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Кілька років тому я надру-
кував статтю «Формула 
України», в якій виклав мір-
кування стосовно процесів 
націєтворення та мовної 
проблеми. Бурхливі події, 
що відбулися від часу тієї 
публікації, підтвердили ви-
ведену «формулу», а гарячі 
суперечки, що точаться на-
вколо мовних законопро-
ектів, змушують нагадати 
деякі тези та спонукають 
переосмислити становище, 
в якому опинилася україн-
ська мова після двадцяти 
п’яти років Незалежності. 
21 лютого відзначається 
день рідної мови, і це слуш-
на нагода не лише для уро-
чистих і пафосних декла-
рацій, а й для серйозної 
розмови.

ВАЛЕРІЙ ВЕРХОВСЬКИЙ

Отже, 21 лютого 1952 
року пакистанська по-
ліція жорстоко приду-
шила демонстрацію за 
надання бенгальській 

мові статусу другої державної у 
Східному Пакистані. І в 1956 році 
Пакистан таки надав цей статус 
бенгальській мові, адже половина 
населення тодішнього Пакистану 
не розмовляла державною мовою 
урду. Згодом Східний Пакистан 
став незалежною державою Бан-
гладеш, і єдина державна мова 
там тепер бенгальська, а день цей 
ООН проголосила Міжнародним 
днем материнської мови (саме 
така його офіційна назва). 

Двозначність цього свята для 
України – привід переглянути де-
які постулати, що давно увійшли 

в суперечність із реальним ста-
ном речей.

Заборони та утиски, яким підда-
валися українська мова, книгови-
дання, освіта, значно зашкодили 
повноцінному розвиткові україн-
ства у ХІХ столітті, але вони прак-
тично не зачепили більшості етніч-
ного українського населення – се-
лян. Село розмовляло українською, 
й були також, нехай і короткі, пері-
оди коренізації та відлиги, які зро-
били свою справу – звели нанівець 
зусилля валуєвих та уварових.

Чи може існувати держава без 
власної мови? Так, може, – прикла-
дів у Європі багато. 

Чи можуть співіснувати в од-
ній країні дві мови? Так, і прикла-
дів такого співіснування також 
чимало. Що таке державна мова? 
Це лише засіб існування бюро-
кратичного апарату, а держава 
рідною не буває, вона завжди ма-
чуха. Наприклад, хто є менши-
ною, а хто більшістю в Україні? 
Російськомовні є меншиною, але 
україномовні також є меншиною. 

Більшість в Україні – за двомов-
ними, котрі володіють і користу-
ються обома мовами. Російська – 
мова не лише окупанта, захисни-
ки України також послуговують-
ся нею у своєму фронтовому «по-
буті». Чи може в людини бути дві 
материнські мови? Так, може. У 
нас немає проблеми володіння 
українською чи російською – при-
наймні для переважної більшості 
населення вона не постає так, як 
володіння французькою для фла-
мандця в Бельгії, країні з двома 

офіційними мовами. Проблема у 
нас лише у ставленні частини на-
селення до української мови; 
ставленні, що випливає з нещо-
давньої історії. 

Чи була русифікація часів Щер-
бицького насильницькою? Одно-
значно, ні. Так, вона була приму-
совою, а точніше – «добровільно-
примусовою». На моє переконан-
ня, саме методи, якими у 70-80-ті 
роки минулого століття здійсню-
валося зросійщення, і призвели до 
нинішнього становища.

Що таке «добровільно-примусо-
вий» метод? Форм несвободи існує 
безліч, проте одна з них є чи не 
найбільш підступною – це конфор-
мізм, пристосуванство. Конфор-
міст поводиться по-рабськи без до-
даткових зовнішніх чинників – 
просто така вже його внутрішня 
сутність. Конформізм виховував-
ся в радянських людях з дитин-
ства задля зручності для держави 
у використанні народу, і зросій-
щення України – лише один окре-
мий випадок цього явища. Коли 
начальство спонукало досконало 
знати російську мову, конформіст 
прагнув забути українську.

Чим більше конформності ви-
являла людина, тим глибше її по-
глинала русифікація, тим сильні-
шим було в такої людини праг-
нення відректися від усього укра-
їнського. І позбутися цього тими 
ж «добровільно-примусовими» 
методами, тільки застосувавши 
їх до українізації, – марна справа.

Жодна чужа модель двомов-
ності – бельгійська, канадська, 
фінляндська тощо – нам не підхо-
дить. Необхідна нова модель 
спів існування мов у країні.

Втім, про це варто написати 
окрему статтю. Далі буде…

МОВА СВОБОДИ ЧИ 
МОВА КОНФОРМІЗМУ?

ТОЧКА ЗОРУ

УКРАЇНСЬКА – НАЙГАРНІША!
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Після 16 березня, дня про-
ведення так званого «крим-
ського референдуму», акції 
спротиву російській агресії 
вже не проводилися. На 
відміну від зовнішнього сві-
ту, українці Криму бачили і 
переживали всі події зсере-
дини і розуміли, що цей бій 
програно, але війна триває. 
Учасники руху спротиву те-
пер зосередилися на допо-
мозі тим людям, які опини-
лися в червоній зоні ризику 
й міграція яких з Криму на 
материкову Україну була 
вимушеною, насамперед 
українським військовим, які 
не зрадили присязі, та їхнім 
сім’ям, активістам спротиву 
окупації, журналістам, які 
не зрадили принципів про-
фесійної етики…  

ЯРОСЛАВ САМОВИДЕЦЬ

Багато хто змушений був 
переїздити через те, що 
не уявляв свого життя і 
життя своїх дітей в окупа-
ції, хтось уже тоді бачив 

наслідки гуманітарного й право-
вого колапсу через анексію Криму 
РФ, хтось не уявляв власного жит-
тя поза Україною, хтось не міг ди-
витися на масштаби зради тощо. 
Стосовно останнього чинника, то 
досить ілюстративним прикла-
дом тут є запис на сторінці уль-
трас сімферопольської «Таврії» в 
соцмережі (квітень 2014-го) щодо 
відмови підтримувати свою ко-
манду в домашньому матчі: «З 
огляду на пильну увагу до наших 
фігур з боку людей, які зрадили 
присязі (новоспеченої служби без-
пеки і міліції), – активної під-
тримки на п’ятому і дев’ятому 
секторах на грі з «Дніпром» НЕ 
БУДЕ… Нашу землю окупували, а 
вони у футбол бігають. Просимо 
гравців й усіх уболівальників зрозу-
міти нас правильно, якщо вас іще 
хвилює наша доля». Нагадаємо, 
що через свою активну громадян-
ську позицію деякі представники 
ультрас сімферопольської «Тав-
рії» також опинилися в червоній 
зоні ризику.

Велика кількість незгодних з 
анексією людей з різних причин 
була змушена залишитися на 
окупованому півострові, продо-
вжуючи відкриту непокору. Такі 
безкомпромісні постаті зверта-
ють на себе увагу не тільки крем-
лівських спецслужб, а й усього 
світу (О. Сенцов, О. Кольченко, 
О. Чирній, А. Чийгоз, Е. Небієв, 
В. Балух…). Ці індивіди прийня-
ли нерівний бій, попри наявність 

величезних ресурсів, окупанти, 
як показує людська практика, не 
мали і не мають інструментів, 
якими можна було б зробити їх 
покірними рабами. Тема спроти-

ву окупації рідної землі висвіт-
лювалася в різних аспектах, про 
це написано чимало книг та  на-
укових трактатів, тому історич-
ний розвиток лише засвідчує не-
змінність людських морально-
етичних принципів. 

Не всі є безкомпромісними ге-
роями і можуть чинити відкри-
тий спротив агресору. Більшість 
незгодних з окупацією людей 
знайшли інші інструменти бо-
ротьби й оборони, серед яких – 
моральна еміграція у закутки 
власного внутрішнього світу. 
Такі люди опинилися в чорних 
списках Кремля, першими в 
яких стояли кримські татари.

Після проведення псевдорефе-
рендуму почалася неприхована за-
чистка тих, хто міг становити не-
безпеку для московського режиму. 
З огляду на те, що частина активіс-
тів або вже виїхала, або включила-
ся в процес міграції на материкову 
Україну, кримські татари стали 
основним об’єктом, на який Мо-

сква скерувала свій наступ. Став-
лення Кремля до кримських татар 
було вкрай негативним у зв’язку з 
тим, що практично весь народ був 
противником окупації Криму і чи-
нив активний спротив агресії. 
Кримським татарам довелося в 
ХХІ столітті спостерігати за ще од-
нією окупацією своєї батьківщини 
і самим потрапити в лещата цієї 
трагедії. Поведінка і дії крим-
ських татар у цей час викликають 
гордість за народ і не можуть не 
викликати симпатій. Весь світ 
слідкував (на превеликий жаль, 
лише пасивно) за подіями в Криму 
і не міг не побачити тієї героїки і 
трагедійності, якими сповнені по-
дальші події на окупованому пів-
острові: обшуки в будинках крим-
ських татар, долання перешкод у 
проведенні мітингу з ушанування 
пам’яті жертв депортації в Сімфе-
рополі, підпали мечетей, розма-
льовування їх свастикою, захо-
плення ісламської школи в селі 
Кольчугине, залякування зброєю, 
глум над кримськотатарським на-
ціональним прапором… – це лише 
поодинокі факти комплексу дій, 
спрямованих на нищення проявів 
свободи і непокори агресору. 

Кримські татари стали потуж-
ним бастіоном української дер-
жавності. Тому символічним є 
той факт, що саме будівля Медж-
лісу в Сімферополі була остан-
ньою установою, на фасаді якої 
майорів прапор України доти, 
доки ФСБ РФ з чергової спроби 
силою його не зняло. З огляду на 
самолюбство Путіна і його при-
ставів такі дії кримських татар 

не могли бути прощеними, тому 
вже не тільки окремі особи, а цілі 
кримськотатарські громади й на-
ціональні організації опинилися 
під забороною. Мабуть, найпока-
зовішим є нещодавній кричущий 
факт: представницький орган 
кримських татар – Меджліс – у 
Криму і на території РФ визнано 
поза законом. 

Але не лише кримськотатар-
ські національні осередки неско-
рено і твердо стояли на україн-
ських державницьких позиціях, 
таких є чимало. Досить видною 
структурою, яка уже три роки в не-
рівній боротьбі змагається з оку-
пантами, є Українська православ-
на церква Київського патріархату. 
У неї забирають церкви, чинять 
тиск на парафіян, погрожують фі-
зичними розправами, створюють 
неможливі умови для існування в 
Криму тощо, – а вона продовжує 
проводити служби, не полишає па-
рафіян у цей непевний і нелегкий 
час. Це нагадує трагічні сторінки 
історії християнської церкви, в 
яких загубилися імена катів, що 
нищили беззбройних священиків 
і вірян, натомість самі страдники 
увійшли в історію, а подекуди під-
неслися до лику святих.

Таким чином, після так званого 
«референдуму» й анексії Криму 
РФ кримчани не припиняли свою 
боротьбу за український півострів. 
У Криму залишилися громади, ор-
ганізації та особистості, які чини-
ли спротив кремлівській окупації 
всіма можливими способами. Ці 
громадяни сьогодні перебувають 
у зоні підвищеного ризику, оскіль-
ки російські спецслужби ведуть 
тотальний контроль за їхнім жит-
тям і діяльністю. Ті ж кримчани, 
хто вимушено покинув півострів, 
сьогодні продовжують боротися за 
український Крим з материка, ви-
користовуючи у цій війні інстру-
менти як національного, так і між-
народного впливу: від громад-
ських та законодавчих ініціатив в 
Україні до участі в роботі міжна-
родних установ та організацій. 

Анексія Криму висвітлила різ-
ні грані суспільної свідомості 
кримчан: від неприхованих кола-
бораціоністських виявів до без-
компромісного засудження анек-
сії. На сторінках історії людства 
колабораціоністам відводиться 
значно менше місця, ніж актив-
ним особистостям. Це закономір-
но, бо дії і вчинки зрадників не 
знаходять місця серед сформова-
них людством ціннісних катего-
рій. У зраді нема достатньої акції, 
вона є опцією морально слабких 
людей, пасивних споживачів уго-
тованої рабської долі.
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НЕ ВСІ Є БЕЗКОМПРО-
МІСНИМИ ГЕРОЯМИ І 
МОЖУТЬ ЧИНИТИ ВІД-
КРИТИЙ СПРОТИВ 
АГРЕСОРУ. БІЛЬШІСТЬ 
НЕЗГОДНИХ З ОКУПАЦІ-
ЄЮ ЛЮДЕЙ ЗНАЙШЛИ 
ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ БО-
РОТЬБИ Й ОБОРОНИ, 
СЕРЕД ЯКИХ – МОРАЛЬ-
НА ЕМІГРАЦІЯ У ЗАКУТ-
КИ ВЛАСНОГО ВНУ-
ТРІШНЬОГО СВІТУ. ТАКІ 
ЛЮДИ ОПИНИЛИСЯ В 
ЧОРНИХ СПИСКАХ 
КРЕМЛЯ, ПЕРШИМИ В 
ЯКИХ СТОЯЛИ КРИМ-
СЬКІ ТАТАРИ
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– Сергію, ваш «Овер-
сан», якщо не помиляю-
ся, був першим часопи-
сом фантастики в СРСР?
– Ні, клуби любителів фан-
тастики видавали аматор-
ські часописи до нас. Але 
там переважали оповідання 
учасників цих клубів, а ми 
давали головним чином но-
вини фендому та критику. У 
такому форматі «Оверсан» 
справді був першим.
Ми з Андрієм Чертковим 
познайомилися у 1984 році 
у севастопольському клубі 
любителів фантастики 
«Сталкер». Клуб випускав 
свій рукописний – частково 
рукописний, частково ма-
шинописний – журнал 
«Бластер», що виходив, по-
моєму, раз на місяць, і ко-
жен учасник КЛФ мав ви-
пустити один номер. 
З оргтехніки у нас було дві 
друкарські машинки, але 
ми вирішили робити повно-
цінний часопис. Перший 
номер спричинив фурор. За 
нашим задумом це мав 
бути щоквартальник, голо-
вним редактором був Ан-
дрій. Вийшло всього, що-
правда, із затримками чо-
тири номери.
Потім почали виникати ко-
мерційні видавництва, й 
Андрія запросили до Піте-
ра. Бракувало людей, котрі 
професійно зналися на фан-
тастиці, і Ютанов, коли 
було засноване видавни-
цтво «Терра фантастика», 
запросив Черткова до себе. 
Після цього був альманах 
«Zet». Його ми, разом з Іго-
рем Тертишним з Дніпра, ви-
дали в 1993 році, але вийшов, 
на жаль, лише пілотний но-
мер. Я зареєстрував мале 
підприємство, навчився вер-
стати журнал на комп’ютері, 
причому зверстав я цей но-
мер без «мишки», можете уя-
вити. Частина накладу ли-
шилася у мене, і я двічі на 
тиждень торгував альмана-
хом в електричці Севасто-
поль-Сімферополь, продавав 
примірник за ціною менше, 
ніж квиток до Сімферополя. 
Але цим я заробляв приблиз-
но стільки же, як і на осно-
вній роботі, а там це стано-
вило 15 доларів.
Це був час, коли у мене наро-
дилася дочка. Андрій Черт-

ков став кликати мене в Пі-
тер, я туди переїхав, перевіз 
сім’ю, почав працювати спо-
чатку у видавництві, потім 
в сфері інтернет-технологій.

– А як з фантастикою 
зараз?
– Я припинив стежити за су-
часними публікаціями. Або 
ти працюєш у літературі – 
тоді стежиш, або ти займа-
єшся суспільно-політичною 
сферою, і  маєш зовсім інше 

коло читання. Я навіть у 
кіно майже не ходжу.

– Як і чому ви вирішили 
переїхати до України?
– Живучи у Петербурзі, я не 
міняв громадянства, у мене 
був український паспорт. 
Думати про те, що треба їха-
ти, я почав у 2014 році. Май-
дан став тим моментом, 
коли увімкнувся справжній 
Путін – симулякр, голем, 
франкенштейн... І народ на 

це з превеликим задоволен-
ням повівся. У Пелевіна 
було таке оповідання «Зом-
біфікація», там є чіткий 
опис цього явища на при-
кладі вуду – як воно працює 
у культі вуду та як працюва-
ло у радянській системі. 
Тоді у 90-х це здавалося ку-
медним, та коли те саме по-
чало повторюватися в 2014 
році – було геть не смішно. 
Я спостерігаю за цим збо-
ку – мені пощастило, мене 
не зачепило, хоча могло. У 
мене таке враження, що ця 
хвиля пропаганди б’є по 
всіх, абсолютно по всіх. 
Жодної гарантії ні в кого, 
що можна врятуватися. 
Якщо зараз тебе не накрило, 
то накриє наступною хви-
лею, бо там підхід трохи 
змінюється... інші ключі, 
інші змістовні акценти. У 

мене на очах люди у це па-
дали, і там лишалися, ви-
братися неможливо. Мені 
було справді страшно. При 
тому на рівні побуту, як і в 
Пелевіна описано, люди 
нормально спілкуються, а 
потім раптом розмова пере-
ходить, наприклад, на 
Крим – стається миттєве пе-
реміщення і він починає 
транслювати – лексика змі-
нюється, інтонація та сти-
лістика змінюються, спосіб 
мислення... Спостерігати 
збоку таке страшно, а вони 
цього не помічають. Тому 
розмовляти з ними марно. 
Така людина для себе орга-
нічна, впевнена, що завжди 
так думала. А показати їй 
записи… А такі записи є. 
Наприклад, з семінару 
Стругацького, де виступав 
той же Слава Рибаков, нині 
імперець, він колись висту-
пав за лібералізм, за свобо-
ду, за «розчавити імперську 
гадину» тощо... Показати 
йому це – так себе не впіз-
нає. Він, мовляв, завжди так 
думав. Тому я для них гірше 
перевертня.
Тут сприйняття Росії ґрун-
тується на тих ексцесах, які 
там трапляються, на 
кшталт млинців з лопати. 
Це поодинокі випадки, 
коли нормальні люди пере-
микаються у режим «крим-
наш», а 99% часу вони у 
нормальному людському 

стані. Погляд звідти абсо-
лютно симетричний: росія-
нам розповідають про смо-
лоскипні ходи, ніби таке 
тут відбувається щодня.
Проблеми Росії почалися 
задовго до Майдану, і вони 
випливають з самого еконо-
мічного середовища. На 
останньому місці роботи, 
де я, коли жив у Росії, пра-
цював, ми займалися дуже 
важливим проектом, інно-
ваційним. У нього були дер-
жавні замовники. Ці замов-
ники доводили справу до 
отримання першого резуль-
тату, отримували систе-
му… і на цьому все. Тобто 
вони нам платили гроші, 
щоб ми робили цей проект, 
а потім він виявлявся непо-
трібним. Вони просто «роз-
пилювали» фінансування. 
Після цього жодне впрова-
дження, жодне використан-
ня не було потрібне, і так 
щоразу. І я бачив, що відбу-
вається у сусідів, – скрізь 
працюють так само. Моя 
робота, що була цікавою, 
принаймні для мене, жод-
ного впливу не мала. Люди-
на прагне працювати на ре-
зультат. Моя ж робота не 
давала нічого, крім заробіт-
ку. Тут набагато більш ам-
біційні завдання.

– Чи відчутна різниця 
між Петербургом, Росією 
та Україною?
– Різниця в атмосфері. 
У мене є образ, який я вико-
ристовую, щоб пояснити: 
там мені доводилося ходи-
ти неначе весь час у проти-
газі. Все життя у протигазі, 
в отруйному середовищі, 
на тобі постійний захист. 
Тут, в Україні, можна диха-
ти на повні груди.
При тому мене не можна 
вважати, так би мовити, 
«емоційним патріотом», я 
дуже раціональна людина. 
Я вважаю себе патріотом не 
стільки української дер-
жавності, скільки людської 
цивілізації. Але я знаю, що 
тут відбуваються процеси, 
на які я можу впливати й 
які мають велике значення 
для тієї самої людської ци-
вілізації. Це відповідає мо-
єму уявленню. Там вплива-
ти на ситуацію неможливо 
в принципі.

РОЗМОВЛЯВ ВАЛЕРІЙ 
ВЕРХОВСЬКИЙ

СЕРГІЙ 
БЕРЕЖНИЙ:  
«ТУТ Я 
ДИХАЮ 
ВІЛЬНО…»
Сергій Бережний народився у Севастополі 
в 1966 році, навчався у Севастопольському 
приладобудівному інституті. Журналіст, 
видавець, бард, автор фантастичних оповідань. 
Двадцять років прожив у Санкт-Петербурзі, 
однак тепер переїхав жити до Києва. 
Засновник  альманаху фантастики «Zet». 

«РІЗНИЦЯ В АТМОСФЕРІ. У МЕНЕ Є ОБ-
РАЗ, ЯКИЙ Я ВИКОРИСТОВУЮ, ЩОБ 
ПОЯСНИТИ: ТАМ МЕНІ ДОВОДИЛОСЯ 
ХОДИТИ НЕНАЧЕ ВЕСЬ ЧАС У ПРОТИГА-
ЗІ. ВСЕ ЖИТТЯ У ПРОТИГАЗІ, В ОТРУЙ-
НОМУ СЕРЕДОВИЩІ, НА ТОБІ ПОСТІЙ-
НИЙ ЗАХИСТ. ТУТ, В УКРАЇНІ, МОЖНА 
ДИХАТИ НА ПОВНІ ГРУДИ…»

ІНТЕРВ’Ю
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літували, їхні наукові праці перебу-
вали під забороною, а імена були ви-
креслені з вітчизняної науки.

Сьогодні титанічними зусиллями 
ентузіастів Симиренки та їхня велич-
на творча спадщина знову стали над-
банням українського народу. Фунда-
ментальна наукова праця Л. П. Сими-
ренка «Кримське промислове плодів-
ництво» і через століття після виходу 
у світ залишається вельми актуаль-
ною і затребуваною сучасною садівни-
чою наукою. Вона і сьогодні, як і сто 
п’ять років тому, є вельми цінною не 
лише для науковців, але й для широко-
го читацького загалу. Книгу читають 
і цінують фахівці різних спеціальнос-
тей: садівники, історики, краєзнавці, 
етнографи, діячі культури. Праця при-
ваблює сучасного читача ще й тим, що 
в ній узагальнена багатюща поліетніч-
на садівнича історія Криму і Північно-
го Причорно мор’я. Перелік цитованої 
автором вітчизняної та зарубіжної лі-
тератури вельми багатий та різнопла-
новий. При підготовці зазначеної пра-
ці Л. П. Симиренко скористався бага-
тющими науковими фондами книго-
збірні рідного Новоросійського (Одесь-
кого) університету та кримознавчої 
бібліотеки «Таврика» у Сімферополі.

Головний предмет свого досліджен-
ня, кримське садівництво, автор знав 
глибоко і досконало. Адже в процесі 
своїх щорічних багатомісячних експе-
дицій по Криму, дослідник упродовж 
двадцяти п’яти років побував у кожно-
му кримському саду. Він добре знав 
садівництво не лише Південного бере-
га, але й сади всього кримського 
Передгір’я. Місцеві садівники і Тав-
рійська земська управа постійно за-
прошували авторитетного знавця 
кримського садівництва, експерта 

...В руках не только 
крымского, но и вообще 
южного плодоводства это 

издание послужит и руководством, и 
справочной книгой, и, наконец, ис-
точником наслаждения, доставляемо-
го изяществом слога, образностью 
изложения и художественным испол-
нением всего, что иллюстрирует кни-
гу. В каждой библиотеке труд 
Л. П. Симиренко станет богатым при-
обретением; он будет драгоценным 
подарком и премией для труженика 
в плодовом саду, лишенного средств 
на приобретение этого издания.
Счастлива страна, в которой живут 
и работают такие труженики, каким 
является Л. П. Симиренко…

З відгуку на працю «Крымское 
промышленное плодоводство» 

секретаря Російського 
Імператорського Товариства 

садівництва, генерала Василя 
Гомілевського, 1912 р.

4 | КАЛЕНДАР

Філософи зазначають, що час 
завжди є найбільш об’єктив-
ним і неупередженим суддею 
справ людських. Відійшли у 
небуття штучно витворені офі-
ційною владою «класики ра-
дянської агробіології», ім’ям 
яких ще за життя називали не 
лише вулиці і наукові установи, 
а й селища і міста. Забуті й пом-
пезно видані багатотомні праці 
«світочів» науки, на честь яких 
у кожному селі та школі вла-
штовувались агролабораторії і 
споруджувалися безликі, при-
мітивні пам’ятники.

П. В. ВОЛЬВАЧ, АКАДЕМІК 
УЕАН, ДІЙСНИЙ ЧЛЕН НТШ, 

СИМИРЕНКОЗНАВЕЦЬ, 
ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ 

ІМ. Л. П. СИМИРЕНКА 
НАН УКРАЇНИ

Проте сплив час, у суспільстві 
переміг здоровий глузд, за-
вершилися руйнівні процеси 
політизації вітчизняної на-
уки і від колишньої міфічної 

величі «корифеїв радянської агробіо-
логії» у науці та людській пам’яті не 
лишилося жодного сліду. Але маємо і 
зовсім протилежне: колись заборонені 
більшовицьким режимом наукові пра-
ці, які вилучали з книгозбірень і спа-
лювали на інквізиційних вогнищах, 
сьогодні повертаються до життя. Вони 
перетворюються у своєрідні підручни-
ки для теперішніх поколінь. Те, що та-
ких творів та авторів сьогодні багато в 
історичній та гуманітарній науках, не 
дивно. Адже за радянської доби вони 
були найбільш заполітизованими і 
сфальшованими.

Унікальним прикладом наукового 
довголіття у царині прикладних при-
родничих наук є фундаментальна пра-
ця всесвітньо відомого українського 
ученого-садівника та помолога 
Л. П. Симиренка «Кримське промисло-
ве плодівництво». Доля цієї безсмерт-
ної праці виявилася такою ж трагіч-
ною, як і доля самого геніального уче-
ного. Він став однією з перших жертв 
кривавого більшовицького терору про-
ти української інтелігенції, розпочато-
го за прямою вказівкою кремлівських 
злочинців Леніна, Троцького та Дзер-
жинського у перші роки встановлення 
тоталітарного режиму в Україні.

Після арешту в 1933 році сина Лев-
ка Платоновича, наукового керівника 
Всесоюзного інституту південних 
плодових і ягідних культур у Києві 
професора Володимира Симиренка, з 
наукових бібліотек по всій країні ви-
лучили і знищили всі їхні наукові 
праці, в тому числі і «Кримське про-
мислове плодівництво». До середини 
60-х років, коли славетну династію 
українських учених-садівників реабі-

ПОСТАТІ

ПРАЦЯ, 
ВКАРБОВАНА 

У ВІЧНІСТЬ

Левко Платонович Симиренко
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найбагатшого відділу плодівни-
цтва, на майже щорічні губернські 
сільськогосподарські виставки. До-
сить частим гостем Левко Платоно-
вич був у багатьох кримських садів-
ників та у Нікітському ботанічному 
саду. Учений доклав чимало зусиль 
для організації у 1913 році в Сімфе-
рополі першої у Російській імперії 
Салгирської помолого-садівничої 
дослідної станції садівництва. На 
жаль, напередодні свого славетного 
столітнього ювілею цю установу 
ліквідували новітні «реформатори 
та оптимізатори науки».

Результати своїх досліджень 
Л. П. Симиренко щорічно публіку-
вав у провідних вітчизняних та за-
рубіжних часописах. Упродовж 1891-
1892 років учений видав такі уза-
гальнюючі праці з вивчення садів-
ництва Криму, як «Опыт исследова-
ния крымского промышленного 
плодоводства» та «Материалы к во-
просу о крымском промышленном 
плодоводстве». Вони отримали ви-
соку оцінку світової наукової спіль-
ноти. Окрилений успіхом та під-
тримкою громадськості, Левко Пла-
тонович береться за підготовку ка-
пітальної праці, присвяченої садів-
ництву Криму. Наприкінці 1907 
року вона була завершена. Рукопис 
її загальним обсягом понад 2000 сто-
рінок машинопису вчений подає на 
конкурс, оголошений з 
нагоди 50-ліття створен-
ня Російського Імпера-
торського Товариства 
садівництва. Праця ви-
датного українського 
дослідника здобуває 
Велику золоту медаль 
і цінні нагороди імпе-
раторської родини. 
Вона стає предметом 
обговорення на одному із засідань 
Сімферопольського відділу Росій-

ського Імператорського Товариства 
садівництва. Захоплені кримські са-
дівники, вислухавши інформацію 
ученого секретаря, відомого лікаря 
і садівника В. В. Таюрського, вирі-
шили одностайно опублікувати цю 
працю. Видавничий комітет регу-
лярно збирався у приміщенні Тав-
рійської губернської земської упра-
ви (нині приміщення Президії 
кримських адвокатів, вул. Карла 
Маркса, 17). Там же розташовувала-
ся і відома кримознавча бібліотека 
«Таврика». Її фондами користувався 
і Л. П. Симиренко, працюючи над 
своєю книгою. Тож це приміщення 
є справжньою колискою славетної 
симиренківської праці «Кримське 
промислове плодівництво». 

Вихід першого тому цієї праці 
став найбільш знаковою подією у 
світовій садівничій науці тієї пори. 
Упродовж кількох років як у нашій 
країні, так і у зарубіжжі провідні са-
дівничі видання публікували захо-
плюючі відгуки. Помологічні та са-
дівничі товариства Італії, Німеччи-
ни, Франції, Бельгії та інших країн 
виступили з пропозицією здійснити 
перевидання симиренківської пра-
ці. Проте розпалена у 1914 році Пер-
ша світова війна перекреслила ці 
наміри і плани автора. У мюнхен-
ському видавництві Брукмана без-
слідно зник 

третій том «Атлас плодів», а у мос-
ковській типографії М. І. Кушна-
рьова в роки війни загубився руко-
пис другого тому. Сумна доля спіт-
кала і виданий у 1912 році перший 
том наукової праці геніального 
вченого: в інквізиційних багаттях 
енкаведистів упродовж 30-х років 
знищили майже весь наклад пер-
шого тому «Кримське промислове 
плодівництво» 1912 року видання.

Враховуючи виняткове значен-
ня безсмертної праці видатного 
ученого Л. П. Симиренка для роз-
витку сучасного садівництва і 
вшановуючи 150-ліття від дня його 
народження, нами за активної під-
тримки громадськості в 2001 році 

здійснено репринтне видання пер-
шого тому «Кримського промисло-
вого плодівництва». За оцінкою фа-
хівців, реанімація цієї видатної пра-
ці стала однією з найбільш знако-
вих подій в історії вітчизняної са-
дівничої науки останніх десятиліть. 
Другий том праці, на жаль, автор 
так і не міг видати за життя. Як уже 
зазначалося, рукопис її загубився у 
видавничих нетрях Москви. У ре-
зультаті багатолітніх копітких по-
шуків в архівах та фондах Музею 
родини Симиренків на Черкащині, 
нам вдалося розшукати розрізнені 
фрагменти цієї праці. Знадобилося 
майже 10 років від знаходження 
скромних залишків праці до її ре-
конструкції і видання у 2008 році за 
державною програмою «Українська 
книга» другого тому «Кримського 
промислового плодівництва».

У своїй безсмертній праці 
«Кримське промислове плодівни-
цтво» Л. П. Симиренко про Крим за-
лишив зворушливо-ніжні, чарівні 
рядки: «Я більш ніж не байдужий 
до Криму, до його мальовничих 
картин природи, до його гір і пові-
тря... З ним у мене пов’язані неза-
бутні спогади, і при кожній новій 
зустрічі з цим чарівним краєм я 
знову і знову опиняюся у полоні 
якихось щемких, хмільних почу-
вань, як і в перший приїзд сюди.

Крим і особливо Пів-
денний берег з його мо-
рем, небом та сонцем за-
вжди викликають у мене 
якийсь захоплено-підне-
сений, хвилюючий на-
стрій і я повторюю вслід 
за іншим палким другом 
цього Півдня, Євгеном 
Марковим: «Хто дихає 
Кримом, той дихає радіс-

тю життя, поезії та довго-
літтям. Поспішайте до Криму, хто 
може, кому ще час».
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ПОСТАТІ 
18 ЛЮТОГО 1855 Р. – на хуто-
рі Мліїв (Черкащина) народив-
ся Левко Симиренко – укра-
їнський помолог, батько крим-
ського плодового промисло-
вого садівництва, що віддав 
праці в Криму чверть століття. 

Вбитий чекістами 6 січня 
1920 року.

23 ЛЮТОГО 1972 Р. – у селі 
Нижнє Піщане Сумської об-
ласті народився Віталій Мас-
лянка. Мешкав у Криму, пра-

цював у 
2014 році 
на хімічно-
му заводі в 
Краснопе-
рекопську. 
Після оку-
пації півост-
рова росій-
ськими вій-

ськами повернувся на Сумщи-
ну. Навесні 2014 року добро-
вольцем пішов у 15-й баталь-
йон територіальної оборони 
«Суми». У квітні 2015 року де-
мобілізувався, в липні знову 
пішов на фронт у складі 128-ї 
окремої гірсько-піхотної бри-
гади. Загинув 31 липня 2016 
року поблизу Донецького ае-
ропорту під час обстрілу 
опор ного пункту. Указом Пре-
зидента України № 421/2016 
від 29 вересня 2016 року наго-
роджений орденом «За муж-
ність» III ступеня посмертно. 
Похований на Алеї Слави Цен-
трального кладовища міста 
Суми. Рішенням Сумської 
міської ради від 26 жовтня 
2016 року Віталію Маслянці 
присвоєно звання «Почесний 
громадянин м. Суми» по-
смертно.

24 ЛЮТОГО 
1865 Р. – у 
Керчі наро-
дився Іван 
Липа – укра-
їнський гро-
мадський і 
політичний 
діяч, письменник, за фахом лі-
кар. Співзасновник «Братства 
тарасівців», міністр віроспові-
дань УНР. Розробив програму 
незалежності Української пра-
вославної церкви, доклав зу-
силь до створення українсько-
го патріархату і скликання 
першого Синоду ієрархів 
Української церкви. Помер 
13 жовтня 1923 року.

ПОДІЇ  
19 ЛЮТОГО 1954 Р. – Прези-
дія Верховної Ради СРСР ви-
дала указ про передачу Крим-
ської області РРФСР до скла-
ду УРСР.

20 ЛЮТОГО 2014 Р. – розпо-
чалася анексія Криму Росій-
ською Федерацією.

22 ЛЮТОГО 1926 Р. – члени 
українського драмгуртка  
Севастополя оприлюднюють 
лист-звернення про переслі-
дування осіб, які розмовляють 
українською мовою.

КАЛЕНДАР КРИМУ  
ПО-УКРАЇНСЬКИ

Книга «Кримське промислове 
плодівництво», том 1

Пам’ятна дошка Л. П. Симиренку  
на фасаді будинку Воронцова у парку 
«Салгирка» в Сімферополі 
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Наприкінці 1683 року, на 
початку чергової 16-річної 
польсько-турецької війни, 
п’ятитисячне військо на 
чолі з пропольським геть-
маном Куницьким здійсни-
ло похід через молдавські 
землі в буджацькі та білго-
родські степи. Пропольські 
козаки завдали поразки 
васалам Османської імпе-
рії, але на початку 1684 
року їх самих було розбито 
у Молдові. Однак військова 
кампанія гетьмана Стефа-
на Куницького, що відбула-
ся взимку 1683-1684 рр., 
набула великого розголосу 
в багатьох країнах і уві-
йшла до світової історії. 
Цей похід був важливою 
ланкою політики христи-
янських монархів Європи з 
оборони від експансіоніст-
ських намірів Османської 
імперії. Також під час цього 
походу було взято в полон 
молдавського володаря і 
гетьмана підосманської 
України Георге Дуку.

ЄВГЕН БУКЕТ, 
ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

«ГЕТЬМАНИ 
ХАНСЬКОЮ 
МИЛІСТЮ»

Улітку 1684 року султан Мег-
мед IV проголосив новим гетьма-
ном України (відповідно до Жу-
равненського і Бахчисарайського 
договорів) козацького полковни-
ка Теодора Сулименка (Сулим-
ку). Саме від початку гетьману-
вання цього володаря булави 
можна говорити про заснування 
територіального утворення Хан-
ська Україна. Можемо стверджу-
вати це з огляду на такі чинники: 
по-перше, гетьмана було призна-
чено за наполегливою пропозиці-
єю кримського хана, а по-друге, 
він почав здійснювати свою ді-
яльність з території лівобережно-
го Придністров’я (його резиденці-
єю став Ягорлик), підконтрольно-
го ханству.

У листопаді 1684 року Сулимен-
ко разом із шеститисячним татар-
ським військом сина хана Селім-
Гірея І та яничарським підрозді-
лом близько трьох тижнів нама-
гався відбити Немирівську форте-
цю у пропольського гетьмана Ан-
дрія Могили, однак так і не зміг 

цього зробити. Зрештою після ще 
кількох невдалих походів на Не-
мирів і Брацлав козаків Сулимен-
ка розбив А. Могила під Ягорли-
ком, а самого ханського гетьмана 
схопили і відправили у подарунок 
польському королеві до Яворова, 
де, очевидно, і стратили.

Після цього 
османське керів-
ництво вирішило 
замість невдалого 
Сулимки «за геть-
мана Самченка 
козака осадити». 
А ханський син 
наказав новому 
гетьманові Якиму 
Самченку за 12 
днів дійти до Не-
мирова і дав на 
допомогу 20 тисяч 
своїх людей, щоб 
ті разом з козака-
ми завоювали 

правобережну столицю. Але ця 
військова акція також закінчила-
ся невдало. Під час чергового на-
паду на Немирів наприкінці 1685 
року Самченко загинув.

Одразу ж після смерті Я. Сам-
ченка турецький султан за пропо-
зицією кримського хана призна-

чив гетьманом турецької части-
ни Правобережжя Степана Ло-
зинського, що обрав для себе ко-
ротке і зрозуміле козацьке прі-
звисько Стецик. З дозволу хана і 
молдавського господаря він, на-
слідуючи Т. Сулимку, оселився в 
Ягорлику. Саме звідти новий 
гетьман здійснював постійні на-
пади на українські землі, щоб від-
воювати їх у ставлеників Польщі. 
Проти «Стецика Ягорлицького» 
були спрямовані майже всі вій-
ськові походи фастівського пол-
ковника Семена Палія наприкін-
ці XVII століття.

Степан Лозинський помер від 
ран у листопаді 1695 року. Його 
наступником був Іван Багатий. У 
1698 році під час походу лівобе-
режних полків до Причорномор’я 
серед козаків з’явився лист «геть-
мана ханською милістю» Івана 

Багатого. У ньому він закликав 
лівобережців відмовитися від 
московської протекції й запиту-
вав їх, чому вони так вірно слу-
жать «тим іудам-москалям», 
адже ті «за допомогою вашої ро-
боти і вашої мужності» зміцню-
ють свою державу1.

ТАЄМНИЙ ЗАДУМ 
ІВАНА МАЗЕПИ

26 травня 1692 року колишній 
писар Генеральної військової 
канцелярії Війська Запорозького 
Петро Іваненко, чи Сулима2 (глуз-
ливе прізвисько «Петрик» закрі-
пилося завдяки московським 
джерелам) від імені «Удільного 
Князівства Київського, Чернігів-
ського і всього Війська Запоро-
зького городового і народу мало-
російського» скріпив з ханом до-
говір про «вічний мир і братер-
ство, і спільну оборону від Мо-
скви і Польщі». Кримський хан 
визнав Петра Сулиму гетьманом 
України і надав йому військову 
допомогу у протистоянні з мос-
ковськими військами. Улітку 
того самого року 20-тисячна орда 
з «петриковими» козаками руши-
ла на Полтавщину.

«Бачить Бог, що не для своєї 
слави, а для цілості і оборони 
українського нашого краю, для 
помноження і охорони вольно-
стей Запорозького низового й го-
родового Війська і для вільної 
військової здобичі на Дніпрі я 
розпочав цю справу», – так у лис-
тах звертався Петро Сулима до 
жителів Лівобережної України.

Проте антимосковське по-
встання не мало успіху. Наступні 
походи, що відбувалися кілька 
років поспіль, також не були пе-
реможними. Сучасні дослідники 
схиляються до думки, що акції 
Петра Іваненка були частиною 
таємного задуму гетьмана Івана 
Мазепи щодо відокремлення 
Гетьманщини від Московії, про 
який провідній частині україн-
ського генералітету було відомо 
ще з початку 1691 року. Листи Пе-
трика до запорожців, датовані 
першою половиною 1690-х років, 
майже ідентичні пізнішим висло-
вам Мазепи, а текст його догово-
ру із кримським ханом 1692 року 
і договори П. Орлика з Туреччи-
ною 1711-1712 рр. теж мають бага-
то спільного: південний союзник 
зобов’язується не втручатися у 
внутрішнє життя, вольності коза-
ків, не брати з купців додатково-
го податку, мита, спільно висту-
пати під час воєнних дій тощо.

1696 року Петро Іваненко опи-
нився на території Ханської Укра-

6 | ІСТОРІЯ

Добруджа, Буджак і Ханська Україна наприкінці XVII століття

«Іван Мазепа з 
Пилипом Орликом». 
Кінець ХІХ ст., 
м. Кам’янець-
Подільський. 
Полотно, олія. 
УЦНК «Музей Івана 
Гончара» – Невідомий 
художник XIX століття

Молдовська марка із портретом 
Георге Дука

ХАНСЬКА 
УКРАЇНА

З ГЛИБИНИ ВІКІВ 
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їни. У листопаді 1698-го два поло-
нені волохи свідчили в малоро-
сійському приказі, що в Дубоса-
рах улітку обрано гетьманом 
«проклятого Петрика», при якому 
не більш як 200 військових лю-
дей. А попереднього гетьмана 
Івана Багатого відсторонено від 
гетьманства через прихильність 
до християн3.

«ДРУГА 
ХМЕЛЬНИЧЧИНА»

Згідно з Карловицьким мир-
ним договором між Османською 
імперією і Річчю Посполитою, 
підписаним 16 січня 1699 року, 
вся територія Правобережної 
України поверталася під владу 
короля, а посада «українського 
гетьмана, що перебував на служ-
бі Порті Оттоманській, який за-
раз у Волоській землі резидує», 
мала бути скасована. У червні 
того самого року Варшавський 
сейм ухвалив постанову про лік-
відацію козацьких полків у Київ-
ському та Брацлавському воєвод-
ствах. Розпустити козацьке вій-
сько мали протягом двох тижнів. 
Це рішення мотивували тим, що 
після припинення війни з Туреч-
чиною відпала потреба утриму-
вати козацькі полки на Правобе-
режжі. Карловицький мир збурив 
козацтво на всьому правобереж-
жі: і в Польській, і в Ханській 
Україні.

У березні 1702 року козацька 
рада у Фастові оголосила про від-
новлення вільної козацької дер-
жави Війська Запорозького. Са-
мійло Іванович Самусь публічно 
відмовився від титулування 
«гетьман Війська Запорозького 
Його Королівської Милості» та 
був обраний «гетьманом Україн-
ським». Самусь заявив, що при-
пинить боротьбу тільки тоді, 
коли «по всій Україні, від Дніпра 
до Дністра і вгору до річки Случа 
не буде ноги лядської». Очевид-
но, що саме на цій раді наддні-
стрянські козаки Ханської Украї-
ни в особі колишнього ханського 
гетьмана (адже на цей час посаду 
вже мали скасувати) Петра Іва-
ненка (Сулими) і старшини під-
тримали повстанців і передали 
свої клейноди Самійлові Самусю.

ОМРІЯНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
15 червня 1704 року під Паво-

лоччю гетьман С. Самусь зрікся 
булави на користь «Вельможного 
Й[ого] М[илості] Пана Гетьмана 
Мазепи», і його призначили бо-
гуславським полковником. Ціка-
во, що полковником брацлав-

ським Іван Мазепа призначив 
Григорія Іванового Іваненка, ко-
лишнього полковника дубосар-
ського, сина колишнього гетьма-
на Ханської України Івана Бага-
того Іоненка4. Ханська Україна 
перебувала у складі об’єднаної 
України під булавою «гетьмана 
обох сторін Дніпра» Івана Мазепи 
в 1704-1708 рр.

Гетьман Мазепа в ці роки зміц-
нив укріплення Білої Церкви, пе-
ревіз сюди частину гетьманських 
клейнодів і своїх скарбів. З огля-
ду на те, що рід Мазеп походить із 
Білоцерківщини, можна припус-
тити, що за прикладом Хмель-
ницького він планував зробити 
тут, у власному родовому гнізді, 

постійну резиденцію гетьмана й 
українського уряду. Проте події 
1708-1709 років обірвали ці мрії 
Мазепи…

Коли польський союзник коро-
ля Швеції Карла XII Станіслав 
Лещинський став погрожувати 
нападом на Україну, Мазепа звер-
нувся по допомогу до Петра I. Під 
час військової наради у Жовкві 
гетьман Мазепа попросив у царя 
надати йому для оборони кордо-
нів України 10 тисяч московських 
солдатів. На це сюзерен відповів 
васалові, що «не тільки 10 тисяч, 
а й десять чоловік не можу дати; 
як можете самі бороніться». Так у 
гетьмана з’явився формальний 
привід для реалізації таємних на-

мірів про відокремлення Геть-
манщини. Цар порушив зобо-
в’язання обороняти Україну від 
«ненависних поляків», що було 
основою всіх українсько-москов-
ських угод із 1654 року.

СОЮЗ ЗІ ШВЕДАМИ
28 жовтня 1708-го, коли Карл 

XII, який ішов на Москву і через 
проблеми з продовольством за-
вернув в Україну, Мазепа підпи-
сав із ним союзницьку угоду. 
Зміст угоди 1708 року в переказі 
Пилипа Орлика такий: Україна і 
землі, до неї прилучені, мають 
бути вільними й незалежними; 
король шведський зобов’язується 
оберігати їх від усіх ворогів; зо-
крема, король має вислати туди 
негайно помічні війська, коли 
буде потреба та коли цього дома-
гатимуться гетьман та його ста-
ни (Etats). Усе завойоване на тери-
торії Русі, але колись належне 
руському (українському) народо-
ві, слід повернути до Князівства 
українського; Мазепа мав бути 
князем українським або гетьма-
ном довічним; після його смерті 
генеральна рада («стани») мала 
обрати нового гетьмана; король 
шведський не мав права привлас-
нювати собі ні титулу, ні герба 
Князівства українського5.

Дізнавшись про перехід Мазе-
пи на шведський бік, москов-
ський цар Петро І дав наказ кня-
зю Олександрові Меншикову зни-
щити гетьманську столицю. Мен-
шиков увірвався з військами у ре-
зиденцію гетьмана Мазепи Бату-
рин і зрівняв її з землею. За різни-
ми даними, в результаті Батурин-
ської трагедії 2 листопада 1708 
року загинуло від 11 до 15 тисяч 
осіб незалежно від віку і статі.

Трагічна доля Батурина була 
великим ударом для української 
справи. Шведський учасник по-
ходу 1708-1709 рр. полковник граф 
Ілленштієрна писав: «Мордуван-
ня, яке тут (у Батурині) було вчи-
нене, навело такий жах на цілу 
країну, що не тільки більша час-
тина України, а в тому числі й ті, 
що з прихильності до шведів зва-
жилися були на повстання, зали-
шилися по своїх домах, а й пере-
важна кількість війська, що при-
йшло до шведів з Мазепою, пере-
йшла до ворога, а це викликало у 
нас великі недостачі і перешкоди 
в усіх наших пізніших акціях». 
Вірними Мазепі залишилися зна-
чна частина правобережного ко-
зацтва (зрадив його лише Біло-
церківський полк), Полтавський 
полк на Лівобережжі (полков-
ник – генеральний бунчужний 

Федір Мирович) і Запорозька Січ 
на чолі з Костем Гордієнком.

Усі засоби терору, психічного і 
фізичного – пропаганду, обіцянки 
й погрози, обрання нового «сепа-
ратистського» гетьмана, цивільні 
церемонії й церковні обряди-ана-
феми, зневагу і знущання, кари в 
різноманітних формах й найжор-
стокіші для уяви тортури і страти, 
меч і вогонь – усе кинула Москва 
в 1708 році проти гетьмана Мазепи 
та його однодумців, а заразом і 
проти всіх прагнень українського 
народу до волі й незалежності. І 
це залишилося залізною традиці-
єю московського імперіалізму аж 
до нинішнього ХХІ століття.

У травні 1709 року московські 
війська здійснили чергову караль-
ну експедицію: знищили багато 
українських поселень на Лівобе-
режжі й зруйнували Запорозьку 
Січ. Нарешті 27 червня 1709 року 
відбулася Полтавська битва. Пе-
реможцем у ній вийшла Московія, 
у результаті чого провалилися 
плани Швеції підпорядкувати 
собі Північну Європу. Втікаючи 
після поразки від переслідування 
московської кінноти, Мазепа і 
Карл XII знайшли притулок у Хан-
ській Україні. У ніч з 21 на 22 ве-
ресня 1709 року біля міста Бендери 
у селі Варниця Іван Мазепа помер. 
Тут його і поховали. Згодом пере-
поховали в кафедральному соборі 
монастиря св. Георгія у Галаці.

За гетьманом до Ханської 
України пішли близько 50 провід-
них представників старшини, 
майже 500 козаків із Лівобережжя 
та понад 4 тисячі січовиків6. Це 
була сила, яка очолила подальшу 
боротьбу за державну незалеж-
ність Війська Запорозького.

1 Чухліб Т. Козаки і Монархи. Між-
народні відносини ранньомодер-
ної Української держави 1648–
1721 рр. – 3-тє вид., випр. і до-
повн. – К. : Видавництво імені 
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ки – К. : Вид. дім «Києво-Могилян-
ська Академія», 2004. – С. 131.

3 Окипшевич Л., Центральні устано-
ви України-Гетьманщини XVII–
XVIII ст., ч. II. Рада Старшини. – 
Київ, 1930. – С. 264.
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6 Павленко С. Оточення гетьмана 
Мазепи: соратники та прибічни-
ки – К. : Вид. дім «КМ Академія», 
2004. – С. 338–339.

Іван Мазепа

СУЧАСНІ ДОСЛІДНИКИ СХИЛЯЮТЬСЯ ДО ДУМКИ, 
ЩО АКЦІЇ ПЕТРА ІВАНЕНКА БУЛИ ЧАСТИНОЮ ТАЄМ-
НОГО ЗАДУМУ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ ЩОДО ВІД-
ОКРЕМЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ВІД МОСКОВІЇ, ПРО 
ЯКИЙ ПРОВІДНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНСЬКОГО ГЕНЕРА-
ЛІТЕТУ БУЛО ВІДОМО ЩЕ З ПОЧАТКУ 1691 РОКУ. ЛИС-
ТИ ПЕТРИКА ДО ЗАПОРОЖЦІВ, ДАТОВАНІ ПЕРШОЮ 
ПОЛОВИНОЮ 1690-Х РОКІВ, МАЙЖЕ ІДЕНТИЧНІ ПІЗ-
НІШИМ ВИСЛОВАМ МАЗЕПИ, А ТЕКСТ ЙОГО ДОГО-
ВОРУ ІЗ КРИМСЬКИМ ХАНОМ 1692 РОКУ І ДОГОВОРИ 
П. ОРЛИКА З ТУРЕЧЧИНОЮ 1711-1712 РР. ТЕЖ МАЮТЬ 
БАГАТО СПІЛЬНОГО: ПІВДЕННИЙ СОЮЗНИК 
ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВТРУЧАТИСЯ У ВНУТРІШНЄ 
ЖИТТЯ, ВОЛЬНОСТІ КОЗАКІВ, НЕ БРАТИ З КУПЦІВ 
ДОДАТКОВОГО ПОДАТКУ, МИТА, СПІЛЬНО ВИСТУПА-
ТИ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ ТОЩО
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СТАН САДІВНИЦТВА ТА 
ВИНОГРАДАРСТВА У КРИМУ В 
ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ
Ще з кінця ХІХ століття садівництво та вино-
градарство у Криму були провідними галузями 
економіки. Проте після 1944 року в цих сферах 
настав справжній занепад. Про причини цьо-
го – у розлогій розвідці, що ґрунтується на до-
кументальних підтвердженнях, з циклу матері-
алів П. В. Вольвача про післявоєнний Крим. 

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ «КРИМСЬКОЇ СВІТЛИЦІ»

У метушні сліпучого со-
нячного літа, коли, відві-
давши звечора руїну гену-
езької фортеці в Судаку, 
зранку турист уже кидає 
зморене від спеки тіло до 
салону автобуса, що від-
везе його дивитися палаци 
Ялти чи печери Чатир-Да-
гу, небагатьом спадає на 
думку сповільнити темп 
життя й знайти затишок. 
А чи є він у бурхливому ку-
рортному Криму? Так, є. 
Він зовсім поруч, повз ньо-
го біжать авто з Феодосії 
на захід, він нібито зовсім 
звичайний, як оті всі при-
дорожні селища в Криму, 
в південній Україні взагалі. 
Але саме тут – серце ста-
ровинної країни, що роз-
чинилася в віках і серед 
дерев навколишніх лісів. 
Це – Старий Крим.

МАКСИМ ДУБОВ’ЯЗ 

Чи він дав своє ім’я ко-
лишній Тавриді, чи, на-
впаки, через цю назву 
півострів зафіксував 
свою сучасну якість – 

вже неважливо, колись він нази-
вався просто – Крим. Колись він, 
знехтуваний пізнім Середньовіч-
чям, ледь знову не став столи-
цею півострова. Імперія росій-
ська не одразу визначилася, де 
бути головному місту її щойно 
завойованих таврійських тере-
нів, і навіть як воно буде назива-
тися: Сімферополь, Левкополь? 
Левкополем Старий Крим був не-
довго, не прижилася тут красива 
штучна грецька назва, та й об-
ласний статус не прижився. Звід-
тоді й аж дотепер він і є заштат-
ним Старим Кримом, навіть не 
райцентром. 

Солхат – так називався він тоді, 
коли в лісистих горах навкруги те-
плилося життя зовсім окремішнє, 
і то була Вірменія Приморська. В 
торгових і портових містах того 
Криму вірменські фахівці, каме-

нярі, а також ті, чий фах сьогодні 
називається бухгалтери або еко-
номісти, були затребувані та по-
мітні настільки, що генуезькі гро-
шові папери мали досить поміт-
ний вірменський акцент. А от 
сама та Вірменія жила крихітни-

ми містечками в лісах, поблизу 
від струмочків і джерел, з яких бе-
руть початок невеличкі кримські 
ріки. Нормальні розміри цих 
міст – п’ятсот на п’ятсот кроків, 
навколо, мабуть, невеличкі поля, 
сади, городи. В лісах південно-

східного Криму, і навіть уздовж 
шосе, зрідка можна помітити за-
лишки давніх кладок каменю, – то 
є залишки доріг, що зв’язували ці 
містечка, виводили до моря, але 
здебільшого вели лісами. Збере-
глися монастирі і храми – в тій чи 
іншій стадії руйнації, деякі навіть 
діють зараз, як-от, славетний 
Сурб-Хач, а про деякі навіть не всі 
їхні прочани знають…

Тут жили й живуть нині люди, 
що цінують спокій. Серед них 
були й ті, що здобули славу, а тут 

знаходили відпочинок тілесний і 
душевний, інколи вічний. Люди 
яскравого життя вибирали собі 
затишок цієї лісової країни, ма-
буть, через підвищену чутливість 
своїх творчих душ. Зовні це ніби 
звичайне просте містечко, таке, 
що аж ніби і… якесь не кримське. 
Але це теж Крим. Старий Крим…

Фото: 
http://miroshnichenkodmitriy.blogspot.com 
http://io.ua/12052034p 
http://varta.kharkov.ua 
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СТОЛИЦЯ ЛІСОВОЇ ТИШІ
ІМПЕРІЯ РОСІЙСЬКА НЕ ОДРАЗУ ВИЗНАЧИЛАСЯ, 
ДЕ БУТИ ГОЛОВНОМУ МІСТУ ЇЇ ЩОЙНО ЗАВОЙО-
ВАНИХ ТАВРІЙСЬКИХ ТЕРЕНІВ, І НАВІТЬ ЯК ВОНО 
БУДЕ НАЗИВАТИСЯ: СІМФЕРОПОЛЬ, ЛЕВКОПОЛЬ? 
ЛЕВКОПОЛЕМ СТАРИЙ КРИМ БУВ НЕДОВГО, НЕ 
ПРИЖИЛАСЯ ТУТ КРАСИВА ШТУЧНА ГРЕЦЬКА  
НАЗВА, ТА Й ОБЛАСНИЙ СТАТУС НЕ ПРИЖИВСЯ. 
ЗВІДТОДІ Й АЖ ДОТЕПЕР ВІН І Є ЗАШТАТНИМ 
СТАРИМ КРИМОМ, НАВІТЬ НЕ РАЙЦЕНТРОМ

НЕВІДОМІ КУТОЧКИ 


