навчання на денне відді-
лення бакалаврату було оголоше-
но плановий набір на 15 місць, по-
дано 80 заяв, зараховано 12 осіб і 
оголошено додатковий набір на 
3 місця; на заочне – було оголоше-
но плановий набір на 10 місць, по-
дано 26 заяв, зараховано лише 
1 особу й оголошено додатковий 
набір на 9 місць. За комерційною 
формою навчання в обох випадках 
було оголошено планові набори на 
10 місць, але подано лише по одній 
заяві. На денне відділення магі-
стратури за бюджетною формою 
навчання було оголошено плано-
вий набір на 10 місць, які було запо-
внені при 14 поданих заявах; за ко-
мерційною формою навчання при 
плановому наборі на 10 місць не 
надійшло жодної заяви.

Експерти стверджують: крим-
чани шукають репетиторів з укра-
їнської мови для своїх дітей, котрі 
бажають вступати до вишів на ма-
териковій Україні, або розгляда-
ють можливості повноцінного 
дистанційного навчання. Втім, 
причин низької зацікавленості 
кримської молоді здобуттям ви-
щої освіти в Україні вбачається 
декілька: по-перше, основною пе-
репоною є інформаційна «залізна 
завіса» в Криму; по-друге, скла-
дання іспитів з української мови 
та історії України для кримчан є 
проблематичним, оскільки ці 
предмети на півострові практич-
но не викладаються. Проте на 
тимчасово окупованих територіях 
є попит на українську освіту серед 
дітей, і кожен рік зволікання 
України з кроками назустріч їм 
віддаляє ці території від нас.

«Мамо, а що таке "кадь пития"?..». Російський підручник з математики для 5 класу в кримській школі. Знімок – вересень 2017 р.

Російську мову в Криму нарешті 
врятовано від «українського фашизму»! 
Напис на дверях до однієї з ялтинських 
крамничок. Знімок 15 вересня 2017 р.
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ЧИЯ ВЛАДА – ТОГО І МОВА

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ДІЇ 
ТА ЗАЯВИ РІЗНИХ 
КРИМСЬКИХ «ЧИНОВ-
НИКІВ» ВІД ОСВІТИ 
І ГАЛУЗІ МІЖНАЦІО-
НАЛЬНИХ ВЗАЄМИН, 
І НАВІТЬ ПОПРИ МО-
РАЛЬНИЙ І ФІЗИЧНИЙ 
ТИСК, ЯКИЙ МЕЖУЄ З 
ТЕРОРОМ, ЮНІ КРИМ-
ЧАНИ МАЮТЬ БА-
ЖАННЯ НАВЧАТИСЬ 
УКРАЇНСЬКОЮ МО-
ВОЮ, ЩО Є СВОЄ-
РІДНОЮ ФОРМОЮ 
ОПОРУ РОСІЙСЬКІЙ 
ОКУПАЦІЇ
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На початку вересня 
«сенатор Держдуми РФ 
від Криму» Сергій Це-
ков в ефірі радіо «Спут-
ник в Крыму» анонсу-
вав створення в районі 
меморіалу на Петрів-
ській балці (Сімферо-
поль) нового мікрора-
йону, вулиці якого мо-
жуть отримати імена ге-
роїв і подій Кримської 
війни 1853-1856 р. Цю 
пропозицію, висунуту 
членами організації 
«Русская община 
Крыма», активно під-
тримали окупаційні 
«керманичі» півостро-
ва. Саму заяву було 
зроблено в контексті 
відзначення 9 вересня 
дня пам’яті загиблих під 
час Кримської війни: цю 
дату було впроваджено 
ще у 1996 р.

СЕРГІЙ КОНАШЕВИЧ

Як відомо, на Пе-
трівській балці 
знаходиться мемо-
ріал загиблих під 
час Кримської ві-

йни. Восени 1854 р. тут у брат-
ській могилі були поховані 
вояки, що полягли в Альмін-
ській битві. Воєнні дії дода-
вали нових поховань. Посту-
пово утворився цвинтар по-
мерлих у Сімферополі від 
ран переважно «нижніх чи-
нів». У 1869 р. над першим по-
хованням було зведено ка-
плицю, а в 1887 р. біля неї – 
мармуровий пам’ятник з на-
писом «Від громадян Сімфе-
рополя». У пізніші часи ці 
споруди були зруйновані, а 
мешканці прилеглих тери-
торій навіть намагалися роз-
почати натомість будівни-
цтво: у 1930-ті р. на цвинтар-
ній землі було звалище, а 
згодом – мотодром. Втім, зі 
здобуттям Україною неза-
лежності зусиллями місце-
вих краєзнавців меморіал 
було відновлено.

8 вересня на сайті «Крым-
ское Эхо», який діє ще з до-
окупаційних часів і відзнача-
ється стійкою антиукраїн-
ською позицією, з’явився ма-
теріал його головного редак-
тора Наталі Гаврілєвої, при-
свячений вказаній темі. У 
згадках і на світлинах – ціл-
ковита еклектика, в якій пе-
реплелося, здавалося б, непо-
єднуване. Біля пам’ятників, 

які вартують представники 
«кримської самооборони» та 
люди у вбранні «казаків», па-
нахиду править кримський 
митрополит УПЦ МП Лазар. 
Дорослі й діти тримають у ру-
ках таблички з портретами 
учасників Кримської війни 
середини ХІХ ст. – точнісінь-
ко як на акціях «Безсмертний 
полк», присвячених пам’яті 
полеглих у Другій світовій. 

Промова Кирила Степанова, 
заступника представника 
президента РФ у Південному 
федеральному окрузі (до яко-
го окупанти торік запхали 
Крим, перед тим давши йому 
побути два роки окремим 
«федеральним округом»), про 
те, що 8 вересня 1941 р. поча-
лася блокада Ленінграда ні-
мецькими військами, а в 
1812 р. цього дня точилася Бо-

родинська битва. Словом, 
«смешались в кучу»… «Та чи 
відбувся б референдум у 2014 
році, і яким був би його резуль-
тат, якби з середини 1990-х не 
почав відновлюватись цей 
братський цвинтар?» – ні в 
кут, ні в двері лунає запитан-
ня посеред оповідання.

Не забуває головред сепа-
ратистського ЗМІ подбати й 
про те, щоб усюди були ряс-
но розставлені акценти на 
«російськості» Кримської ві-
йни та її учасників. Ясна річ, 
ніхто не стане заперечувати 
російського походження ві-
домої сестри милосердя 
Дар’ї Михайлової, котра на-
родилася і померла у Татар-
стані й увійшла до історії як 
Даша Севастопольська. Од-
нак навряд чи коректно без-
апеляційно робити «русско-
го» з легендарного матроса 
Петра Кішки, який хоч і за-
хищав «віру, царя і "отєчє-
ство"», але походив з села 
Ометинці на Вінниччині. 

У подібних випадках не-
рідко згадуються рядки зі 
статті Анатолія Філатова 
«"Російський" Крим як спад-
щина більшовицького пере-
вороту», опублікованої на 

сайті «Обком» ще в червні 
2008 р. Автор, вже тоді перед-
бачивши сценарій анексії 
Криму Росією, зазначав, що 
півострів завойовувався і 
відбудовувався не конститу-
йованою у 1993 р. РФ, а Росій-
ською імперією, до складу 
якої входила територія, вна-
слідок історичного процесу 
виокремлена у самостійну 
Українську державу: цей же 
процес породив і теперішню 
РФ. «Тому хотілося б, щоб 
вони [росіяни – авт.] бодай 
для себе особисто визначили, 
що ж робили пращури тих 
"жлобствуючих х**лів", коли 
відбувався процес завоювання 
і облаштування Криму? Во-
ювали на боці турків? Спо-
стерігали за подіями осто-
ронь? Чи, як піддані Росій-
ської імперії, проливали кров 
за приєднання до неї нових 
територій – як у складі регу-
лярної армії, так і в окремих 
козачих частинах?» – запи-
тує автор. Наприкінці 2010 р. 
Володимир Путін, обіймаю-
чи тоді посаду прем’єр-
міністра РФ, дав на це питан-
ня «вичерпну» відповідь, за-
явивши, що свої війни Росія 
виграла б і без України.

Втім, розглядаючи період 
Кримської війни, пан Філа-
тов зазначає, що тогочасний 
розвиток транспортних 
зв’язків дозволяв для веден-
ня воєнних дій і будівельних 
робіт на півострові залучати 
переважно населення та ре-
сурси з материкової України: 
саме неможливість переки-
нути з глибини метрополії 
додаткові військові резерви 
стала основною причиною 
першої здачі Севастополя та 

поразки Російської імперії 
від обмеженого за чисельніс-
тю десанту, постачання до 
якого надходило лише мор-
ським шляхом.

Далі пан Філатов ставить 
питання щодо визначення Се-
вастополя як міста «росій-
ської слави»: «А чому не міс-
то слави грузинів, білорусів, 
українців, євреїв та інших на-
цій і народів, які мешкали у 
Російській імперії, а згодом у 
СРСР? Люди всіх національ-
ностей служили в армії та 
на флоті, воювали у Криму, 
будували, захищали і віднов-
лювали Севастополь. Отже, 
як воювати і будувати – то 
разом, а як слава – то лише 
"русская"? Пересмикуючи, під-
мінюючи поняття, привлас-
нюючи заслуги багатьох на-
родів лише одному, московські 
політикани, на мою думку, 
підкладають завелику свиню 
російській нації і особисто 
мені як її повноправному 
представникові. Ніхто не зби-
рається спростовувати тієї 
обставини, що у всій крим-
ській епопеї росіян за відсо-
тковим співвідношенням 
було задіяно більше. Але якщо 
виходити з оцінки за відсо-
тками, то національність 
мешканців планети Земля – 
"китайці", а всі інші є нацме-
нами. Якщо дотримуватися 
логіки "великоросів", усі досяг-
нення людства необхідно за-
рахувати виключно до заслуг 
саме китайської нації».

Прикро визнавати, але ми 
занадто дорогою ціною спла-
чуємо нашу недбалість до іс-
торії нашого народу в Кри-
му – як до його російської 
анексії, так і після. Лише 
останнім часом на вільній 
території України окремі не-
байдужі особи вживають по-
одиноких спроб реанімувати 
у суспільній пам’яті згадки 
про ті чи інші історичні події 
або поділитися свідченнями 
про не знані раніше. Нашим 
завданням має бути не лише 
деокупація Криму і повер-
нення нашого народу до ньо-
го, а й відновлення на цій 
землі передусім нашої істо-
рії, а разом із нею – культури, 
мови і традицій. Однак лише 
цього буде недостатньо: зна-
чно більше зусиль доведеть-
ся докласти до того, щоб 
втримати і розбудувати 
нашу нематеріальну спад-
щину на півострові після 
його повернення.
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НАШЕ МИНУЛЕ 
У ЧУЖИХ РУКАХ:
ПОВЕРНУТИ І ЗАХИСТИТИ

ІСТОРІЯ Прикро визнавати, але ми 
занадто дорогою ціною 
сплачуємо нашу недбалість 
до історії нашого народу в 
Криму – як до його росій-
ської анексії, так і після. 
Лише останнім часом на 
вільній території України 
окремі небайдужі особи вжи-
вають поодиноких спроб ре-
анімувати у суспільній 
пам’яті згадки про ті чи інші 
історичні події або поділити-
ся свідченнями про не знані 
раніше. Нашим завданням 
має бути не лише деокупація 
Криму і повернення нашого 
народу до нього, а й віднов-
лення на цій землі передусім 
нашої історії, а разом із нею – 
культури, мови і традицій
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З курортною славою 
Євпаторії на рівних 
змагається її вже не 
секретна знамени-
тість – центр даль-
нього космічного 
зв’язку. Точніше на-
зва його звучить так: 
Національний центр 
управління і дослі-
дження космічних 
засобів. Згідно з до-
мовленостями між 
Україною та Росій-
ською Федерацією 
він має міжнародний 
статус.

ВІКТОР ХОМЕНКО

Пригадуєте, як по-
ближчав для 
людства Всесвіт 
на початку жов-
тня 40 років 

тому, коли на всіх конти-
нентах транслювали по-
зивні першого штучного 
супутника Землі? То ще й 
день народження євпато-
рійського Центру. Всі ці 
роки тут контролювали 
роботу космічних об’єктів 
СРСР, а потім СНД.

Від дня проголошення 
незалежності України 
дане унікальне містечко 
на узбережжі, яке своїми 
гігантськими чашами і ку-
полами ніби зійшло з екра-
нів фантастичних філь-
мів, стало складовою на-
шої національної системи 
космічних досліджень.

Минулого року, коли 
було втрачено зв'язок з уні-
кальним апаратом, який 
працював за російсько-
американським проектом, 
скерованим на Марс, євпа-
торійський Центр пере-
конливо довів непричет-
ність нашої держави до 
цієї поломки, хоча декому 
дуже хотілося звалити 
вину з хворої голови на 
здорову, та ще й хороші 
гроші за це взяти. Професі-
онали світового класу ви-
словилися про цю подію 
так: «Український Центр, 
який задіяли в програму 
«Марс-96», переконливо 
підтвердив свою готов-
ність до виконання най-
складніших завдань. І не 
провина України в тому, 

що через неполадки в ра-
кетному відсіку косміч-
ний апарат не вивели на 
розраховану орбіту».

Нині Центр бере участь 
у роботах, необхідних для 
виконання міжнародних 
космічних програм. Його 
фахівців цінують у наймо-
гутніших космічних дер-
жавах, адже досвід роботи 
не позичений і багатий. 
Адже це вони, євпаторійці, 
керували місяцеходами, 
які, до речі, випробовували 
в районі Сімферополя. За-
вдяки їхньому професіона-
лізму вдало виконано про-
грами діяльності кількох 
космічних станцій, остан-
ні з яких «Венера» і «Вега». 
До речі, цю назву треба чи-

тати по складах, перший з 
яких – то скорочене «Вене-
ра», другий – «Галея». Саме 
до цієї комети летів супут-
ник, який вмістив у собі 
цілу лабораторію.

То лише кілька епізодів 
з насиченої багатьма зна-
чними подіями діяльності 
Центру. Нині його праців-
ники розширюють свої 
можливості по розвитку 
космічного зв’язку. Вико-
нують різноманітні важ-
ливі завдання міжнарод-
них космічних програм. 
Престиж євпаторійців без-
заперечний – їхню роботу 
називають вельми успіш-
ною. Це визнання цінне, 
зокрема, тому, що після 
розпаду СРСР Центр 

управління наземними 
апаратами опинився в Мо-
скві. Українським вченим, 
як представникам косміч-
ної держави, треба було 
оперативно створити свій 
науковий автоматичний 
комплекс управління 
(НАКУ). Тобто об’єднати в 
єдину систему зв’язку всі 
надскладні об’єкти кос-
мічної сфери нашої держа-
ви. Завдяки потужному по-
тенціалу це вдалося зроби-
ти в найкоротші строки. 
Причому новостворений 
комплекс – сучаснішого 
рівня й ефективніший. 
Цьому посприяли впрова-
джені новітні технології 
вітчизняних вчених.

Нині євпаторійський 
Центр має надсучасні ра-
діотехнічні комплекси, 
чимало іншої апаратури, 
призначення якої зрозумі-
ле лише вузькому колу 
фахівців.

Одне з завдань – опіку-
ватися системою «Січ-1», 
призначеною для опера-
тивного одержання інфор-
мації про Землю. Важли-
вість цієї багатогранної 
програми не переоцінити, 
адже вона регулярно дає 
відповіді на силу-силенну 
запитань. Спробуємо пе-
релічити бодай основні її 
функції.

«Січ-1» відлагоджує на-
ціональні наземні засоби 
для здійснення дистанцій-
ного зондування Землі з 
космосу. Окрім того, забез-
печує вітчизняних й іно-
земних споживачів дани-
ми цих засобів. Відпрацьо-
вує технології тематичних 
завдань для своїх і закор-

донних замовників. Зокре-
ма, здійснює контроль за 
станом вод, акваторії мо-
рів, атмосфери – з метою 
прогнозування погоди. А 
ще допомагає виявити ра-
йони, перспективні для 
рибного промислу, сприяє 
дослідженням внутріш-
ньої структури льодови-
ків, проявів геологічних 
структур, фіксує мінли-
вості льодової обстановки, 
оптимізує маршрути суд-
ноплавства…

Щойно почалася масш-
табна робота по перспек-
тиві втілення космічних 
програм з Російською Фе-
дерацією та іншими дер-
жавами. Найближчим ча-
сом буде розгорнуто про-
граму світового значення 
«Спектр», яка дозволить 
вирішити ряд фундамен-
тальних наукових за-
вдань в інтересах країн-
учасниць цього проекту.

Варто підкреслити: на 
часі реалізація ще ефектив-
нішої програми – «Січ-1М». 
Ця система обладнана най-
досконалішою апарату-
рою, для якої доступне ще 
скрупульозніше спостере-
ження і вивчення Землі.

Нещодавно працівники 
євпаторійського космічно-
го Центру приймали висо-
ких гостей з уряду та Наці-
онального космічного 
агентства України, науко-
вих лідерів нашої та інших 
держав світу. Активний 
учасник урочистостей – 
влада Євпаторії. Крім 
сприяння комфортному пе-
ребуванню шановних гос-
тей, мерія дитячої курорт-
ної столиці України уміло 
і спритно (південнобереж-
на закваска) надала цій по-
дії рекламного характеру, 
приваблюючи до вже схо-
лолого моря нові гурти від-
почиваючих. Було випуще-
но пам’ятні сувеніри кос-
мічної тематики, для гос-
тей сонячного півострова 
організовано цікаві екскур-
сії в Центр, де побували 
майже всі космонавти, пра-
цювали такі світила, як М. 
Келдиш і С. Корольов.

«Кримська світлиця», 

24 жовтня 1997 року

КОСМІЧНА ОДІСЕЯ ЄВПАТОРІЇ

ШІСТДЕСЯТ РОКІВ 
ТОМУ, 4 ЖОВТНЯ 1957 
РОКУ, ЛЮДСТВО ВСТУ-
ПИЛО В НОВУ ЕРУ, – 
ЗДІЙСНИВШИ ПЕРШИЙ 
КРОК У ВСЕСВІТ ЗАПУС-
КОМ ПЕРШОГО ШТУЧ-
НОГО СУПУТНИКА ПЛА-
НЕТИ. БЕЗ УКРАЇНСЬКО-
ГО ВНЕСКУ ЦЯ ПОДІЯ 
БУЛА Б НЕМОЖЛИВОЮ. 
УПРОДОВЖ ДЕСЯТИ-
ЛІТЬ ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ 
ЦЕНТР КОСМІЧНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ ПРАЦЮВАВ НА 
ДОСЛІДЖЕННЯ КОС-
МОСУ. СТАТТЯ ВІКТОРА 
ХОМЕНКА НАДРУКОВА-
НА ДВАДЦЯТЬ РОКІВ 
ТОМУ. І З ТОГО ЧАСУ 
ДЕЩО ЗМІНИЛОСЯ.
СУПУТНИК «СІЧ-1» УСПІШ-
НО ЗАВЕРШИВ СВОЮ МІ-
СІЮ, НА ЗМІНУ ЙОМУ 
ПРИЙШЛИ «СІЧ-1М» ТА 
«СІЧ-2». ВТІМ, ТІСНА КОО-
ПЕРАЦІЯ З ТАКИМ НЕНА-
ДІЙНИМ І ПІДСТУПНИМ 
ПАРТНЕРОМ, ЯК РОСІЙ-
СЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОСТА-
ВИЛА КОСМІЧНУ ГАЛУЗЬ 
НА МЕЖУ ЗНИЩЕННЯ. 
ДОСІ НЕ ЗАПУЩЕНИЙ І 
ПЕРЕБУВАЄ «НА ЗБЕРІГАН-
НІ» В РОСІЙСЬКОМУ ЖЕ-
ЛЄЗНОГОРСЬКУ СУПУТ-
НИК «ЛИБІДЬ». ЗАПУСК 
ЙОГО ВІДКЛАДАЄТЬСЯ 
ВЖЕ КІЛЬКА РОКІВ І МАЄ 
ВІДБУТИСЯ ЦЬОГО РОКУ. 
ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ 
АГЕНТСТВО ПОЯСНЮЄ 
ЗАТРИМКУ ВТРАТОЮ  ЄВ-
ПАТОРІЙСЬКОГО ЦЕНТРУ. 
ЯК ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, 
НАША КРАЇНА СТВО-
РИЛА НА МАТЕРИКОВІЙ 
ЧАСТИНІ НОВИЙ ЦЕНТР 
ЗВ'ЯЗКУ З КОСМІЧНИ-
МИ АПАРАТАМИ В ДУ-
НАЇВЦЯХ ХМЕЛЬНИЦЬ-
КОЇ ОБЛАСТІ. У ПЛА-
НАХ КОСМІЧНОГО 
АГЕНТСТВА ЗАПУСК 
«ЛИБЕДІ», «СІЧІ-2М», 
«СІЧІ-3», СУПУТНИКА 
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ» ТА 
УКРАЇНСЬКОГО АВТО-
МАТИЧНОГО АПАРАТА 
ДО МІСЯЦЯ...

Радіотелескоп RT-70

Комплекс локаторів «Плутон»

НАШ АРХІВ
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1 ЖОВТНЯ 1938 Р. – у Мо-
скві помер Євген Ганей-

зер (псевдо – 
Хома Брут) – 
журналіст, 
письменник, 
публіцист, 
перекладач, 
діяч україн-

ської журналістики в Кри-
му за часів УНР. Народився 
5 січня 1862 р. у м. Бендери 
Бессарабської губернії (за-
раз – територія невизнаної 
ПМР). Завідував відділен-
ням відчуження майна в 
уряді Скоропадського. Ви-
ступав за возз'єднання Кри-
му з Україною під управ-
лінням намісника гетьма-
на. Для поширення про-
українських настроїв у 
Криму МЗС Української 
Держави видавало кошти 
на підтримку трьох газет, 
одну з яких редагував Єв-
ген Ґанейзер. Через нього 
до Криму передавали гроші 
на фінансування україн-
ської преси. У 1918-1923 ро-
ках працював страховим 
агентом, бухгалтером, ви-
кладав у школі в Місхорі.

3 ЖОВТНЯ 2010 Р. – у 
Сімферополі померла Віра 
Роїк – майстриня вишивки, 

Герой Украї-
ни. Народи-
лася 25 квіт-
ня 1911 р. у 
м. Лубни на 
Полтавщині. 
З 1952 р. жила 

в Сімферополі. Організува-
ла 140 персональних виста-
вок своїх творів, брала 
участь у 287 загальних ху-
дожніх виставках. Є засно-
вницею музею декоратив-
ного мистецтва народних 
умільців, салону живопису 
самодіяльних художників 
Криму і школи української 
вишивки в Криму. Була 
членом Національної спіл-
ки майстрів народної твор-
чості України. Володіла 
300 видами технік вишиван-
ня народів світу. Кавалер 
Ордена княгині Ольги (III 
ст.), Заслужений майстер 
народної творчості Украї-
ни, Заслужений художник 
АР Крим, лауреат Держав-
ної премії АР Крим. Її ви-
твори зберігаються у 27 му-
зеях зарубіжних країн.

7 ЖОВТНЯ 1910 Р. – під 
час випробувань нового вій-
ськового літака в Петербур-
зі  загинув Левко Маціє-
вич – український кора-
бельний інженер, теоретик 
і практик військового літа-
кобудування, громадський 
і політичний діяч. Один із 
засновників Революційної 
Української партії. Видатна 
постать українського націо-
нального руху в Севастопо-
лі на початку ХХ ст. Ство-
рив у Народному домі Се-
вастополя самодіяльний ро-
бітничий театр з україн-
ським репертуаром, органі-
зовував вечори пам’яті Та-
раса Шевченка. Перебував 
під таємним наглядом жан-
дармського управління. У 
Севастополі брав участь у 
спорудженні крейсера 1-го 
рангу «Очаків», здійснив 
технічні розрахунки і спо-
стерігав за ходом будівни-
цтва і ремонтом суден. У бе-
резні 1906 р. українська па-
тріотична інтелігенція ство-
рила міську просвітницьку 
організацію «Кобзар» і обра-
ла керівником Левка Маціє-
вича. Він активно працює 
до 1908 р., потім їде в Петер-
бург для організації вій-
ськового літакобудування. 
Стає активним членом пе-
тербурзької української гро-
мади і матеріально допома-
гає севастопольській орга-
нізації «Кобзар».

 
8 ЖОВТНЯ 1882 Р. – в Ан-

друшівці на Вінниччині на-

родився Іван Єрофеєв 
(Єрофеїв, Єрофіїв) – пись-
менник, історик, літерату-
рознавець, етнограф, фоль-

клорист. У 
1907 р. закін-
чив історико-
філологіч-
ний факуль-
тет Київсько-
го універси-

тету ім. св. Володимира, 
після чого вчителював у 
Сімферополі. Працював се-
кретарем Таврійської вче-
ної архівної комісії, яку 
презентував на XIV архео-
логічному з’їзді у Черніго-
ві. У часописі комісії дру-
кує статті «Крым в мало-
русской народной поэзии 
ХV-ХVII вв., преимуще-
ственно в думах», присвя-
чену пам’яті В. Антоновича 
(1908) та «Исторические 
труды Н. В. Гоголя и его за-
метка о Таврии» (1911). 
Кримський епізод у біогра-
фії Єрофеєва згадується 
вкрай рідко. У 1921 р. пере-
їздить до Харкова, працює 
у Музеї Слобідської Украї-
ни ім. Г. Сковороди. З 
1934 р. – у Києві, працює на 
кафедрі історії української 
культури ВУАН. Викладав 
(зокрема латину) у київ-
ських і харківських вишах. 
Входив до спілки селян-
ських письменників в Укра-
їні «Плуг». Досліджував 
творчість Г. Сковороди, 
І. Котляревського, М. Гого-
ля, Т. Шевченка, П. Грабов-
ського, В. Чумака, історію 
українського театру. Публі-
кував маловідомі та архівні 
матеріали про сучасників 
Т. Шевченка, перекладачів, 
ілюстраторів «Кобзаря». По-
мер 27 листопада 1953 р. у 
Ворзелі на Київщині.

13 ЖОВТНЯ 1923 Р. – у 
Винниках поблизу Львова 

помер Іван 
Липа – укра-
їнський гро-
мадський і 
політичний 
діяч, пись-
менник, за 

фахом лікар. Народився 
24 лютого 1865 р. у Керчі. 
Співзасновник «Братства 
тарасівців», міністр віро-
сповідань УНР. Розробив 
програму незалежності 
Української православної 
церкви, доклав зусиль до 
створення українського па-

тріархату і скликання пер-
шого Синоду ієрархів Укра-
їнської церкви. 

ПОДІЇ
2 ЖОВТНЯ 1920 Р. – у 

приміщенні севастополь-
ської української гімназії 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся 
з’їзд членів блоку україн-
ських політичних сил, за 
винятком крайніх лівих.

2 ЖОВТНЯ 1997 Р. – Пре-
зидент України Леонід Куч-
ма видав Указ про надання 
Євпаторії статусу Всеукраїн-
ської дитячої оздоровниці.

11 ЖОВТНЯ (28 ВЕРЕС-
НЯ СТ. СТ.) 1917 Р. – у Фео-
досії за результатами огля-
ду 35-го пішого запасного 
полку, в якому найбільш 
підготовленою виявилася 
3-тя українська сотня, було 
затверджено український 
батальйон зі своїм штатом. 
Наступного дня було вирі-
шено визнати 28 вересня 
(ст. ст.) днем батальйону.

12 ЖОВТНЯ 1917 Р. – ес-
мінець «Завидний» першим 
з усіх кораблів Чорномор-
ського флоту піднімає 
український прапор. Того ж 
дня преса опублікувала ма-
ніфест команди есмінця зі 
словами: «Ми, українці ес-
кадрового міноносця "Зави-
дний", закликаємо всіх вір-
них синів дорогої України, а 
також всю російську демо-
кратію підтримати нас в 
боротьбі за кращі ідеали. 
Так, ми, українці, не спус-
тимо піднятий нами наш 
національний прапор до 
того часу, як існуємо ми і іс-
нує міноносець "Зави-
дний"». Тоді ж чорноморці 
отримали звістку про укра-
їнізацію на Балтійському 
флоті. На відзначення цієї 
події, за попередньою до-
мовленістю із командуван-
ням флоту, всі кораблі й 
порти чорноморського фло-
ту на один день прикраси-
лися українськими стяга-
ми, водночас просигналив-
ши прапорами «Хай живе 
вільна Україна». Українці 
Севастополя влаштували 
на честь цього багатотисяч-
ну урочисту ходу та парад 
біля пам’ят ника адміралу 
Нахімову.

ПОСТАТІ

КАЛЕНДАР КРИМУ 
ПО-УКРАЇНСЬКИ

Есмінець «Завидний»

Левко Мацієвич

Феодосія. Сучасний вигляд приміщення, в якому у 1917-му 
розміщувався 35-й піший запасний полк

Всеукраїнська дитяча оздоровниця – місто Євпаторія
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У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ «КРИМСЬКОЇ СВІТЛИЦІ»

Поетеса – давній друг нашої га-
зети, її вірші багато разів дру-
кувалися на шпальтах «Крим-
ської світлиці». Світлана Ко-
черга народилася в 1955 році 
на Тернопіллі, у 1977-му закін-
чила Сімферопольський держ-
університет, професор, доктор 
філологічних наук, автор моно-
графій з літературознавства. 
З 1987 року почала працювати 
науковим співробітником Ял-
тинського історико-літератур-
ного музею. Вона незмінно 
очолювала Музей Лесі Україн-
ки в Ялті до 2014 року, коли 
змушена була, як і багато крим-
ських українців, переїхати 
на материк. Та насамперед 
вона – чудова поетеса з влас-
ним стилем і неповторним ба-
ченням, авторка збірок віршів 
і текстів пісень, деякі з яких ви-
конує Софія Ротару.

***
Задзеркальний пейзаж. Велелюддя 
прозоре. 
Переломаний промінь перетнув дно 
сльози.
Ти зітреш його завтра. Та разів, 
мабуть, зо три, 
Мов молитву, прокажеш:
«Я в облозі у зим».

Я – закована вщент цим скляним 
візерунком. 
Навіть вето на подих там, де срібна 
слюда 
Запанує захланно над струмом 
і рухом. 
Царство ніжних сніжинок –  нині 
мерзла вода.

І коли сотворяли вони з піднебесся 
На невидимих струнах віртуозний 
свій спуск 

Я ховала долоні від спокусливих 
бестій 
Затискала зубами зов спокушених 
уст.

Але віч... тільки віч! – не зімкнула. 
І погляд 
Мій палкий на льоту плавив білу їх 
плоть. 
Замерзає без болю найщасливіший 
спогад, 
Щоби стати манкуртом на сторожу 
до цнот.

Задзеркалля пласке. Безгоміння 
одвічне. 
Усамітнений міст між нічим і ніким. 
І немає мене поміж груднем і січнем. 
Я шукаю дорогу до завтрашніх схим.

***
Над рядками – райдуга:
між рядками – древо. 
Розгорни лиш прядиво 
яблуко від Єви.

На долівці аркуша, 
мов би на долоні – 
лоскотами пращура 
невтоленне лоно.

Як не доторкнутися 
вогкими вустами, 
хрускотом прокрустовим 
не вчинити замах?

Вдарить струмом радости 
аж до струсу древа!
Та ... не стане райдуги 
струнного шедевра.

Жертвуєш-бо? Жевріє 
яблуко палюче. 
І веління жереба 
вкотре неминуче.

МОРЕ
Радіус радості ледве діткне 
зморене море – 
  мрій портмоне 
геть спорожніле випущу з рук 
в воду глибоку
 (збоку це трюк?)

В ризах берези на березі тім 
бриз я ловитиму, зрадивши дім. 
Прадідів склепи, лепти легенд 
випалю, виполю з вигадок ген.

Щоби належати тільки йому, 
щоби забути вселенську корчму, 
слухати хвилі ночі і дні 
і вивільнятись з мук в напівсні.

Зморене море стінами тіл, 
спільний письмовий спінений стіл, 
мокра комора світських черниць, 
ти не примушуєш падати ниць.

Ти, мов колиска, кличеш назад 
в затишок лона
 зломлених зайд. 
Там, за кордоном бездонного ДО, 
де ще не звито нікому гніздо,

там лиш Вітчизна. Й без сповитка 
там лиш душа безшелесна людська. 
Як не летіти на поклик туди 
з мряки міграцій і герців завжди.

ПІСЛЯ ШТОРМУ
Переколотилось і вмовкло, 
і вже – відпрасований стяг. 
Та хвилі жбурля ще до молу 
сезон, 
і любов, 
і життя.

Ще трохи. Журливіше й слабше 
злітає все бризок салют. 

І злизуєш піну терпляче 
іскристих, зловмисних облуд.

Ще трохи. Прибою привілля 
застигне у дзеркалі гір. 
І до абсолюту свій відлік 
диктує агоній турнір.

Вгамовуйся, чашо з окропом, 
бо світ – на папері пленер, 
це небо, і берег цей з гротом, 
і запаху глумлячий нерв.

***
Я підбираю на слух цей світ, 
пальцем торкаюсь одним наосліп
клавіатури літер і літ, 
ронячи нот сухий чорнослив.

Гра в хроматизм? Загримований 
страх – 
щоб не застигла узором тиша, 
де ти у центрі студня – краб, 
Кафка котрого не опише. 

***
Тут добре, де ти, але треба додому.
І хочу додому.
Тут – гарно.
Розлоги і пагорби, й небо пришите
Стібками дерев до краю витинанки – 
Землі.

А там – воно вільне, і вабить піймати. 
Спинаються хвилі,
І гори, мов спинений чарами шторм 
В стрімкому пориві до прірви небес.

Там – легше. Ні шити, ані вишивати, 
А просто – чекай. З розгонами вітру 
Ти ближчаєш небу, а часом саме 
воно 
в шати прозорі загорне Ай-Петрі... 
Діткнеться долонь, обіпреться 
на лікоть 
як часом під небом пришитим 
до мене схиляєшся
  із високості своєї 
  враз ти.

***
Хіба є вірші? Є листи, 
Які нема кому писати. 
Конверти, факси чи дроти
Не здатні слати їх. І сайти 
Коханих – незбагненні коди. 
Хіба донести пульс і подих?

А кожний лист – хіба не вірш,
Який ніхто не прочитає?
Бо він – між слів. Немає віч,
Що проникають в поле таїн.
Для чого ж пишем ми? Для кого?
Для себе?
 Для юрби?
  Для Бога?

МАНДРІВКА СКРИПТАМИ
Букви на аркуші – чудо чи плями? 
Рисок узори – живопис, химери? 
Мапи, де вулиць накреслені злами – 
на кладовищі чиїхось містерій.

І ще допоки не час розлуки – 
Хочеш, пройдемось вдвох між рядками, 
Аби оглянути ті закарлюки – 
Статуй надгробних камінь.

Почерк анданте, розчерк бароко, 
Дати, як сни ренесансні, 
Зліва – ще юна пані Європа, 
Справа – провидець в рясі.

Що ми побачимо – зором туристів, 
Чи таїна оживе анаграми? 
І чи ночами нас будуть гризти 
Кожного з авторів драми?

Їхні пориви, злети, падіння – 
Де вони нині? Пригорща ліній... 
Деякі з них – навіки безцінні, 
Інші – то хлань алхімій.

Та не спіши до помпезних статуй, 
Онде – під дахом вікно не гасне. 
Хто його схоче запам'ятати? 
Ми заберімо у наші згадки.

Майстрові руки, дівочі очі, 
Шибки, омиті чиїмсь чеканням... 
Правда, як схожий чужий цей почерк 
На непочуте ніким зітхання.

Ні за життя, ані вже пізніше. 
Це ж бо вердикт мільйонам. 
Папку закриють, сховають в нішу, 
Не дочекавшись дзвону.

***
Цю смугу моєї долі
вкриває дашок твоїх долонь
як у Малковича в азбуці літеру «Ї» 
тільки вона – це чорна,
вона – витинанка на чорному тлі.

***
Рипнули двері порожнього храму
Щось тримає мене тут де дрімає 
серпанок молитов що відзвучали
запах свічок що відгоріли.

***
Батьківщина – це гойдалка на ланцюгах.
Поза нею – нема ланцюгів. 
Але ніхто тебе і не гойдатиме.

***
Любити – легко.
Не любити – ще легше.
Важко тільки між тим і тим.
І коли зупиняєшся
між любов'ю і нелюбов'ю – 
це і є розп'яття.

СТОРІНКУ ПІДГОТУВАВ 
ВАЛЕРІЙ ВЕРХОВСЬКИЙ
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