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Для одних окупація 
Криму стала довгоочі-
куваною подією, для 
інших – трагедією, а 
для когось створила 
нові можливості. Одні 
радіють теперішнім 
кримським реаліям, 
інші мучаться від оку-
паційної задухи, а 
хтось продовжує жити, 
але вже по-новому, з 
чистого аркуша, з ура-
хуванням нової ситуа-
ції... Ця остання група 
людей – це, зокрема, ті, 
хто бачив, що перспек-
тиви розвитку Криму 
законсервувала оку-
пація, хто розумів, що 
порушення міжнарод-
ного права з боку Мо-
скви призведе до сві-
тової ізоляції як країни-
агресора, так і, власне, 
українського півостро-
ва. Результатом цього 
розуміння стала незго-
да жити в окупованому 
Криму, а як результат – 
вимушене переселен-
ня з півострова. Про 
кримських переселен-
ців сказано вже багато. 
Але мало хто говорить 
про особливості ха-
рактеру цих людей, їхні 
внутрішні інтенції.

З огляду на життєву 
позицію вимуше-
них кримських пе-
реселенців на мате-
риковій частині 

України стало очевидним – 
це активні особистості, 
люди з лідерськими здібнос-

тями, із уміннями ведення 
бізнесу, політично грамотні, 
мистецьки обдаровані тощо. 
Тобто з Криму відбувся ви-
тік мізків, а разом з цим, так 
би мовити, втрата крові. 

Значна частина громад-
ського активу Криму пере-

містилася на територію 
континентальної України і 
продовжила свою діяль-
ність тут. Діяльність цих 
людей вражає багатогран-
ністю. За невеликий час 
вони змогли «розгорнути-
ся» в різних областях Укра-

їни і посісти чільне місце в 
різноманітних сферах жит-
тя нашої держави. Резуль-
тати їхньої роботи одних ті-
шать, а інших дратують. 
Люто дратують інфікова-
них російською пропаган-
дою осіб, тих пасивних лю-

дей, які звикли чекати, що 
за них хтось зробить, хтось 
за них вирішить, які твердо 
переконані, що їм держава 
щось винна, активність 
яких дається взнаки лише в 
критиці і невдоволенні 
всім, надто ж, коли йдеться 

про Україну, яка, бачиш-но, 
їм нічого не дала. Тішать 
же насамперед кримчан-пе-
реселенців, які щиро пиша-
ються своїми успішними 
земляками, достойними 
громадянами держави.

На сторінках нашої газе-
ти неодноразово йшлося 
про досягнення кримчан-
переселенців. На продо-
вження цього циклу пропо-
нуємо вашій увазі інтерв’ю 
з Михайлом Джамалем, од-
ним із тих активних крим-
чан, діяльність кого заслу-
говує на схвальні відгуки, а 
громадська позиція не 
може не викликати поваги 
в багатьох українців.

КВАРТАЛ ДЛЯ 
АКТИВНИХ ЛЮДЕЙ

ЗНАЙ НАШИХ!
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ШАНОВНІ  ЧИТАЧІ 
І ПЕРЕД ПЛАТНИКИ! 

Повідомляємо вам, що 

ви вже зараз можете пе-

редплатити наше видан-

ня на друге півріччя 

2017 року. Індекс: 

90269.

Оформити передплату 

можна через Інтернет, 

для цього потрібно за-

йти на сайт ДП «Преса», 

де подана детальна ін-

формація, а також у 

будь-якому відділенні 

«Укрпошти». 

Передплачуйте газету 

«Кримська світлиця», 

підтримайте кримчан!

Михайло Джамаль у «Кримському кварталі»
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– Пане Михайле, знаємо Вас 
як кримчанина, який веде 
свій бізнес тут, у Києві. Ваш 
бізнес пов’язаний із будівни-
цтвом. З огляду на висновки 
багатьох експертів, будівель-
ний бізнес сьогодні в занепа-
ді, «на дні», тому виникає за-
питання, наскільки рента-
бельним є ваш проект сьо-
годні, у цей нелегкий для 
української економіки час?
– По-перше, не всі експерти одна-
ково корисні, по-друге, коли ти 
починаєш будь-яку справу в най-
нижчій точці економіки – вона 
буде рости разом із ринком, і 
дасть тобі додаткову динаміку. 
По-третє, ми ж не взяли тради-
ційну будівельну схему, за якої 
рентабельність проекту сягає 
100-150%. Ми прийняли рішення, 
що треба заробляти в динаміці, 
за рахунок невеликої рентабель-
ності на одиниці, на великій 
кількості та за стислі терміни. 
Справа в тому, що традиційне 
будівництво завжди передає вам 
житло у будівельній готовності 
(а це приблизно 60% ваших ви-
трат на житло), потім решту 40% 
ви вкладаєте в те, щоб довести 
його до ладу, – розводка електри-
ки, точок води, оздоблення стін, 
додаткова вентиляція, опалення 
і т.ін. Ми передаємо житло у ста-
ні готовності до чистового оздо-
блення, тобто вся внутрішня ін-
женерка (а це приблизно 25-30% 
вартості) вже зроблена. Вам за-
лишається підключити розетки, 
освітлювальні прилади, сантех-
ніку, пофарбувати стіни, які вже 
відшпакльовані, покласти щось 
на чистову теплу підлогу (плит-
ку, ламінат, ковролін тощо), зро-
бити стелі (ми не оздоблюємо 
стелі з міркувань того, що це еле-
мент інтер’єру і є багато варіан-
тів оздоблення на різні смаки) і 
встановити меблі. Тобто при 
ринковій вартості ви отримуєте 
житло у стані 90% готовності. 
Довести ваше житло до стану 
саме житла вам обійдеться не 
більше, ніж 10% вартості при-
дбання (за умови, що ви не буде-
те ставити золоті унітази). Отже, 
ви економите близько 30% ко-
штів за рахунок того, що ми вже 
зробили для вас. А це і є рента-
бельність, яка нас влаштовує.

– Ви неодноразово заявляли, 
що не даєте хабарів і живете 
за правилами. Чи легко Вам 
було придбати землю для за-
будови під Києвом, не даючи 
хабарів чиновникам і тим, хто 
на цьому хотів заробити? Чи не 
дешевше було отримати зем-
лю, користуючись «відката-
ною» схемою?

– Так, я не даю хабарів, і це до-
сить зручно. По-перше, коли чи-
новники звикають, що з тебе 
можна отримати лише головний 
біль, то їм простіше тобі «відда-
тися», ніж вступати у безглузді 
суперечки, які врешті-решт за-
кінчаться у судах, натомість 
вони все одно зроблять те, що 
тобі потрібно відповідно до зако-
ну. По-друге, землю ми просто 
купили, тому я не знаю, чи важ-
ко її отримувати за «відкатаною» 
схемою. А по-третє, коли ти ку-
пуєш землю, куди вже підведені 
базові комунікації (електрика, 
газ, ґрунтова дорога), то цілком 
логічно, що людина, яка це зро-

била, має заробити, бо вона вже 
виконала певний обсяг роботи, 
що спрощує життя тобі і має пра-
во трохи підвищити вартість 
землі, порівняно з тими, хто про-
дає «чисте поле» з «комунікація-
ми поряд».

– Чи є преференції для крим-
чан, насамперед переселенців 
із окупованого півострова, 
у «Кримському кварталі»?
– Я дуже обережно обираю тих, 
кому продаю будинки, бо я сам 
живу тут на сусідній вулиці, 
тому не просто шукаю клієнтів, 
а шукаю собі сусідів, з якими 
мені було б комфортно жити. В 
мене дуже гнучкі умови при-
дбання, наскільки це в будівни-
цтві взагалі можливо. Конкрет-
ні умови виробляються, залеж-
но від того, з якої точки ми з лю-
диною стартуємо, що це за лю-
дина, наскільки мені сподоба-
лась її життєва позиція, як про-
йшло знайомство з тими, хто 
вже придбав у нас житло (я при-
слуховуюсь до думки своїх сусі-
дів, бо нам разом тут жити). Дій-
сно, для кримчан є певні осо-
бливості в умовах, але для цьо-
го людина має бути не просто 

кримчанином, а ще й займати 
активну життєву позицію, роз-
раховувати на себе, замість 
того, щоб сидіти та чекати, що 
хтось прийде та буде вирішува-
ти її проблеми, – таких у мене в 
кварталі не буде.

– Звідки у Вас такий твердий 
патріотизм і оптимізм?
– Мабуть, це набуте, бо коли 
вступав до вишу у Києві в 2000 
році, я був типовим кримчани-
ном та латентним «ватником». 
Гадаю, що саме освіта дуже ба-
гато чого в мені змінила. Я і в 
дитинстві багато читав, а в сту-
дентські роки тим більше. Тоб-
то розширення кругозору дає 
розуміння, що світ неоднорід-
ний і що краще розвиватися 
своїм шляхом, ніж вливатися в 
натовп, тож я і йшов своїм 
шляхом. Батьки з дитинства 
виховували в мені відповідаль-
ність за свої вчинки та вміння 
заробляти.

– У Крим Вас тягне? Якщо так, 
то в який Крим?
– Так, тягне. В той, що залишив-
ся у спогадах 2013 року, тому ро-
зумію, що якщо я туди зараз по-
трапив би, то був би дуже розча-
рований. А повернусь я лише в 
український Крим, – навіть не 
так, я буду робити все, що від 
мене залежить, щоб він повер-
нувся, а не чекатиму, поки хтось 
щось зробить і я зможу поверну-
тися. Для цього я буду продо-
вжувати підтримувати військо-
вих кримчан (хоча вже і не тіль-
ки кримчан підтримуємо), тих, 
хто активно бореться за повер-
нення Криму, – когось фінансо-
во, когось організаційно, залеж-
но від потреб.

– Що можете порадити тим пе-
реселенцям, яких сильно по-
тріпала доля і які потрапили 
під прес депресивно-апатич-
ного стану?
– Полишити ідею, що хтось їм 
щось винен, почати працювати, 
насамперед над собою, над ме-
тою свого життя. Шляхи для 
цього завжди знайдуться. Не си-
діти склавши руки, не чекати на 
диво. Лише праця, у будь-якому 
вигляді, виводить людину зі 
стану апатії.

СПІЛКУВАВСЯ 
ЯРОСЛАВ САМОВИДЕЦЬ

КВАРТАЛ ДЛЯ АКТИВНИХ ЛЮДЕЙ

ІНТЕРВ’Ю 
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А повернусь я лише 
в український 
Крим, – навіть не так, 

я буду робити все, що від мене 
залежить, щоб він повернувся, 
а не чекатиму, поки хтось щось 
зробить і я зможу повернутися. 
Для цього я буду продовжувати 
підтримувати військових крим-
чан (хоча вже і не тільки кримчан 
підтримуємо), тих, хто активно 
бореться за повернення Криму, – 
когось фінансово, когось орга-
нізаційно, залежно від потреб…
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Михайло Джамаль
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Нещодавно на одній із 
прес-конференцій в 
окупованому Росій-
ською Федерацією 
Сімферополі колиш-
ній ректор та органі-
затор Кримського ін-
женерно-педагогіч-
ного університету 
професор Февзі Яку-
бов, якого багато хто з 
кримчан вважає од-
ним із моральних ав-
торитетів кримсько-
татарського народу, 
заявив: «Несмотря на 
депортацию, крым-
ские татары не были 
далеки от России. 
Всегда надо помнить 
о том, что мы не были 
в отрыве от России. 
Мы всегда были рос-
сиянами. Нет крым-
ского татарина, кото-
рый бы не владел в 
совершенстве, без 
акцента русским язы-
ком. Многие крым-
ские татары могут со-
ревноваться с рус-
скими, другими сла-
вянами в знании рус-
ского языка, русско-
го мира, русской 
культуры. Крымские 
татары всегда были 
преданы россиянам». 

ПЕТРО ЛАН

Аби уникнути пре-
тензій до відпо-
відності пере-
кладу, цитуємо 
фрагмент мо-

вою оригіналу. Проте перед 
тим, як обговорити з гро-
мадськістю це принизливе 
для відомої людини колін-
кування перед окупантами, 
хотілося б запитати вас, 
шановний пане Февзі, хто 
дав вам право клястися у 
відданості окупанту від 
імені усього кримськота-
тарського народу? Сподіва-
ємося, що висловлену вами 
особисту точку зору не по-
діляють десятки замордо-
ваних окупантами або зни-
клих безвісти відважних 
синів кримськотатарського 
народу та численні сім’ї 
кримських татар, до яких 
вдень і вночі сьогодні ври-
ваються озвірілі путінські 
опричники, або десятки ти-
сяч переселенців, які через 
російську окупацію виму-
шені були покинути Крим.

Думаю, що під вашими 
вірнопідданими висловлю-
ваннями не підпишуться і 
ті члени Меджлісу, яким 
окупаційна влада заборо-
нила в’їзд на історичну 
Батьківщину, або ті, кого 
окупанти кинули за ґрати.

Якщо ваше зізнання у 
глибокій відданості та пал-
кій любові до окупантів є 
щирим, то можна лише по-
співчувати вашому захво-
рюванню та моральній де-
градації. У реальному жит-
ті такі метаморфози та му-
тації трапляються з людь-
ми. Але перш ніж зважи-
тись на таку привселюдну 
ницість, вам, на мій по-

гляд, варто було б подума-
ти про те, що ви в публічно-
му житті репрезентуєте не 
просто Февзі Якубова. Вас 
як державного діяча і най-
вищого освітянського чи-
новника Української дер-
жави вшанували найви-
щою нагородою – званням 
Героя України. Нею впро-
довж трьох років росій-
сько-української війни на-
городжено кілька десятків 
полеглих у борні з росій-
ським агресором кращих 
синів України. Є серед них 
чимало й тих, хто зали-
шився живим або був ска-
лічений. Тож задумайтеся, 
пане професоре. Перше, що 

ви можете зробити невід-
кладно, – це публічно від-
мовитися від високої наго-
роди Української держави 
та доплати за «геройство» 
до окупаційної російської 
пенсії. Ці народні кошти 

сьогодні так потрібні ді-
тям полеглих Героїв Укра-
їни та покалічених росій-
ськими окупантами укра-
їнських воїнів.

Твердо переконаний, що 
вам, пане Февзі, варто заду-
матися ще й над тим, чи за-
служено ви носите звання 
лауреата Національної 
премії імені Тараса Шев-
ченка. Тому, будь ласка, 
зробіть добровільно те, що 
належить, те, що хоч трохи 
реабілітує вас в очах укра-
їнської громадськості.

Ще якось можна зрозу-
міти і виправдати вас за 
таке моральне збочення 
мотивацією збереження 
витвореного вами на-
вчального закладу. Але, 
думається, що причина ва-
шої позиції полягає зовсім 
в іншому – в успадкуванні 
ректорства у Кримському 
інженерно-педагогічному 
університеті. Це середньо-
вічне дійство у ХХІ століт-
ті не властиве цивілізова-
ному світу і воно одно-
значно компрометує вищу 
школу.

Що ж до «цивілізацій-
ної» ролі Російської імпе-
рії у долі кримськотатар-
ського народу маю нагада-
ти вам, пане професоре, 
праці російського пись-
менника, публіциста, зна-
вця Криму Євгена Марко-
ва, де він наводить убивчі 
факти нищення всього 
кримськотатарського на 
півострові. Процес вини-
щення кримськотатар-
ського народу і ліквідація 
його державності розпоча-
ла Московія, а пізніше Ро-
сійська імперія ще у 1783 
році. В архівах підступної 
Катерини ІІ нещодавно 
відшукали матеріали до-
радників цариці. Один із 
них рекомендував знищи-
ти або виселити з Криму 
кримських татар «как 
вредное и опасное для Рос-
сийской империи племя». 
Натомість півострів реко-
мендувалось залюднити 
росіянами та емігрантами 
з Німеччини, Голландії, 
Франції, інших європей-
ських країн.

У своїх роботах Є. Мар-
ков свідчить, що під час та 
після «приєднання» Криму 
до Російської імперії, ста-
ном уже на 1863 рік у Тав-
рійській губернії обезлюд-

нило 784 татарських села 
та аули. В одному лише Пе-
рекопському повіті опусті-
ло 278 аулів. Якщо ж враху-
вати і спалені Мініхом 1000 
кримськотатарських сіл та 
ще невідомо скільки спале-
них князями Італійським 
та Долгоруким і спустоше-
них у 1788 та 1813 роках, то 
питання про благодіяння 
російської «цивілізації» 
так званому мусульман-
ському варварові залишаю 
відкритим. Марков ста-
вить цілком закономірне 
запитання: «Коли б христи-
янська Росія за багатоліт-
нє завоювання та знищен-
ня Криму й кримськота-
тарського народу ощасли-
вила цивілізаційно хоча б 
1/4 кримськотатарського 
населення, то чи варто 
було заради цього знищу-
вати 3/4 мусульманського 
населення Криму». Те, що 
Російська імперія впро-
довж кількох століть чини-
ла у Криму з кримськота-
тарським народом, а на 
Кавказі – з чеченцями, да-
гестанцями, осетинами та 
іншими народами, без сум-
ніву, потрапляє за багать-
ма показниками до визна-
чення геноцид.

Але професор Февзі Яку-
бов намагається перекона-
ти довірливих співвітчиз-
ників у якомусь цивіліза-
ційному світлі, принесено-
му окупантами у націо-
нальну освіту та культуру 
кримських татар. Певно, 
професору личило б займа-
тися не показушними знан-
нями з російської мови, а 
загальною освітою крим-
ських дітей рідною мовою. 
Наскільки пам’ятаю, Февзі 
Якубов після окупації Кри-
му Росією не дуже пере-
ймається національною 
освітою кримськотатар-
ських дітей та не бореться 
за функціонування в Кри-
му кримськотатарської 
мови як другої державної.

На жаль, професор Февзі 
Якубов, який міг би стати 
моральним авторитетом 
кримськотатарського на-
роду, не усвідомив своєї 
високої місії у відповідаль-
ний момент історії. Він сві-
домо обрав для себе шлях 
колінкування, прогинання 
перед окупантами, відвер-
то демонструючи своє вір-
нопідданство.
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Монумент «Відродження» 
біля будівлі КІПУ, зведений 
на знак вдячності українському 
та узбецькому народам

Кримськотатарське національне свято Хидирлєз, 3 травня 2015 року

17 вересня 2013 року, Февзі Якубов, Мустафа Джемілєв і Леонід Кучма 
у Кримському інженерно-педагогічному університеті на церемонії вру-
чення іменних стипендій благодійної організації «Президентський фонд 
Леоніда Кучми «Україна» талановитим студентам

«ГЕРОЇВ» ТРЕБА 
ЗНАТИ В ОБЛИЧЧЯ

ГОСТРЕ ПИТАННЯ
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Коли б христи-
янська Росія за 
багатолітнє за-

воювання та знищення 
Криму й кримськотатар-
ського народу ощасливила 
цивілізаційно хоча б 
1/4 кримськотатарського 
населення, то чи варто 
було заради цього знищу-
вати 3/4 мусульманського 
населення Криму
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Сто років тому бум 
авіабудування охопив 
державу, що дожива-
ла останні місяці – во-
лодіння царів Рома-
нових. Тут працювало 
шістнадцять підпри-
ємств, чотири з яких 
спромоглися стати 
справжніми авіацій-
ними заводами: пітер-
ський ПТРВ, москов-
ський «Дукс», завод 
Лебедєва та одеська 
«Анатра», котрі ви-
пустили 90% крила-
тих машин імперії. Та 
все одно це було в 
рази, навіть на поря-
док менше, ніж у 
Франції, Британії чи 
Німеччині. 

ВАЛЕРІЙ 
ВЕРХОВСЬКИЙ

На території Украї-
ни, зокрема, авіа-
будування заро-
джувалося: в Оде-
сі (згадана вже 

«Анатра»), в маєтку Тере-
щенків у селі Червоному на 
Житомирщині, в Києві (а 
саме у КПІ), у Бердянську, у 
Запоріжжі (тодішньому 
Олександрівську) та в на-
шому рідному Криму. І за 
дивним збігом усі кримські 
піонери авіації мали прі-
звища на літеру «А».

А – АКСТМАН
Перший літак кримсько-

го виробництва був побудо-
ваний у Севастополі на сто-
лярній фабриці Карла Ак-
стмана. Оскільки тогочасні 
аероплани будували з дере-
вини, найближчими роди-
чами літаючих «етажерок» 
були всілякі меблі, тож не 
дивно, що меблеві фабрики 
безпосередньо причетні до 
родоводу авіації.

Спершу до Акстмана 
зверталися по ремонт літа-
ків севастопольської вій-
ськової авіашколи, що була 
створена у 1910 році. Зокре-
ма, тут вироблялися пропе-
лери, дерев’яні поплавці 
для гідролітака, а вже у 1911 
році фабрика Акстмана ви-
пускає перші аероплани 
власного виробництва, хоча 
й закордонної розробки: 
«Блеріо» та «Фарман».

Акстман спроектував і 
літак власної конструкції, 
який міг стати першим ае-
ропланом кримської розроб-

ки… Пропонувалося рево-
люційне рішення: у разі ава-
рії пілот не стрибав з пара-
шутом, а рятувався в облад-
наній парашутом кабіні (ре-
алізовано це було лише че-
рез півстоліття в американ-
ському бомбардувальнику 
F-111). На жаль, перший 
кримський літак Акстмана 
так і лишився у кресленнях.

А – АДАМЕНКО
Минуло чотири роки і 

про пріоритет у кримсько-
му авіапромі гучно заявив 
Карасубазар (Білогірськ) – 
дворянин з Таврійської гу-
бернії Василь Федорович 
Адаменко, котрий захопив-
ся авіацією та пілотувати 
аероплан вчився у Франції. 
Повернувшись до Криму, 
він заснував у Карасубазарі 
невеликий «Аеропланний 
механічний завод В. Ф. Ада-
менка», на якому виробляв 
запчастини для літаків Се-
вастопольської школи вій-
ськових льотчиків (на Качі). 
Уже в липні 1915 року Ада-
менко виявляє ініціативу, 
взявшись розпочати вироб-
ництво літаків «Фарман-
IV». Оборонні замовлення 
під час світової війни – вза-
галі плідне поле для діло-
вої ініціативи. Тим більше, 
що за кожен «Фарман» вій-
ськове відомство платило 
8460 карбованців.

Уже в наступному 1916 
році підприємство перейме-
нували на «Перший крим-
ський аеропланний завод». 
29 березня перша партія з 
п’яти «Фарманів» була пере-
дана у Севастопольську авіа-
школу, за нею ще п’ять, а у 
серпні ще десять. У березні 
1918 року ще п’ять літаків 

були готові, але буремні по-
літичні події того часу вне-
сли свої корективи. На цьому 
багатообіцяючий «Перший 
кримський аеропланний за-
вод» припинив діяльність. 

А – АНАТРА
Місцину поблизу ниніш-

нього радіоринку сімферо-
польці іноді називають 
Анатра. 

Одеське підприємство, за-
сноване 1911 року одеситом 
італійського походження Ар-
туром Анатрою, було третім 
за обсягом виробництва у Ро-
сійській імперії після «Дук-
су» та ПТРВ, і найпотужні-
шим на теренах України. В 
Одесі Анатра випустив 
1056 літаків. Ще п’ятдесят ма-
шин виробили на сімферо-
польській філії цього під-
приємства. Більше того, з 
усіх авіабудівних заводів ча-
сів Першої світової війни 
Одеський завод «Анатра» 
єдиний, що працює досі, – від 
1920-х і до нашого часу він за-
ймається ремонтом винищу-
вачів. Але славу виробника 
бойових літаків Одеса повер-
не – згідно з існуючими укра-
їно-китайськими домовле-
ностями та потребами в 
оновленні парку винищу-
вальної і навчальної авіації 
Повітряних сил нашої дер-
жави «Анатра» має стати ви-
робником легких надзвуко-
вих літаків L-15.

А сто років тому і одесь-
кий, і сімферопольський 
авіазаводи постачали вини-
щувачі для воюючої армії – 
«Ньюпор-17» французького 
зразка.

Раднарком Російської Фе-
дерації декретом від 27 груд-
ня 1917 року націоналізував 
сімферопольський авіаза-
вод, який звався спочатку 
Державний авіаційний завод 
№ 15, а згодом і взагалі з пе-
редового на той час високо-
технологічного підприєм-
ства перетворився на фабри-
ку шкіряних виробів.

А ТАКОЖ…
Військово-морський флот 

в усі часи, в усіх війнах, у 
будь-якій країні випереджав 
армійців у готовності брати 
на озброєння нові технічні 
засоби. Під час Першої світо-
вої він дуже потребував гід-
ролітаків. Лише один Чорно-
морський флот мав у своєму 
складі шість авіаносців, а 
точніше, крейсерів, на яких 
базувалися гідролітаки.

Московський «Дукс», ві-
домий також велосипеда-
ми, був лідером у «капіта-
лістичному змаганні» авіа-
будівників; після Севасто-
поля, Карасубазара та Сім-
ферополя – Євпаторія, в якій 
«Дукс» заснував свою філію 
з побудови гідролітаків, 
мала стати ще одним авіа-
будівним заводом на Крим-
ському півострові, але поча-
ти виробництво вони так і 
не спромоглися…

Однак Євпаторія впро-
довж десятиліть лишалася у 
списку підприємств авіацій-
ної галузі – там працював 
військовий авіаремонтний 
завод. З 1990-х він перепрофі-
лювався на ремонт пасажир-
ських літаків Як-42, парк 
яких становив сто вісімде-
сят машин, що випускалися 
у 1977-1990-х роках і масово 
потребували капремонту.

Новини з-під окупації: 
промислово-інвестиційний 
комплекс «Вектор» заявив 
про намір налагодити в Єв-
паторії випуск легкого дво-
місного спортивно-трену-
вального літака SM-50. За за-
думом він має замінити в 
Росії інший яковлєвський 
літак Як-52.

Чи вдасться «євпаторій-
цеві» дотягнутися до рівня 
літака «Херсонець», що став 
десять років тому другим у 
світі в цьому класі авіації 
(після «Цесни») та виграв 
тендер на «літаючу парту» 
Військово-Повітряних сил 
Індії? Поживемо – побачимо.

Не оминула Крим і нава-
ла «дронів»: заступник голо-
ви Бахчисарайської район-
ної держадміністрації Ен-
вер Аблаєв, котрий є курато-
ром інвестиційних проектів 
району, схвалив ініціативу 
розгорнути в цьому регіоні 
виробництво безпілотників. 
Для цивільних галузей чи 
для потреб російських вій-
ськових – про це поки що не 
повідомляється.

СТОЛІТТЯ 
КРИМСЬКОЇ 
АВІАЦІЇ

Артур Анатра

Ньюпор-17 – такі виробляв сімферопольський завод «Анатра»

ЯК ЦЕ БУЛО…
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Фарман-IV вироблявся і одеським заводом Анатри, і Адаменком, і Акстманом

Реклама підприємства 
К. Е. Акстмана
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Ім’ям Юрія Кондратюка 
було названо не лише один з 
кратерів Місяця, а й саму 
«трасу», якою подорожува-
ли на Місяць космічні кора-
блі «Аполлон», і проект якої 
був запропонований вина-
хідником ще у 1916 р. Реалі-
зовуючи запуск астронавтів 
на природний супутник Зем-
лі, американські вчені вико-
ристовували ідеї з книги 
«Завоювання міжпланетних 
просторів», яку ще на почат-
ку 1929 р. власним коштом у 
Новосибірську видав «укра-
їнець Кондратюк». У 2014 р. 
він був увічнений у Залі Сла-
ви Музею історії космосу у 
Нью-Мексико (США).

Олександр Шаргей – 
саме так насправді 
звали вченого – наро-
дився 21 червня 1897 р. 
у Полтаві. Дослідни-

ки стверджують, що його прізви-
ще можна перекласти з арамей-
ської як «світоч». У спадщину си-
нові його залишив бердичівський 
єврей Ігнатій Шаргей, котрий 
охрестився у католицькій церкві 
заради одруження з баронесою 
Людмилою Шліпенбах. «Вічний 
студент», який навчався на фізи-
ко-математичному факультеті 
Київського університету, після 
народження Олександра продо-
вжив здобувати освіту в німець-
кому Дармштадті. Мати майбут-
нього винахідника походила з 
«полтавських шведів», виклада-
ла французьку мову та географію 
у Києво-Подільській жіночій гім-
назії. За участь у студентських 
протестах вона під час вагітності 
потрапила до в’язниці, звідки ви-
йшла з затьмареним розумом.

У 1903 р. батько забрав Олексан-
дра до Санкт-Петербурга, де одру-
жився вдруге й у 1910 р. помер. 
Мати приблизно в той же час за-
лишила цей світ у лікарні для ду-
шевнохворих на Полтавщині. 
Хлопець повернувся до бабусі в 
Полтаву і вступив до Другої чоло-
вічої гімназії, яку скінчив зі сріб-
ною медаллю у 1916 р. Після цього 
він вступив до механічного відді-
лення Петроградського політех-
нічного інституту, однак незаба-
ром був мобілізований і до берез-

ня 1918 р. воював на турецькому 
фронті. Після революції був інтер-
нований до Білої армії, але дезер-
тирував з неї і оселився у Смілі на 
Черкащині, де за допомогою ма-
чухи дістав документи уроджен-
ця Луцька Юрія Васильовича 
Кондратюка. Під цим ім’ям уче-
ний відомий у світі дотепер.

До кола його наукових інтере-
сів входили основні проблеми 
космонавтики та конструювання 
міжпланетних кораблів. Юрій 
Кондратюк вивів основне рів-
няння польоту ракети, роз-
глянув енергетично найви-
гідніші траєкторії кос-
мічних польотів, пер-
шим сформулював те-
орію багатоступене-
вих ракет. Багато 
його оригіналь-
них ідей (не 

лише для космосу) було викорис-
тано його послідовниками. 

У 1925 р. Кондратюк надіслав 
до Головнауки у Москву рукопис 
«Про міжпланетні подорожі». 
Продовжував працювати на різ-
них посадах в Україні, на Кубані, 
в Осетії та інших місцях. 
У 1927 р., побоюючись ре-
пресій, перебрався до Си-
біру. У 1931 р. був засу-
джений за звинувачення-
ми у «шкідництві» до 
трьох років таборів і залу-
чений до праці у конструк-
торському бюро ОДПУ.

У 1932 р. народний комі-
сар важкої промисловості й 
енергетики Серго Орджо-
нікідзе під час від-
починку в Ялті 
зауважив, 
що керова-
на ним га-
лузь маєть-

ся кепсько на півострові, що вечо-
рами поринав у суцільну пітьму. 
Повернувшись до Москви, він 
оголосив всесоюзний конкурс на 
проект Кримської вітроелектро-
станції (ВЕС), яка мала б забезпе-
чити електрикою все Південне 
узбережжя Криму.

ВЕС у Кримських горах мала 
стати третьою в СРСР: перша була 
збудована у 1930 р. під Курськом, 
друга – у 1931 р. на Каранських ви-
сотах у Балаклаві. У створенні 
останньої безпосередню участь 
узяв Юрій Кондратюк. На той 

час Балаклавська ВЕС потуж-
ністю майже у 100 кВт була 

найбільшою в Європі: зо-
крема, її вежа була за-
ввишки майже 20 ме-
трів. ВЕС працювала 
як допоміжна до паро-
вої електростанції під 

Севастополем і давала 
електрику для трам-
вайної лінії Балакла-
ва – Севастополь. У 
1942 р. ВЕС була 
зруйнована під час 
бомбардування.

Ознайомив-
шись з умовами кон-

курсу, Кондратюк, який на 
той час гарував у режим-
ній «шарашці», незалеж-
но від наукових установ 
замислив спорудити 
станцію нечуваної на 

той час потужності у 12 МВт, яка 
становила б собою 165-метрову мо-
нолітну залізобетонну вежу на ви-
соті 1,2 км над рівнем моря, з дво-
ма могутніми 80-метровими вітро-
колесами, які вловлювали б енер-
гію приморських вітрів. Передба-
чалося, що всередині вежі, яку 
утримуватимуть три розтяжки з 
восьми сталевих канатів кожна, 
будуть сходи і два ліфти. Проекту-
вання було завершене у листопаді 
1932 р., після чого автори дістали 
дозвіл на поїздку до Москви. На 
конкурсі проект «Ікар» був визна-
ний кращим.

У 1933 р. Кондратюка достроко-
во звільнили від заслання, після 
чого він працював у філії Інститу-
ту промислової енергетики у Хар-
кові, який був тоді столицею 
УРСР. Згодом група з розробки 
проекту Кримської ВЕС була пе-
реведена до Москви: там для неї 
було створено контору, яка мала 
в Ялті проектний відділ і буді-
вельну частину. У 1935-1936 рр. 
Кондратюк приїздив на південь 
Криму, де за допомогою метеоро-
логів вивчав вітрорежим на Ай-
Петринській яйлі.

У 1936 р. розпочалося практич-
не впровадження робочих крес-
лень: у горах над Великою Ялтою 
спорудили майбутню основу вежі 
ВЕС – втиснуту в скелю «склян-
ку» діаметром 8,5 метрів з бетону 
найвищої марки, яка збереглася 
до наших днів.

У 1937 р. було розпочато будів-
ництво підвалин станції. Однак 
18 лютого головний куратор про-
екту Серго Орджонікідзе таємни-
чо загинув. Зведення ВЕС у Криму 
було припинено, а 1938 р. було при-
йнято рішення про завершення 
проектування і будівництва по-
тужних ВЕС. Після цього Юрій 
Кондратюк у Москві займався про-
ектуванням малих дослідних ВЕС 
до початку Другої світової війни. 
Пропозиції щодо праці у косміч-
ній галузі він відхиляв – вочевидь, 
побоюючись викриття в процесі 
жорсткого контролю з боку НКВС.

За найпопулярнішою версією, 
конструктор, який пішов на війну 
добровольцем, загинув 23 лютого 
1942 р. в Орловській області. Об-
ставини завершення земного шля-
ху українського експериментато-
ра досі залишаються невідомими.

ПІДГОТУВАВ 
СЕРГІЙ КОНАШЕВИЧ

КАЛЕНДАР | 5

Основа Кримської ВЕС, 2010 р. Юрій Кондратюк

ПІДКОРЮВАЧ КРИМСЬКИХ ВІТРІВ:
120 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Проект Кримської ВЕС

Вітряк 
Балаклавської 
ВЕС

ПОСТАТІ
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Стосунки, що істо-
рично складалися 
між українцями та 
кримцями, не зво-
дяться лише до на-
бігів і погромів – 
спільні інтереси за 
минулі сторіччя не 
раз на обопільну ко-
ристь переважали 
над неприязню та 
відмінностями. 
Кримське ханство у 
XVIII столітті було 
не те, що в XV, XVI 
чи в XVII: воно пе-
ретворювалося на 
цивілізовану держа-
ву, і работоргівля 
сходила нанівець. 

ВАЛЕРІЙ 
ВЕРХОВСЬКИЙ

Отже, в 1764 році 
пристав Пере-
копського «сіль-
прому» Баба-
іман писав ко-

шовому отаману Січі: «Про-
шу, не зволікаючи, чумаків 
присилати по сіль».

Що викликало таку полі-
тичну поступливість і діло-
ву зацікавленість кримців? 
За це маємо сказати…

СПАСИБІ 
МЕШКАНЦЯМ 
ДОНБАСУ

І справді, перші поселен-
ці східноукраїнського краю, 
котрий називався Південна 
Слобожанщина (назва Дон-
бас виникла набагато пізні-
ше), а були це ті самі козаки 
та чумаки, внесли у еконо-
мічний занепад Кримського 
ханства чималий пуд солі. 
Українці почали оселятися 
у Бахмуті ще в XVII століт-
ті; на той час це містечко 
вже було одним із центрів 
варіння солі Московського 
царства. І саме сіль стала 
першим стратегічним ре-
сурсом Донбасу, його пер-
шим «золотом» – білим. Зем-
лі по берегах річки Бахмут 
формально належали Вій-
ську Донському, та ще не 
були заселені. Українці у 
XVII столітті переселялися 
на Слобожанщину, й долу-
чалися до вигідної справи 
солеваріння.

Ізюмський полковник 
Шидловський писав Петру 

Першому: «В прошлых де 
годах до 1654 року за Белго-
родскою чертою за рекою 
Северским Донцом на 
Крымской стороне у соле-
ных пяти озёр соль варили 
приезжие всяких чинов 
люди, русские и черкасы, на-
ездом и стаивали у того 
промыслу обозами, и в том 
же году … построен соленой 
городок Тор и призваны на 
житие черкасы и живучи в 
том городе служили в его 
Изюмском полку компаней-
скую службу…».

Черкасами у XVII сторіч-
чі московити називали 
українців, а місто Тор – це 

нинішній Слов’янськ. Не за-
буваймо, енциклопедичний 
словник «Гранат» у 1911 році 
зазначав про Бахмутський 
повіт, де з 451,4 ти сяч насе-
лення: «Подавляющее боль-
шинство составляют рус-
ские, среди которых преоб-
ладают малороссы, состав-
ляющие 58,6%, великороссы 
составляют 31,4%...».

СОЛЯНІ ВІЙНИ
Недарма на самому по-

чатку родовище «білого зо-
лота» викликало підвище-
ну цікавість з усіх боків. 
Кримські татари у 1697 році 

скоїли набіг на Тор, під час 
якого цілеспрямовано зруй-
нували солеварні; проте 
ліквідувати конкурента їм 
таки не вдалося. Минуло 
лише чотири роки і на по-
сталі поряд з торськими 
бахмутські солеварні набіг 
здійснили вже українці – 
слобожанські козаки Ізюм-
ського полку, котрі вигна-
ли з прибуткового місця 
донських козаків.

Згаданого листа аж до 
самого царя полковник 
слобідського козацтва пи-
сав не з примхи. Стосунки 
між слобожанцями та дон-
цями були не вельми при-

язними. І багаті та прибут-
кові родовища солі, розта-
шовані на незаселеній те-
риторії просто на межі 
двох козацьких областей, 
спричинили повноцінний 
конфлікт – з таким собі си-
ловим протистоянням, у 
якому перемогли слобід-
ські козаки, котрим вдало-
ся довести свою більшу ло-
яльність цареві: донські 
козаки ще звично тримали-
ся за свій «суверенітет», і 
втратили солеварні.

ТЕХНОЛОГІЯ
Технологія виробництва 

солі полягала в тому, що со-
ляну ропу витягали кін-
ським приводом із шахт, що 
звалися «криниці» або «ві-
кна» і були досить глибоки-
ми – 60-90 м. Витягнуту суро-
вицю виливали в спеціаль-
ний резервуар – творило, 
звідки вона через отвори 
стікала в нижній резерву-
ар – кадіб, а з останнього по 
системі ринв подавалася у 
дерев’яні вежі. Тут її розли-
вали по великих сковородах 
з площею від 5 до 30-40 м, на 
яких вона виварювалася.

«В Бахмуте за сутки 
кто буде себе соль варити 
на сковороде заплатить в 
казну должен 6 рублей», – 
такий припис давала 
тодішня «податкова». І та-
ким чином надходження до 
кремлівської казни від Бах-
мутської солі складало за-
галом п’ятдесят тисяч кар-
бованців на рік.

Сіль стала і своєрідним 
каталізатором, – шукаючи 
нові поклади солі, на бере-
гах Сіверського Дінця від-
крили й родовища кам’я-
ного вугілля. Видобувати 
вугілля тут почали саме 

для потреб солеварів, котрі 
успішно викосили місцеві 
ліси для варки солі.

СІЛЬ ЗЕМЛІ НАШОЇ
У 1760-х роках Бахмут і 

Тор постачали вже 330 ти-
сяч пудів солі щороку, а це 
п’ять тисяч двісті п’ятдесят 
тонн. У той же час Крим да-
вав у середньому двісті ти-
сяч пудів «білого золота» на 
рік, коли більше, коли мен-
ше – «врожай» солі у Криму 
залежав від погодних умов.

У ХІХ столітті Україна 
постачала 86,3% видобутку 
солі Російській імперії (і це 
без того, що давали іншій 
імперії, Австро-Угорській, 
родовища Галичини та За-
карпаття), а дві третини 
української солі тоді вида-
вали на-гора копальні До-
нецького басейну і лише 
третину кримські озера.

Тим не менше, ще у сере-
дині ХІХ століття Крим за-
безпечував 40% видобутку 
солі всієї Російської імперії, 
і чумаки успішно працюва-
ли як у кримському напрям-
ку, так і у бахмутському. По-
будова залізниці витіснила 
чумаків з «ринку транспорт-
них послуг», а початок у 1880-
х роках видобутку галиту 
(кам’я ної солі) шахтним спо-
собом виграв конкуренцію в 
кримської озерної солі.

СІЛЬ І СІЛЬ
Сіль перетворюється на 

отруту, коли доза її у 100 ра-
зів перевищує добову нор-
му споживання і становить 
3 грами на 1 кілограм маси 
тіла, тобто для людини ва-
гою 80 кілограмів смертель-
ною є доза в 240 грамів солі.

Морська та озерна сіль – 
дуже якісна сировина, але 
їхній хімічний склад різ-
ний, багатий і складний; 
кам’яна сіль хімічно чисті-
ша, тому краще підходить 
для харчових потреб. Недар-
ма Перекопський переши-
йок перетворився у ХХ сто-
літті на осередок хімічної 
промисловості України.

Сьогодні в Україні видо-
бувається на рік трохи біль-
ше двох мільйонів тонн ку-
хонної солі, і левова частка 
припадає на північ Донеч-
чини, далі йде закарпат-
ське Солотвино та родови-
ща Прикарпаття. 

ОТРУТА, БЕЗ ЯКОЇ 
НЕМОЖЛИВЕ ЖИТТЯ: 
ІСТОРІЯ КРИМСЬКОЇ СОЛІ
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Соляна шахта ХІХ ст., Бахмут Знак солі на гербі міста Бахмута

ІСТОРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ Недарма на самому початку 
родовище «білого золота» 
викликало підвищену ціка-
вість з усіх боків. Кримські 
татари у 1697 році скоїли 
набіг на Тор, під час якого 
цілеспрямовано зруйнува-
ли солеварні; проте ліквіду-
вати конкурента їм таки не 
вдалося. Минуло лише чо-
тири роки і на посталі поряд 
з торськими бахмутські со-
леварні набіг здійснили вже 
українці – слобожанські ко-
заки Ізюмського полку, ко-
трі вигнали з прибуткового 
місця донських козаків…
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ГРИГОРІЙ 
РУДНИЦЬКИЙ

Попервах, коли по-
чали прибувати 
дрібні групи, тав-
рійська адміні-
страція вважала 

за достатнє розмістити їх 
на поміщицьких землях у 
Сімферопольському, Євпа-
торійському та Перекоп-
ському повітах і – для спро-
би – в Ялтинському. Але з 
того наміру нічого не ви-
йшло, бо землевласники не 
проявили зацікавлення до 
заселення своїх володінь 
колоністами, а в тих неба-
гатьох містах, де згодилися 
прийняти чехів, договірні 
умови оренди були для пе-
реселенців дуже обтяжли-
ві. Наприклад, ялтинським 
економіям вони мали по-
вертати грошима чи нату-
рою третину вирощеного 
винограду, тютюну й ово-
чів. Через два місяці чехи 
покинули цю округу, адже 

кожен іммігрант мріяв не 
про найняту землю, а про 
власне господарство.

Між тим після нелегкої 
плавби по Дунаю до Євпато-
рії прибували нові, значно 
більші переселенські партії. 
Наприкінці березня 1862 
року тамтешній городничий 
повідомляв губернатору, що 
з Одеси припливли 50 чесь-
ких родин, усього чоловік 
200, і на першій порі їм дав 
притулок міський купець 

Синані. Ще 53 сім’ї зупини-
лися в одного сімферополь-
ського орендатора. Отже, 
справа не терпіла зволікан-
ня і губернське начальство 
спішно прийняло рішення 
поселити богемських вихід-
ців окремими колоніями на 
скарбових землях перекоп-
ського повіту.

Першими заснувалися ко-
лонії Цареквич – на місці та-
тарського поселення Кур-
ман-Кемельчі (тепер це ра-
йонний центр Красногвар-
дійське), і неподалік, на ді-
лянці Шава, – Олександрів-
ка. Трохи пізніше чехи осіли 
в Джадрі, перейменованій 
ними на Богемку (з 1946 
року –  с. Лобанове  Джанкой-
ського району). В цьому по-
кинутими татарами аулі 1861 
року поселилися видинські 
болгари, котрі, упевнив-
шись, що серед голого степу 
не зможуть займатися вино-
градарством так, як у себе на 
батьківщині, швидко пере-
бралися в Бердянський по-
віт, де жили їхні одноплемін-
ники, а джадринська земля 
перейшла до богемців. 

Розкидані по віддалених 
кутках, чеські колонії під-
порядковувалися різним 
волосним правлінням: Ца-
реквич і Олександрівка – 
Айбарському, Табор – Ішун-
ському, а Богемка – Борлак-
Томацькому. Кілька пер-
ших років ці села входили 
до так званого колоніально-
го відомства, а опісля їхніх 
жителів перевели в розряд 
державних селян.

В роки першопоселен-
ства на кожну чоловічу 
душу відводилося по 12 де-
сятин землі, але згодом за-
вдяки сусідству з вільними 
скарбовими угіддями чима-
ло господарств мали і біль-
ші лани. Наприклад, 1872 
року в Олександрівці на 
душу припадало разом з до-
датковим наділом по 23,4 де-
сятини. В одному з тогочас-
них службових звітів зазна-
чається, що у громадських 
угіддях колоністів постійні 
ділянки під оранку, сіноко-
си або ж пасовиська не ви-
значалися, землеробство ве-
лося традиційним перелого-
вим способом, практикува-
лося вівчарство. Зате приса-
дибних городів за рідкісни-
ми винятками чехи у перші 
десятиліття не заводили, а 
тому овочеві припаси для 

домашніх потреб закупля-
ли переважно в Армянську 
чи Карасубазарі. 

Сповідували колоністи 
католицьку віру, серед пер-
шопоселенців чимало хазя-
їв добре знали грамоту. 

Обживатися на чужині, 
при постійних нестатках 
було не просто, і не всі чехи 
залишилися в Криму. Так, 
92 родини з 584-х чоловік, в 
основному олександрів-
ських, подалися на Меліто-
польщину, де 12 березня 
1869 року заснували село 
Чехоград (з 1946 року – Нов-
городівка). Але і там злидні 
не обминали їх.

«Приїхавши в цю коло-
нію (вона за 20 верст від Ме-
літополя на Каховку), – пи-
сав у рапорті повітовий 
справник, – я побачив, що 
колоністи вже спорудили 
82 будиночки, одержали по 
9 десятин землі на ревізьку 
душу, а кожна сім’я на обла-
штування по 25 карбованців. 
Зважаючи на те, що цей рік 
неврожайний, зараз вони 
одержують від земської 
управи на продовольство 
щомісяця по четверикові 
жита на душу… Зі слів коло-
ністів, вони такі ощадливі у 
продовольстві, що їдять 
тільки раз на день, бо в кож-
ній сім’ї багато малих дітей, 
а на них до 5 років нічого не 
відпускають. …Колоністи 
сказали, що з цього села, як 
би їм погано не було, на 
інше місце вже ніколи не пе-
реїдуть, бо кожний переїзд – 
це неодмінний розор».

Лишається додати, що, за 
переписом 1897 року, в Тав-
рійській губернії, переважно 
в Перекопському та Меліто-
польському повітах, жило 
близько двох тисяч чехів. 
Їхня нечисленність (лише 
0,1 відсотка порівняно з усім 
тодішнім населенням краю), 
неминучі асиміляційні про-
цеси та інші чинники при-
звели до того, що нащадки 
богемських першопересе-
ленців поступово розчини-
лися серед іншої людності, 
хоч, звичайно, не всі вони 
призабули, від якої гілки їх-
ній рід. Дуже прикро, але на 
сьогоднішній карті Півден-
ної України, крім Олексан-
дрівки, не залишилося жод-
ної чеської назви.

(«Кримська світлиця» № 15 

від 17 квітня 1993 року)
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Сучасний стан костелу

ТАВРІЙСЬКІ 
ЧЕХИ.
З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ 
БОГЕМСЬКИХ СІЛ У КРИМУ 
І НА МЕЛІТОПОЛЬЩИНІ
Невдовзі по Кримській війні, а саме 1860 року, в 
Таврійській губернії почалася масова еміграція 
татар до Туреччини. Разом з ногайцями матери-
кових повітів тоді, за офіційними даними, виїха-
ло понад 200 тисяч чоловік, що поставило гос-
подарство знелюднілого краю перед крахом. 
Тому за розпорядженням міністерства держав-
ного майна сюди дозволялося переїжджати не 
тільки селянам з інших губерній, а й зарубіжним. 
Останні набували статусу колоністів і діставали 
відповідні пільги у сплаті податків та двадцяти-
річну відстрочку од військової служби. За таких 
обставин і появилися в Криму наприкінці 1861 
року, шукаючи ліпшої долі, богемські чехи.

У ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
З ЕТНОСАМИ, ЩО НАСЕЛЯЮТЬ КРИМ, 
ПОДАЄМО МАТЕРІАЛ З НАШОГО 
«СВІТЛИЧНОГО» АРХІВУ ПРО ЩЕ ОДНУ 
НАЦІОНАЛЬНУ ГРОМАДУ – ЧЕХІВ. 
ПОПРИ СВОЮ НЕЧИСЛЕННІСТЬ, ВОНИ 
НАТОМІСТЬ МАЮТЬ БІЛЬШ ЯК 150-РІЧНУ 
ІСТОРІЮ СВОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА 
ТЕРЕНАХ ПІВОСТРОВА.

Чеський костел Серця Ісуса Христа у селі Олександрівка 
Красногвардійського району, побудований у 1910 році

Кримські чехи

НАШ АРХІВ

За переписом 1897 року, в 
Таврійській губернії, пере-
важно в Перекопському та 
Мелітопольському повітах, 
жило близько двох тисяч 
чехів. Їхня нечисленність 
(лише 0,1 відсотка порівня-
но з усім тодішнім населен-
ням краю), неминучі асимі-
ляційні процеси та інші чин-
ники призвели до того, що 
нащадки богемських пер-
шопереселенців поступово 
розчинилися серед іншої 
людності…
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У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ «КРИМСЬКОЇ СВІТЛИЦІ»

«Весна 2017 года принесла 
в нашу жизнь три великих 
праздника: светлый день 
Пасхи, Международный 
день солидарности трудя-
щихся и 72-й год победы 
над фашизмом», – радо по-
відомляє квітневий випуск 
газети «Литературный 
Крым». Прочитавши це, 
може скластися вражен-
ня, що у травні є тільки 
один день. І святкувати 
перемогу почали на шпаль-
тах газети ще в квітні, одно-
часно з погрозами голови 
Спілки письменників Криму 
Валерія Басирова виклю-
чити зі спілки всіх злісних 
неплатників членських вне-
сків і прийомом до спілки 
нових платників внесків.

ВАЛЕРІЙ ВЕРХОВСЬКИЙ

ЛАСКАВО ПРОСИМО 
НАЗАД?

 «Добро пожаловать назад в 
СССР» – так називалася акція, 
влаштована в сімферопольській 
бібліотеці ім. Коцюбинського, і 
під цим гаслом відбувається чи 
не все літературне життя в окупо-
ваному Криму. Але якщо логіку 
та емоції людей літніх, у житті 
яких усе краще лишилося до 1991 
року, зрозуміти можливо, то фак-
ти про нав’язування кримським 
дітям «правильной точки зре-
ния» дещо шокують…

«Мы узнали, что Крым вер-
нулся в Россию не только из-за 
русского языка, и этому многие 
годы способствовали политики, 
учителя, библиотекари, журна-
листы, писатели», – ділиться 
враженнями від зустрічі поетеси 
Ольги Іванової з учнями Лозів-
ської школи-інтернату одна з 
юних учасниць.

Справа навіть заходить глиб-
ше в історію, але можете бути пев-
ні: у часи Кримського ханства екс-
курс не заведе, адже до 1783 року, 
коли сталося приєднання до Росій-
ської імперії, історії не існувало: 
«В 2017 году исполняется 230 лет со 
времени путешествия Екатерины 
II… которую еще при жизни назы-
вали Великой», – і розповідями про 
вагомість подорожі Таврійським 
краєм самої імператриці відзнача-
ють неювілейну дату в тій же бі-
бліотеці ім. Коцюбинського. 

Вивіски не міняють – на всі ці 
заходи мовчки «дивляться» у Кри-
му Іван Якович Франко, Леся 
Українка, Михайло Михайлович 
Коцюбинський…

Жодного слова про день 18 трав-
ня, про трагедію депортації, і взага-
лі жодного твору кримськотатар-
ською у травневому «Литератур-
ном Крыму». «Эдебий Къырым» – 
лише назва без наповнення.

ВІДКРИТТЯ 
ЛІТЕРАТУРНОГО КРИМУ

Приємною несподіванкою стали 
вірші Максима Богдановича в укра-
їнському перекладі ялтинської по-
етеси Тетяни Жихаревої. Інший 
сюрприз – добірка україномовних 
віршів юних поетів Ялти. Неважко 
здогадатися, хто опікується юними 
голосами україномовної літератури 
на півострові – адже саме пані Жи-
харева очолює ялтинське відділен-
ня Спілки письменників Криму.

Проза українською мовою у 
травневому «Литературном Кры-
му» представлена оповіданням 
члена Спілки письменників Респу-
бліки Крим з квітня 2017 року Ми-
коли Балицького «Колего»: неве-
личка історія про трагічний випа-
док на полюванні, сама по собі ці-
кава, драматична, але викладена 
мовою, вартою репортажу, а не ху-
дожнього твору:

«Торік грудень видався на рід-
кість холодним, мороз і сніг вида-
вив звіра з вершин на рівнину, де він 
переховувався від людей. Тут тем-
пература повітря не опускалася 
нижче нуля, і парнокопитним 
можна було не тільки зігрітися, 
але й підгодуватися».

Загалом 80-90% авторів крим-
ської літературної газети не з Кри-
му. Чому так? Бракує талантів? Чи 
все це від бажання зарекомендувати 
себе у ширшому за Крим літератур-
ному полі? У будь-якому разі, це під-
тверджує думку про те, що літера-
турні ареали визначаються кордо-
нами мовними, а не державними.

ГОСТИННИЙ «КРЫМ»
Не відстає й часопис 

«Крым». З сорока двох авторів 
номера лише четверо крим-
ських – решта з Саратова, 
Ярославської області, Мо-
скви, Донецька, Німеччини, 

Ізраїля… Отже, Крим у журна-
лі «Крым» представлений стат-
тею В’ячеслава Демченка (росій-
ською мовою), Тетяною Жихаре-
вою з Ялти та Ольгою Бондаренко 
з Євпаторії (обидві пишуть укра-
їнською) та кримськотатарською 
поетесою Аліє Кенжалієвою. 

Вірші Ольги Бондаренко 
справляють приємне враження: 
Сивий ранок над принишклим ставом
Мов напівпрозорий привід в білім
З старовинної фортеці збіглий,
Над водою сходить величаво!..
А за тихим ставом на узліссі
У казковім літнім розмаїтті
В сяйних росах безборонні квіти
Ранок прикрашають на Поліссі...

Оповідання Тетяни Жихаревої 
«Щастя без рецепта» просте, миле, 
дуже жіноче і напрочуд світле. Син 
приводить знайомити з батьками 
нову невістку – надто молода, над-
то міська, надто велика для невисо-
кого худенького чоловіка. Чолові-
ка, в якого у попередньому шлюбі 
лишилося двійко дітей. Однак све-
круха приймає її, попри усі сумні-
ви, по-людськи, відкритою душею, 
ставиться до неї як до рідної дочки. 
Тож рецепт щастя таки існує?

ПРИГОДИ НЕДБАЛОГО 
ГРОМАДЯНИНА 
У НЕЗАЛЕЖНОМУ 
ДОНБАСІ

Примітною є велика публіка-
ція мемуарів Ольги Прилуцької 
«Мой путь в Донбас».

«Весной 2016 года к Валерию 
Басырову приехала поэтесса из 
Донбасса Марина Чмелёва. По её 
инициативе был проведён теле-
мост между представителями 
Союза писателей Республики 
Крым и творческой интеллиген-
цией, литераторами Донецкой 
области, входящими в клуб «Све-
точ». Его возглавляет донецкий 
писатель-краевед, поэт Алек-
сандр Гросов… заместитель 
председателя комиссии ДНР по 
военно-патриотическому воспи-
танию молодёжи».

Однак кримські письменни-
ки, за винятком головного пись-
менника Криму, грізного збира-
ча членських внесків, Валерія 
Магафуровича Басирова, вирі-
шили за краще дивитися війну 
по телевізору: «Как ни странно, 
от СПРК, кроме Валерия Басы-
рова, никто не изъявил желание 
побывать в Донецке. И тогда я 
предложила Валерию Магафуро-
вичу начать наш вояж с Горлов-
ки. Он моментально согласился, 
потому что очень уж хотелось 
ему охватить объективом каме-
ры как можно больше мест Дон-
басса, ставших эпицентром во-
енных событий».

Та на перешкоді відвідинам 
Горлівки стали прикордонники. 
Виявивши «не порядочок» у доку-
ментах новоспеченого громадяни-
на РФ, вони не пропустили у само-
стійну ДНР.

«Басырова пропустили через 
тот же контроль назад. Он поин-
тересовался, можно ли ему ис-
пользовать загранпаспорт, 
оставшийся у него со времён Укра-
ины. Бдительная служительница 
погранзаставы с достоинством 
напомнила нерадивому граждани-
ну, что он теперь житель России, 
значит, нельзя!».

Одних запрошують, інші при-
ходять. Можливо, так стається 
тому, що одні можуть, а інші хо-
чуть. У будь-якому разі, історія лі-
тератури найцікавіша з історії. 
Пишуть її сучасники, проте висно-
вки роблять нащадки.

8 | ЛІТЕРАТУРА

ВТРИМАТИ КРИМ У ПАМ’ЯТІ
Всупереч трирічній боротьбі окупаційного режиму 

з усім українським, у Криму ще залишаються мо-

лоді люди, для яких Україна є символом свободи 

та опору несправедливості й насильству. А от чи є 

Крим у «культурній пам’яті» підлітків і молоді мате-

рикової України? Можливо, вони вже сприймають 

його як «закордоння»? Чи ж їхні батьки і наставни-

ки не сприяють цьому самі – мимоволі або й навіть 

свідомо?.. Відповіді на ці та інші запитання – у ма-

теріалі нашого кореспондента. 
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