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Шановні 
передплатники!
Минулого року під час на-
шої передплатної кампанії 
силами активістів була 
оформлена передплата для 
державних службовців, ди-
пломатичних установ, на-
родних депутатів та гро-
мадських організацій. Тож 
хочемо повідомити всім, 
хто тримає «Кримську світ-
лицю» в руках вперше, що 
робота нашого часопису 
спрямована, насамперед, 
на актуалізацію в інформа-
ційному полі теми Криму як 
природної складової Украї-
ни, формування інформа-
ційної бази для українсько-
го державотворення в Кри-
му, висвітлення зв’язків 
Україна – Крим через куль-
турні, соціальні, історичні, 
спортивні та інші паралелі. 
Читайте та передплачуйте 
газету «Кримська світли-
ця», зробіть свій внесок у 
деокупацію Криму! 

політика, як відомо, є 
мистецтвом компромісів. 
нагромадження компро-
місів згодом утворюють 
гордієві вузли невиріше-
них проблем, що ввергає 
в вири катаклізмів люд-
ські маси, це розтягуєть-
ся на покоління та віки… 
історія – це драма. Але в 
ній досить часто можна 
розгледіти й гримаси 
фарсу. Такий фарс і мож-
на було спостерігати 
18 січня в сімферополі.

Ігор СвІтличанин

Трохи збоку від головної 
магістралі міста, де не 
чутний уже гамір по
ближнього ринку, на 
перетині двох тихих 

вуличок є невеличкий сквер. 
Посеред скверу встановлено 
пам’ятник Богдану Хмельниць
кому. В руці мертвий гетьман 
тримає мертвий аркуш, зо
лотом сяють з нього літери: 
«С Россией навеки». Варто нага
дати, що пам’ятник той було 
встановлено 1954 року, і він, та
ким чином, є конкретним 
кам’яним увічненням, що під
силює й унаочнює ті державні 
папери найвищого рівня, згідно 
з якими Крим не тільки геополі
тично, а й адміністративно 
було визнано відтоді невід’єм
ною частиною України. Тому 
поособли вому абсурдно сприй
мається та подія, що мала місце 
біля пам’ятника.  

У цей день в окупованому 
Криму гостили ватажки теро
ристичних формувань ДНР та 
ЛНР, яких «на офіційному» рів

ні приймали в такій же квазі
державі. Святкували ж вони тут 
363тю річницю того, чого не 
було 363 роки тому в українсько
му Переяславі. А їм і байдуже: є 
ж мертвий гетьман з мертвими 
словами в мертвій руці. У рам
ках таких заходів і творяться ін
дивідуальні історії, де квазідер
жави відзначають квазіподії.

І що з того, що навіть слова 
«Россия» за життя Богдана не 

було? Що з того, що тексту Пере
яславської угоди не існує, і не 
відомо, чи був цей документ 
узагалі? Але є 363річна історія 
поневірянь української нації і 
боротьби за самозбереження. 
Навряд чи можна у цьому зло
чині звинувачувати Богдана. 
Тимчасовий військовий союз із 
Москвою (такі союзи в ті часи 
держави й володарі підписува
ли і розривали ледь не щороку) 

після того далекого 1654 року за
вів у химерну пастку, в якій усі
ма силами утримує досі Украї
ну Москва.

А 20 січня 2017 року «голова 
Криму» вітав кримчан зі свя
том, яке тепер є одним із голо
вних серед урочистих днів у не
визнаній республіці. Воно теж 
пов’язано з химерним компро
місом та маніпуляцією навколо 
20 січня 1991 року.

квазісвята у 
квазідержавах

резонанс
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20 січня в Києві відбулась 
презентація публіцистичної 
збірки «наш Крим: неросій-
ські історії українського пів-
острова», присвячена Дню 
Автономної Республіки Крим.

Як зазначили автори книги, 
вони свідомо обрали 20 січ
ня, День Автономної Респу
бліки Крим, днем презента
ції своєї праці. Адже вкотре 

хотіли нагадати про легітимний крим
ський референдум 1991 року, коли 
кримчани проголосували за віднов
лення автономного статусу півострова 
у складі тоді ще Української РСР.

На думку науковців, сьогодні є 
вкрай важливим нагадати про україн
ський статус кримської автономії, а 
також звернути увагу на спроби Росії 
маніпулювати історією півострова за
для досягнення політичної мети – ви
правдання анексії Криму.

Володимир В’ятрович, голова Укра
їнського інституту національної 
пам’яті, наголосив на тому, що росій
ська інформаційна кампанія, яка при
звела до анексії Криму, тривала десят
ки років, і вона виявилась достатньо 
успішною, зокрема, через відсутність 
будьякої інформаційної кампанії з 
українського боку. На його думку, 
Крим був абсолютно відгороджений 
від українського інформаційного 
поля, від української історії. «На жаль, 
кримська історія залишалася не інте
грованою в загальноукраїнський істо
ричний наратив. За 25 років незалеж
ності в Україні не вийшло жодної істо

рії Криму. І те, що ми робимо зараз, – 
це спроба наздогнати ці упущення, це 
спроба протистояти цій (російській – 
ред.) інформаційній кампанії. Попри 
те, що ми втратили багато часу, ми пе
реконані в успішності цих наших 
спроб, оскільки ті аргументи та факти, 
якими ми володіємо, абсолютно запе
речують головні тези російської про
паганди про відвічно російський 
Крим», – сказав керівник УІНП.

Як зазначив упорядник збірки істо
рик Сергій Громенко, всі матеріали, 
що зібрані під однією обкладинкою, 
вже колись були надруковані в ЗМІ та 
користувалися популярністю. «Це не є 
підручник з історії Криму, він стосу
ється лише окремих найважливіших, 
найяскравіших питань, про які ми або 
мало знаємо, або тих питань, які були 
найбільше перекручені від XV століт
тя до 1991 року», – наголосив Сергій 
Громенко. Своєю чергою, історик Гуль
нара Бекірова, чиї матеріали також 
увійшли до збірки, зауважила, що ця 
книга може стати гарним помічником 
для вчителів історії, оскільки у новій 
шкільній програмі збільшується при
сутність кримської історії.

Завершуючи пресконферен цію, ав
тори книги зазначили, що вони і далі 
продовжуватимуть роботу над відро
дженням правдивої історії Криму.

«Ми мусимо протиставляти росій
ській пропаганді не свою пропаганду, 
а, власне, історичні знання, історичну 
пам’ять, факти з історії Криму, з істо
рії українського Криму, з історії 
кримськотатарського Криму. Тому 
що, коли ми не будемо цього робити, 
тоді буде дуже легко оперувати тими 
міфами про російський Крим, завдя
ки яким анексія 2014 року стала мож
ливою», – сказав історик Богдан Коро
ленко, один з авторів книги.

Всім, для кого історична правда про 
Кримський півострів є важливою та 
цікавою, можна безкоштовно ознайо
митися з книгою «Наш Крим: неросій
ські історії українського півострова», 
завантаживши її з сайту Українського 
інституту національної пам’яті.

«Закликаємо ознайомитися з цією 
книжкою, поширювати її. Ми переко
нані, що поширення інформації про 
неросійську історію українського пів
острова є надзвичайно важливим, зо
крема, з точки зору повернення Криму 
до суверенної української території», – 
констатував кримський історик, упо
рядник книги Сергій Громенко.

іа «голос крИму»

«наШ крИм:
неросійські історії 
українського Півострова»

ПрезентаЦія

у львові стартувала 
друга хвИля доПомогИ 
вПо у заПоЧаткуванні 
власної сПравИ
незважаючи на ново-
річно-різдвяний пері-
од, у Львові завер-
шився відбір учасни-
ків проекту «інтегра-
ційна та стабілізацій-
на підтримка насе-
лення, яке постраж-
дало внаслідок кон-
флікту в україні». Від-
так у межах другої 
хвилі проекту органі-
затори отримали по-
над 400 заявок на 
участь, з яких комісія 
обрала 240 потенцій-
них учасників, зокре-
ма, й з Автономної 
Республіки Крим.

Ігор галущак, львІв

Як повідомили у 
«Клубі ділових 
людей» (КДЛ), 
мета програми, 
яку вже вдруге за

початковують КДЛ та Між
народна організація з мі
грації (МОМ), – допомогти 
внутрішньо переміщеним 
особам та місцевому насе
ленню набути актуальні 
професії, отримати нави
чки щодо організації влас
них проектів та поради для 
розширення вже існуючого 

бізнесу. Нагадаємо, що фі
нансову підтримку для реа
лізації проекту надає Уряд 
Об’єднаного Королівства 
Великої Британії та Північ
ної Ірландії, що діє у парт
нерстві з Міністерством 
міжнародного розвитку 
(DFID). Отож під час другої 
хвилі проекту ініціатори 
отримали понад 400 заявок 
на участь, з яких комісія 
МОМ відібрала 240. Нині 
сформовано 8 груп (по 30 
учасників у кожній) для ін

тенсивного навчання у 
трьох напрямках: «Профорі
єнтація», «Самозайнятість» 
та «Мікропідприємництво». 
Загалом визначені претен
денти повинні пройти кіль
ка етапів: дводенне бізнес
навчання з організації та 
розвитку власної справи 
(всі групи проходитимуть 
мінібізнескурс з 11 до 31 
січня), консультаційний су
провід бізнесекспертів для 
створення бізнесплану, 
конкурс цих планів та роз
поділення грантових ко
штів до 55 000 гривень для 
кожного проекту. А визна
чення бенефіціарів відбу
деться у лютому цього року.

«Відповідно до умов про
екту, 65% учасників – це вну
трішньо переміщені особи, 
решта – місцеві мешканці з 
преференцією для учасників 
АТО та етнічних меншин, – 
зазначає керівник проекту 
Христина Коваль. – Наша 
основна  мета – допомогти 
відбутися у власній справі 
тим людям, котрі в силу зо
внішніх обставин мають 
найменше можливостей та 
які, втім, є найбільш пер
спективними, цілеспрямова
ними та з багажем ідей для 
розвитку економіки країни».

Проект

Наша осНовНа  
мета – допомог-
ти відбутися у 
власНій справі 
тим людям, ко-
трі в силу зо-
вНішНіх обста-
виН мають Най-
меНше можли-
востей та які, 
втім, є Най-
більш перспек-
тивНими, ціле-
спрямоваНими 
та з багажем 
ідей для розви-
тку екоНоміки 
країНи
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25 березня 2014 року, 
за тиждень після під-
писання «угоди про 
приєднання Криму до 
РФ» між Кремлем і ва-
тажками кримських 
сепаратистів, голо-
вний лікар Кримсько-
го республіканського 
наркологічного дис-
пансеру Володимир 
строєвський звину-
ватив україну в «полі-
тизації» питання по-
стачання до півостро-
ва препаратів антире-
тровірусної терапії 
для ВіЛ-інфікованих. 

СергІй конашевич

«Замість того, 
щоб нормаль
но доправля
ти з Києва 
ліки, вони ро

блять вигляд, що їм пере
шкоджають робити це», – за
явив він. Пацієнтів АРВ на 
ту мить у Криму нарахува
ли майже три з половиною 
тисячі. Наступного дня го
лова Федеральної служби 
РФ з контролю за обігом 
наркотиків (ФСКН) Віктор 
Іванов заявив, що середній 
рівень споживання нарко
тиків у Криму майже вдвічі 
перевищує загальноросій
ський показник; ці ж дані у 
ФСКН оприлюднили і в се
редині травня. Причиною 
було названо не лише висо
кий рівень безробіття, а й 
використання в українській 
практиці метадону для лі
кування наркозалежності. 
Обіг цього препарату в Кри
му голова ФСКН пообіцяв 
припинити, оскільки він є 
забороненим у Росії. За дея
кий час севастопольські 

учасники метадонової про
грами пікетували будівлю 
міської адміністрації, вже 
підконтрольної окупантам; 
при цьому вони висловили 
бажання переїхати на по
стійне місце проживання на 
материкову Україну, навіть 
попри відсутність там рід
них і знайомих.

У жовтні 2015 року 
прем’єрміністр Росії Дми
тро Медведєв звернув увагу 
міністерства охорони 
здоров’я на велику кіль
кість ВІЛінфікованих се
ред не тільки мешканців 
Криму, а й біженців з тери
торій, окупованих росій
ськотерористичними вій
ськами. При цьому він зая
вив, що в Україні проблема 
ВІЛінфікування стоїть го
стріше на порядку денно
му, ніж у Росії, а «на нових 
російських територіях» – в 
АР Крим і Севастополі – до 
анексії проблема ВІЛ
інфікованих «не вирішува
лася на належному рівні». 
«Там з медициною було 
так, як на всій території 
України, і кількість людей, 
які є інфікованими, суттєво 
більша у відсотковому спів
відношенні, ніж на решті 
території нашої країни», – 
зазначив Медведєв. Утім, 
помаху руки російського 
прем’єра виявилося недо
статньо. 1 грудня 2015 року 
завідувач епідеміологічно
го відділення та організа
ційномедичної праці крим
ського центру профілакти
ки й боротьби зі СНІДом 
Єлизавета Ларичева повідо
мила, що з початку року на 
півострові почастішали ви
падки виявлення ВІЛінфі
кованих, що заразилися ста
тевим шляхом, причому це 

переважно люди віком від 
30 до 40 років.

1 грудня 2016 року голо
вний санітарний лікар Кри
му Наталя Пеньковська на
звала цифру в майже 24,5 
тисячі ВІЛінфікованих на 
півострові. Експерт відділу 
епідемічного нагляду «між
регіонального управління 
Росспоживнагляду по Рес
публіці Крим і Севастопо
лю» Наталя Беркович за
значила, що в Криму за 10 

місяців 2016 року було заре
єстровано на 5,3% більше 
ВІЛінфікованих, ніж в ана
логічний період 2015 року. 
При цьому було зазначено, 
що показник враженості 
перевищує середньоросій
ський у 2,1 раза. Того ж дня 
головний лікар кримського 
центру профілактики й бо
ротьби зі СНІДом Олек
сандр Немикін заявив жур
налістам, що стабілізувати 
поширення ВІЛінфекції на 

півострові поки що не вда
ється, при цьому зазначив
ши, що кількість інфікова
них у Криму щороку збіль
шується на 1012%.

У травні 2014 року в 
ФСКН РФ назвали «розсад
никами ВІЛ і гепатиту» 
українські пункти видачі 
метадону, а саме лікування 
цим препаратом – «нелюд
ським експериментом над 
власними співгромадяна
ми, який Захід нав’язав низ
ці країн колишнього 
СРСР». При цьому, оголо
шуючи одномоментне при
пинення метадонової про
грами, російські чиновни
ки, всупереч думці фахів
ців, виявили цілковите не
хтування ризиками, що ви
никли для хворих. У червні 
помічниця міністра охоро
ни здоров’я РФ Тетяна Кли
менко заявила, що лікуван
ня наркозалежних кримчан 
метадоном «довело свою 
неспроможність».

25 червня 2014 року голова 
ФСКН РФ Віктор Іванов ви
словив бажання зробити 
Крим «своєрідною вітриною 
взірцевої антинаркотичної 
політики Росії». При цьому 
українську метадонову про
граму він назвав «гранично 
конкретною політикою, пря
мо протилежною росій
ській». За його словами, ця 
програма просто замінює 
наркоманію, при цьому дер
жава «виступає офіційним 
наркодилером». Після поді
бних заяв у кримських ЗМІ 
почали масово поширювати

ся новини про затримання 
на кримськоукраїнському 
«кордоні» «наркокур’є рів» з 
метадоном у тих чи інших 
дозах. 23 липня 2014 року Ві
ктор Іванов нарахував у Кри
му 100150 тисяч наркозалеж
них осіб, заявивши, що зрос
танню їхньої кількості спри
яла «політика колишньої 
влади республіки».

В липні 2014 року голова 
ФСКН Віктор Іванов спрос
тував у Раді Європи скаргу 
керівника антинаркотич
ної служби України Воло
димира Тимошенка на по
рушення прав наркозалеж
них кримчан, зокрема тих, 
хто проходив метадонову 
терапію, і запевнив, що Ро
сія «як один із найвпливові
ших членів Ради Європи» 
не дозволить Україні «спе
кулювати» на цій темі. При 
цьому він висунув тезу про 
те, що метадон у дозуван
нях, близьких до смертель
них, видавався навіть вагіт
ним жінкам. До речі, крим
ські співробітники росій
ської ФСКН отримали усні 
подяки за те, що в Криму не 
відбулися очікувані про
тестні акції пацієнтів і при
бічників замінної терапії.

В січні 2015 року прес
секретар Мінздоров’я РФ 
Олег Салагай повідомив 
журналістам, що в Криму 
зменшується смертність се
ред колишніх пацієнтів за
мінної терапії. Про це він за
явив, коментуючи заяву спе
ціального посланця ООН з 
ВІЛ/СНІД у Східній Європі 
та Центральній Азії Мішеля 
Казачкіна, за даними якого 
з 805 кримських пацієнтів 
метадонової терапії помер
ли від 80 до 100 осіб. Ці дані 
Салагай спростував, заявив
ши, що з 18 березня до 31 
грудня 2014 року в АР Крим 
померло троє таких людей, 
у Севастополі – четверо. За 
його словами, «за України» 
показники цієї статистики 
були більшими в рази. «Хо
тілося б вірити, що ця заява 
не має жодного політичного 
підтексту і вмотивована 
лише турботою про людей, 
що страждають через нарко
манію. Проте надалі ми б ре
комендували спецпосланце
ві використовувати інфор
мацію з джерел, які заслуго
вують на більшу довіру», – 
сказав тоді речник росій
ського МОЗ.

криМсЬка МедиЦина: 
сПодівання Без 
надії. ЧастИна 3

Петиція до «голови» Криму Аксьонова

Черга у дитячій поліклініці. Керч, квітень 2016 р.

віктор іваНов заявив, що середНій 
рівеНь споживаННя Наркотиків у 
криму майже вдвічі перевищує за-
гальНоросійський показНик; ці ж 
даНі у ФскН оприлюдНили і в се-
редиНі травНя. причиНою було На-
зваНо Не лише високий рівеНь без-
робіття, а й використаННя в укра-
їНській практиці метадоНу для лі-
куваННя НаркозалежНості. обіг 
цього препарату в криму голова 
ФскН пообіцяв припиНити, оскіль-
ки віН є забороНеНим у росії

сПравИ медИЧні

заборона на 
полегШення 
стражданЬ
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примусове переселення 
українського населення зі 
сплюндрованої Другою 
світовою війною україни 
до знелюднілого Криму до-
сить масштабно відбувало-
ся ще задовго до зміни його 
підпорядкування. Цією 
злочинною акцією крем-
лівські вожді переслідува-
ли кілька важливих для ра-
дянської імперії завдань. 
перш за все, потрібно було 
руками працьовитого укра-
їнського люду відроджува-
ти занедбане сільське гос-
подарство та рятувати еко-
номіку півострова, які після 
виселення кримських та-
тар, греків, болгар, вірмен 
та німців перебували у ка-
тастрофічному стані. як 
уже зазначалося, перша 
хвиля переселенців з ро-
сійської глибинки з цим за-
вданням не впоралася і 
Крим лишався найбільш 
відсталим і проблемним 
регіоном РРФсР.

Петро вольвач,  
дійснИй Член нтШ, Член 
нсПу, заслуженИй діяЧ 

наукИ і технікИ ар крИм, 
крИмЧанИн із 60-ріЧнИм 

стажем

Але не менш важливим 
завданням для Кремля 
було й спустошення і 
знекровлення населен
ня самої України, яке у 

західних областях чинило спро
тив більшовицькому режиму до 
кінця 50х років. Виконати таєм
ний наказ 1944 року сталінських 
сатрапів Лаврентія Берії та кри
вавого маршала, затятого украї
нофоба Костянтина Жукова про 
масове виселення з України укра
їнців через масштабність самої 
акції та можливість військового 
спротиву в лавах самої радян
ської армії влада не могла. Тому 
етнічне очищення України від 
українців у Кремлі вирішили 
проводити не у досить гучний і 
економічно менш витратний спо
сіб – міграційною політикою. 
Очищений від кримських татар 
та інших національних меншин 

Крим виявився дуже привабли
вим майданчиком. 

Зосередимося на примусовому 
переселенні української людності 
до Криму у перше повоєнне деся
тиліття, тобто ще тоді, коли він 
перебував у складі РРФСР. Вико
нуючи Постанову союзного уряду 
від 5 грудня 1949 року № 5530, Рада 
Міністрів УРСР прислужливо 
приймає 29 грудня 1949 року свою 
Постанову № 3893 «Про переселен
ня в колгоспи Кримської області».

Цією Постановою передбачало
ся переселити до Криму 1000 укра
їнських сімей: з Дрогобицької об
ласті – 300, Закарпатської – 400 та 
Чернівецької – 300. Загалом це 
близько 5 тисяч осіб. Цілком зрозу
міло, чому саме ці області місцева 
прислужницька Москві влада об
рала для переселення. Про хід пере
селення київські високопосадовці 
зобов’язували місцеві органи двічі 
на місяць надавати інформацію та 
до кінця року надати повні звіти.

Вже на початку лютого 1950 
року сформована із окупантів та 
смершівців влада Львівщини до

повідала, що вони забезпечили 
подання заяв 195 родин, які «зго
дилися» переселитися до Криму. 
У цій групі налічувалося 833 осо
би, з них – 420 працездатних. Аби 
виконати «спущений згори» план 
«добровільних» переселенців, об
ласна рада зобов’язувалася «до
ловити» «добровольців» ще у 
двох гірських районах. 

Аби перевиконати визначений 
Москвою план переселення в 1950 
році українців до Криму, респу
бліканські урядовці до цієї акції 
залучають додатково ще кілька 
областей: Кам’я нецьПодільську 
(нині Хмельницьку), Вінницьку 
та Київську. Кам’янецьподільці 
мали переселити у 1950 році з 
15 районів 200 сімей. 200 сімей з 
8 районів мала переселити і Київ
ська область. Та найбільше селян 
(300 сімей) упродовж лише одного 
1950 року мала переселити до 
Криму Вінницька область. 

Отже, впродовж першого пів
річчя 1950 року до Криму переселе
но 972 сім’ї, загальною чисельніс
тю 4070 осіб. Ще 28 сімей, яких не 

вистачало для повного виконання 
плану, місцеве чиновництво обі
цяло переселити до кінця серпня.

Чи було «добровільним» пересе
лення українців до Криму, досить 
промовисто засвідчує лист секрета
ря Судацького райкому ВКП(б) 
Кримської області М. Осадчих до 
першого секретаря ЦК КП(б)У 
Л. Мельникова. Він скаржиться сво
єму партійному босу на те, що із 169 
сімей, які згідно з постановами 
Ради Міністрів СРСР та Ради Міні
стрів РРФСР були переселені до 
Криму, на 1 жовтня 1949 року Крим 
покинуло 83 сім’ї. Привертає на себе 
увагу і той факт, що серед утікачів 
виявилося чимало комуністів. 
Вони, безумовно, переїхали до Кри
му за наказом партії. Втікачі навіть 
не знялися з партобліку і покинули 
Крим самочинно. Партійний ідео
лог районного розливу вимагає 
вплинути на місцеві вінницькі пар
тійні та виконавчі органи влади, 
щоб вони повернули втікачів. Цей 
факт свідчить, що переселенці з 
України перебували в жахливих 
умовах. Часто їм не надавали жит
ла, розселяли по хлівах та тварин
ницьких фермах. У більшості госпо
дарств не було ні води, ні електри
ки. Навіть не пристосовані для жит
ла будівлі взимку не опалювалися.

З 1951 року переселення україн
ської людності до Криму стає 
більш масовим і набирає інших 

форм. Лише упродовж літа 1951 
року виходить кілька урядових по
станов про переселення українців 
до Криму. На вимогу Ради Міні
стрів СРСР від 1 червня 1951 року 
№ 1849 Рада Міністрів УРСР поста
новою № 1406 від 13 червня приймає 
постанову про переселення до Кри
му в 1952 році ще 1000 сімей україн
ських колгоспників з Кам’янець
Подільської, Житомирської, Київ
ської, Сумської та Чернігівської об
ластей. Причому вперше за всі 
роки переселення союзною владою 
ставиться завдання переселяти не 
лише поодинокі сім’ї, а здійснюва
ти переселення головним чином 
цілими колгоспами та бригадами.

Стикнувшись з проблемою по
вернення переселенців до рідних 
країв через відсутність житла, на 
будівельні роботи та облаштування 
на новому місці в кримських кол
госпах влада вперше почала виді
ляти кошти на будівництво житла 
(на одну сім’ю від 16 до 20 тис. крб.) 
та надання безпроцентних кредитів 
терміном на 10 років. Причому 40% 
кредиту держава брала на себе.

Перед здійсненням переселення 
до Криму з місцевих українських 
мешканців, у тому числі і з пересе
ленців, формували будівельні бри
гади, які займалися будівництвом 
та облаштуванням житла. Це спри
яло закріпленню переселенців на 
новому місці. А ще влада стала за
безпечувати не індивідуальну (сі
мейну), а групову (колгоспну та 
бригадну) відповідальність за пе
реселення, державні витрати на 
нього та за отримані кредити.

У рішенні виконкому Київ
ської обласної ради від 16 липня 
1951 року зазначається, що Кага
новицький, Розважівський та 
Ржищівський райони мають пе
реселити до Криму 200 сімей, пе
реважно цілими колгоспами та 
бригадами, які до укрупнення 
були дрібними колгоспами. За
попадливі обласні чиновники, 
аби вислужитись перед Москвою 
та Києвом, кількість переселе
них сімей збільшують до 300.

У цій постанові вперше зустрі
чаємо вже визначений район та 
колгосп, які мають прийняти 
українських переселенців.

далі Буде…

3 1950 року українЦів до крИму 
сталИ ПереселятИ ЦілИмИ селамИ, 
колгосПамИ, БрИгадамИ

Переселенці до Криму з Чернігівщини (м. Прилуки, початок ХХ ст.) 

Кримські переселенки з Буковини. 1962 р. 

як Це Було…
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Керченсько-Феодо-
сійська десантна опе-
рація і взагалі події 
1942 року в Криму – 
досі одна з найзакри-
тіших тем перебігу 
Другої світової війни 
на радянсько-німець-
кому фронті. незва-
жаючи на початковий 
успіх, операція закін-
чилася повним роз-
громом: три радянські 
армії були оточені і 
розбиті. Загальні втра-
ти склали більше 
трьохсот тисяч людей, 
у тому числі сто сімде-
сят тисяч полонених.

валерІй 
верховСький,  

ханС БаутенБах

Героїзм, який масово 
виявляли радянські 
воїни, мужність пар
тизан і підпільників 
не змогли подолати 

шалений спротив гітлерів
ських загарбників та вплив 
об’єктивних обставин, що 
невдало склалися… Так про 
це пише офіційна радянська 
та пострадянська військова 
історіографія. Але завдання 
історичної науки полягає у 
вивченні, аналізі та засвоєн
ні помилок минулого зара
ди уникнення їх у майбут
ньому. Ми, автори цієї стат
ті, принципово не послуго
вуємось російськомовними 
джерелами, та пропонуємо 
точку зору, відмінну від 
звичної радянської.

Корисним для нас озна
йомленням з німецьким по
глядом на них є приклад 
вдалого ведення маневреної 
війни та перемоги за чисель
ної переваги супротивника.

Перший етап операції 
тривав з 24 грудня 1941 року, 
тобто з висадки радянських 
військ на сході Криму (у Фе
одосії та Керчі), до 17 січня, 
коли Феодосія була повніс
тю під контролем німець
ких військ, а лінія фронту 
стабілізувалася на Керчен
ському півострові («Крим
ський фронт»). 

Отже, Севастополь ще три
має оборону, але решта пів
острова окупована німецьки
ми військами та їхніми союз
никами – румунами. Радян
ське командування розро
бляє плани висадки в Криму 
десанту. Та виявляється, що 

німці очікували висадку й го
тувалися дати відсіч.

24 та 26 грудня в районі 
Керчі було висаджено що
найменше дві стрілецькі 
дивізії, втрати десанту 
склали двадцять тисяч бій
ців, тобто майже всі заги
нули. Згадки про висадку 
24 грудня в радянських 
джерелах шукати годі, її 
було стерто, ніби не було.

Морська десантна опера
ція може бути успішною за 
умови ретельної підготовки 
та чіткого планування. Жод
на армія ще не перемагала 
без продовольства, зброї, на
боїв, розвідки та зв’язку. 
Одна радянська армія з чо

тирьох стрілецьких дивізій 
потребувала забезпечення 
щоденно 55 тоннами різних 
вантажів, насамперед боє
припасів. Доправляти це по
трібно було через Чорне 
море або Керченську прото
ку, взимку (а ми, кримчани, 
знаємо, що таке Чорне море 
взимку) – справа ризикова
на, і це мало робитися під об
стрілами та авіаційними на
льотами ворога. Але штаб
них планувальників це не 
обходило, і вони не подбали 
про засоби протиповітряної 
оборони військ. Ані польо
вих шпиталів, ані евакуації 
важкопоранених радянське 
командування під час підго

товки операції взагалі не пе
редбачило. У складі сил, що 
десантувалися, не було на
віть медсанбату.

29 грудня у Феодосії виса
джується радянська 44а ар
мія, а 51а армія по кризі пе
реходить Керченську прото
ку. І вже 30 грудня обидві ар
мії починають наступ назу
стріч одна одній. У підсум
ку Керченський півострів 
був захоплений радянськи
ми військами та утримував
ся ними до травня 1942 року.

Але Манштейн згодом 
зауважив: «У перші дні січ
ня 1942 року для військ су
противника, що висадили
ся поблизу Феодосії та під
ходили з боку Керчі, фак
тично був відкритий шлях 
до життєвої артерії 11ї ар
мії залізниці ДжанкойСім
ферополь. Слабкий фронт 
бойової охорони, який нам 
вдалося створити, не встояв 
би під навалою потужних 
сил»… У Червоної армії 
була на цьому клаптику чи
сельна перевага у 16 разів!

Втім, німецькі війська ра
зом із союзникамирумуна
ми зупинили наступ на Сім
ферополь 44ї армії, що роз
горнувся на початку січня. 

Що ж таке, Червона армія 
не спромоглася перемагати 
ані, як заповідав Суворов, 
умінням, ані чисельністю? 
Провалити наступ, маючи в 
шістнадцять разів більше 
війська, могли тільки «генії» 
військової думки, озброєні 
марксизмом та ленінізмом.

Цікавий факт, про який 
нам відомо зі спогадів 
Манштейна: у Феодосії в та
борі було вісім тисяч полоне
них радянських солдатів. Ру
муни, що охороняли табір, 
втекли, ледве встиг висади
тися десант. Однак ці вісім 
тисяч полонених, опинив
шись без охорони, втекли… 
у Сімферополь, до німців, а 
не кинулися назустріч Чер
воній армії. То кого вони вва
жали визволителем?

Ще одне красномовне свід
чення «гуманізму радянських 
визволителів», якого не зна

йти в радянських джерелах: у 
місті лишилися ті, хто не міг 
евакуюватися, – німецькі по
ранені. Фельдмаршал Манш
тейн з болем пише: «У Феодо
сії більшовики вбили наших 
поранених, які перебували у 
шпиталях, а частину з них, ко
трі лежали у гіпсі, вони витя
гли на берег моря, облили во
дою та лишили замерзати на 
холодному вітрі».

5 січня радянське коман
дування висаджує десант 
ще й у Євпаторії. Десант, 
який протримався лише 
три дні, хоча більшовицьке 
підпілля підтримало його 
повстанням. Німецькі вій
ська знищили і десантни
ків, і підпільників.

(Цікаво, що у 2015 році в 
Євпаторії створили дитя
чий «патріотичний» клуб, 
що так і називається «Евпа
торийский десант». Ідіо
тизм російського шовінізму 
вже не жахає, а викликає по
смішку – гаслом клубу є: 
«Где мы, там победа», хоча 
йдеться про десант, який 
був ущент розгромлений, і 
при тому дуже швидко). 

6 січня у Феодосію прибу
ває ще одна, 47а армія – по
над 50 тисяч бійців. Але зі 
штабу радянським військам 
надходить зовсім безглуздий 
наказ наступати на Північ по 
Арабатській стрілці. Що там 
забуло командування, лиша
ється загадкою, але внаслі
док штабного безумства по
трібні на сімферопольському 
напрямку сили опинилися у 
зовсім іншому місці.

Крім того, потреби радян
ського угруповання збіль
шилися, судна мали приво
зити ще більше вантажу. 
Але сили десанту не мають 
надійної протиповітряної 
оборони. Німецька авіація 
ще раз довела вагу повітря
них сил у сучасній війні, без
карно бомбардуючи десант і 
пускаючи на дно транспорт
ні судна з боєприпасами.

А найближчий радян
ський аеродром – на Куба
ні, найближчий госпіталь – 
на Кубані…

16 січня німецькі війська 
почали наступ на Феодосію: 
трьома піхотними дивізія
ми зламали оборону восьми 
радянських стрілецьких ди
візій, і вже 18го місто по
вністю належало їм.

далі Буде…

битва за криМ: 
незруЧна історія

На фото: Феодосія, 1942 р.

24 та 26 грудНя в райоНі керчі було 
висаджеНо щоНаймеНше дві 
стрілецькі дивізії, втрати десаНту 
склали двадцять тисяч бійців, 
тобто майже всі загиНули. згадки 
про висадку 24 грудНя в радяН-
ських джерелах шукати годі, її 
було стерто, Ніби Не було

«Білі ПлямИ»
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18 січня 1944 року о 9-й го-
дині ранку в сімферополі, 
який ще перебував під яр-
мом гітлерівських військ, 
на 84-му році легко і спо-
кійно заснув навіки Мико-
ла самокиша – україн-
ський графік, художник-
баталіст, майстер аніма-
лістичного жанру. 

СергІй конашевич

Про його відхід у засвіти 
сповістила преса не 
лише окупованої Украї
ни, а й Німеччини. Не
крологи були такого 

змісту: «Він користувався попу-
лярністю як серед цивільного насе-
лення, так і серед військових. Лише 
за роки війни він намалював сотні 
картин, що розійшлися далеко 
поза межами України і Криму. 
Його ім’я, його безліч мистецьких 
творів будуть вічною гордістю 
для українського мистецтва, для 
України» («До перемоги», Львів, 
№ 9, 02.03.1944); «Смерть європей-
ського відомого маляра-баталіс-
та є великою втратою україн-
ської культури» («Голос», Берлін, 
№ 9, 27.02.1944). Втім, проросійська 
преса окупаційних часів по смерті 
Самокиші назвала його «крупным 
русским художником», в особі яко
го «русское искусство потеряло та
лантливого мастера»; проте було 
зазначено, що його картини, блис
кучі за технікою, вигідно вирізня
лися на радянських виставках по
між «жалюгідних полотен радян
ських "баталістів"». «Уже лёжа на 
одре смерти, он ещё рисовал и на-
ходил приветливые слова для уче-
ников, которых он так любил. В 
Крыму его знали все и гордились 
своим знаменитым земляком», – 
писала миколаївська «Новая 
мысль» (№ 11 (32), 30.01.1944). На 
відміну від російської традиції, в 
українських виданнях прізвище 
митця в називному відмінку пода
ється як «Самокиша»: цим словом 
на Сіверщині позначали кисле мо
локо. Саме так майстер підпису
вав свої листи.

з біографіЇ
Народився він 25 жовтня 1860 

року в селі Носівка Ніжинського 
повіту на Чернігівщині, у вбогій 
родині сільського листоноші та 
козачки. Від свого діда, в якого 
мешкав, успадкував оповіді про 
славетні козацькі часи, надихнув
шись якими, виготовляв «зброю» 
та «отаманував» над однолітками. 
У 10річному віці за допомогою 
свого дядька після двокласової 

школи вступив до Ніжинської кла
сичної гімназії при ліцеї Безбо
родька. 18річним юнаком почав 
відвідувати майстерню професора 
батального живопису Б. Вілле
вальде у СанктПетербурзі. Навча
ючись у Петербурзькій академії 
мистецтв (18791885), належав до 
проукраїнського гуртка молодих 
митців (до нього також входили 
С. Васильківський, П. Мартино
вич, О. Сластіон), метою якого 
було відтворення історичних по
дій і національних особливостей з 
життя й побуту українського на
роду. Цим гуртком опікувався ві
домий письменник, знавець істо
рії та побуту українського народу 
Данило Мордовець. Академію Ми
кола Самокиша скінчив, здобув
ши по дві срібні й золоті медалі. 
Цікаво, що, вступаючи до академії 
вперше, майбутній видатний ми
тець на вступному іспиті... прова
лився. При цьому на стежку на
вчання він став усупереч волі 
батька, який хотів бачити сина за
можним адвокатом, а не «голо
дним малярем».

У 18861889 рр. із С. Васильків
ським вирушає у стипендійну по

дорож до Парижа, де студіює під 
керівництвом баталіста Е. Детай
ля. З 1890 р. працював художни
ком при військовому відомстві; 
того ж року за картину «Табун на 
водопої» здобув звання академіка 
живопису. У 1900 році отримав 
премію на світовій виставці, що 
відбулася в Парижі.

У 18941917 роках керував ба
тальною майстернею Петер
бурзької академії (у 1913 р. став її 

професором і дійсним членом). У 
1918 році оселяється в Євпаторії, 
у 1922 р. переїздить до Сімферопо
ля, де створює власну художню 
студію, згодом переформатовану 
на художнє училище його імені.

«а дуШа наШа була  
на украЇні…»

Самокиша ніколи не поривав 
зв’язків з батьківщиною. Напри

кінці 1890х років і на початку 
ХХ ст. часто приїздив до України, 
зокрема до Харкова, і брав участь 
у виставках. З 1898 р. разом із С. Ва
сильківським працював над аль
бомом, що мав бути продовжен
ням Шевченкової «Живописной 
Украины» – «Из украинской 
старины», з текстом проф. Д. Явор
ницького (вийшов у 1900 р.). Дру
гий альбом – «Мотивы украинско
го орнамента» (1902) – Самокиша 
опрацював сам. На початку 1900х 
рр. художник брав участь у розпи
сах Полтавського губернського 
земства. З 1911 року щоліта працю
вав в Україні, виконав давно заду
маний цикл творів з української 
історії й козацьких воєн: «В’їзд 
Богдана Хмельницького до Києва 
у 1648 р.» (1929), «Бій під Жовтими 
Водами», «Абордаж турецької га
лери запорожцями» (1930), «Бій Іва
на Богуна під Монастирищем 
1653» (1931), «Бій під Царичанкою у 
1709 р.», «Похід запорожців на 
Крим» (1934), «Руйнування Батури
на Меншиковим», «Кость Гордієн
ко нищить драгунів Кемпеля», 
«Бій Максима Кривоноса з Яре
мою Вишневецьким» (1934), «Хар
ківська фортеця XVIII ст.» (1936), 
«Розгін демонстрації в Києві у соті 
роковини з дня народження Шев
ченка» і «Царські жандарми ве
зуть Шевченка на заслання» (1938), 
«Богун під Берестечком», «Месник 
Богун»,  «Козаки на чатах», «Запо
рожці обідають», «Голод у Криму 
19211922» та інші.

14 листопада 1929 р. у листі до 
літератора Максима Лебедя, що 
майже за 10 років стане жертвою 
більшовицького терору, Микола 
Самокиша, згадуючи і свого по
братима Сергія Васильківського, 
написав: «З самого скінчення Ака-
демії Художеств і до цього часу все 
наше мистецтво було для Украї-
ни. Якщо й траплялося робити 
нам не наше українське, то роби-
лося для грошей, а душа наша 
була на Україні». Поет і драма
тург Кость Буревій, який також 
загинув у катівнях НКВС, зазна
чав: «Самокиша не був ніколи ро-
сійським патріотом, а тому, 
цілком природно, не кидався в обі-
йми російського ура-патріотиз-
му й не принизив свого мисте-
цтва «побєдоносною» халтурою».

У жовтні 1935 р. львівська газе
та «Діло» повідомила, що в Сім
ферополі було утворено цілий ко
мітет для відзначення 50річного 
ювілею мистецької праці Мико
ли Самокиші.

З 1937 до 1941 р. художник ке
рує батальноісторичними май
стернями Харківського і Київ
ського художніх інститутів.

6 | календар

саМокиШ чи 
саМокиШа:
Повернення 
сПравжнього 
імені

Микола Самокиша, «Вечір у Криму». (Рік невідомий. Полотно, олія)

Постаті
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життя в 
окупованоМу 
сіМферополі

Під час Другої світової війни 
Самокиша, вже старий і неміч
ний, відмовився евакуюватися з 
Криму. 30 грудня 1942 р. окупа
ційна газета «Голос Крыма» по
відомила, що в Сімферополі для 
впорядкування мистецького 
життя та покращення умов праці 
окремих митців при підвідділі 
мистецтв було утворено раду 
митців, до якої разом з майже чо
тирма десятками художників і 
скульпторів увійшов і Микола 
Самокиша. Рада мала такі 

обов’язки: оцінка творів митців, 
постачання їх необхідними мате
ріалами для праці, допомога у 
реалізації картин, надання допо
моги видатним митцям, органі
зація художніх виставок тощо.

«Споміж українських митців, 
що не скористались з даної їм 
москалями нагоди втекти в глу-
бину Московщини і залишитися, 
згадати треба передусім і Мико-
лу Самокишу, одного з найкра-
щих українських і світових бата-
лістів. Ще в 1905 році дав він серію 
знаменитих малюнків з росій-
сько-японської війни, на який пе-
ребував він в ролі воєнного корес-
пондента. З української історії 
опрацьовував Самокиша добу ко-
заччини. За совітської влади за-
ставляли нашого митця малю-
вати зовсім не пролетаріат, а 
малюнки, які б показували єд-
ність Російської імперії та герой-
ство воєн "за родіну". Тепер ста-
рий 80-літній митець перебуває 
в Сімферополі», – писали «Кра
ківські Вісті» у 1942 році.

Навесні 1942 року в Сімферо
полі члени Південної похідної 
групи ОУН(б) для легалізації сво

єї діяльності та допомоги місце
вим українцям організували спо
живчий кооператив «Україн
ський консум», завдяки якому 
вдалося налагодити харчування 
найбільш потерпілої від голо
дної зими інтелігенції. Таким чи
ном матеріальну допомогу отри
мував і Микола Самокиша. На
прикінці червня при головному 
поліційному управлінні міста 
було відкрито спеціальну комі
сію для виправлення паспортів 
тим українцям, що були записані 
росіянами (за короткий час було 
переоформлено близько 4 тисяч 
документів). Чи був митець се
ред цих осіб – можна лише при
пустити.

«"З-під малих окулярів вигля-
дають лагідні очі. Білий козаць-
кий вус і мала біла борідка; така 
ж біла чуприна, дбайливо приче-
сана. Рудий шерстяний плащ і 
чоботи. Микола Самокиша си-
дить на дзиґлику і малює." Таки-
ми рисами змальовує п. О. Масю-
кевич великого українського ху-
дожника-баталіста, якого відві-
дав 1942 року в Сімферополі. Він 
розповідає про уважність і ввіч-

ливість митця до всіх, про його 
невтомну працю, про його велику 
популярність серед населення й 
військових, які раз-у-раз захо-
дять, приносячи або забираючи 
свої замовлення. Дружина мит-
ця розповідає про його перебуван-
ня за кордоном, про окремі праці 
та робітні, що лишились у Ле-
нінграді та в Харкові, і невідомо, 
що з ними», – писав львівський 
орган часів німецької окупації 
«До перемоги» фактично за ліче
ні дні до смерті майстра (№ 1 за 
06.01.1944).

спадЩина МитЦя
Загалом за 60 років творчої ді

яльності Микола Самокиша ство
рив 11 тисяч живописних полотен, 
малюнків, офортів, книжкових 
ілюстрацій, які зберігаються в му
зеях України і Росії та в приват
них колекціонерів. Багато з них 
було загублено; чимало з них, ви
готовлені задля грошей, з приму
су, загинули назавжди зі своїми 
замовниками. У спадщині митця 
лишилися численні графічні ро
боти, з яких значна частина на ба
тальні сюжети, виконані акварел
лю, тушшю й олівцем. Він вико
нав кілька тисяч книжкових ілю
страцій, застосовуючи в них ма
лярські засоби, зокрема, ілюстру
вав українські книги: оповідання 
Марка Вовчка, повість «Микола 
Джеря» І. НечуяЛевицького, «Та
раса Бульбу» М. Гоголя та інші. Ці 
ілюстрації були розміщені у різ
них журналах. Творам Самокиші 
притаманна багатофігурність і 
динамічність композиції.

До останнього свого дня укра
їнський митець невтомно працю
вав за мольбертом по 10 годин 
щодня. За два дні до смерті він 
виконав пером фрагмент до кар
тини «Битва Кривоноса».

Радянська критика так само, 
як і дореволюційна, вельми ста
ранно замовчувала українську 
творчість митця, а якщо й говори
лося на цю «слизьку» тему, то 
лише в тоні зарозумілих повчань. 
Так, критикуючи чи не найкра
щий його твір – «В’їзд Богдана 
Хмельницького до Києва 1648 р.» – 
у журналі «Образотворче мисте
цтво» (№ 9, 1940 р.), підкреслили: 
«Нам здається, Самокиш часто 
обирає менш значний епізод. Для 
«Богдана Хмельницького», напри-
клад, таким більш значним мо-
ментом міг би бути епізод приєд-
нання України до Росії. Може, 
тому твори Самокиша тема-
тично дрібнішають». Про це зга
дується у матеріалі берлінського 
«Голосу» (№ 37(132), 12.09.1943 р.).

По смерті Миколи Самокиші 
німецьке окупаційне командуван
ня Сімферополя прийняло рішен
ня перейменувати на його честь 
вулицю Кооперативну, де він меш
кав. Після зайняття Криму радян
ською армією цю директиву було 
скасовано. До того ж червона вла
да вирішила з’ясу вати, чи не 
співпрацював митець з німцями; 
на додачу, молода вдова Самоки
ші почала активно звинувачувати 
його в усіх смертних гріхах – таке 
явище притаманне будьякій зміні 
будьякої влади. У 1960 році, до 
100річного ювілею майстра, вули
цю знову було перейменовано.

календар | 7

Постаті 

17 СІчнЯ 1987 р. – у Сімферопо-
лі народився Олександр Усик – 
український професійний бок-
сер, олімпійський чемпіон (2012), 
чемпіон світу 2011 року, чемпіон 
Європи в напівважкій вазі, чем-
піон України, заслужений май-
стер спорту України. Почесний 
громадянин міста Сімферополя 
з 2012 року. 17 вересня 2016 
року, перемігши Кшиштофа Гло-
вацького, став новим чемпіоном 
світу за версією WBO.

Події  

14 СІчнЯ 1661 р. – гетьман Юрій 
Хмельницький у листі до поль-
ського короля Яна Казимира по-
відомляв про те, що Військо За-
порозьке встановило з Кримом 
«вічну приязнь», яку «нікому не 
вдасться розірвати».

16 СІчнЯ 2011 р. – у Керчі освя-
чено храм Української греко-ка-
толицької церкви.

календар 
криМу 
по-украЇнсЬки

Храм св. рівноап. 
Володимира і Ольги

Микола Самокиша, «В’їзд Богдана Хмельницького до Києва у 1648 р.», 1929 р.

Микола Самокиша, «Похід запорожців у Крим», 1930 р.

«з самого скіН-
чеННя академії ху-
дожеств і до цьо-
го часу все Наше 
мистецтво було 
для україНи. якщо 
й траплялося ро-
бити Нам Не Наше 
україНське, то ро-
билося для гро-
шей, а душа Наша 
була На україНі»
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шІСть СтолІть разом. СторІнки 
ІСторІї заБутого народу
У нашій багатонаціональній країні живуть де-
сятки різних народів – великих і малих; тих, 
що мешкають на наших теренах уже багато 
століть, і тих, що поселилися в наших краях 
порівняно недавно. Є народи відомі й, на 
жаль, народи забуті. Про один з найбільш за-
бутих народів України, який, утім, має давню й 
славетну історію, ми вестимемо наразі мову. 

у настуПному ЧИслі «крИмської світлИЦі»

Петро вольвач, 
академік уеан, Член 

нсПу, лауреат 
Премій ім. л. П. 

сИмИренка нан 
українИ та дмИтра 

нИтЧенка

У зросійщеному 
Криму, в якому за 
всі шість десяти
літь фактично ні
коли не  було 

справжньої української 
влади, творчість визначно
го українського поета Да
нила Кононенка є унікаль
ним явищем. Не буду ствер
джувати, що саме він стояв 
біля витоків свідомого 
українського руху в Криму, 
але незаперечним є той 
факт, що завдяки багатоліт
ній літературній та публі
цистичній діяльності відо
мого митця поодинокі дже
рельця українського життя 
вже наприкінці 1980х років 
у Криму перетворилися у 
нестримний потік. 

Думаю, зі мною пого
диться переважна біль
шість кримських україн
ців, що до формування їх
нього україноцентричного 
мислення, пригніченого ба
гатолітньою російською 
пропагандою, значною мі
рою долучився і авторитет
ний у Криму поет Данило 
Кононенко. Його вірш «Сло
во до кримських україн
ців», написаний ще у квітні 
1992 року, повернув до укра
їнства тисячі етнічних 
українців. Він і донині, вже 
в окупованому Московією 
Криму, дозволяє багатьом 
українцям зберегти свою 
національну ідентичність.

Середовище кримських 
літераторів після 1954 року 
поповнилося такими митця
ми, як Степан Литвин, Дми
тро Черевичний, Валентина 
Невінчана, літературним 
критиком Мусієм Богуць
ким. Важливим осередком 
українства у Криму став фа
культет української мови та 
літератури Сімферополь
ського педінституту. 

Від Ганни Богуцької, дру
жини мого друга Василя Бо
гуцького, яка з «червоним 

дипломом» закінчила пед
інститут і була залишена у 
ньому на викладацькій ро
боті, я добре знав про всі 
пед інститутські події. Знав 
про те, що серед нових сту
дентів українського відді
лення (хлопців на ньому за
вжди було мало) з’явився 
вчорашній солдат, черка
щанин Данило Кононенко. 
Він уже мав досвід журна
лістської роботи і писав вір
ші. Їх охоче друкували 
кримські газети. Ім’я тала

новитого хлопця з’являлось 
і на шпальтах київських га
зет. До Данила Кононенка 
досить прихильно ставили
ся усі викладачі, бо талант 
хлопця був незаперечним. 
Поет не увірвався стрімко у 
літературу, а наполегливо 
працював над собою, час
тенько видаючи нові й нові 
збірки. А ще Данило Коно
ненко опановував перекла
дацьке мистецтво. Твори 
молодого поета були високо 
поціновані не лише крим

ськими критиками, а й мас
титими київськими літера
торами. Невдовзі його при
ймають до Спілки письмен
ників та Спілки журналіс
тів України й обирають се
кретарем, а згодом і голо
вою Кримської письмен
ницької організації.

Як активний громад
ський діяч та великий укра
їнський патріот Данило Ко
ноненко, за моїм баченням, 
проявився наприкінці 80х 
років. Мені у пам’ять врі
зався його героїчний ви
ступ на одному з передос
танніх пленумів Кримсько
го обкому партії. На ньому 
він, як голова Кримської 
письменницької організа
ції, полум’яно виступив на 
захист у Криму української 
мови, культури та освіти. 

Із здобуттям Україною 
Незалежності громадська 
діяльність Данила Коно
ненка значно активізува
лась. Він став одним із за
сновників першої україно
мовної громадськополі
тичної та літературної газе
ти «Кримська світлиця», 
ініціював створення у ній 
дитячого літературного до
датка «Джерельце», прове
дення літературних кон
курсів для дітей. Саме цією 
діяльністю Данило Коно
ненко підготував цілу пле
яду молодих літераторів. 
Український поет зробив 
неоціненний внесок у 
співпрацю та порозуміння 
між кримськотатарськими 
та українськими літерато
рами. Він переклав україн
ською мовою твори бага
тьох кримськотатарських 
поетів та прозаїків.

Данилові Кононенку, як 
тонкому знавцеві україн
ської мови, кримські укра
їнці доручили першим очо
лити Товариство україн
ської мови. Він був беззмін
ним заступником голови 
Кримського відділення То
вариства «Україна – Світ» 
та головою правління Все
кримської організації 
«Просвіта» ім. Тараса Шев
ченка. Данило Кононенко – 
один із організаторів все
кримських конгресів укра
їнців, учасник усіх п’яти 
всесвітніх форумів україн
ців, на яких він завжди ви
ступав із доповідями, лау
реат кількох престижних 
літературних премій.

Поет ніколи не був чле
ном жодної політичної пар
тії, вірніше, все життя він 
лишався членом єдиної 
партії – патріотів України. 
Йому вдавалося знаходити 
порозуміння з багатьма до
сить амбітними кермани
чами місцевих осередків 
демократичних партій. 
Проте він ніколи не йшов 
на компроміси з відверти
ми українофобськими дія
чами та організаціями і во
рогами України.

Тож  Данила Кононенка з 
повним на це правом можна 
назвати Совістю не лише 
Кримської письменницької 
організації, але й усієї укра
їнської громади Криму. Ро
сійську окупацію Криму 
поет пережив болісно. 

Вічна пам’ять видатно
му поету, великому патріо
ту, надзвичайно толерант
ній людині та Будівничому 
України! Про неї він дбав до 
останнього подиху.

Для українців Криму січень досить знаковий і водночас трагічний мі-
сяць. Адже у перший день січня 1942 року народився, а 15 січня 2015 
року відійшов у вічність видатний український поет, перекладач, жур-
наліст та відомий громадський діяч Данило Кононенко. Його літератур-
на, перекладацька та публіцистична діяльність хоч і добре знайома 
українській літературній громадськості, але ще недостатньо поцінована 
і лишається маловивченою. сподіваємося, що до цієї вкрай необхідної 
праці долучаться як маститі літературознавці, так і молоді дослідники. 
Адже величезний творчий спадок цього талановитого і непересічного 
митця заслуговує не лише на осмислення, але й на глибоке вивчення.

совість української громадИ крИму
(до 75-ліття від дня народження та двох років з дня смерті відомого 
українського Поета і громадського діяЧа данИла кононенка)
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Данило Кононенко, 15 липня 2014 року. Останнє «світличне» фото Данила Кононенка (Фото В. Качули)

Пам’ять 

газета «криМсЬка 
світлиЦя»

Всеукраїнська літературно- 
публіцистична та мистецька газета

Виходить із 31 грудня 1992 року
Свідоцтво про реєстрацію КВ 

№12042-913ПР від 30.11.2006 р.

Засновники
Міністерство культури України

Всеукраїнське товариство  
«Просвіта» імені Тараса Шевченка

ДП «Національне газетно- 
журнальне видавництво»

Адреса редакції
03040, м. Київ,  

вул. Васильківська, 1;  
тел.: +38 (044) 498-23-65

Видавець
Національне  

газетно-журнальне  
видавництво

Генеральний директор
Андрій ЩЕКУН

Головний редактор 
Віктор Мержвинський

Дизайн та верстка
Марк Канарський,  
Оксана Кочергіна

Поліграфічний комбінат

ТОВ «Типографія «Від “А” до “Я”»
м. Київ, вул. Колекторна, 38/40
тел.: (044) 563-18-04, 562-28-51

Розповсюдження і реклама 
тел.: +38 (044) 498-23-64

Редакція не публікує колективні 
листи та звернення

Публікуючи проблемні матеріали, 
редакція, окрім спеціально 

обумовлених випадків, подає лише 
авторський погляд.

Передрук і відтворення текстових 
та ілюстративних матеріалів 
«Кримської світлиці» – тільки 

з письмового дозволу редакції.

Передплата на газету
Передплатна ціна на 2017 р.: 

1 місяць – 12,44 грн.; 
півріччя – 74,64 грн.

У передплатній ціні враховано 
вартість доставки до вашої  

поштової скриньки і вартість 
оформлення абонемента.

Передплатний індекс
90269

Наклад 1000 прим.
Ціна договірна


