
www.svitlytsia.in.ua

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА 
УКРАЇНСЬКА
ГАЗЕТА

6З КРИМУ – У МОРЕ ДОЩІВКАЛЕНДАР. 

«СТАРА 
ВІРА» 
 У НОВИХ 
РЕАЛІЯХ 5

ОСТАП КІНДРАЧУК:  
«ТЕПЕР МЕНЕ В ЯЛТІ 
СЛУХАЮТЬ КУБАНЦІ ТА 
ДАЛЕКОСХІДНІ УКРАЇНЦІ…» 4

№ 15
14.04.2017

Анексований Крим, 
що був кинутий в ін-
формаційному вимірі 
на поталу «морській 
хвилі» пересудів у со-
ціальних мережах, 
нещодавно отримав 
голос України на хви-
лях радіо. Це прорив, 
бо йде інформаційна 
війна, і ми в ній довго 
не перемагали. Ми не 
можемо зараз навіть 
об’єктивно взнати про 
думки людей у Криму. 
Але ж можна і треба 
з’ясувати, що дума-
ють про Крим в Украї-
ні люди «з материка». 

ІГОР СВІТЛИЧАНИН

31 березня в ІА «Укр-
інформ» Міністер-
ство інформаційної 
політики України 
подало аналітич-

ний звіт за результатами 
опитування «Кримське пи-
тання в Україні», що прово-
дилось у березні дослід-
ницькою компанією «In-
Mind» на замовлення Мініс-
терства інформаційної по-
літики України в рамках 
розробки Стратегії інформа-
ційної реінтеграції Криму. 
Всього було опитано 1000 
осіб у 77 населених пунктах. 
Вибірка є репрезентатив-
ною для населення України 
віком 18 років і більше, – 
сповіщає Мінінформ.

Експерт Інституту демо-
кратії ім. Пилипа Орлика На-
таля Беліцер, до якої ми звер-
нулися за коментарем, вва-

жає репрезентативність цьо-
го дослідження не зовсім по-
вною. На думку експерта, це 
можна пояснити недостат-
нім фінансуванням замов-
лення. Крім того, експерт на-
голосила, що в цьому дослі-
дженні виразно даються 
взнаки наслідки загальної 
необізнаності більшості фа-
хівців у кримських реаліях. 

Попри цілий корпус зау-
важень до проведеного до-
слідження, воно все ж міс-
тить низку цінних резуль-
татів. Наголосимо тільки 
на трьох з них.
• 86% українців «хотіли б, 

аби Крим повернувся до 
складу України». Саме 
така форма запитань 
упродовж останніх трьох 

років усталилася в побу-
товій мові і таку словес-
ну формулу використали 
опитувачі.
Показове питання: «Чий 

Крим?», тобто кому він має 
належати, дає такий роз-
поділ:
• 76% населення України 

переконані, що Крим має 
належати Україні. 4% 

респондентів вважають, 
що… Росії. 12% опитаних 
вважають, що Крим має 
бути незалежним.
Як сумістити 86% щодо 

бажаності «повернення 
Криму до складу України» 
з тим, що 16% не вважають 
Крим українським, нато-
мість – або незалежним, 
або ж російським? Тут 

арифметика не сходиться, і 
будемо сподіватися, що 
просвітницька робота, на 
запровадженні якої напо-
лягають експерти, призве-
де до виправлення отаких 
нестиковок у суспільній 
думці. Бо вона – основа, а 
конкретику вже прописува-
ти фахівцям. 

Тож запитання про ста-
тус майбутнього Криму, у 
відповідях на яке рівно по-
ловина українців – 50% – 
зажадала повернення до 
старої АР Крим, свідчить 
саме про необізнаність у 
специфіці адміністратив-
но-територіальних особли-
востей Криму, які вони 
були. Насправді Кримська 
автономія чверть століття 
була тимчасовим компро-
місом, і його час затягнув-
ся та вийшов геть, обірва-
ний агресією РФ. Поверта-
тись до того формату про-
сто нерозумно. Однак це 
треба роз’яснювати, а для 
цього мати об’єктивну кар-
тину думок. 

А ще 17% опитаних ба-
чать Крим національною 
автономією кримських та-
тар у складі України. Це не-
просте переформатування, 
але робота у цьому напрям-
ку йде. Маємо в цій роботі 
й позитивні тенденції:  і 
держслужбовці, і депутати 
вже уважніше прислухову-
ються до експертів у крим-
ських питаннях. Час почу-
ти об’єктивні речі і всім не-
байдужим до Криму укра-
їнцям. А таких нас в держа-
ві – 86%. Це – сила.

КРИМ ОЧИМА УКРАЇНЦІВ
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Яка ціна перемоги, коли 
вона здобута тільки для 
себе? Відповідь на це за-
питання дали 9 квітня 2017 
року українські боксери в 
США. Олександр Усик, 
Олександр Гвоздик і Ва-
силь Ломаченко, вкотре 
продемонструвавши висо-
кий рівень власної боксер-
ської майстерності й укра-
їнського боксерського по-
тенціалу, одразу після 
проведених боїв записали 
короткий відеоролик, де 
разом заявили: «Україно, 
це було для вас!». 

ЯРОСЛАВ САМОВИДЕЦЬ

Д осягнення наших 
спортсменів подару-
вали трикратну ра-
дість трикратної пере-
моги всій Україні, про 

що говорить тріумфальна реак-
ція українців недільного ранку. 
Знаковим вечір боксу в США був 
ще й тому, що одним із його фігу-
рантів був Олександр Усик. 

Успіхи Усика в одних виклика-
ють непідробну радість, в інших – 
жовчну злість, на що вказують ко-
ментарі в соцмережах. Характер-
но, що гори злості йдуть не від 
прихильників переможених Олек-
сандром Усиком бійців, а від тих 
осіб, яких дратує непідкупність 

українського бійця (три роки оку-
пації Криму не змінили патріотич-
них настроїв Олександра, який ра-
зом із родиною продовжує жити в 
Сімферополі). З огляду на це, своє-
рідним символічним ударом па-
тріота по зрадництву є вихід на 
ринг 9 квітня 2017 року під знака-
ми української державної симво-

ліки. Усі звернули увагу на шорти 
бійця, де з правого боку містився 
вертикальний напис «Simferopol», 
а з лівого – прапор України. Куль-
мінацією ж такої, сказати б, поза-
рингової боротьби стали слова 
Майкла Баффера про те, що Олек-
сандр Усик – із українського Сім-
ферополя. У цьому контексті пере-

мога Олександра екстраполюєть-
ся в іншу площину, набуває шир-
шого, державного значення.

Перемоги наших хлопців украй 
необхідні нам сьогодні. Ці перемо-
ги є консолідаційним чинником 
для українського суспільства. Ра-
дість від перемоги породжує від-
чуття гордості за свою державу.

У цьому контексті напрошу-
ються згадки про чемпіонат світу 
з футболу 2006 року, коли вихід 
збірної України до чвертьфіналу 
супроводжувався гордістю за 
свою державу по всій її території, 
і Сімферополь із Севастополем 
не стали винятками. В містах 
Криму люди вивішували синьо-
жовті прапори на балконах бу-
динків, на авто, організовували 
автопробіги на підтримку нашої 
національної збірної тощо. 

Нинішні досягнення в такому, 
так би мовити, чоловічому виді 
спорту, як бокс, немов демонстру-
ють наше загартування під тис-
ком проблем, імунітет до агресії, 
нескорений спротив окупації. Хо-
четься низько вклонитися хлоп-
цям за їхню непідкупну твердість 
у маркуванні своєї національної 
приналежності, за те, що, попри 
постійні спокуси, вони все одно 
виходять на світові ринги під 
прапором України, демонструю-
чи таким чином гордість за свою 
державу. Хочеться подякувати 
нашим хлопцям за той драйв від 
їхньої перемоги, який вони нам 
дарують. Ми пишаємося Вами! 
Завдяки Вам ми переживаємо 
приємні миті гордості за нашу 
державу, яку ми робимо разом. 

Вітаємо наших боксерів з блис-
кучими перемогами! 

Ми горді за Ваші успіхи і дяку-
ємо за Вашу тверду позицію!

2 | ПОДІЇ

ДОСЯГНЕННЯ

У Судаку відновили 
пам’ятник Владіміру 
Ільїчу Лєніну. Саме 
так віщують місцеві 
інформаційні ресур-
си про цю подію – 
Владіміру Ільїчу 
Лєніну.

МАКСИМ ДУБОВ’ЯЗ

Судак мав три 
Леніни. Одного 
зняли в 90-ті та 
«поселили» у 
санаторії, на 

складі. Другого зняли з ви-
сокого постаменту і при-
землили, тобто поставили 
на землю, так і стоїть він 
тепер у школі. Третій впав 
і розбився однієї осінньої 
ночі в Central Park of Су-

дак. Після цього «акту 
вандалізму», з метою від-
новлення історичної спра-
ведливості, витягли того, 
що «відпочив» у санаторії, 
на складі, і поставили на 
місце розбитого. 

На світлинах і відео з 
місця події вражає вираз 
облич людей, на яких від-

бито щире благоговіння, 
немов люди торкаються 
Святині!

Машиною часу мандру-
вали в уяві фантастів у 
майбутнє, в минуле… Таке 
враження, що маємо зараз 
у Криму новий вектор – 
убік. У якусь часову паст-
ку, в мисливську вовчу 
яму. У химерний бік, де час 
застиг водночас перед ка-
том і перед жертвою, де 
щойно закінчується Друга 
світова, де зусібіч фашис-
ти й бендерівці жеруть ра-
бів, де дітям знову в’яжуть 
червоні клапті тканини на 
шию, де благоговіють з ку-
мира Леніна, де мирото-
чить бюст убитого через 
нього Миколи ІІ, «святого 
імператора Всєя Русі»… 

ВЕКТОР РУХУ – ВБІК СЬОГОДЕННЯ

«УКРАЇНО, ЦЕ БУЛО ДЛЯ ВАС!»

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачено Деклара-

цію про готовність 

об’єкта до експлуа-

тації від 04.12.2013 р. 

№ КР 143133380406, 

зареєстровану 

в Інспекції ДАБК 

в АР Крим: «Розмі-

щення нежитлових 

приміщень (склади) 

м. Євпаторія, вул. 

60 років Жовтня, 

20-в, ДК 018-2000 

«1252.5» категорія 

складності ІІІ», за-

мовник – Єрохін 

Олександр Іванович.
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Як у колишньому Сою-
зі, так і у незалежній 
Україні Крим був одним 
із потужних і найбільш 
розвинених наукових 
регіонів. Кримська нау-
ка поміж інших облас-
тей вирізнялась галу-
зевим розмаїттям та тіс-
ним зв’язком її з вироб-
ничими потребами 
краю. У ній традиційно 
домінували агрономіч-
ний, садівничий, вино-
градарський, курорт-
но-медичний, геолого-
мінералогічний, астро-
номічний, археологіч-
ний та океанологічний 
напрямки. В останні 
десятиліття на півост-
рові стали розвиватися 
дослідження з вивчен-
ня та освоєння космосу 
та з обслуговування 
оборонного комплексу. 
Зазначимо, що пере-
важна більшість знаних 
у всьому світі науково-
дослідних установ, 
розташованих на пів-
острові, виникла вже 
після передачі Крим-
ської області Україні.

ПЕТРО ВОЛЬВАЧ

Про стан кримської 
науки у довоєнно-
му Криму існує до-
сить велика дже-
рельна база. Тому 

ми свідомо не будемо аналі-
зувати цей період. Тогочасна 
кримська наука не мала яки-
хось істотних відмінностей 
та особливих досягнень по-
рівняно з іншими регіонами 
країни. Природно-кліматич-
на специфіка краю завжди 
значною мірою позначалась 
і на напрямках діяльності 
науково-дослідних установ. 
Безумовно, війна завдала ве-
личезної шкоди і кримській 
науці, і науково-дослідним 
установам та вищим на-
вчальним закладам. Для їх-
нього відродження та по-
дальшого розвитку потрібно 
було докласти чимало зу-
силь, матеріальних ресурсів 
та розуму.

У перше повоєнне десяти-
ліття вдалося реанімувати 
діяльність усіх трьох крим-
ських вищих навчальних за-
кладів, колишніх підрозді-
лів створеного ще за часів 
Врангеля у 1918 році Таврій-
ського університету, – педа-

гогічного, медичного та 
сільськогосподарського ін-
ститутів. У них ще жевріла 
хоч якась наука. Але матері-
ально-технічна база для на-
укової діяльності у тогочас-
них кримських вишах була 

досить слабкою. До того ж 
не вистачало і кваліфікова-
них науковців.

У часи воєнного лихоліт-
тя великих збитків та руй-
нації не зазнав Нікітський 
ботанічний сад, у якому ще 

з 20-х років минулого століт-
тя проводились серйозні до-
слідження з ботаніки, інтро-
дукції, дендрології та селек-
ції плодових і субтропічних 
культур. Зазначені дослі-
дження хоч і у менших обся-
гах науковці Ботанічного 
саду проводили й у повоєн-
ні роки. Проте широкого 
впровадження у виробничу 
практику вони не мали.

Продовжували свою ді-
яльність також Інститут 
виноградарства і винороб-
ства «Магарач», Кримська 
дослідна станція садівни-
цтва, Кримська науково-до-
слідна станція тютюну і ма-
хорки та обласна сільсько-
господарська станція, 
Кримська зсувна і гідроло-
гічна станція Міністерства 
геології Союзу та Чорно-
морська гідрофізична стан-
ція Академії наук.

Одним з найбільших до-
сягнень академічної науки 
на території Криму у перше 
повоєнне десятиліття стала 
відбудова Сімеїзької обсер-
ваторії як філії Пулков-

ської. З 1945 року, за розпо-
рядженням союзного уря-
ду, її перетворюють у само-
стійну Кримську обсерва-
торію АН СРСР. Централь-
ною базою її стає новоство-
рене містечко під назвою 
Научне поблизу колишньо-
го кримськотатарського 
села Мангуш у Бахчисарай-
ському районі. Але завер-
шення будівництва цього 
селища й апогей наукових 
досягнень цієї всесвітньо 
відомої установи також 
пов’язаний з українським 
періодом Криму.

У перші повоєнні роки 
для розширення і погли-
блення наукових дослі-
джень, насамперед тих, які 
не опрацьовувалися у місце-
вих вищих навчальних за-
кладах та у структурних на-
укових підрозділах галузе-
вих союзних міністерств, 
було створене Кримське від-
ділення Академії наук. Для 
нього поблизу нинішнього 
Дитячого парку в Сімферо-
полі (територія колишньої 
філії Нікітського ботанічно-
го саду та дослідного госпо-
дарства сільськогосподар-
ського інституту) виділили 
ділянку землі і розпочали 
будівництво академічного 
адміністративно-наукового 
корпусу. До здачі його в екс-
плуатацію наукові підрозді-
ли Кримського відділення 
АН СРСР розташовувалися 
у різних міських приміщен-
нях. Для сімферопольців та 
кримських науковців ця спо-
руда більш відома як Інсти-
тут мінеральних ресурсів. У 
роки незалежності України 
в цьому приміщенні на пра-
вах оренди розташовувався 
офіс Кримського відділення 
Академії наук України. 

До передачі Криму Укра-
їні науковою діяльністю 
місцевого відділення Союз-
ної Академії наук, окрім 
Москви, опікувався ще і 
Кримський обком партії.

Оскільки статистичні 
дані з діяльності всіх нау-
кових установ країни від-
сутні, то хоч деякі відомос-
ті про їхню роботу можна 
зустріти лише у партійних 
документах, які, на щастя, 
зберігаються у державних 
архівах. Тож саме з них, а 
не з відверто пропагандист-
ських публікацій у місце-
вих обкомівських газетах 
можна довідатися про ре-

альний, а не парадно-про-
пагандистський стан крим-
ської науки.

Про діяльність та «гран-
діозні досягнення» науко-
вих підрозділів Кримського 
відділення Союзної Акаде-
мії наук напередодні пере-
дачі Кримської області 
Україні довідуємося з допо-
відної записки відділу нау-
ки та культури ЦК КПУ, під-
готовленої партійному ке-
рівництву республіки «Про 
стан справ у Кримській фі-
лії Академії наук УРСР» від 
1 вересня 1954 року. (Крим в 
умовах суспільно-політич-
них трансформацій (1940-
2015 рр.). С.  301-301. – ЦДАВО 
України. – Ф. 1. – Оп. 46. с. 134-
135). Вона стала спадкоєм-
цем Кримського відділення 
Союзної Академії наук 
лише наприкінці 1954 року. 
Тож партійне і господар-
ське керівництво республі-
ки, що знайомилось комп-
лексно зі станом економіки 
та народного господарства 
нової області, зацікавилося 
і діяльністю наукових уста-
нов цього підрозділу. Ви-
вчення стану наукових до-
сліджень в існуючих на те-
риторії півострова відо-
мчих наукових підрозділах 
до компетенції Кримського 
обкому не входило. Наукову 
роботу на теренах Криму у 
той час здійснювали 8 відді-
лів Кримської союзної філії 
Академії наук: геології, спе-
леології і краєзнавства, хі-
мії, історії та археології, 
ґрунтознавства, геоботані-
ки, рослинництва, агролісо-
меліорації та степового ліс-
ництва. Філії підпорядкову-
валась також Карадазька 
біологічна станція.

Штат наукових співро-
бітників філії був невели-
ким і налічував 293 одини-
ці, з них 19 були вакантни-
ми. У наукових підрозділах 
філії працювало 5 докторів 
наук, 20 старших наукових 
співробітників – кандида-
тів наук, 10 молодших нау-
кових співробітників – кан-
дидатів наук та 38 молод-
ших наукових співробітни-
ків без наукового ступеня. 
Дослідження проводились 
з 13 наукових проблем, які 
включали 24 теми із сус-
пільних і геологічних, біо-
логічних та хімічних наук.

ДАЛІ БУДЕ…
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НАУКА НА 
РОЗДОРІЖЖІ
(СТАН КРИМСЬКОЇ НАУКИ 
В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ)

Нікітський ботанічний сад

Засідання Вченої ради Нікітського ботанічного саду, присвячене 
передачі нових сортів південних плодових культур у державне 
сортовипробування

Сімеїзька обсерваторія

Радіотелескоп метрового 
діапазону в Научному, 1958 р.

ЯК ЦЕ БУЛО…
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З Остапом Кіндрачуком ми 
знайомі понад чверть сто-
ліття. Колись він показував 
мені Ялту, катав на буксирі, 
ділився планами на май-
бутнє. Окупація Криму ба-
гато що змінила. І все ж час 
від часу випадає можли-
вість побачити колоритного 
бандуриста в центрі Києва. 
Звісно, починаються спога-
ди, розмови про життя, про 
Крим... Як же старим дру-
зям обійтися без таких вза-
ємних розпитувань? 

СЕРГІЙ ЛАЩЕНКО

Слухаю кобзаря уважно, 
фіксую в пам’яті все, 
що стосується ниніш-
ньої ситуації на пів-
острові. Виявляється, 

попри рішучу зміну культур-
ницької політики, після 2014 року 
бандуру в Криму не заборонили. 
Щоправда, слухач тепер пішов 
дещо інший. Про це Остап розпо-
відає детально:

«Зараз у Криму стало більше ку-
рортників з Росії. І це відразу кида-
ється у вічі, бо публіка дещо не-
звична: багато чукчів, бурятів, 
башкирів, чеченців… Але й україн-
ська діаспора навідується в Крим: 
підходили до мене жителі Мурман-
ська та Уфи. Це я запам’ятав, бо і 
там, і там є українські самодіяльні 
колективи, які виконують народні 
пісні. Вони співали: «Реве та стогне 
Дніпр широкий…» тощо. Це пере-
важно люди, які народилися в 
Україні, а потім служили на Пів-
нічному флоті або ж завербувалися 
на роботу. Вони дуже прихильно 
сприйняли мене, – здаля помітили 
і бігли як до свого! А ще були укра-
їнці з Камчатки та Далекого Сходу. 
Оці останні, далекосхідні, народи-
лися вже там, у Хабаровському 
краї. Казали мені: «Хоч мову бать-
ків ми забули і розмовляємо росій-
ською, але побачили бандуру і від-
чули, що в наших жилах тече укра-
їнська кров! Ви зворушили нас сво-
єю грою…». 

Підходили і кубанці, часом на-
віть підспівували мені: «Розпря-
гайте, хлопці, коней» або якісь 
інші ліричні пісні. Так що банду-
ру в Ялті тепер слухають не лише 
росіяни з бурятами, але й кубанці 
та далекосхідні українці…».

* * *
Втім, інколи трапляються не 

настільки приємні зустрічі, про 
які потім Остап довго згадує. 
Один колишній львів’янин, який 
тепер живе в Якутську, категорич-

но заявив, що він… «русский». А 
ще – ні сіло, ні впало – сказав ял-
тинцю таке: «Видно, ты не лю-
бишь Россию… Я по лицу вижу… 
А Украина не сможет без России, 
потому что мы – один народ!». Той 
чолов’яга, виявляється, встиг і в 
Молдові пожити, навіть когось з 
родичів там поховав. В Якутську 
теж поховав когось із рідних. Тому 
про могили предків два українці – 
асимільований і нормальний – 
того дня говорили довго. 

* * *
– А ще якось, коли я грав на ял-

тинській набережній, – продовжує 
кобзар, – до мене підійшов росій-
ський феесбешник. Повстанських 
пісень я тепер в Ялті, звісно, не ви-
коную, але щось таке народне на-
співував... Про Байду, про Івана 
Сірка, про козацькі походи. Він рі-
шуче підійшов до мене, витягнув 
посвідчення і сказав: «Здесь Рос-
сия, понял?». Так що російські 
спецслужби в Криму не дрімають. 
А у 2016 році, коли я повертався в 
Крим з материкової України (з до-
чкою і зятем), була така пригода. 

Вони пройшли контроль досить 
швидко, а у мене прикордонники 
почали порпатися в сумці. Мої до-
вгі вуса і оселедець, як правило, у 
них викликають жартівливі реплі-
ки, мовляв: «Як там Запорозька 
Січ?». А тут помітили мій кубан-
ський костюм з традиційними га-
зирями. Зразу переморгнулися 
між собою і викликали «підмогу». 
Підійшов офіцер з двома автомат-
никами. Питають: патрони везете? 
Я пояснюю, що вони іржаві, що з 
ними я двадцять років перетинав 
кордони держав, і не було жодних 
проблем. І в Стамбулі я грав у цій 
черкесці, і в Дрездені, і у Варшаві, 
і в Празі… Всі бачили, що це по-
рожні гільзи від мисливської руш-
ниці. Кажуть: ми візьмемо костюм 
на експертизу, а ти пиши поясню-
вальну записку. Довелося писа-
ти… Писав, що це національний 
костюм, що я його отримав у пода-
рунок від кубанських козаків, 
коли грав у Новоросійську на база-
рі. Це й справді було ще в радян-
ські часи; півбазару тоді збіглося 
послухати мою гру на бандурі. Я ж 
тоді моряком був, а в Новоросій-
ському порту нас шторм прихо-

пив... І я, скориставшись несподі-
ваною нагодою, вирішив піти за-
грати кубанцям. Тоді мені місцеві 
сказали: «Пісні у тебе козацькі, 
душа козацька, а костюма немає… 
От ми тобі й зробимо подарунок 
від кубанських козаків». 

* * *
– Але то була Кубань, а тепер я 

живу в Криму. Нові реалії і на-
строї різні. Якось грав біля Ліва-
дійського палацу і побачив здо-
рових, вгодованих дядьків у ро-
сійських козацьких мундирах, 
які вели з півсотні дітей третіх-

четвертих класів. Школярі також 
були в козацькому одязі. Це вже 
сучасне, так зване «кримське ко-
зацтво». Повз мене пройшли і на-
віть не зупинилися. У мене на ру-
каві була нашивка «Українське 
козацтво». То вони, побачивши її, 
вирішили не зупинятися біля 
«ідеологічно чужого» козака.

* * *
Остап з теплом у голосі розпові-

дає, що багато корінних ялтинців, 
пізнаючи його, підходять і віта-
ють, як давнього доброго прияте-
ля. Адже звикли до бандуриста, як 
до частинки звичного ялтинського 
культурницького ландшафту. 
Башкири, якути, буряти – ті також 
підходять, слухають, просять до-
зволу сфотографуватися разом з 
колоритним запорожцем. Але для 
них це, скоріше, екзотика… А от 
для ялтинців Остап Кіндрачук – 
свій. Розпитую бандуриста, чи не 
чути тепер у Криму розмов про 
можливе повернення в лоно Укра-
їни. Остап каже, що таких розмов 
у нинішньому Криму не почуєш. 
Люди бояться. Інколи говорять 
значно обережніше: «Вот вы, пожи-
лой человек, много повидали… Ин-
тересно знать ваше мнение по по-
воду присоединения Крыма к Рос-
сии… Где вы себя комфортнее чув-
ствуете? В нынешнем Крыму или 
в том, украинском?». Остап відпо-
відає дипломатично: «Я вже в тако-
му віці, що комфортно жити мені 
дуже проблематично – де б не жив. 
Болячок вистачає». «Ну, а как вы 
смотрите на дальнейшую нашу 
перспективу?». І ось тут давній чи-
тач «Кримської світлиці» Остап 
Кіндрачук сказав фразу, яка ціл-
ком заслуговує на те, щоб увійти 
до підручника з історії або філосо-
фії. Сивоусий кримчанин відповів: 
«Я на історію дивлюся, як на вело-
сипед. У нього дві педалі. То одна 
наверху, то друга… Потім вони мі-
няються місцями. А велосипед тим 
часом все одно рухається вперед». 

Не встиг Остап закінчити цю 
фразу, як до нього підійшов моло-
дий викладач з Києво-Могилянки 
Олексій Курінний. Радісно ки-
нувся до кримчанина, довго тис-
нув йому руку, розпитував про 
Крим. І я подумав: та цей же Ку-
рінний сам родом з Донбасу, 
мама у нього росіянка, а бачте ж – 
як любить українську культуру! 
Може, він – прапраправнук яко-
гось курінного запорозького ота-
мана? І оті його козацькі гени ви-
значать майбутнє і його особисто, 
і всієї країни? В такому разі Оста-
пову притчу про велосипед нам 
усім варто взяти на озброєння. 

ОСТАП КІНДРАЧУК:
«ТЕПЕР МЕНЕ В ЯЛТІ СЛУХАЮТЬ КУБАНЦІ 
ТА ДАЛЕКОСХІДНІ УКРАЇНЦІ…»
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ЖИТТЯ-БУТТЯ

«ХОЧ МОВУ БАТЬКІВ 
МИ ЗАБУЛИ І РОЗ-
МОВЛЯЄМО РОСІЙ-
СЬКОЮ, АЛЕ ПОБА-
ЧИЛИ БАНДУРУ І ВІД-
ЧУЛИ, ЩО В НАШИХ 
ЖИЛАХ ТЕЧЕ УКРАЇН-
СЬКА КРОВ! ВИ ЗВО-
РУШИЛИ НАС СВОЄЮ 
ГРОЮ…»
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2 квітня 2017 р. митро-
полит Російської пра-
вославної старообряд-
ницької церкви (РПСЦ) 
Корнилій (Титов) освя-
тив у Сімферополі 
церкву на честь Вве-
дення до храму Пре-
святої Богородиці. Уро-
чистість відвідали кіль-
ка десятків гостей з 
«різних куточків Росії», 
куди у прес-релізі було 
зараховано й Крим. Та-
кож віряни прибували 
автівками з українськи-
ми номерними знаками 
Донецької області.

СЕРГІЙ КОНАШЕВИЧ

Храм виник ще у 
1872 р. на основі при-
ватної будівлі, яку 
було пожертвувано 
Російській право-

славній церкві. Століття тому 
його реквізували більшовики. 
У роки незалежності України 
будівля належала республі-
канському відділенню Укра-
їнського товариства сліпих: 
після анексії Криму, вже у 
складі аналогічної російської 
організації, воно продало при-
міщення приватній особі й на-
томість отримало нове, також 
у центрі Сімферополя. На по-
чатку квітня 2017 р. російські 
ЗМІ вирішили потрактувати 
цю оборудку як «викуп храму 
в України».

28 червня 2015 р. у примі-
щенні після його ремонту 
відбулося перше богослу-
жіння, а за півтора тижня – 
мале освячення. Купівля і 
реставрація будівлі здійсню-
валася зусиллями власників 
примарної фірми «Російська 
чорноморська компанія 
"Кримські морепродукти"» – 
вірянина, мецената і члена 
комісії з благодійності 
РПСЦ Роберта (Романа) 
Стаблбайна та брата його 
дружини, нащадка відомої 
старообрядницької родини 
Діонісія Севастьянова. Стаб-
лбайн, громадянин США ро-
дом з Бостона, випускник 
Williams College за фахом 
Soviet Studies, з кінця 1980-х 
рр. постійно мешкає у Росії, 
став співзасновником IT-
компаній «Яндекс» і «Comp-
tek». Був одружений двічі, 
має шістьох дітей. У 1996-
2000 рр. перебував в Україні, 
працюючи генеральним ме-
неджером Kodak-Україна; за 

цей час вивчив українську 
мову. У 2003 р. заснував ро-
сійсько-американську ком-
панію InfiNet Wireless, яка 
виробляє інтернет-облад-
нання. Після анексії Криму 
Росією спонсорував віднов-
лення храмів РПСЦ не лише 
у Сімферополі, а й у селі Ку-
рортному.

Вперше голова РПСЦ ми-
трополит Корнилій прибув 
до Криму, вже окупованого, 
в середині вересня 2014 року. 
З «заступником голови ради 
міністрів» Ларисою Опана-
сюк і «головою управління 
міністерства культури у 
справах релігій» Олексан-
дром Селевком він обгово-

рив можливості розвитку ре-
лігійних громад у Криму за 
сприяння місцевої «влади» 
та надання земельних діля-
нок під будівництво храмів 
на півострові.

Наступного місяця на со-
борі РПСЦ розглядалося пи-
тання зміни єпархіальної на-
лежності кримських пара-
фій, що входили до Київської 
і Всієї України єпархії. Зазна-
чалося, що після «кримської 
весни» будь-які контакти 
кримських вірян з україн-
ським архієпископом Саваті-
єм фактично унеможливили-
ся, проте йому дорікали, що 
він «і раніше зовсім не приді-
ляв уваги парафіям Криму». 
Під час собору архієпископ, 
який майже єдиний презенту-
вав українську єпархію 
РПСЦ, просив утриматись від 
зміни юрисдикції кримських 
парафій, побоюючись, що 
підлеглу йому структуру піс-
ля цього «почнуть пересліду-
вати українські націоналіс-
ти». На додачу самі російські 
священики прямим текстом 
вказували, що цей вчинок не 
лише завдасть неприємнос-
тей українським вірянам, а й 
стане актом визнання Криму 
«російським» та підтримки 
агресії РФ проти України. За 
зміну єпархіального статусу 
півострова проголосувало 
18 делегатів собору (рішення 
аргументувалося не лише 
«російською перемогою в 
Криму», а й значною фінансо-
вою та адміністративною до-
помогою від російської дер-
жави), проти – 78. Тоді митро-
полит Корнилій дав зрозумі-
ти, що російська влада очікує 
на інший результат голосу-
вання, і заявив: нема чого, 
мовляв, озиратись на Украї-
ну, бо «теперішній київський 
режим жодним чином не 
може вважатися легітим-
ним, оскільки його представ-
ники прийшли до влади шля-
хом державного перевороту». 
Втім, 102 делегати собору тут-
таки проголосували за те, 
щоб зняти взагалі це питання 
з порядку денного.

Рішенням наступного со-
бору РПСЦ, що відбувся за 
рік, кримські громади були 
переведені під юрисдикцію 
Московської митрополії. Ар-
хієпископ Саватій, який був 
духівником митрополита 
Корнилія, цей собор відвідати 
не зміг через тяжку хворобу. 
Влітку 2016 р. його не стало.

Ще раніше, у травні 
2014 р., інша старообряд-

ницька релігійна структу-
ра – «Русская древлеправо-
славная церковь» – «у зв’язку 
зі зміною територіального 
устрою України та Росії» 
виокремила свої кримські 
парафії з української єпархії 
у «Таврійське благочиння», 
яке стало частиною Азово-
Чорноморської (колишньої 
Північнокавказької) єпархії.

Парафіями РПСЦ у Кри-
му наразі опікується о. Ро-
ман Маслов – спадковий свя-
щеник з Вінниці, який, воче-
видь, зберігає громадянство 
України, оскільки вільно 
відвідує її материкову тери-
торію. У березні 2013 р. він-
ницька релігійна громада 
висловила йому недовіру, 
виставивши його за двері 
храму: причиною стали ні-
бито завищені вимоги свя-
щеника до вірян у дотри-
манні обрядової традиції та 
зарозуміле ставлення до 
них, а також його конфлікти 
з членами власної родини.

Увага до старообрядців у 
Росії посилилася у середині 
березня 2017 р. після зустрі-
чі президента РФ Володи-
мира Путіна з митрополи-
том Корнилієм. Останній 
цю подію назвав історич-
ною: мовляв, глава держави 
вперше за 350 років офіцій-
но приймає голову старо-
обрядницької церкви. Тоді 
ж виникли припущення, що 
наслідком активного діало-
гу влади зі старообрядцями 
може стати зайняття ними 
певної ніші в суспільно-по-
літичному житті за умови 
лояльності та дотримання 
консервативного курсу.

3 квітня 2017 р. митропо-
лит Корнилій у Гурзуфі 
освятив будівництво храму 
на честь апостолів Петра й 
Павла та духовно-палом-
ницького центру неподалік 
Ведмідь-гори: кошти на 
їхню розбудову надали вже 
згадувані благодійники 
Стаблбайн і Севастьянов. 
Наступного дня церковний 
діяч зустрівся з «головою» 
Криму Сергієм Аксьоновим, 
який пообіцяв підтримку 
кримським старообрядцям. 
Цей акт остаточно дає під-
стави стверджувати, що ам-
бітні плани РПСЦ зі збіль-
шення присутності в Криму 
сприятимуть не стільки  
примноженню і збереженню 
віри, скільки позиціонуван-
ню півострова як духовного 
осередку «русского мира» у 
кремлівському фарватері.

«СТАРА ВІРА» У НОВИХ РЕАЛІЯХ
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Освячення старообрядницького храму в Сімферополі. 02.04.2017 р.

Освячення будівництва старообрядницького храму в Гурзуфі. 03.04.2017 р.

Зліва направо: «заступник голови ради міністрів» Криму Віталій 
Нахлупін, о. Роман Маслов, митрополит РПСЦ Корнилій, «голова» 
Криму Сергій Аксьонов, Діонісій Севастьянов, Роберт Стаблбайн. 
04.04.2017 р.
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Не знаю, хто це вигадав, 
але дві телекамери на 
передній частині корпу-
су «Лунохода» були ге-
ніальним дизайнер-
ським рішенням – вони 
виглядали, ніби допит-
ливі, зосереджені й тро-
хи зажурені очі, вони 
надавали цій машині 
людиноподібних рис. 
Ця машина неначе мала 
душу, і якщо радянській 
космонавтиці на поча-
ток 1970-х уже не ли-
шилося чим похизува-
тися, то «луноходик» 
просто по-людськи ви-
кликав симпатію.

ВАЛЕРІЙ 
ВЕРХОВСЬКИЙ

Коли у 1957 році на ор-
біту несподівано 
для всіх злетів ПС-1, 
перший у світі 
штучний супутник 

планети, його поява стала не-
сподіванкою не лише для су-
противників у Холодній ві-
йні, не лише для громадян 
СРСР, котрі не мали права 
знати, куди йдуть їхні подат-
ки, але для яких не просто 
сюрпризом – ДИВОМ – става-
ли у їхньому рабському жит-
ті повідомлення по радіоме-
режі про космічні успіхи, 
тому що вони давали сенс і 
виправдання їхнього же-
брацького існування. Пропа-
гандистський ефект від за-
пуску супутників, що техно-
логічно став лише побічним 
ефектом від міжконтинен-
тальної  ракети Р-7, призна-
ченої нищити Нью-Йорк і 
Бостон, виявився несподіва-
ним подарунком і для крем-
лівських керівників. Здава-
лося, саме провидіння дає їм 
у руки можливість створити 
новий, привабливіший образ 
комуністичної системи. А 
далі понеслося…

ЗАРАЗ АБО НІКОЛИ
У своїй інавгураційній 

промові Джон Кеннеді запро-
понував Радянському Союзу 
спільне дослідження Космо-
су, але відповіді на це не 
було – Хрущов мав інші пла-
ни щодо Сонячної системи. І 
ось 12 квітня 1961 року Гага-
рін першим серед землян по-
летів у Космос, а 25 травня 
1961 року президент Кеннеді 
у посланні Конгресу США 

проголосив: «Зараз час здій-
снити великий крок, час для 
величнішої нової ролі Амери-
ки, час для американської на-
уки посісти провідну роль у 
космічних досягненнях, які 
мають дати ключ до нашого 
майбутнього на Землі... Я 
вірю, що ця нація візьме на 

себе місію досягнення великої 
мети – висадки людини на 
Місяць і безпечного повернен-
ня його на Землю ще до кінця 
цього десятиліття».

Кеннеді, кажучи це, не 
знав, що майже за рік до 
того, ще 23 червня 1960 року, 
уряд СРСР затвердив Поста-

нову № 715-296 про програму 
польоту людини на Марс, за 
якою старт мав відбутися 
8 червня 1971 року, а повер-
нення намічалося на 10 лип-
ня 1974 року. Точність дат ви-
значали розташування пла-
нет і закони небесної механі-
ки, проти яких не міг нічого 
вдіяти навіть сумнозвісний 
хрущовський волюнтаризм. 
Зараз або ніколи – сміливість 
тих космічних планів вра-
жає і сьогодні. За десяток ро-
ків необхідно було створити 
принципово нові технології, 
що дозволяли б людині подо-
рожувати між планетами. 

«НА МІСЯЦІ 
ПИЛУ НЕМАЄ. 
КОРОЛЬОВ»

Місяць не був стратегіч-
ною метою Сергія Корольова. 
Цей факт, як і передчасна 
смерть Головного Конструк-
тора, став найвагомішим 
чинником подальшого прова-
лу СРСР у змаганні за косміч-
ну першість з американцями. 

У США програму польо-
ту на Місяць поклали на 
Вернера фон Брауна; разом 

з колишнім розробником 
ракети «V-2» в Америці пра-
цювали понад сто його ко-
лег, запрошених після 1945 
року з Німеччини. 

Місяць для Корольова – 
лише один з кроків у велич-
ній планетарній програмі. 
Марс вабив більше. Безпере-
чно, обдарований непересіч-
ним хистом стратега та чіт-
ким системним мисленням, 
Головний Конструктор ба-
чив наперед на десятиліття:
• «Обліт Місяця з екіпа-

жем з двох-трьох космо-
навтів;

• виведення космічного лі-
тального апарата на ор-
біту навколо Місяця, ви-
садка на Місяць, дослі-
дження його поверхні, по-
вернення на Землю;

• здійснення експедиції на 
поверхню Місяця з метою 
дослідження ґрунту, ре-
льєфу, проведення пошу-
ків з вибору місця для до-
слідної бази на Місяці;

• обліт екіпажем у дві-три 
людини Марсу, Венери 
та повернення на Землю;

• здійснення експедицій на 
поверхню Марсу та Ве-
нери і вибір місця для до-
слідної бази;

• створення дослідних баз 
на Марсі та здійснення 
транспортних зв’язків із 
Землею та планетами;

• запуск автоматичних 
апаратів для досліджен-
ня навколосонячного 

простору та далеких 
планет системи (Юпі-
тер, Сатурн тощо)».
Цей план Корольов на-

писав у 1962 році!
Гіпотезу астрономів про 

те, що наш природний супут-
ник вкритий товстим, може, 
кілометровим шаром пилу, 
перевірити без польоту на 
Місяць було неможливо, а 
планувати будь-яке – пілото-
ване чи автоматичне – дослі-
дження найближчого до нас 
небесного тіла без розуміння 
цього було безглуздо. Неза-
лежно одне від одного нау-
ковці в СРСР і США пропону-
вали навіть підірвати атомну 
бомбу на поверхні Місяця, 
щоб подивитися, здійметься 
від вибуху бомби хмара пилу 
чи ні. Дискусія врешті ді-
йшла до анекдота. Корольо-
ву суперечки остаточно на-
бридли і він написав на папе-
рі розпорядження: «На Міся-
ці пилу немає. Корольов». Ви-
явилося – не помилився.

ВЕЛИЧ ТРІУМФІВ 
І ГЛИБИНА НЕВДАЧ 
«ЧЕРВОНОГО 
КОСМОСУ»

Найбільшими опонента-
ми (й конкурентами) Коро-
льова були Володимир Чело-
мей (так само, як і Корольов, 
випускник київського полі-
теху), сибіряк Михайло Ян-
гель (діда котрого депортува-
ли до Сибіру з Чернігівщи-
ни) та геній ракетних двигу-
нів одесит Валентин Глуш-
ко. Усі вони були видатними 
особистостями, і Корольов 
вирізнявся з-поміж них ви-
датними вольовими якостя-
ми, які, втім, переважали 
над інженерською винахід-
ливістю. Це обумовлювало 
як велич тріумфів «червоно-
го космосу», так і глибину не-
вдач. Процитую міркування 
з цього приводу Олександра 
Левенка, у минулому провід-
ного співробітника КБ «Пів-
денне»: «Корольов є автори-
тетом для керівників кос-
мічної галузі: директорів, го-
ловних конструкторів, а я – 
інженер. От чим Корольов 
відрізнявся від Вернера фон 
Брауна? Тим, що не німці, а 
він чужими руками вивчав 
їхній досвід. Та, не будучи ін-
женером, спромігся лише по-
вторити, вдосконалити».

Челомей запропонував 
свій власний проект над-

6 | КАЛЕНДАР

З КРИМУ – 
У МОРЕ ДОЩІВ

ТНА-радіотелескоп, що приймав сигнали

Перше зображення зворотного боку Місяця, прийняте на Сімеїзький 
радіотелескоп у 1959 році

ДО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ
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важкої ракети. Він відмо-
вився від запропонованої 
Юрієм Кондратюком схеми 
польоту, і запропонував по-
тужну ракету та космічний 
корабель, що безпосередньо 
сідав би на поверхню Міся-
ця і злітав з неї. Дніпропе-
тровське КБ під керівни-
цтвом Янгеля запропонува-
ло ракету Р-56. Та обидва ці 
проекти лишилися на папе-
рі, а зелене світло дали раке-
ті Н-1 розробки Корольова. 

Н-1 розроблялася задля 
запуску Важкого Міжпла-
нетного Корабля, що мав 
стартувати 8 червня 1971 
року, і перший запуск раке-
ти був намічений на 1965 рік, 
та насправді ракету запусти-
ли (і невдало) у 1969 році, по-
тім ще і ще – і так чотири 
рази вона вибухала в польо-
ті. Партійне керівництво 
ставило перед галуззю за-
вдання випередити амери-
канців на Місяці, але рішен-
ня (у всіх сенсах) виявилися 
невдалими. Слово Олексан-
дрові Левенку: «От півсто-
ліття тому досягли Місяця 
кількома експедиціями. Для 
місячної ракети-носія ні-
мецькі інженери створили 
найпотужніший у світі рі-
динний ракетний двигун, і 
він не підвів. Корольов обрав 
схемне рішення, коли у ра-
дянській місячній ракеті Н-1 
працювало водночас 42 каме-
ри згоряння РРД, з система-
ми подачі палива, котрі за 
своїми характеристиками 
не суміщалися в умовах по-
льоту та спричиняли резо-
нанс і вибух. Після першого 
ж вибуху Н-1 на стартовій 
позиції американці присла-
ли свої співчуття. Звісно, 
якби С. П. Корольов не помер, 
справу довели б до позитив-
ного кінця шляхом людських 
жертв, самовідданної праці 
та ентузіазму…». 

«ЛЮДСТВО 
НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ 
ВІЧНО НА ЗЕМЛІ…»

Автоматичні зонди для 
Корольова були лише роз-
відниками Космосу, що то-
рують шлях людині. Він свя-
то вірив у філософські наста-
нови Ціолковського: «Люд-
ство не залишиться вічно на 
Землі…». Іншої точки зору 
дотримувався головний кон-
структор безпілотних між-
планетних апаратів Георгій 

Бабакін, котрий казав, що не 
знає завдань, з якими не мо-
гли б упоратися автомати. 

Програма «Луноход» 
спершу була частиною коро-
льовської програми польоту 
космонавтів на Місяць. Мі-
сяцеходи мали вибирати 
майданчики для приміся-
чення посадкового модуля 
корабля «Союз-ЛК», тран-
спортувати космонавта по 
Селені (радянський проект 
передбачав, на відміну від 
американського, висадку 

лише однієї людини, а не 
двох). Але Н-1 так і не ви-
правдала сподівань. Хрущо-
ва «пішли» на пенсію з філо-
софським формулюванням 
«волюнтаризм» у 1964-му, Ко-
рольов помер на операційно-
му столі у 1966-му, а тим ча-
сом американці здійснили 
перше стикування, їхній 
«Сатурн», розроблений фон 
Брауном, успішно злітав. 

Не вдалося радянським 
космонавтам випередити 
«буржуазних» астронавтів 

навіть в обльоті Місяця. Про-
грама, відома як «Зонд», ли-
шилася в сфері безпілотної 
космонавтики, хоча насправ-
ді це були кораблі, розрахо-
вані на пілотовані польоти. 
У 1968 році вже був призначе-
ний екіпаж: Валерій Биков-
ський і Микола Рукавішні-
ков мали полетіти на «Зон-
ді-7» та першими зазирнути 
на зворотний бік Місяця. Але 
керівництво не наважилося 
на ризик. Навряд чи з турбо-
ти за життя космонавтів – 
просто ще одна трагедія піс-
ля загибелі Володимира Ко-
марова була не на користь 
радянській пропаганді.

І НАВІТЬ 
КОСМІЧНИЙ 
ПОЛІГОН

Наш рідний Крим у ра-
дянські часи намагалися 
зробити мало не взірцем 
для всього Союзу: «І здрав-
ніц, і кузніц, і житніц»… І 
навіть космічний полігон.

Перші знімки зворотно-
го боку Місяця, передані в 
1959 році з Космосу, при-
йняті були саме на антену 
обсерваторії в Сімеїзі. Єв-
паторійський центр дале-
кого космічного зв’язку 
працював з усією міжпла-
нетною програмою СРСР.

Прототип місяцехода ви-
пробовували також у Кри-
му. Один із розробників 
його Юрій Зарецький (ко-
трий писав книжки під псев-
донімом Марков), згадував 
про своє враження від полі-
гона: «Нам на хвилину віді-
брало мову. Такого дикого 
ландшафту нікому з нас ще 
не доводилося бачити. Во-
ронки, рови, траншеї, 
кам’яні брили, стіни гравію, 
піщані схили. Серед нагро-
мадження каміння, піску, 
гравію, булижників сирот-
ливо стояв місяцехід. Ледь 
стислося серце автолюби-
теля: стало шкода маши-
ни». Та розроблена машина 
витримала всі випробуван-
ня: долала майже верти-
кальні схили і вибиралася з 
імпровізованих кратерів.

У 1969 році в донедавна 
секретній доповіді ЦРУ про 
космічний центр у Криму 
зазначалося, що він розта-
шований у 11 милях на пів-
нічний захід від Сімферопо-
ля. Одинадцять морських 
миль – це двадцять один кі-
лометр, тобто йдеться про 
селище Шкільне в Сімферо-
польському районі. 

Саме тут, у Шкільному, 
розташувалася база, з якої 
керували місяцеходами. Для 
цього завдання відбиралися 
офіцери Космічних військ 
(що на той час організаційно 
підпорядковувалися Ракет-
ним військам стратегічного 
призначення). Однією з 
обов’язкових умов для водіїв 
першого в світі планетоходу 
була, як не дивно, відсут-
ність досвіду водіння тран-
спорту. Вважалося за краще 
навчитися з нуля керувати 
апаратом, що рухається по 
іншому небесному тілу, а 
сигнали доходять на Землю 
із запізненням. 

ДОЛЯ «ЛУНОХОДІВ»
Перший «Луноход» був 

запущений 19 лютого 1969 
року, однак загинув через 
аварію ракети. У липні того 
ж року було здійснено від-

чайдушну, інакше не на-
звеш, спробу вирвати в аме-
риканців якщо не пальму 
першості, то бодай щось. 
Мало хто сьогодні знає, що 
одночасно з «Аполлоном-11» 
до Місяця стартувала стан-
ція «Луна-15» – космічний ав-
томат, що мав узяти й доста-
вити на Землю проби ґрунту 
Місяця. Радянський Союз 
сподівався отримати дещи-
цю реголіту одночасно з ку-
пою каміння, зібраного Арм-
стронгом і Олдріном. Та і ця 
спроба зазнала невдачі. Ав-
томат вийшов з ладу, амери-
канці здобули тріумф, а ра-
дянському роботу ґрунт вда-
лося доставити на Землю 
лише наступного року. Того 
ж 1970 року вдалося закину-
ти на Місяць і перший авто-
матичний планетохід.

Були сформовані два 
змінні екіпажі «Лунохода»: 
Микола Єременко та Ігор Фе-
доров (командири), Габдухай 
Латипов і В’ячеслав Довгань 
(водії), Костянтин Давидов-
ський і Вікентій Самаль 
(штурмани), Леонід Мосен-
дзов і Альберт Кожевников 
(бортінженери), Валерій Са-
пранов, Микола Козлітін 
(оператори гостроспрямова-
ної антени), Василь Чубукін 
(резервний водій і оператор). 

Згодом, 2012 року, на 
мапі Місяця кратери бу-
дуть названі іменами чле-
нів екіпажу «Лунохода»: 
Вася, Костя, Валера, Лео-
нід, Слава, Гена, Ігор, Вітя, 
Альберт, Коля і (оскільки 
Миколи було два) Ніколя.

Саме біля кратеру Лео-
нід і залишився на вічній 
стоянці, відпрацювавши, 
перший «Луноход».

У 1973 році його молод-
ший брат «Луноход-2» подо-
лав марафонську трасу у 
42 кілометри.

Третьому з «братів», мі-
сячна подорож якого при-
значалася на 1977 рік, не ви-
пало злетіти з планети, 
його місце «посадки» – му-
зей КБ ім. Лавочкіна. 

Точку у суперечці, чи 
треба людині йти у Всесвіт, 
чи краще обмежитися ре-
альними завданнями, з 
якими нам впоратися допо-
можуть автоматичні кора-
блі, ще не поставлено. Але 
в будь-якому разі і людина, 
і людська цивілізація зага-
лом живе, лише поки руха-
ється вперед. І вгору.

Прототип місяцехода на кримському полігоні

Посадковий модуль «Луна-17» – прощальне фото, зроблене 
«Луноходом-1»

У 1969 році в донедавна се-
кретній доповіді ЦРУ про 
космічний центр у Криму за-
значалося, що він розташо-
ваний у 11 милях на північ-
ний захід від Сімферополя. 
Одинадцять морських миль – 
це двадцять один кілометр, 
тобто йдеться про селище 
Шкільне в Сімферополь-
ському районі. Саме тут, у 
Шкільному, розташувалася 
база, з якої керували місяце-
ходами

«Луноход-3»
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СКІФІЯ
Моя власна Скіфія починається за 
Немировом,
де небо провисає під вагою літер.
Я туди вертаюся кожного літа,
щоб по осені тоскно хворіти вирієм.

А як би було добре завести пасіку!
Й поступово усвідомити – все мине.
З оперативних спогадів видалити аську,
ніколи й не згадувати про Internet.

А з першими зірками лізти на горище:
купити телескопа – рахувати світи,
дослухатися, як зоряний вітер свище
там, куди непоетові і не дійти!

Потім закинути руки за голову –
ким же мене до втілення Бог уявляв?
А наді мною – застигле Чумацьке 
Олово,
і колискою – хата, а я – немовля.

А тоді заснути й прокинутись рано,
коли у ставкові парує вода,
сидіти на кладці й чекати манни –
по воді над вудками – прихід Христа.

Я б Йому виділив найкращу вудку –
лови собі на здоров’ячко, мій Господь!
Над моєю Скіфією світає хутко,
тож не барися за клопотами, приходь!

Віруючі – в ціні, а невіруючі – втричі!
Бо в що ж тоді вірити, коли ти – сам,
і радієш від того, що світ тобі личить,
а ти личиш світові і небесам!

2008 р., Коктебель

НАПЕРЕДОДНІ ОСЕНІ
Кінчився літа спротив.
Перші осінні роти
з ночі займають місто.
Рветься тепла намисто.

Спідня білизна днів
вицвіла у вікні.
I у дрібних пташок
перший абстрактний шок.

Передчуття пори
відступу за вітри.
Бо міграційні люди
вірують – щось та буде!

Й крихти цієї віри
обрані хмари-хвіри
евакуюють в тил.
Тане спекотний пил.

Над еклектичним степом
першого смутку небо.
Чутно далекі кроки.
Тиша. Чекання. Спокій.

Чорне бадилля слів
сохне уздовж землі.
Все зготувалось вмерти.
Вересень. A muerte.

2008 р., Коктебель

МЕДИТАТИВНИЙ ВАЛЬС
Жовтень навшпиньки скрадається 
селами,
небо від птаства рябе.
Вітер-човняр над пустими оселями
медитативно гребе.

Ця пасторальна вечірня ідилія
йде по небесному шву
понад городами, де у бадиллі 
я сомнамбулічно живу.

Вистигле сонце приречено котиться
вздовж архетипних небес.
День фінішує мінором, і кода ця
вічна – зі мною чи без.

Апоплексична плаксива мелодія
напнута, ніби струна.
В себе самого вдивлятися годі – 
я більше б нічого не взнав.

Ти через відстань у мене посвячена,
в силаботоніку слів.
Ми починаєм спочатку – неначе 
на вільній від людства землі.

Світ медитує, і ця медитація –
світла молитва Христу.
В егоцентричному жовтому танці 
я ситуативно веду.

Більше ніхто і ніколи не втрутиться
в наш перманентний двобій.
Пий мої вірші напам’ять: отрута ця –
щирий дарунок тобі.

ВИХІДНІ
Прилітали два янголи рано в суботу, 
приносили пляшку з святою водою. 
Ми посідали спиною до роботи, 
і я їм розказав, що хворію тобою. 

Нажалівся, що ввечері, десь о сьомій, 
починає дзеленькати в грудях 
дзвоник: 
я проганяю підпиту втому 
і готуюсь до нічної – від тебе – 
оборони. 

Обходжу по колу свої володіння, 
виставляю варту і щиро радію, 
що не прокрадуться хтивою тінню 
про-тебе-спогади і на-тебе-надії. 

А стемніє – ховаюся в темному кутку 
і пробую не-про-тебе-з-собою 
складати 
слова, що оборону мою хитку 
захищають на підступах, як солдати. 

А затим опираюсь на підвіконня 
і гадаю: з якого ж сузір’я родом 
оті – із дитинства – Священні Коні, 
що часто паслись за бабусиним 
городом.

А хтось же править тими Кіньми й 
досі! 
Запитаюся в янголів... Ненавмисне... 
Або пошукаю в старенькій DOSi, 
бо від цього і Linux, і Windows висне. 

...А в неділю просинався вдосвіта-
рано, 
і ходив до церкви ділитись словами: 
і текли вони з моєї сердечної рани, 
а люди в злагоді кивали головами. 

Й хилились перед Господом мої 
терези – 
Все ж то Йому видно з космічного 
трону! 
Сохрани всіх розримованих і спаси,
щоб кріпили у взаєминах оборону. 

Отак і промайнули мої вихідні. 
А янголи з пляшкою прилітали й в 
неділю. 
І по черзі вмовляли, що треба мені 
блазнем-кобзарем ходити по Поділлю. 

Й тягти попід вікна тужливий мотив, 
може, добрі люди попросять до столу, 
де в кожній жінці ввижатимешся ти, 
і я опускатиму 
свої очі долу.

ОГЛУШЕНИЙ 
ПОЦІЛУНКОМ
коли в самісінькому центрі мозку
ледь зазоріє – ось-ось розвидниться,
влягаються страсті по Ієроніму Босху,
і ритмізується серце-китиця;
і все ще тривожно, хоча й не лячно.
от саме тоді, із окрайцем слуху,
приходить дивитися на тебе, сплячу,
оглушений поцілунком у ліве вухо.

а зірок понападало! чи з перепою,
темнота підступає лискучим ґлеєм!
марити тобою – чекати бою,
перед нічиєю – як ми! – землею.
багато думається – та мало пишеться.
о, дайте походити за небесним плугом!
хай хоч наостанок як слід натішиться
оглушений поцілунком у ліве вухо.

мозок успокоєних – що той горіх.
а мій – з кількома іменами вакуум,
перепрограмований позаторік
коктебельськими маками.
і чи вірші спросоння заскочать, чи
лоскотатиме промінь – лежи і 
слухай! –
як же остаточно за двох мовчить
оглушений поцілунком у ліве вухо!

непосвяченим без різниці, про що він 
марить
чи за кого молиться у Великдень,
і хто безсистемно кривавить хмари
кожен ранок-викидень.
вони не переймаються, що зима

проміж лівих ребер пульсує глухо,
бо такої взаємності і не мав
оглушений поцілунком у ліве вухо.

де, зрештою, залишається все як є.
написано-зверстано-видано – скоєно!
архетипний перелік Адамів-Єв –
здвоєний.
а всі усамітнені ще при житті –
хай мої вірші вам будуть пухом!
бо нічого більшого б і не хотів,
оглушений поцілунком у ліве вухо.

АЛЮЗІЯ
коли я щоночі виходжу йти,
туди, де заграва стоїть стіною,
бандитського виду нічні коти
ідуть за мною.

за зречення люду в утробі міст,
за вперту інакшість для ойкумени, –
кожнісінька лапа і кожен хвіст
тепер за мене.

палаючі очі, м’яка хода, 
ніхто і ніколи таких не спинить!
в нічних перехожих зриває дах 
і мокнуть спини.

далекі багаття горять вночі, –
кривавлять крайнебо, гартують 
крицю.
прощайте, миряни, – хутчій! хутчій! –
і хай не спиться!

формуються тіні на денці скла,
в нічному проваллі пульсують кроки.
я вірша для вас наостанок склав –
на довгі вроки.

вивчайте, цитуйте, напам’ять вчіть,
читайте впівголоса на ніч дітям –
про зради і втрати, про блуд вночі,
про голих відьом.

про голод і холод, про те, що там,
куди я щоночі іду з котами,
я трьох королів і туза віддам
лише за даму.

вона не козирна, вона проста,
та в неї годинник з коштовним боєм.
і тільки би з нею я врешті став
самим собою.

там все задарма і усе – мені,
там стільки be happy, що я don’t worry,
там Хтось татуює зірками ніч
над Чорним морем.

там вишите небо на тлі води –
таке неосяжне, таке картате,
що я неодмінно дійду туди,
щоб не вертатись.
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«ЕТНОГЕНЕЗ» КРИМСЬКОГО НАРОДУ 
Ми сьогодні є свідками створення такого собі нового народу 
під назвою кримчани. Ідея появи цього «народу» з’явилася 
не вчора, а значно раніше – задовго до 2014 року. Сьогодні 
ж упровадження в словник мешканцями півострова нази-
вання «кримчани» активізувалося, це слово стало таким собі 
виправдовувальним інструментом для зняття відповідаль-
ності із себе і перекладання її на інших. Мешканці Криму ро-
зуміють, ким вони є, а щоб утекти від безпосередньої відпо-

відальності, використовується шаблон «я – кримчанин». Така втеча не вирішує пробле-
му, а головне – не виправдовує перед суспільством і самим собою…

СЕРГІЙ ТАТЧИН. КОКТЕБЕЛЬСЬКІ ВІРШІ 

Український поет, 
художник Сергій 
Татчин народився 
і мешкає у Вінни-
ці. Член Націо-
нальної спілки 
письменників 
України. Закінчив 
Московську тек-
стильну академію, 
факультет ужит-
кового мистецтва. 
З 1989 року брав 
участь у вистав-
ках, роботи пере-
бувають у приват-
них колекціях 
низки країн. Вірші 
публікувались у 
літературних аль-
манахах і числен-
ній періодиці. Ав-
тор збірок «Дзен. 
UA», «Семисвіч-
ник», «Пташка», 
«Вінницька абет-
ка». Лауреат літе-
ратурно-мистець-
кої премії «Кри-
шталева вишня» і 
премії ім. Михайла 
Стельмаха жур-
налу «Вінницький 
край». Крим да-
рує натхнення 
всім поетам, і 
Сергієві Татчину 
також. 

НОВІ ІМЕНА
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