
На початку серпня коор-
динатор групи «Інформа-
ційний спротив» (ІС), на-
родний депутат України 
Дмитро Тимчук повідомив, 
що РФ готує реалізацію 
комплексу пропагандист-
ських заходів, який має на 
меті змусити Україну зми-
ритися з окупацією Криму 
та підкинути аргументів 
агентам Кремля в Європі, 
що працюють на скасу-
вання санкцій проти краї-
ни-агресора. 

вІталІй СолончаК

за даними ІС, Москва зби-
ралася організувати на 
окупованому півострові 
майданчик для публічно-
го «діалогу» на нейтраль-

ні теми за участі спеціально віді-
браних громадян України, етніч-
них українців, які мешкають у 
РФ, та різних «експертів», котрі 
мають імітувати зворушливе 
прагнення до відродження «до-
бросусідських відносин» між 
Україною та Росією. Проект під 
пафосною умовною назвою «Пів-
денний вітер» («Южный ветер», 
далі «ЮВ») був розроблений і го-
тувався до реалізації «відділом зі 
зв’язків з політичними, громад-
ськими організаціями та ЗМІ» 
«постійного представництва рес-
публіки Крим (РК) при президен-
ті РФ», яке очолює «заступник го-
лови ради міністрів РК» Георгій 

Мурадов, у взаємодії з росій-
ською ГО «Федеральна націо-
нальна культурна автономія 
«Українці Росії».

2 жовтня очільниця маріонет-
кової організації «Украинская об-
щина Крыма» (УОК) Анастасія 
Грідчіна, яка є також кримською 
представницею «Українців Ро-
сії», оголосила проведення «II що-
річного республіканського з’їзду 
українських співвітчизників», 
який відбувся 1-3 жовтня і зібрав 
18 делегатів з Німеччини, Поль-

щі, Болгарії, Італії, Молдови (у 
тому числі з невизнаної «ПМР»), 
Грузії та Литви. Цікаво, але про 
приїзд представників не те що 
«сусідньої України», а й навіть 
«братніх Донецької та Луганської 
народних республік» не зазнача-
ється. Учасники розпочали захо-
ди покладанням квітів до 
пам’ятника Шевченкові, який 
зберігся у Сімферополі.

За словами згаданого крим-
ського «віце-прем’єра» Мурадова, 
творчість Шевченка «досі збли-

жує Україну та Росію», оскільки 
він був «двомовним поетом, люди-
ною Російської Імперії, євразій-
цем за своєю суттю», а якби він 
був живий сьогодні, то обов’яз-
ково боровся б проти «глобалізації 
по-американськи» та «однозначно 
виступав би за Слов’янсь кий та 
Євразійський союз». Під час поді-
бних заходів українське слово лу-
нає хіба що «для годиться» у піс-
нях: з цією метою роль декоратив-
них «малоросів» і цього разу вико-
нував ансамбль «Самоцвєти».

«Головна мета з’їзду – показа-
ти світові, що на громадян інших 
країн не діють заборони на відві-
дування Криму та погрози з боку 
влади України. Люди хочуть зна-
ти правду про життя кримських 
українців і про розвиток Криму 
загалом», – розповіла Грідчіна. 
Ясна річ, ніхто не уточнив, що 
«погрози і заборони», як і кримі-
нальна відповідальність, стосу-
ються лише тих іноземців та осіб 
без громадянства, які в’їжджа-
ють на територію Криму з пору-
шенням законодавства та міжна-
родних угод України, тобто в об-
хід чинних КПВВ та без спеціаль-
них дозволів. Це ж стосується й 
«українських співвітчизників», 
котрі прибули на окупований пів-
острів через територію держави-
окупанта. Ще однією головною 
метою заходу особа, яка без будь-
яких на те повноважень промов-
ляє від імені українців Криму, зі 
шпаргалки Мурадова назвала 
«пошук точок зближення між 
братніми народами Росії та 
України, посилання сигналу по-
міркованій частині українського 
суспільства щодо необхідності 
відновлення конструктивної 
співпраці з Росією та РК, розвію-
вання облудних міфів та пропа-
гандистських штампів про 
Крим, які створює київський і за-
хідний агітпроп».
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1 жовтня опівночі було від-
крито рух великовантажних 
транспортних засобів «Крим-
ським мостом». За перші 8 
годин мостом проїхали понад 
700 вантажівок. Обмеження 
на проїзд автомобілів масою 
понад 3,5 тонни діяло з мо-
менту його відкриття. Проте 
знято воно було не для всіх 
машин: з боку Тамані до Кер-
чі не можна провозити на-
фтопродукти через відсут-
ність спеціальних дозволів 
від Ространснагляду та від-
сутність відповідних систем 
огляду, які мали впровадити 
в експлуатацію 1 жовтня.

Ігор СвІтличанин

Відтак бензовози змушені ко-
ристуватися Керченською 
поромною переправою, яка 
після запуску вантажного 
руху «Кримським мостом» 

майже повністю зупинилася. За 1-2 
жовтня пороми перевезли 117 ванта-
жівок; доти між берегами переправля-
лося від 400 до 1000 вантажівок на 
добу. За словами «міністра транспор-
ту республіки Крим» Євгена Дітріха, 
автомобілям, які перевозять небезпеч-
ні вантажі, у тому числі бензовозам, 
можуть дозволити рух мостом через 
Керченську протоку протягом осені. 
Тим часом у компанії «Упрдор «Та-
мань», яка є оператором транспортно-
го переходу до окупованого Криму, 
зазначили, що у вересні ним проїхали 
понад 480 тис. транспортних засобів, 
що майже вдвічі менше, ніж у серпні.

1 жовтня «голова Криму» Сергій 
Аксьонов заявив, що відкриття руху 
вантажного транспорту мостом че-
рез Керченську протоку істотно не 

вплине на ціни у Криму, і закликав 
чекати на «глобальні» зміни у ціно-
вій політиці після відкриття заліз-
ничного руху та приходу на крим-
ський ринок великих гравців. «Це 
стосується і харчів, і ліків, і палива. 
Багато хто досі користується мож-

ливістю для спекуляції. Поки що це 
питання не вирішене, державного ре-
гулювання цін у нас нема», – поскар-
жився «голова Криму».

Втім, «сенатор Ради Федерації РФ 
від Криму» Ольга Ковітіді перекона-
на: ціни на товари у крамницях оку-
пованого півострова після відкриття 
вантажного руху «Кримським мос-
том» зменшуватимуться. Такої ж 
думки і в «міністерстві промислової 
політики республіки Крим»: у «ві-
домстві» очікують поступового змен-
шення цін передусім на непродоволь-
чі товари. За словами «першого за-
ступника міністра» Костянтина Ра-
вича, початок руху вантажного тран-
спорту «Кримським мостом» має ста-
білізувати подальше функціонуван-
ня споживацького ринку в Криму, 
оскільки «вже не буде жодної залеж-
ності від поромної переправи, пого-
ди, штормів тощо», а також відбу-
деться спрощення логістики. 

2 | про головне

Окупанти 
презентували 
двОтОмну працю зі 
свОєї істОрії криму: 
серед партнерів – 
українська архівна 
устанОва

2 жовтня у ТАСС було пре-
зентовано двотомну науко-
ву працю з історії Криму, 
підготовлену Російським іс-
торичним товариством (РІТ) 
та Інститутом російської іс-
торії Російської академії 
наук (РАН): видання вийшло 
накладом у тисячу примір-
ників, частина якого надій-
де до історичних бібліотек 
при університетах. У пре-
зентації взяв участь голова 
РІТ Сергій Наришкін. 
За його словами, підготовка 
видання розпочалася у 2015 
році, в його основу лягли 
численні історичні документи 
з трьох десятків російських і 
зарубіжних архівів; серед 
установ, з якими співпрацю-
вав науковий колектив, було 
зазначено в тому числі Цен-
тральний державний архів 
вищих органів влади та 
управління України. Також 
голова РІТ додав, що у ви-
данні охоплено період історії 
Кримського півострова «від 
первісних часів до 
возз’єднання з Росією у 
2014 р.»; особливу увагу при-
ділено радянському періодо-
ві, зокрема передачі Криму 
до Української РСР у 1954 р. 
«Максимально ретельно ав-
тори підійшли до аналізу пра-
вової природи передачі пів-
острова Українській РСР. Це 
кон’юнк тур не за своєю суттю 
й антиконституційне з право-
вої точки зору рішення Мики-
ти Хрущова обернулося фа-
тальними наслідками для ці-
лого покоління кримчан», – 
заявив Наришкін. 
Своєю чергою «керівник 
кримського відділення РІТ» 
Андрій Мальгін висловив 
переконання, що видання 
становить собою «ґрунтов-
ну історичну працю, позбав-
лену суб’єктивних оцінок і 
будь-чого схожого на ідео-
логічне замовлення». При 
цьому директор Інституту 
російської історії РАН Юрій 
Петров зазначив, що це 
перше видання з повною 
періодизацією історії Криму: 
«Ми з подивом виявили, що 

не існує повномасштабної 
академічної історії Криму – 
є нариси, дослідження, але 
не було повної історії пів-
острова, тому перед нами 
стояло складне завдання».

кримська кОмпанія 
пОзвалася дО 
єврОпейськОгО 
суду прОти україни 
через «вОдну 
блОкаду»
Позов компанії «Кримриб-
комбінат» щодо «водної 
блокади» Криму пройшов 
три українські інстанції і 
був переданий до Євро-
пейського суду з прав лю-
дини у Страсбурзі. Про це 
під час брифінгу «Крим-
ська тема в ООН» повідо-
мив «керівник робочої гру-
пи з міжнародно-правових 
питань при постійному 
представництві республіки 
Крим при президенті РФ» 
Олександр Молохов.
«Головне – не припиняти цю 
роботу й активізувати зусил-
ля, постійно порушуючи 
кримську тему на міжнарод-
ному рівні», – заявив він, 
анонсувавши створення най-
ближчим часом «фонду пра-
вового захисту інтересів 
Криму», який «відстоюватиме 
інтереси півострова» з точки 
зору окупантів. При цьому 
Молохов додав, що «пору-
шення прав кримчан Украї-
ною» є «дуже чутливою те-
мою для Заходу», яка «ніяк 
не обговорюється в європей-
ських ЗМІ», і зазначив, що ця 
тема порушуватиметься під 
час наступної сесії з прав 
людини в ООН у Женеві.
Як відомо, Кримський рибо-
комбінат вимагає від України 
24 млн гривень, подавши від-
повідний позов до Господар-
ського суду Києва; відповіда-
чем є Державна агенція вод-
них ресурсів України. Ферме-
ри заявляють, що через при-
пинення постачання води 
Північно-Кримським каналом 
у 2014 р. замість запланова-
них 650 тонн риби вони ви-
ловили лише 41,9. В активах 
комбінату – 78 водойм за-
гальною площею 3357 га; до 
2014 р. він був найбільшим 
рибним підприємством Кри-
му, нині ж намагається пере-
ключитися на інші сільсько-
господарські проекти.

«КримсьКим мостом» 
пішли вантажівКи 

«ЕнЕргонЕзалЕжний» півострів 

ДайДжЕст

тим часОм

4 жовтня у компанії «Упрдор «Та-
мань» повідомили, що на морській 
ділянці будівництва залізничного 
мосту між Тузлинською косою і ост-
ровом Тузла у процесі опускання на 
опори один з прольотів похилився і 
впав в акваторію, на мілководдя. 
Припускається, що інцидент стався 
внаслідок технічної несправності 
однієї з домкратних систем. На діс-
тавання прольоту і встановлення 
нового знадобиться 30-45 діб.

«БУДівниЦтво століттЯ»
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1 жовтня під час наради у Се-
вастополі з питання підготовки 
Південного федерального окру-
гу до опалювального сезону за-
ступник міністра енергетики РФ 
Андрій Черезов повідомив про 
запуск уранці в експлуатацію 
перших блоків нових електро-
станцій у Криму – «Таврійської» 
поблизу Сімферополя та «Бала-
клавської» у Севастополі. 

СергІй Конашевич

«Зараз Крим має додаткові 500 МВт потуж-
ності, крім того, що передається енергомос-
том. Останні два тижні були дуже позитивні 
для кримської енергосистеми. Нарешті за-
мкнено західнокримську лінію, що в різний 

час планували зробити кілька поколінь енер-
гетиків, і вона зараз перебуває у транзиті. 
Найближчим часом буде серйозна робота 
щодо остаточного впровадження в експлуа-
тацію нових електростанцій у Криму», – ска-
зав він, додавши, що за необхідності буде 
збудовано третій блок ТЕС у Сімферополі. 
За словами Черезова, після запуску на по-
вну потужність «Таврійської», «Балаклав-
ської» та Сакської ТЕЦ, Крим отримає 2160 
МВт потужності. Також він відзначив необ-
хідність у проведенні модернізації Севасто-
польської ТЕЦ. За деякий час Черезов зая-
вив, що фахівці зафіксували «історичну по-
дію» – кримська енергосистема «перестала 
бути енергодефіцитною»: після запуску но-
вих потужностей «надлишок в обсязі 28 МВт 
передавався у бік кубанської енергосистеми 
енергомостом «Кубань – Крим».

тим часОм

Перша черга нової Сакської 
ТЕЦ впроваджена у дослідну 
експлуатацію і постачає елек-
трику до кримської енерго-
системи, повідомили 2 жовтня 
у компанії «КримТЕЦ». При 
цьому було зазначено, що на 
повну потужність – 120 МВт – 
нова ТЕЦ вийде у листопаді, 
після завершення будівництва 
другої черги; після цього ком-
панія планує збільшувати по-
тужність Сімферопольської 
ТЕЦ із застосуванням «вітчиз-
няного» обладнання.
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Між Тель-Авівом і Бі-
робіджаном дві вели-
кі різниці. У 1930 році 
на мапі Далекого Схо-
ду Росії виникає єв-
рейський національ-
ний Біро-Біджан-
ський район (назва-
ний так за розташу-
ванням у місці злиття 
річок Біра і Біджан). 
Згодом, у 1934 році, 
його територію збіль-
шують та переймено-
вують на Єврейську 
автономну область.

валерІй 
верховСьКий

Однак нині ді-
йшло до того, що 
зі 160-тисячного 
населення на єв-
реїв припадає 

менше відсотка. Українців у 
цій автономії, територія якої 
є уламком Зеленого Клину, 

до речі, втричі більше. У рей-
тингу російських регіонів за 
Індексом людського розви-
тку Єврейська АО посідає 
третє від кінця місце, випере-
дивши лише окупований Се-
вастополь і Тиву. 

Всі роки існування (до 
1991-го) тут офіційно існува-
ла преса мовою ідиш, що 
впродовж століть була роз-
мовною мовою євреїв Цен-
тральної та Східної Європи. 
Нині ідиш (як і ладіно, ще 
одна європейська за похо-
дженням мова євреїв), хоча й 
не має статусу другої дер-
жавної мови в ЄАО, проте ви-
користовується, нехай і сим-
волічно в офіційних органах 
влади області. В 2006 році у 
Росії навіть намагалися 
впровадити щось на кшталт 
«репатріації» єврейського 
населення в призначені ко-
лись для нього Сталіним міс-
ця. Скористалася програмою 
та переїхала на «історичну 

батьківщину» рівно одна лю-
дина. Гадаю, це все, що треба 
знати про Єврейську АО.

Але історія знає кілька 
альтернативних проектів 
єврейської автономії чи на-
віть державності, у тому ра-
хунку і Крим.

Обидва єврейські райони 
Кримської АСРР – Фрай-
дорфський і Лариндорф-

ський – не мали жодного сто-
сунку до тих юдеїв, що були 
корінними на півострові: 
кримчаків і караїмів. Авто-
номія створювалася для пе-
реселених за фінансової під-
тримки єврейського коміте-
ту допомоги «Джойнт». 

Розташовані на північ-
ному заході Криму, вони 
були офіційно ліквідовані 

в 1937 році; а після 1944-го 
Лариндорф (історична на-
зва Джурчі) був переймено-
ваний на Первомайськ, а 
Фрайдорф став Новоселів-
кою, згодом Новоселів-
ський район узагалі роз-
формували, а Первомай-
ський існує й досі. 

Кримчаки та караїми в 
Криму залишилися. Напри-

клад, кримчаків нині мен-
ше 100 осіб у РФ і ще 228 в 
окупованому Криму – у міс-
ці їхнього історичного роз-
селення, на території, де 
відбувся їхній етногенез. 
Караїмів у Криму, за пере-
писом 2014 року, – 535.

У Російській Федерації 
ухвалено закон про нечис-
ленні корінні народи, який 
передбачає захист етнічних 
груп, корінних на території 
країни, чисельністю менше 
50 тисяч, що живуть на тра-
диційній для них території.

Таких народів – 47, їхній 
перелік затверджується фе-
деральним законом.

І кримчаки, і караїми 
відповідають усім критері-
ям, зазначеним у цьому за-
коні. Хоча під захистом 
цього закону є народи з чи-
сельністю понад 40 тисяч і 
високим природнім при-
ростом, але це не караїми і 
кримчаки, що опинилися 
перед загрозою зникнення. 
Однак чи намагається вла-
да РФ вдіяти бодай що-
небудь, захопивши їхню іс-
торичну батьківщину? Ні, 
до переліку нечисленних 
корінних народів караїмів 
та кримчаків не додали.
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автономіЇДвІ великІ 
рІзницІ

Вони сказали «Крым наш», 
і це прийняли за правду. 
Вони сказали, що Крим – 
«исконно русская земля», 
і це зійшло з рук. Але чи 
можна так легко вірити чу-
жому слову? 

Іван КлепиК

Уявімо: середина ХІХ сто-
ліття. Перші роки після 
Кримської війни. Масові 
переслідування крим-
ських татар, яких звину-

вачують у зраді Російській імперії 
на користь Туреччини, і внаслідок 
цього масові еміграції з півостро-
ва. Натомість до Криму цілими се-
лами їдуть українці – поміщики й 
кріпаки. Їдуть з усім нажитим у 
пошуках нового життя. 

Після війни Крим був не в най-
кращому становищі. Крім того, 
що кримські міста були напів-
зруйновані, звідси виїхала зна-
чна кількість місцевих, котрі пле-
кали цю землю, кров’ю і потом 
виборювали право на життя. 
Крим осиротів. 

Мине менше ста років, і все по-
вториться: примусова депортація 

і таке ж примусове переселення 
українців на кримські землі. Та не 
будемо лізти поперед батька в пе-
кло: за вікном – ХІХ століття, і се-
ред інших до Криму їде полтав-
ська родина Клименків, аби побу-
дувати хату на неслухняному ґрун-
ті Керченського півострова. Разом 
з крамом полтавчани привезли і 
назву рідного села. Так була засно-

вана Новомиколаївка. Недалеко 
від неї було кримськотатарське по-
селення Кочан-Беш-Кую, тому іс-
нує твердження, що полтавчани 
прийшли на місце кримських та-
тар. Але в ХІХ столітті від Кочан-
Беш-кую майже нічого не залиши-
лось, і переселенці будували свої 
хати посеред чистого степу. 

Село Новомиколаївка розташо-
ване в Ленінському районі при-
близно за 35 км від районного цен-
тру і за 35 км від Керчі. Сьогодні 
тут проживає близько тисячі осіб, 
у тому числі Юрій Андрійович 
Клименко, відомий як колекціо-
нер і хранитель матеріальної і ду-
ховної спадщини своєї родини, на-
щадок переселенців з Полтавщи-
ни. На території садиби Климен-
ків можна побачити українську 
хату, що збереглася з ХІХ століт-
тя. Всередині – автентична піч, 
лави, посуд, народний одяг, а та-
кож сільськогосподарський рема-
нент і різноманітні побутові при-
строї – маслобійка, жорна, ткаць-
кий верстат, гребінь для вичісу-
вання вовни та багато інших необ-
хідних речей того часу.

Захоплення історією родини 
переросло у дещо глобальніше: 

Юрій зібрав колекцію різнома-
нітних предметів, що присвячена 
історії Новомиколаївки зокрема 
і Керченського півострова зага-
лом. Колекція зберігається в ме-
жах села – у Новомиколаївському 
краєзнавчому музеї. 

Юрій Клименко по-українськи 
гостинно запрошує оглянути 
інтер’єр полтавської хати, розпо-
відає відвідувачам історію пере-
селення своєї сім’ї і заснування 
села. Юрій робить це абсолютно 
безплатно, адже господар має 
вищу мету: зберегти пам’ять сво-
го роду. І люди охоче відвідують 
українську хату. 

Це видається справжньою 
дивиною: як пояснити існуван-
ня даного об’єкта на території 
Керченського півострова, тако-
го наскрізь «російського»? Це 
викликає справжній когнітив-
ний дисонанс, хоча насправді 
нічого дивного нема: україн-
ська присутність у Криму наба-
гато суттєвіша за російську. 
Зв’язок України і Криму має ба-
гатовікову історію, але справ-
жня історія багаторазово пере-
писана. Скільки шарів має цей 
палімпсест? 

Пам’ятник, встановлений на привокзальній площі Біробіджана і присвячений першим переселенцям

малЕньКа полтавщина 
посЕрЕД КЕрчЕнсьКого 
півострова

то чий Крим?
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вІталІй СолончаК

Фактично, на зазначений захід 
до Криму прибули ті ж «зарубіж-
ні українці», що й минулого року, 
і пройшли вже традиційним 
маршрутом – відвідали Музей 
української вишивки імені Героя 
України Віри Роїк і практично 
єдину на весь Крим школу з кіль-
кома україномовними класами – 
Сімферопольську академічну (до 
окупації – Українську) гімназію. 
Щоб показати «єдність і братер-
ство народів», дітей, котрі під 
акомпанемент бандур виконува-
ли пісні «трьома державними мо-
вами», вбрали не лише у виши-
ванки, а й у російські сарафани і 
косоворотки та кримськотатар-
ські калпаки і феси. Також було 
проведено українською мовою 
екскурсію шкільним музеєм. 

«Шановні гості» «не дотерпі-
ли» ані до відкриття 5 жовтня у 
Кримському етнографічному му-
зеї виставки III «республікан-
ської» бієнале східнослов’янської 
народної вишивки «Візерунок на 
полотні» ім. В. Роїк, яка тривати-
ме до 26 жовтня, ані до вечора 
пам’яті Віри Роїк, який «УОК» 
провела 9 жовтня у «республікан-
ській» бібліотеці ім. І. Франка у 
Сімферополі. За словами Грідчі-
ної, «діаспоряни» «були вражені 
змінами, перетвореннями і тем-
пами розвитку інфраструктури 
на півострові» (єдина згадка про 
«зміни» – відкриття нового термі-
налу в аеропорту Сімферополя), 
а деякі з них проїхали незаконно 
спорудженим у Керченській про-
тоці «Кримським мостом».

*   *   *
3 жовтня під час «круглого сто-

лу» в готелі «Москва» «депутат 
Держдуми РФ від Криму» Руслан 
Бальбек висловився зі звичною 
для нього абсурдністю тез: «Ворог 
(хто саме? – авт.) використовує 
монополію на світові медіаресур-
си і ретельно формує свою версію 
того, що відбувається як в Украї-
ні, так і довкола неї. Звісно, демо-
нізація Криму та недопуск сюди 
міжнародних інституцій є про-
явом спільної змови щодо оста-
точного захоплення України та 
уярмлення українського народу». 

«Міністр внутрішньої політи-
ки, інформації та зв’язку РК» Сер-
гій Зирянов привітав присутніх 
від імені свого «попередника», 
«віце-прем’єра РК» Дмитра Полон-
ського і заявив, що «уряд» Криму 

«вживає всіх необхідних заходів 
для збереження миру та добробу-
ту між усіма народами, які меш-
кають на території республіки», а 
його «відомство» забезпечує «ре-
гулярну інформаційну підтримку 
заходів, спрямованих на збере-
ження добросусідства у міжнаці-
ональних відносинах і зміцнення 
громадянської ідентичності ро-
сійської нації». «Лише ЗМІ му-
сять максимально розбудити лю-
дей на території, окупованій укра-
їнською владою», – безглуздо ви-
словився кримський «міністр», до-
давши, що інформаційна політи-

ка в окупованому Криму прово-
диться «у цілковитій відповіднос-
ті до його поліетнічного складу, 
відображає розмаїття народів пів-
острова і спрямована на задово-
лення інформаційних потреб ет-
носів, які мешкають у Криму». 
Особливо останнє стосується, во-
чевидь, українців Криму, для 
яких за майже 5 років окупації 
місцева «влада», перекривши 
практично всі інформаційні ре-
сурси материкової України, не 
спромоглася заснувати навіть обі-
цяний не раз «український» місяч-
ник, який мав виходити україн-
ською мовою чи то наполовину, 
чи то взагалі лише на чверть.

Втім, «постійний представник 
Криму при президенті РФ» Геор-
гій Мурадов, привітавши учасни-
ків «круглого столу» від імені 
«ради міністрів РК», пообіцяв, що 
незабаром на окупованому пів-
острові з’явиться новий інформа-
ційний ресурс «української гро-
мади Криму» українською мо-
вою, який «доноситиме правду до 
всіх українців у Криму і за його 
межами про життя півострова». 
Принагідно він, слідом за «міні-
стром інформації» Зиряновим, за-
явив, що локальні ЗМІ мають 
«важливу місію» – «донести до 
широких мас в Україні та за кор-
доном правду про те, що в росій-
ському Криму зберігаються укра-
їнські традиції, культура, дбай-
ливо зберігаються книжки у бі-
бліотеках, у музеях – національні 
українські артефакти, у спеціа-
лізованих класах кримських шкіл 
вивчається українська мова». 

Та й взагалі, на думку Мурадо-
ва, Україна ще мала б повчитися в 
Криму, який милостиво зробив 
українську мову «однією з трьох 
державних», як треба демократич-
но вирішувати проблеми націо-
нальних меншин. «Українці радо 
їдуть на відпочинок до нас у Крим, 
який Київ оголосив окупованим: 
цього року в нас рекордний показ-
ник відпочивальників з України – 
приблизно мільйон. Лише з Росією 

4 | криМСЬкІ реАлІЇ

1

пшиК «півДЕнного 
вітрУ», аБо пригоДи 
«російсьКих 
УКраЇнЦів» У КримУ

на часі Попри всю беззастережну 
лояльність кримського 
«з’їзду закордонних україн-
ців» до держави-окупанта, 
співзасновник «народного 
фронту «Севастополь-
Крим-Росія» Святослав 
Компанієць в антиукраїн-
ських ЗМІ назвав помилкою 
покладання квітів гостями 
заходів до пам’ятника Шев-
ченкові, який «був місцем 
збіговиськ українських на-
ціоналістів та екстремістів з 
забороненого Меджлісу»
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Україна може бути сильною і 
мати перспективу розвитку. 
Втішно, що є українці, які презен-
тують ту історичну Україну, яка 
завжди була єдиним цілим з Росі-
єю», – висловився кримський 
«пост пред», запевнивши, що оку-
паційна «рада міністрів» «приді-
ляла і приділятиме необхідну ува-
гу розвиткові української націо-
нальної культури, підтримува-
тиме українську громаду Криму».

В унісон Мурадову голова 
ради всіх українських земляцтв у 
Москві, перший заступник голо-
ви Союзу націй і народів Росії 
Микола Лях заявив, що в окупо-
ваному Криму розвиткові україн-
ської мови та культури, як і укра-
їнському народові загалом, нада-
ється «системна підтримка» (!), 
яка полягає у тому, що україн-
ську мову проголошено «однією з 
трьох державних мов РК» (хоча 
вся «державність» обмежується 
поодинокими написами на виві-
сках і бланках «установ»), а укра-
їнська громада «бере активну 
участь в економічному, громад-
сько-політичному, соціальному 
та культурному житті республі-
ки» і «робить вагомий внесок у 
консолідацію та зміцнення між-
національної єдності та згоди на 
півострові» (конкретні приклади, 
звісно ж, не наведені). 

*   *   *
Ті ж тези увійшли до звернен-

ня учасників круглого столу до 
Генерального секретаря ООН Ан-
тоніо Гутеріша (аналогічне звер-
нення було прийнято і минулого 
року) – разом з іншими комічни-
ми заявами: «Ми, представники 
українських громад Росії та ін-
ших країн світу, будучи части-
ною українського народу, який ви-
ріс з єдиного з російським народом 
кореня «русского міра», перекона-
ні у тому, що не можна автома-
тично продовжувати ігнорувати 
права народів Криму, в тому чис-
лі й українців, на самовизначен-
ня. Ми закликаємо ООН відмови-
тись від автоматичної і бездум-
ної підтримки антикримських 
резолюцій, які приймаються під 
тиском політизованої позиції 
низки західних держав і неурядо-
вих організацій, які свідомо спо-
творюють реальні факти про со-
ціально-економічний стан на пів-
острові, у тому числі й про жит-
тя українців у Криму. Ці облудні 
резолюції фабрикуються без від-
відування Криму та об’єктивного 
ознайомлення з життям на пів-
острові. Режим незаконних і ан-
тигуманних санкцій проти Кри-

му, впроваджених в обхід Ради 
безпеки ООН, ставлять під загро-
зу мир і безпеку на європейському 
континенті. Закликаємо Вас, а 
також профільні спеціалізовані 
структури системи ООН і пере-
дусім Раду з прав людини, зверну-
ти найсерйознішу увагу на ситу-
ацію, що склалася, і відвідати 
Крим, щоб на місці переконатися 
в істинному стані речей у цьому 
регіоні РФ». 

«Ми зібралися для того, щоб 
сказати світовій спільноті, що 
Крим живе за російськими закона-
ми, тут однаково затишно почу-
ваються і росіяни, і українці, і 
кримські татари», – сказав «голо-
вний московський український 
земляк», додавши, що відвідати 
анексований півострів з «ознайом-
чим візитом» бажають «прогресив-
но налаштовані представники 
української діаспори США, Кана-

ди й Австралії». Також Лях заявив, 
що законодавча влада (Держдума 
та Рада Федерації) РФ мусить по-
вернутися до питання скасування 
наказу Президії Верховної Ради 
СРСР від 19 лютого 1954 р. про пе-
редачу Кримської області до скла-
ду Української РСР: «Час не лише 
говорити, а й вирішувати. Крим 
йшов до самовизначення протя-
гом усіх років перебування у складі 
незалежної України. Необхідно ще 
раз ініціювати це питання у краї-
ні, яка є продовжувачем і наступ-
ником Радянського Союзу. Скасу-
вання радянських актів поклало б 
край будь-яким зазіханням на пів-
острів з боку сусідньої держави».

Під час заходів колишній депу-
тат Верховної Ради України Олек-
сій Журавко, який після Револю-
ції Гідності втік до окупованого 
Криму, заявив, що перебуває на 
півострові «у складі української 
делегації», і з доброго дива виба-
чився перед кримчанами за «не-
зручності», яких їм завдає україн-
ська влада. «Рано чи пізно наста-
не мир, кордони між нами зник-
нуть, ми станемо єдиними, як 
вже було колись, – сильний, могут-
ній, єдиний народ! Україна, Біло-
русь, Росія – ми брати назавжди. 
Крим справді чекає на українців 
завжди, але лише на тих, хто 
хоче жити у мирі та згоді, а не сі-
яти ворожнечу. Я щиро вдячний 
кримському урядові та президен-
тові РФ за те, що вони зберігають 
у Криму українську мову та куль-
туру, українські школи та 
пам’ятники», – висловився він. 

В аналогічному дусі було ви-
тримано резолюцію учасників 
«круглого столу», котрі привіта-
ли ініціативи органів виконавчої 
та законодавчої влади держави-
окупанта і її маріонеткових 
структур у Криму зі «збереження 
та розвитку історичної, культур-
ної та духовної спадщини україн-
ського народу». Вочевидь, так 
само варто дякувати гусені за те, 
що лише обгризає листя дерев, а 
не з’їдає їх цілком.

Попри всю беззастережну ло-
яльність кримського «з’їзду за-
кордонних українців» до держа-
ви-окупанта, співзасновник «на-
родного фронту «Севастополь-
Крим-Росія» Святослав Компані-
єць в антиукраїнських ЗМІ на-
звав помилкою покладання кві-
тів гостями заходів до пам’ят-
ника Шевченкові, який «був міс-
цем збіговиськ українських наці-
оналістів та екстремістів з забо-
роненого Меджлісу». «На тлі ет-
ноциду мільйонів росіян в Украї-
ні, варварських обстрілів міст і 
селищ Донбасу всі збіговиська 

українських візитерів під 
пам’ятником, який є «подарун-
ком» свідомітів у роки розгрому 
Криму, виглядають, як мінімум, 
дивно й невесело. Тим більше, що 
такі акції можуть відбуватися 
лише з дозволу і схвалення крим-
ської влади, яка ще п’ять років 
тому клялася у вірності Києву. 
Мені, сімферопольцеві, неважко 
згадати, як збіговиська біля ідола 
націоналістів під вовчим гаком 
майбутнього батальйону «Азов» 
притягували до себе, немов маг-
ніт, бойовиків Джемілєва і відбу-
валися під людиноненависницьки-
ми гаслами», – поділився своїми 
нічними жахами Компанієць, за-
кликавши «не наступати на старі 
граблі у російському Криму».

*   *   *
3 жовтня в «ІС» підбили підсум-

ки чергового провалу російської 
пропаганди в окупованому Криму: 
«Вочевидь, кошти у все це були 
вкладені чималі. Що ж вийшло у 
підсумку? Перше питання: чому 
організатори події не запланували 
її на літо, щоб показати не лише 
«лояльність» до окупантів, а й на-
товпи туристів, які повалили до 
Криму Керченським мостом? Ма-
буть, ціни на готелі та харчуван-
ня не вписалися у бюджет, тож до-
велося задовольнятися вже дощо-
вим і прохолодним кримським 
жовтнем. Хто ж став учасником 
конференції? Відповіді на це запи-
тання нема. Жодних імен, звань, 
досягнень. Характерно, що учасни-
ки, які не побажали «світити» свої 
імена, всіляко намагалися не по-
трапити до кадру, задкуючи до 
оператора або повертаючись бо-
ком. На тих же фотографіях, які 
вдалося зробити «анфас», обличчя 
учасників понурі, немов на жалоб-
них заходах, і на них читається: 
«Навіщо мені ці проблеми, чого 
мене сюди принесло?». Сама про-
грама була доволі жалюгідною: 
жодного розмаху, жодних гучних 
заяв і виступів. Знайти інформа-
цію про те, що ж відбувалося на са-
мому круглому столі, заради якого 
зібралася купка «корисних ідіотів» 
з різних країн, нема можливості. 
Не поширено імен промовців, тем 
обговорень і думок. Зібралися без-
іменні делегати, поїли вареників, 
відвідали пам’ятника Шевченкові, 
подивилися вишивку і забралися з 
окупованої території – «змирити-
ся» з загарбанням якої не допомо-
же ані сотня таких понурих захо-
дів, ані гуртки «політиків» з різ-
них країн, що продалися Росії і з на-
полегливою регулярністю відвіду-
ють анексований півострів».
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Після листопадового 
більшовицького пе-
ревороту 1917 року в 
Петербурзі та Москві 
й запровадження 
червоного терору ве-
личезна кількість на-
уковців та викладачів 
провідних вишів зму-
шена була виїхати із 
більшості міст Росії. 
Багато інтелектуаль-
них мігрантів упро-
довж 1918-1920 років 
зосередилось також 
на Кримському пів-
острові. Їх приваблю-
вала відсутність у 
Криму більшовиків, 
підтримка місцевої та 
врангелівської адмі-
ністрації, широкий 
розголос про ство-
рення у Сімферополі 
повноцінного Таврій-
ського університету, 
де відкрились агро-
номічний, фізико-ма-
тематичний, медич-
ний, історико-філо-
логічний та юридич-
ний факультети з ба-
гатьма відділеннями. 

петро вольвач

Соломон Крим, як 
голова універси-
тетської нагля-
дової ради, а зго-
дом і голова Кра-

йового Кримського уряду, 
формування науково-педа-
гогічного колективу дору-
чив представнику київської 
групи науковців професору 
медицини Роману Гельвігу 
(1873-1920). Сорока п’яти-
літній професор-медик, про-
відний науковець, профе-
сор медичного факультету 
Київського університету св. 
Володимира був ще й гар-
ним організатором. До ви-
кладацької та наукової ро-
боти в університеті профе-
сор Гельвіг залучав учених 
зі світовим ім’ям. 

Серед них – колега і друг 
академіка Володимира 
Вернадського, учений-ен-
циклопедист, геолог і ґрун-
тознавець, проф. Володи-
мир Агафонов; проф. Київ-
ського університету Сергій 
Богданов; видатний зоолог, 
проф. Едуард Меєр;  уче-

ний-ґрунтознавець-гео бо та-
нік, географ-лісівник, ака-
демік Української АН Геор-
гій Висоцький; ґрунтозна-
вець, географ, проф. Мико-
ла Клепинін; видатний уче-

ний-біолог, ботаніко-гео-
граф, академік, картограф 
рослинності, директор Ні-
кітського ботсаду, проф. 
Микола Кузнецов; відомий 
зоогеограф, природозна-

вець та кримознавець, до-
слідник наземних равликів 
та тваринного світу Криму, 
проф. Іван Пузанов; осново-
положник сучасного вчення 
про ліс як біогеоцентричне, 

географічне та історичне 
явище проф. Георгій Моро-
зов; відомий ентомолог, фі-
топатолог, доктор філософії 
проф. Сигізмунд Мокржець-
кий та багато інших. 

*   *   *
Гордістю Таврійського 

університету є видатні уче-
ні Палладіни (батько Воло-
димир та син Олександр), 
які змушені були у 1918 році 
покинути більшовицький 
Петроград і, рятуючись від 
червоного терору, опинили-
ся у Криму. Володимир Пал-
ладін – видатний біохімік, 
ботанік, фізіолог рослин. У 
Таврійському університеті 
упродовж 1919-1921 рр. уче-
ний завідував кафедрою бо-
таніки. Олександр Палла-
дін як біохімік-медик пра-
цював на медичному фа-
культеті. Його наукові пра-
ці присвячені біохімії нер-
вової системи та м’язовій ді-
яльності. Роботи, розпочаті 
ученим ще у Криму, в сті-
нах Таврійського універси-
тету, стали наріжним каме-
нем палладінської теорії 
фундаментальної біохімії 
головного мозку.

*   *   *
На фізико-математично-

му факультеті Таврійсько-
го університету як перший 
його ректор Роман Гельвіг, 
так і його наступники (Во-
лодимир Вернадський, 
Олександр Бекетов) сфор-
мували досить потужний 
професорсько-викладаць-
кий склад. Тож цілком за-
кономірно, що багато з ви-
кладачів кримської фізико-
математичної школи стали 
відомими ученими. Це – 
професор, академік Україн-
ської академії наук, почес-
ний член Академії СРСР 
Дмитро Граве; академік АН 
СРСР, Герой Соціалістич-
ної Праці, лауреат Держав-
ної премії Володимир 
Смирнов; академік, профе-
сор, творець відомої в усьо-
му світі вітчизняної фізич-
ної школи, піонер у вивчен-
ні напівпровідників, стій-
кості, пластичності елек-
тропровідності твердого 
тіла Абрам Іофе; визначний 
учений-фізик, випускник 
Київського університету 
св. Володимира, автор ви-

знаних у світі наукових 
праць у галузі радіофізики, 
теоретичної фізики, теорії 
відносності Леонід Кор-
диш; видатний математик, 
професор, член-кореспон-
дент Академії наук СРСР 
Микола Кошляков; видат-
ний український матема-
тик, механік, доктор мате-
матики, професор, акаде-
мік Всеукраїнської акаде-
мії наук та Академії наук 
СРСР Микола Крилов. На 
цьому ж факультеті працю-
вав відомий учений-астро-
ном, професор Людвіг 
Струве. Його наукові праці 
присвячені вивченню по-
двійних зірок. 

Серед сузір’я видатних 
учених-енциклопедистів, які 
доклали чимало зусиль для 
створення Таврійського уні-
верситету і залишили глибо-
кий слід у вітчизняній науці 
постать хіміка, металознав-
ця, металурга, майбутнього 
академіка АН СРСР (з 1939), 
лауреата Державної премії 
Олександра Байкова посідає 
чільне місце. В університеті 
він працював завідувачем 
кафедри хімії. 

*   *   *
У Таврійському універ-

ситеті було створено по-
тужне географічне відді-
лення. Вже у перші роки 
його діяльності сформував-
ся досить сильний науко-
вий колектив геологів та 
гео графів. Кафедру геології 
у ньому очолював профе-
сор, академік Петербурзь-
кої академії наук, лауреат 
премії ім. Ломоносова Ми-
кола Андрусов. Академік 
Микола Андрусов – осново-
положник палеогеографіч-
ного напрямку в стратигра-
фії та морській геології. Він 
вивчав геологію гірського 
Криму та Керченського пів-
острова. Саме він відкрив 
раніше не відомий дослід-
никам факт наявності у 
глибоководній товщі Чор-
ного моря мертвої сірковод-
невої зони. 

Безперечно, окрасою Тав-
рійського університету став 
всесвітньо відомий учений, 
академік Петербурзької 
академії наук Володимир 
Вернадський, з 1912 року він 
був організатором Україн-
ської академії наук та пер-
шим її президентом (1919-
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вихованЦі 
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Сигізмунд Мокржецький

Микола Андрусов

Бекір Чобан-заде

Володимир Палладін

Борис Греков

Ігор Курчатов

Олександр Палладін

Георгій Вернадський

Дмитро Щербаков
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1921 рр.). У Таврійському 
університеті він розпочав 
роботу на кафедрі геології у 
1919 році. Після смерті про-
фесора Романа Гельвіга був 
обраний ректором універси-
тету (1920-1921 рр.). 

*   *   *
Досить потужні науково-

педагогічні сили у перші 
роки діяльності Таврій-
ського університету були 
зосереджені також на істо-
рико-філологічному фа-
культеті. Зокрема, це – ака-
демік АН СРСР, професор 
російської історії, дослід-
ник історії «Слова о полку 
Ігоревім» Борис Греков; 
проф. Георгій Вернадський 
(син академіка Володими-
ра Вернадського); відомий 
представник української 
наукової школи літерату-
рознавців, провідний фахі-
вець з історії давньоруської 
(української) літератури, 
проф. Микола Гудзій; ви-
значний історик-енцикло-
педист, кримознавець, бі-
бліограф, дослідник світо-
вого виміру Арсеній Марке-
вич; визначний фахівець у 
галузі класичної філології 
та історії світової культу-
ри, проф. Олексій Дере-
вицький; представник Ки-
ївської філологічної шко-
ли, проф. Олександр 
Лук’яненко, відомий літе-
ратурознавець, учений-гер-
маніст, проф. Олександр 
Смирнов, мистецтвозна-
вець, проф. Дмитро Айна-
лов; всесвітньо відомий фі-
лолог-сходознавець, доктор 
східної словесності, акаде-
мік Азербайджанського 
відділення АН СРСР Бекір 
Чобан-заде. 

На медичному факульте-
ті у перші роки створення 
Таврійського університету 
працювало чимало видат-
них учених: професори Во-
лодимир Корначевський, 
А. Карохов, Георгій Кор-
шун, Леонід Попов, Олег 
Радзиєвський, Леонід Собо-
лєв, Михайло Уваров, Ми-
кола Ушинський, Олек-
сандр Філіпов, Михайло 
Черкасов, Михайло Шеван-
дін, Олександр Щербак, 
Олександр Яровий.

У Таврійському універси-
теті досить численним був і 
юридичний факультет. Пер-
шим деканом юридичного 

факультету Таврійського 
університету в 1918-1920 рр. 
був професор Аркадій Єлі-
стратов – визначний фахі-
вець з державного права. 
Крім того, на факультеті 
працювали проф. Сергій Са-
бінін, проф. Олександр Ра-
євський, доктор права, 
проф. Володимир Гордон, 
фахівець у галузі цивільно-
го права проф. Михайло 
Гредінгер, дійсний член 
Словацької АН, учений-
юрист, проф. Павло Новго-
родцев, проф. Володимир 
Масловський. Після рефор-
мування та знищення Тав-
рійського університету 

юридичний факультет за 
радянських часів у Криму 
вже не відроджувався.

*   *   *
Залучення до викла-

дацької роботи в Таврій-
ському університеті зна-
чної когорти видатних уче-
них у різних галузях науки 
в перші роки його діяльнос-
ті (1918-1923 рр.) сприяло 
підготовці висококваліфі-
кованих фахівців. Саме се-
ред вихованців цих років 
виявилося найбільше до-
сить яскравих наукових 
особистостей, якими й досі 

пишається не лише вітчиз-
няна, але і світова наука.

Ігор Курчатов (1903-
1960), випускник фізико-ма-
тематичного факультету 
Таврійського університету 
1923 року, академік Акаде-
мії наук СРСР, тричі Герой 
Соціалістичної Праці (1949, 
1951, 1954), п’ятира зо вий ла-
уреат Державної премії 
СРСР, один із найвидатні-
ших учених-фізиків сучас-
ності, його ім’ям заслужено 
міг би пишатися будь-який 
провідний університет сві-
ту. У 1964 році 104 елемент 
Періодичної системи еле-
ментів Менделєєва на честь 
ученого пропонувалося на-
звати Курчатовієм.

Молодшого брата Іго-
ря Курчатова, Бориса 
(1905-1972), також можна 
вважати вихованцем Тав-
рійського університету, 
адже він закінчив Сімферо-
польську гімназію у 1921 
році та вступив на хімічне 
відділення фізико-матема-
тичного факультету Тав-
рійського університету. 
Проте червоний терор у 
Криму, постійне реформу-
вання університетської 
освіти, свавілля чекіст-
ських комісарів та репресії 
проти професорів та сту-
дентів спонукали багатьох 
до переведення в інші на-
вчальні заклади та виїзду з 
Криму. Бориса Курчатова 
вважають одним із творців 
радянської радіохімії. Всі 
його нагороди пов’язані із 
обслуговуванням братових 
ядерних програм. Ігор Кур-
чатов включав брата до 
всіх атомних та термоядер-
них проектів. 

У 1923 році Таврійський 
університет закінчив коле-
га братів Курчатових, ви-
датний фізик-експеримен-
татор, академік Академії 
наук УРСР з 1948 року Ки-
рило Синельников (1901-
1966). Основні свої дослі-
дження він провів в Украї-
ні. Вони стосуються при-
скорювачів заряджених 
частинок, фізики і техніки 
вакууму, фізики атомного 
ядра. Кирило Синельников 
створив свою українську 
наукову школу фізиків-
ядерників.

Дмитро Щербаков 
(1893-1966), випускник 1922 
року – видатний учений в 
галузі геології, мінералогії, 

геохімії та географії, док-
тор геолого-мінералогіч-
них наук (1936), дійсний 
член Академії наук СРСР, 
лауреат Державної премії. 
Академік Дмитро Щерба-
ков – один з ініціаторів про-
ведення арктичних експе-
дицій. Він запропонував 
свою теорію генези дна Пів-
нічного океану. Чимало зу-
силь вчений доклав для збе-
реження Інституту мерзло-
тознавства ім. В. О. Обруче-
ва. За цикл наукових праць 
у галузі геології, петрогра-
фії та корисних копалин в 
1960-ті Дмитру Щербакову 
було присуджено Золоту 
медаль ім. О. Карпінського, 
а у 1965-му – Державну пре-
мію СРСР. 

Сергій Альбов (1900-
1992), випускник Таврій-
ського університету (Крим-
ського педінституту) 1925 
року. Він – відомий гідроге-
олог, доктор геологічних 
наук (1954), професор (1967). 
З 1950-х років працював на 
географічному факультеті 
Кримського педінституту. 
Його наукові дослідження 
присвячені гідрогеології 
Криму. Учений вивчав міне-
ральні води та гідрогеоло-
гічні особливості зон прохо-
дження Північного каналу.

Павло Данильченко 
(1902-1962) – закінчив Тав-
рійський університет 
(Кримський педінститут) у 
1925 році. Відомий учений-
хімік, з 1931 року – профе-
сор і завідувач кафедри хі-
мії, якого цілком заслуже-
но вважають організатором 
Кримської наукової школи 
хіміків.

Петро Мурзаєв (1900-
?) – закінчив Таврійський 
університет (Кримський 
педінститут) в 1924 році. Ще 
в студентські роки почав 
працювати на кафедрі гео-
логії. З 1935 року він – док-
тор мінералогії, професор – 
з 1938 року. Досліджував мі-
нерали і мінеральну сиро-
вину в Криму, Закавказзі, 
Сибіру, Російській рівнині, 
в Хібінах та Карелії.

Яків Цееб (1904-1973) – 
зоолог, іхтіолог, доктор біо-
логічних наук, професор. 
Закінчив природниче відді-
лення Таврійського (Крим-
ського) університету в 1924 
році, залишився працюва-
ти в університеті на кафе-
дрі зоології. Здійснював до-

слідження Сиваша та соло-
них озер Криму. Вивчав ге-
незис їхньої фауни, розро-
бляв методи обліку мікро-
зообентоса.

Наталя Темнікова 
(1904-1984) – відомий уче-
ний, біолог, ембріолог, про-
фесор. Закінчила медичний 
факультет Таврійського 
(Кримського педагогічного) 
університету у 1924 році. 
Працювала під керівни-
цтвом професора Олексан-
дра Гурвича у створеній ним 
біологічній лабораторії. 
Основні наукові праці при-
свячені ембріології, гістоло-
гії та фізичній географії.

Кирило Щолкін (Кіра-
кос Ованесович Мета-
ксян) (1911-1968) закінчив 
фізико-технічний факуль-
тет Кримського педагогіч-
ного університету в 1932 
році і не належав до випус-
ку першої генерації випус-
кників ТУ. Проте він є од-
ним із вихованців наукової 
школи, створеної у Криму 
славетною плеядою перших 
викладачів цього закладу. 
Працював під керівни-
цтвом академіка Ігоря Кур-
чатова. Вважається одним 
із творців атомної бомби 
(1949) та батьком водневої 
бомби (1953). Саме за ці роз-
робки тричі вшанований 
званням «Герой Соціаліс-
тичної Праці» та чотирма 
Державними преміями, 
кількома орденами та меда-
лями. Він – член-кореспон-
дент АН СРСР, перший на-
уковий керівник і головний 
конструктор ядерного цен-
тру Челябінськ-70. У Криму 
в Ленінському районі на 
честь ученого названо сели-
ще Щолкіне. 

Безперечно, назвати іме-
на всіх відомих учених, ви-
кладачів та їхніх вихован-
ців, яких знали стіни Тав-
рійського університету за 
свої 100 років, неможливо. 
Однак навіть ці, згадані 
нами, постаті наочно демон-
струють увесь той вагомий 
науковий потенціал, який 
був у найголовнішому ви-
щому навчальному закладі 
Криму. І хочеться вірити, 
що тимчасово переведений 
після окупації Криму 2014 
року виш обов’язко во повер-
неться на рідну землю, щоб 
і далі виховувати славетну 
плеяду видатних учених на 
благо України. 

Публікації у тогочасній пресі

Залучення до викладацької робо-
ти в таврійському університеті 
Значної когорти видатних учених у 
ріЗних галуЗях науки в перші роки 
його діяльності (1918-1923 рр.) 
сприяло підготовці висококвалі-
фікованих фахівців. саме серед 
вихованців цих років виявилося 
найбільше досить яскравих нау-
кових особистостей, якими й 
досі пишається не лише вітчиЗня-
на, але і світова наука
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ГеорГій Хрістов, болГар-
ський письменник-фан-
таст, народився в бурГасі 
1964 року. колишній опе-
ративний співробітник 
поліції. має сина та до-
чку, з дружиною розій-
шовся. працює редакто-
ром спортивниХ новин 
сайту Burgas.org. автор 
семи авторськиХ книжок 
фантастики, а також 
укладач антолоГій бол-
ГарськиХ фантастів, орГа-
нізатор фестивалів фан-
тастики в болГарії, вида-
вець (видавництво «21-ви 
век»). з люб’язноГо дозво-
лу автора публікуємо 
одне з йоГо оповідань.

георгІй хрІСтов

Пальне 
для братіВ 
ПО рОзУмУ 

– Мені прикро, – мовив інопла-
нетянин. – Немає іншого виходу.

Я важко всівся у незручне кріс-
ло. Прикрив повіки, пригнічений. 
От воно, значить, як. Прилітають 
зелені чоловічки, звалюють на 
тебе величезну проблему, ще й 
перепрошують.

– Але ж у нас є лікарні, ми 
з б е р і г а є м о  с о т н і  л і т р і в 
кров’яної плазми… – вимовив я 
безпорадно.

– З якоїсь невідомої нам при-
чини вона потрібна з живого ор-
ганізму. Лише тоді наші двигуни 
працюють бездоганно. Ми пробу-
вали тварин, котрих ви вирощує-
те для їжі, але – на жаль! Необхід-
на людська кров.

– Так, так, пам’ятаю. У 
дев'яностих роках минулого сто-
ліття ви викликали справжній 
рейвах у Північній Америці. Як 
вони вас називали? Чубаки?

– Чупакабри, – відказав він, – 
та ми швидко припинили експе-
рименти після того, як не змогли 
запустити літаючу тарілку. Там-
тешнє населення зустріло нас 
дуже вороже.

– Пригадую, – через силу роз-
сміявся я, – очі, що горять, мов 
розпечені вуглини, крила, роги, 
хвости, копита... і тому подібне.

– У страху великі очі. Нічого 
схожого, як бачите. Крім того, ми 
не очікували такої прив’язаності 
до істот, котрих ви так чи інакше 
самі вбиваєте...

– Із задоволенням втаємничу 
вас у цю та інші сфери людської 
культури, – єхидно промовив я. – 

Але чому я? Якийсь спеціальний 
вибір жертви, чи як?

– Не варто ображати одне одно-
го. Ми знаємо чимало про вашу 
цивілізацію. На жаль, ви зостає-
тесь непроникними для наших на-
віювань, а ми не навчилися чита-
ти думки людей. Але співпраця є 
основоположним принципом ра-
ціонального існування, відтак ми 
одноголосно проголосували звер-
нутися по допомогу до вас, тим 
паче, що не змогли зв'язатися з 
Міжгалактичною Радою для отри-
мання безпосередніх вказівок.

– Не вдалося зв'язатися для 
отримання вказівок, – констату-
вав я байдуже. – І не можете орі-
єнтуватись у складній мережі 
людських думок. Співпраця, еге 
ж. Хоч ми перебуваємо на примі-
тивному космічному рівні, одна-
ково про щось думаємо.

– Не обов’язково, аби пожерт-
вували собою саме ви, це може 
бути хтось із ваших близьких, 
скажімо, друг, брат...

– Ні, ні, це виключено, – твердо 
заявив я. – У нас так не робиться, я 
б ні до кого не зміг звернутися з по-
дібним проханням, та й смерті та-
кої і ворогові б не побажав... Із за-
доволенням жертвую собою зара-
ди нашої майбутньої братерської 

Міжгалактичної Співпраці. Як не 
допомогти нужденним братам по 
розуму? Але маю дві умови.

– Цілком зрозуміло, – кивнув 
зелений чоловічок, – спільними 
зусиллями ми їх виконаємо. 
Якщо бажання будуть у межах 
розумного…

– Безумовно. Однаково, я б не 
бажав, аби хтось з’явився наточи-
ти з мене, живого, крові, щоб пе-
ретворити її на міжпланетне 
пальне. Насамперед, поясніть 
мені, чому все-таки я? Чому б вам 
не приземлитися перед резиден-
цією президента, перед парла-
ментом чи ще де-небудь?

– Ми вирішили, що, по-перше, 
ви, як письменник-фантаст, 
сприймете наш вигляд краще, ніж 
інші. По-друге, саме через цей 
факт ми вирішили, що ви співпра-
цюватимете. І по-третє, ви прово-
дите своє життя на самоті з книж-
ками і самі їх пишете, але оскіль-
ки ніхто їх більше не читає, вважа-
ємо, що ви – один з найнепотрібні-
ших членів вашого суспільства. 
Це було вирішальним фактором.

– Ага, – кивнув я. – Спасибі за 
відвертість. Очевидно, ви досить-
таки відрізняєтесь від нас – ми 
одне думаємо, інше кажемо, третє 
робимо... Але повернімося до на-
шої розмови. Моєю другою умовою 
є, аби ви почекали два дні. Тобто 
два цикли обертання... але чого я 
вам це пояснюю, ви обізнані біль-
ше за наших учених мужів. Корот-
ше – я є шанувальником однієї гри, 
вона називається футбол, і моєю 
найбільшою мрією є подивитися 
фінал Кубка Болгарії наживо. Від-
будеться він, власне, за два дні.

– Фінал? Кубок? – тупо вимо-
вив прибулець.

– Саме так. Існують спеціальні 
арени, де відбувається цей спек-
такль, там збирається значна час-
тина суспільства, і це є знамен-
ною для нас подією. І оскільки я 
бачу, що вам це незрозуміло, за-
прошую вас відвідати разом зі 
мною цей грандіозний шедевр на-
шого масового мистецтва, аби 
розділити зі мною цей радісний 
досвід.

– Соціально значуща подія? 
Так, звичайно. Я і четверо моїх 
колег, звісно ж, радо приєднаємо-
ся, чекаємо на ваші інструкції.

– Немає нічого простішого. На 
жаль, у нашому світі цінується 
метал – вам доведеться віддати 
дещицю вашого золота, оскільки 
вистава є платною. І після цього я 
цілком і повністю ваш.

– Елементарно. У нас вдома 
цього металу вдосталь, ми просто 
звільнимо корабель від зайвого 
вантажу.

Сказано-зроблено. Я продав 
частину золота, котре притягли 
мої нові приятелі, й озброїв їх за 
всіма правилами – шапки, шарфи 
та футболки з написом «Левскі»*, 
допоміг їм одягтися та пофарбу-
вав їм обличчя в синій і білий, по-
яснивши, що це древній ритуал 
Просвітлення для тих, хто впер-
ше потрапляє на стадіон. Я пороз-
пихав їх між фанатів «Чорномор-
ця», сів поряд і став чекати. Матч 
вдався спірним, ніхто не міг заби-
ти гол, і коли публіка на трибу-
нах збунтувалася під час спірно-
го судження суддів, я крикнув:

– Лише «Левскі», оле!
Цілий натовп супротивників 

озирнувся на нас. Я зробив глибо-
кий вдих, скочив, тицьнув на при-
бульців пальцем і злобно гукнув:

– Ось ці скоти! Бий! – і зробив 
рух, ніби кидаюся на них.

Натовп оскаженів та поглинув 
їх. Я ледве-ледве встиг утекти з-під 
граду стусанів і копняків, чулося 
нелюдське виття, поліцейські 
свистки, постріли і звуки ударів. 
Але я був задоволений – пальне для 
літаючої тарілки? Некорисний 
член суспільства, так? Кретини! 
Обзиваються, замість сказати ча-
рівне слово «будь ласка». Тільки 
через десять хвилин, блаженно 
пихкаючи цигаркою, я схопився, 
що забув спитати їх – звідки вони, в 
біса, взялися, і чого опинились тут?

* популярний футбольний клуб 
у Болгарії

пЕрЕКлала  
олЕна КонЦЕвич
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Як криМ «розвивАєТЬСЯ  
У рІДнІй гАвАнІ»
10 вересня стало відомо, що уряд держави-оку-
панта продовжив до 2022 р. прийняту у 2014 р. 
«федеральну цільову програму (ФЦП) соціаль-

но-економічного розвитку республіки Крим і м. Севастополя до 2020 р.», збіль-
шивши при цьому її фінансування на 40 мільярдів рублів (~16 млрд гривень). Та-
ким чином, до термінів реалізації ФЦП додався ще один етап – 2021-2022 рр. Як 
«розвивають» Крим – можна побачити з «відомостей трудового фронту» спору-
дження шляхів, про що ми й поговоримо у наступному номері. 
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