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Уже кілька років по-
спіль громадська ор-
ганізація «Вікімедіа-
Україна», яка опіку-
ється, серед іншого, 
всесвітньо відомим 
проектом Вікіпедія, 
проводить конкурс 
світлин з метою на-
повнення свого Вікі-
сховища найкращи-
ми зображеннями. 
Минулого року в спе-
ціальній номінації 
конкурсу «Вікі лю-
бить пам’ятки» пере-
могли фотороботи 
київського майстра 
Івана Сідловського. 
Урочисту церемонію 
з передачі автором 
свого доробку до Ві-
кісховища було про-
ведено 15 березня в 
Національному за-
повіднику «Софія 
Київська». Як розпо-
вів автор, роботи ці 
було створено 2008 
року в складній су-
часній техніці фото-
зйомки. Ця техніка 
вимагає потрійної 
експозиції сюжету з 
подальшим зведен-
ням трьох зображень 
в одну світлину. А 
натурою для цих ро-
біт були ландшафти 
славетної генуезької 
фортеці в кримсько-
му місті Судаку.

МАКСИМ ДУБОВ’ЯЗ

Тож разом з представ-
никами Вікімедії 
дарунок приймали 
Олександр Джанов 
та Олександр Фар-

бей. Перший – старший нау-
ковий співробітник Націо-
нального заповідника «Со-
фія Київська», його наукова 
діяльність безпосередньо 

пов’язана з дослідженнями 
історії Криму та саме Суда-
ка. Другий – директор Су-
дацької фортеці, філії «Софії 
Київської». «Колишній ди-
ректор», – відрекомендувала 
його ведуча. «В екзилі!» – ви-
правив її Олександр Михай-
лович. Це був гіркий жарт, бо 
немає такої посади – «дирек-
тор в екзилі». Але насправді 
він є, той «екзил», бо вже чет-

вертий рік Українська дер-
жава не в змозі проводити 
дослідження, міжнародні на-
укові конференції і належні 
реставраційні роботи. 

Судак, як і весь Крим, 
опинився в вакуумі міжна-
родної науки. У рамках про-
веденого заходу в Націо-
нальному заповіднику «Со-
фія Київська» було опри-
люднено цілу низку нових і 

маловідомих історичних 
фактів, над вивченням яких 
продовжують працювати 
вчені на материку. 

Адже за останні три роки 
в житті пам’ятки архітекту-
ри, якій напередодні анексії 
Криму було запропоновано 
узгодити умови долучення 
до пам’яток ЮНЕСКО, з’яви-
лися загрозливі тенденції. 
Після того, як кримську фі-

лію «Софії Київської» було 
зухвало проголошено «объ-
ектом культурного наследия 
федерального значения», 
вона отримала нового «ди-
ректора». Вимушені були 
піти наукові співробітники, 
замість яких до штату набра-
ли місцевих екскурсоводів, 
краєзнавців тощо. Але най-
гірше, що розпочато «рестав-
рацію». Башти вдяглися лі-
сами… але, як свідчать фа-
хівці, скоріш за все роботи 
ведуться або навмання, або 
за планом реставрації, узго-
дженим ще за радянських 
часів, тим самим, що через 
численні нарікання фахівців 
був свого часу хоч і з запіз-
ненням, а призупинений. 
Олександр Михайлович, роз-
повідаючи про ці прикрі 
речі, у відповідь на запитан-
ня про сучасний стан речей 
не став далі продовжувати 
цей скорботний список.

Присутні почули з вуст 
Олександра Джанова наси-
чений нарис з історії давньо-
го міста на березі Чорного 
моря. Доповідач навів послі-
довність вивчених фактів з 
прямих та дотичних джерел, 
відомих і нещодавно тільки 
відкритих. Найдавніша істо-
рія міста постала з них пере-
конливою, аргументованою, 
інформативною та напрочуд 
багатою!
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ЧИ ВСТОЇТЬ СУДАЦЬКА ТВЕРДИНЯ?
З ГЛИБИНИ ВІКІВ
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Саме так, через 20 років після 
того, як було ухвалено Кон-
ституцію України, принаймні 
три статті в якій вимагали 
окремих законів про корінні 
народи та національні менши-
ни, справу цю зрушено з мерт-
вої точки. Власне, перший за-
конопроект було розроблено 
ще тоді, 20 років тому, але чо-
мусь він не дійшов навіть до 
порядку денного. 

ОЛЕКСАНДР ЯРОШЕВСЬКИЙ

Д епутати – не боги, на на-
шому не-Олімпі виру-
ють такі ж пристрасті, 
що й серед посполитих. 
Відповідно, тематика 

означеної групи питань оповита 
хмарою забобонів, страхіть і пере-
сторог. І, попри зусилля фахівців, 
інерція сильніша. Інерція і необізна-
ність. Як зауважила Наталя Белі-
цер, ідею створити посібник задля 
просвіти бодай народних депутатів 
висунув наприкінці позаминулого 
року активіст Вельдар Шукурджи-
єв. Саме Вельдарові першому дяку-
вала пані Наталя, авторка книги 
«Кримські татари як корінний на-
род: історія питання і сучасні реа-
лії», яку було презентовано 18 берез-
ня в «Кримському домі».

Мустафа Джемілєв написав пе-
редмову, і це, як зазначила авторка 
книги, тільки один з моментів по-
тужної підтримки проекту від лідера 
кримськотатарського народу. Пре-
зентація видання – це завжди явле-
ний потік вдячності автора тим, хто 
був поруч та допомагав. Серед тих, 
чия допомога була важливою, пролу-
нали імена Андрія Щекуна, Олексія 

Скорика, Зареми Озенбаш, Арсена 
Жумаділова, Сергія Громенка й ав-
тора дизайну книги Рустема Скібіна. 
Згадано було також про потужну ро-
боту команди Юлії Тищенко напри-
кінці 90-х, коли справу майже вдало-
ся знову зрушити з місця…

Обговорення книги на презентації 
було предметним, були конкретні 
пропозиції, як-от, необхідність ан-
гломовного видання книги, бо світ 
про нас знає і думає набагато менше, 
ніж ми собі уявляємо. Автор книги 
висловила думку, що таке видання 
мусить мати дещо інший текст, що 
заперечив автор передмови. У розви-
ток теми також було запропоновано 
перекласти книжку азербайджан-
ською та турецькою. Певні сумніви 
щодо доцільності російського пере-
кладу було подолано тезою, що це 
необхідно не стільки для ознайом-
лення співчутливих росіян, скільки 
заради залучення російськомовних 
кримських патріотів.

Серед численних виступів учасни-
ків заходу, може, найбільш різко 
пролунала репліка від дипломата 
Ігоря Турянського: чому подію про-
ігнорували МЗС, Мінінформ, Мін-
ТОТ? Тож з’яви лись думки, хто і як 
має терміново отримати книгу. 
Щодо народних обранців, то і Муста-
фа Джемілєв, і Рефат Чубаров, який 
також був присутній на заході, запев-
нили зібрання, що докладуть макси-
мум зусиль задля поширення книги 
серед своїх колег у парламенті.

Мабуть, різною мірою, але ко-
жен з присутніх на презентації міг 
відчути себе бодай трохи причет-
ним до наближення деокупації 
Криму, на чому закцентував увагу 
директор ДП «Кримський дім» Ах-
тем Сеітаблаєв.
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ЛІКНЕП ДЛЯ ДЕРЖАВИ

КОРІННІ НАРОДИ

ВІКТОР МЕРЖВИНСЬКИЙ

Д ля 11-річної Христини Михайли-
ченко і її сім’ї мистецтво стало 
життєвим кредо. Музика зроби-
ла Христину знаною постаттю не 
лише в Україні, а й у світі. Обда-

рованість дівчинки разом із драматизмом 
долі сім’ї Михайличенків є причинами під-
вищеної уваги до юної піаністки. Ці фактори 
стали основою для написання статей, ство-
рення репортажів і документальних фільмів. 
Презентація однієї із таких робіт – докумен-
тального фільму «Христина. Кримське 
соло» – відбулася в Києві 16 березня. Над філь-
мом працювала творча команда «Крим.Реа-
лій», кримського проекту української служ-
би «Радіо Свобода». Щодо концепції презен-
тованої документальної стрічки, то автори 
фільму зазначили: «Історія Христини та її 
сім’ї показує, як українці драматично, але 
гідно переборюють біди, що випали їм через 
окупацію рідної землі».

Під час презентації Володимир Притула, 
автор ідеї створення стрічки, підкреслив, що 
одне із основних завдань фільму – популяри-
зація хисту Христини Михайличенко. Автори 

старалися закцентувати увагу на тих ключо-
вих моментах, які вплинули на формування 
творчого феномена Христі (такій формі нази-
вання віддавав перевагу Геннадій Михайли-
ченко, батько дівчинки, в спілкуванні україн-
ською), тому композиція фільму цілком під-
порядкована розкриттю його концепції.

При перегляді стрічки в око впали кілька 
проблем, що залишилися за кадром, але про які 
не можна мовчати. Перш за все, це буденні про-
блеми, що створюють дискомфорт для належ-
ного розкриття юного таланту. Чи не найяскра-
вішою ілюстрацією цього є проблеми з форте-
піано. Дівчинка не має сьогодні нормального 
інструмента, який би задовольняв потреби 
юної піаністки. Пані Наталя, мама Христини, 
підкреслила, що завдяки журналістам вдалося 
звернути увагу громадськості на цю проблему: 
«У нас вже є два меценати, які готові придбати 
рояль для Христини: перша – переселенка з 
Криму Оксана Новікова, яка зараз мешкає у 
Львові і відкрила там домашню пекарню та 
кав’ярню «Кримська перепічка» (Оксана зате-
лефонувала мені перед Новим роком і сказала, 
що я буду вашим першим меценатом. Про про-
блеми з інструментом для Христини вона ді-
зналася з преси), другий меценат – це «Крим.
Реалії», які днями виділили вагому суму на ку-
півлю інструмента» (варто додати, що завдяки 
«Крим.Реаліям» тема Христини Михайличен-
ко постійно перебуває в інформаційному полі).

Сім’я Михайличенків – це зразок стоїциз-
му. Попри значні проблеми, п. Наталя вкла-
дає в Христину не лише себе, а й жертвує біль-
ше: «Я одна працюю з трьома дітьми, і Хрис-
тина забирає 85% мого часу». Однозначно, що 
така інвестиція мало кому під силу, вона ви-
кличе неоднозначні суспільні оцінки. Але 
лише той, хто живе мистецтвом, з ним і в ньо-
му, ладен пожертвувати собою заради нього, 
зможе вписатися в його історію. 

Загальновідомим є твердження, що мисте-
цтво поза часом, поза простором, але навряд 
чи хтось заперечить, що митці й таланти на-
роджуються в національних середовищах, які 
безпосередньо впливають на їхній світогляд 
і творчість. Про неабиякий хист Христини 
Михайличенко нині говорять далеко за межа-
ми України, маленька піаністка репрезентує 
нашу державу на різноманітних міжнарод-
них конкурсах, от тільки в Україні долею мис-
тецтва і творчих особистостей переймаються 
не належні державні установи, а переважно 
небайдужі люди. Важко тут не погодитися з 
Наталею Михайличенко, яка зазначила, що 
«на культуру не можна збирати копійками, у 
культуру треба вкладати, і тоді, буквально 
через п’ять років, ми не впізнаємо Україну».
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ЖЕРТВА МИСТЕЦТВУ
Що ми готові покласти на олтар мистецтва? Здавалося б, для людини 
ХХІ століття це питання мусить бути риторичним. На жаль, цивілізаційні до-
сягнення і пришвидшений темп сучасного життя що далі, то більше дистан-
ціюють нас від класичного мистецтва. Відомо, що мистецтво потребує чима-
лих жертв: часу, коштів, енергії, яких у людини традиційно бракує. Людина 
знаходить сто сотень нагальних справ, серед яких класичне мистецтво не 
завжди є пріоритетним. Тому й не дивно, що опозиція між мистецтвом кла-
сичним і масовим лише увиразнюється. Зрозуміло одне: як і раніше, класич-
не мистецтво сьогодні залишається справою елітарною, справою обраних.
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Про Володимира 
Шияна і Ольгу Грушко 
можна розповідати 
довго. Колись вони 
передплачували 
«Кримську світлицю» і 
дописували туди. Тож 
за звичкою сприймаю 
їх як кримчан, хоча ко-
ріння у обох донецьке. 
Непосидючі, праце-
любні, патріотичні. 
Непохитні у своїх пе-
реконаннях, хоча доля 
підкинула їм випробу-
вань по максимуму. 
Інколи дивуюся: звід-
ки ж у них сили бе-
руться витримати все? 
Може, любов до жи-
вопису виручає? 

СЕРГІЙ ЛАЩЕНКО

Схоже, що саме 
так. Вони є учас-
никами об’єд-
нан ня художни-
ків Донеччини 

«Натхнення». Володимир 
Шиян до того ж має звання 
майстра образотворчого 
мистецтва. Працює у стилі 
постімпресіонізму, є послі-
довником української шко-
ли живопису, яскравими 
представниками якої вва-
жаються неперевершені 
Петро Левченко та Сергій 
Васильківський. 

Володимир і Ольга бра-
ли участь у багатьох ви-
ставках у різних містах 
України. Їхні твори перебу-
вають у колекціях поціно-
вувачів українського живо-
пису як в Україні, так і за її 
межами, зокрема, у Фран-
ції, Швейцарії, Росії... 

Варто згадати персо-
нальні виставки Володими-
ра Шияна у Донецьку: «Жи-
вопис» (2007), «Барви рідно-
го краю» (2009), «Донеччи-
на – Крим. Барви рідного 
краю» (2011). Ольга Грушко 
мала дві персональні ви-
ставки графіки «Моя Вкра-
їна» у 2011 році. 

У 2013 році вони брали 
участь у міжнародному пле-
нері «Море. Квіти. Храми» у 
Херсонесі, який уже був під 
захистом ЮНЕСКО, і де за-
лишилися відібрані пейзаж-
ні роботи. У вересні 2013 
року відбулася персональна 
ретроспективна виставка у 
галереї «Південний Ермі-
таж», яка мала виразний 
український присмак. 

* * *
Але то було раніше, у 

«мирні» часи. Після того, як 
чорні хмари згустилися над 
півостровом, подружжя ви-
мушене було покинути 
Крим. Вирішили їхати туди, 
куди вервечкою потяглися 
найактивніші українські па-
тріоти з окупованих терито-
рій. Тобто в Галичину, подалі 
від «русского мира». Я не-
одноразово зустрічав Воло-
димира та Ольгу у мальовни-
чих закутках Івано-Франків-
ська – звісно, з фарбами і 
мольбертом. Колись писали 
кримські пейзажі, тепер пи-
шуть галицькі. Ніби й неба-
гато таких «переміщених» 
художників у наш час, мож-
на було б і заопікуватися 
ними, але чомусь журналіс-
ти нечасто пишуть про Воло-
димира Шияна і Ольгу Груш-
ко. Бракує нашим непохит-
ним українцям-східнякам 
уваги суспільства… Патріо-
тично налаштовані біженці у 
будь-якій точці України по-
винні б мати і захист, і жит-
ло, і пристойну роботу, і 
щиру повагу. Це оптимальна 
стратегічна установка, яка у 
більшості випадків порушу-
ється. На жаль. А тут же спра-
ва не лише у їхній «доне-
цькості» чи «кримськості». 
Вони ще й дивовижно праце-
любні. Якось я запитав Воло-
димира, яка у нього продук-
тивність праці? Виявляється, 
може написати до трьох етю-
дів на день – і це з натури! 
Він – неперевершений кольо-
рист, тому роботи Володими-
ра Шияна здаля притягують. 
Відразу уявляєш себе чи в со-
нячному Криму на березі 
Чорного моря, чи над гір-
ським потоком у Карпатах.

* * *
Вже в Івано-Франків-

ську вони зробили спільну 
з місцевими художниками 
виставку: «У нас єдина 

доля, ім’я їй – Україна». У 
2015 році вона експонува-
лася у Бережанах, Галичі, 
Калуші, Долині. Того ж 
року відбулися чудові пер-
сональні виставки у філар-
монії («ГАРМОНІЯ КО-
ЛЬОРУ») та в обласній 
книгозбірні ім. Івана Фран-
ка («КОЛІР»). А у 2016 році 
у Національній Спілці ху-
дожників України була ви-
ставка «МАЛЯРСТВО» 
(103 роботи), «КОЛЬОРО-
ВИЙ СВІТ» у Бастіоні та 
«КВІТИ СОНЦЯ» у Ресто-
рації Мулярових. У 2015 
році брали участь у благо-
дійних аукціонах у Львові 
та Дніпрі, а у 2016 році – в 
Івано-Франківську.

* * *
Втім, художників турбує 

не лише власне благопо-
луччя. Попри труднощі, в 
Івано-Франківську жити 
все-таки можна. У набагато 
гіршому становищі опини-
лися ті українці, які в силу 
різних обставин не можуть 
покинути півострів. Ольга 
Грушко із сумом каже: «У 
нинішніх умовах українці 
Криму приречені на асимі-
ляцію та повільне вимиран-
ня. Хоч їх тут (неофіційно, 
звичайно) буде близько 
50%... На кожному кладови-
щі це видно по прізвищах. 
Звісно, і кримським тата-

рам несолодко в Криму, але 
вони згуртованіші, і за них 
частіше заступається між-
народне співтовариство. А 
українців по-одному ви-
смикують, і ніхто про це не 
знає… Також не можна ска-
зати, що усі місцеві росіяни 
задоволені. Навіть ті севас-
топольці, які дружно бігли 
на референдум, тепер від-
чувають певний диском-
форт. Адже в Крим пересе-
лилося кількадесят тисяч 
мешканців із російської 
глибинки. І як тепер севас-
топольцям вислуховувати 
повчання корінних тамбов-
ців чи пензенців? Мовляв, і 
це ви робите не так, і тут ви 
не праві… Виявляється, у 
приїжджих свої уявлення 
про ієрархію. Тих кримчан, 
які довго жили «під хохла-
ми», вони вважають людь-
ми другого сорту. Тож і ко-
рінні кримчани зробили на-
лежні висновки: «Да, мы – 
русские, но… другие».

* * *
Опосередковано про це 

свідчать зміни у ставленні 
до художників. Якщо в 2014 
році їх ледь не собаками 
травили, ФСБ викликали, 
пропонували виселитися, 
виїхати геть з Севастополя, 
називали «націоналіста-
ми», «неонацистами» та 
«фашистами», то в 2015 році 
реакція була вже стримані-
шою. Сусіди лише холодно 
поцікавились: «Чего вы 
сюда приехали?». В наступ-
ному 2016 році зустріли зна-
чно примирливіше: «О-о, с 
приездом!». Володимир і 
Ольга жартують: «Якщо 
так піде й далі, то у 2017 
році нас уже хлібом-сіллю 
зустрічатимуть!».

* * *
Тепер Володимир Шиян і 

Ольга Грушко найбільше 
шкодують за роботами, які 
залишилися в окупованому 
Криму. Адже на них – до 
болю рідні пейзажі, написа-
ні з натури. «Ми б дуже хоті-
ли зробити тут суто «крим-
ську» виставку, – кажуть ху-
дожники. – Щоб презентува-
ти саме кримські пейзажі, 
щоб постійно нагадувати 
суспільству про окупова-
ний півострів. Не можна за-
бувати про Крим!».
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Останні новини з Сім-
ферополя нагадали 
діалог між персона-
жами фільму «Стра-
чені світанки» – се-
кретарем партійної 
організації та лейте-
нантом НКВС, якому 
перший давав дору-
чення з виселення 
українців до Сибіру. 
«Нема там нормаль-
них. Ти бував у їхніх 
хатах? Хрести, ікони, 
Шевченко...» – про-
мовляє комуністич-
ний функціонер, і на 
зауваження лейте-
нанта, українця за по-
ходженням, що Коб-
заря у школі вивчали 
всі, відповідає: «В них 
інакший Шевченко. Їм 
до нашого батька Та-
раса йти і йти».

СЕРГІЙ КОНАШЕВИЧ

«Д аремно наші 
діди їх у 1940-
1950-х рр. не 
добили», – 
відгукується 

про українців у подібному 
тоні член «Президії Думи 
Російської громади Криму» 
Євген Костильов, який за су-
місництвом є діячем 
«Асамблеї слов’янських на-
родів Криму» (АСНК). Ця 
нещодавно створена органі-
зація покликана об’єд нати 
на півострові етнічних укра-
їнців, росіян, білорусів та 
«казаків» (цей «етнос» на 
півострові з’явився після 
«визволення від України»).

9 березня 2017 року в Сім-
ферополі з дозволу місце-
вої «влади» та під патрона-
том АСНК відбувся захід з 
нагоди 203-ї річниці наро-
дження Тараса Шевченка. 
Урочистостей як таких у 
цей святковий для україн-
ців день Крим не побачив – 
хіба що традиційну для Ро-
сії казармову «відбуваль-
щину» «для галочки», з ши-
куванням у шеренгу і по-
кладанням квітів до па-
м’ят  ника за командою. Про-
те у «провладній» організа-
ції «Українська громада 
Криму» («УОК») перекона-
ні: «Проведення подібних 
заходів, що вже стали тра-
диційними у республіці, до-
зволить на прикладі життє-
вої стійкості письменника 
розвивати в молодого поко-

ління (майже не презенто-
ваного на заході – авт.) мо-
ральні якості та людську 
гідність».

Цими днями під час вру-
чення Шевченківської пре-
мії президент Петро Поро-
шенко нагадав, що в Криму 
перед його російською оку-
пацією «свідомі українці 
збиралися біля пам’ятників 
Тарасу Шевченку, а про-
московські і московські 

наймити та агенти – біля 
пам’ятників Леніну». «По-
дивіться, які різні світи, різ-
ні цивілізації – Шевченко і 
Ленін. Упевнений, і сьогод-
ні знайдуться сміливці-па-
тріоти, які в цей день на 
окупованій території при-
йдуть до нього», – наголо-
сив Глава держави.

Справді, у найбільших 
містах Криму, де ще зали-
шилися пам’ятники Шев-

ченкові (попри заклики 
полум’яних патріотів «отє-
чєства» ліквідувати їх), 
біля їхніх постаментів не-
байдужі громадяни по-
одинці залишали букети – 
часто складені з синьо-жов-
тих квітів. Одну з таких 
композицій, прикрашену 
стрічкою з написом «З річ-
ницею – від українців», біля 
погруддя Кобзаря у Сімфе-
рополі залишили активісти 

місцевого Українського 
культурного центру, які на-
передодні отримали відмо-
ву від міської «адміністра-
ції» у погодженні проведен-
ня заходу та «попереджен-
ня про відповідальність за 
екcтремістську діяльність» 
від місцевих поліціянтів.

Повертаючись до слів 
пана президента, слід від-
значити й те, що «промос-
ковські наймити» у серці 
Криму вже третій рік збира-
ються й біля пам’ятника 
Шевченкові, який перебуває 
під цілодобовим наглядом 
поліціянтів і відеокамер як 
«особливо небезпечний 
українець»: такої «шани» 
поет не мав і за життя. І 
цими днями у Сімферополі 
буквально на відстані кіло-
метра знаходили вияв цін-
ності двох різних світів. У 
вцілілому кафедральному 
соборі Української право-
славної церкви Київського 
патріархату після літургії 
відбувалася панахида за 
українським національним 
пророком – біля вцілілого 
пам’ятника Шевченкові «ря-
джені українці» під баян у 
блюзнірській манері вико-
нували «Ой чий то кінь сто-
їть». В українському храмі 
від щирого серця читалися 
вірші Шевченка і про Шев-
ченка – у парку його імені 
«партійні активісти» казен-
ним тоном розповідали про 
його «малоросійство».

«Російським чи україн-
ським митцем є Тарас Шев-
ченко? На це запитання ка-
тегоричну відповідь має 
лише окупована бандерів-
цями Україна (!). А ми з 
вами знаємо, що Шевчен-
ко – це здобуток усіх сло-
в’янських народів. Понад 20 
творів Шевченко написав 
російською мовою, деякі 
(!) – українською. Мешкав 
він і в Малоросії (!), але по-
тім вже у північній столиці 
Росії – Санкт-Петербурзі. 
Бажав єдності та згуртова-
ності всій російській землі 
(!)», – заявив Костильов біля 
пам’ятника Кобзареві. 
«Чиїм є Тарас Шевченко? 
Чи є він засновником сучас-
ної української мови? (Про-
довжувачем традиції – 
так, але «засновником» вва-
жається Іван Котлярев-
ський – авт.). Безліч міфів 
нам розповідали за роки 
бандерівської окупації 

Криму. Зрештою, все вияви-
лося прозаїчнішим. Шев-
ченка з кріпаччини викупи-
ли представники росій-
ської інтелігенції коштом 
цариці (міф, спростований 
давно і не раз – авт.). Тво-
рив він, користуючись тра-
диційною кириличною 
абеткою з літерами "Ы" та 
"Ять" (альтернативні до 
«гражданки» варіанти 
«української» графіки 
з’являться пізніше – авт.). 
Розмовляв як російською, 
так і українською (втім, іс-
тинне ставлення до першої 
мови легко відшукати в 
епістолярній спадщині 
митця – авт.). Отже, діли-
ти Кобзаря ми не будемо. 
Він був і залишається вели-
ким слов’янським письмен-
ником, поетом і драматур-
гом», – «поставив крапку» 
він наступного дня у 
Facebook (цей текст на сво-
їй сторінці поширила й 
«УОК»), спробувавши себе в 
амплуа «мистецтвознавця» 
радянських часів. На дода-
чу він похвалився, що «не 
дав бандерівським окупан-
там України "поділити" 
Шевченка і привласнити 
його спадщину». З огляду 
на подібні заяви дивно про-
лунала сентенція «головно-
го білоруса Криму» Романа 
Чегринця про те, що «крим-
ські слов’яни не роздмуху-
ють шовінізм і ксенофобію, 
як у деяких окремо взятих 
сусідніх державах».

Підкреслення за кож-
ним словом «значущості 
Шевченка для слов’янсь-
кого світу», його «неоцінен-
ного внеску в розвиток ду-
ховно-національного жит-
тя сло в’янських народів» і 
«нерозривного зв’язку 
творчості зі столітніми 
сло в’янсь кими традиціями 
нашого "отєчєства"» (як 
тут не згадати Шевченко-
ве «Раби отєчєства чужо-
го!» – авт.) та нівелювання 
Кобзаря як національного 
українського генія зайвий 
раз дає привід говорити 
про те, що в «дозволеної» 
«української громади Кри-
му», яка цурається всього 
українського і зневажає 
його, не лише «інакший 
Шевченко»: її представни-
ки уособлюють інший світ, 
у якому нема місця істин-
ним українським духо-
вним цінностям.

«В НИХ ІНАКШИЙ 
ШЕВЧЕНКО»...

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ
«Українська громада Криму»: біля пам’ятника Шевченкові у Сімферополі. У центрі – типовий українець 
у типовому українському одязі з типовим українським музичним інструментом. 09.03.2017

Квіти біля пам’ятника Тарасові Шевченкові 
у Сімферополі. 09.03.2017

«В одну шеренгу стройсь! Цветы к памятнику – 
возлагай!»: «асамблея слов’янських народів» біля 
пам’ятника Шевченкові у Сімферополі. 09.03.2017
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ПЕТРО ВОЛЬВАЧ, 
ГОЛОВА КРИМСЬКОЇ 
ФІЛІЇ НТШ, ДІЙСНИЙ 

ЧЛЕН НТШ, АКАДЕМІК 
УЕАН, ЧЛЕН НСПУ, 

ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ 
НАУКИ І ТЕХНІКИ 

КРИМУ

З наявних у області 
552 промислових 
підприємств у 1953 
році план випуску 
валової продукції 

ледь виконали лише 427. Се-
ред них високу питому вагу 
(44%) складали підприєм-
ства харчової промисловості.

Керченський металургій-
ний комбінат, який до війни 
мав 3 доменні печі, до почат-
ку 1954 року так і не був відро-
джений. На ньому працював 
лише ливарний цех, але і він 
випускав переважно друго-
рядну продукцію. На момент 
передачі Криму Україні Кок-
сохімічний завод ім. Кірова у 
місті також не був відбудова-
ний. У Керчі працював лише 
Комиш-Бурунський залізо-
рудний комбінат.

Підтвердженням катастро-
фічного занепаду у житлово-
му будівництві навіть у ку-
рортних містах є зізнання 
першого секретаря Євпато-
рійського райкому партії Кру-
гляка: «У місті після війни 
жодного квадратного метра 
житла не було збудовано, хоч 
це нам увесь час обіцяли».

Різкий спалах захворю-
вання на дизентерію у крим-
чан та відпочивальників 
улітку 1954 року змусив уже 
українську владу зайнятися 
вивченням санітарного ста-
ну Південнобережжя в зоні 
кримських курортів. У довід-
ці Кримського обкому КПУ, 
надісланій до ЦК КПУ у серп-
ні 1954 року, зазначалося: 
«Курортні міста та селища 
хоч і мають каналізацію, але 
у них всюди відсутні очисні 
споруди. Через це стічні води 
без очищення випускаються 
в море біля самого берега, а у 
місті Феодосія – на самому 
міському пляжі. А в Євпато-
рії каналізація взагалі від-
сутня і каналізаційні води 

зливаються у поверхневий 
шар ґрунту, від чого забруд-
нюються артезіанські води».

Укладачі довідки конста-
тують, «що забруднення моря 
в зоні курортів відбувається 
досить інтенсивно. Морська 
вода, за даними санепідем-
служби, містить величезну 
кількість захворювань шлун-
ково-кишкового тракту й у 
тисячі разів перевищує до-
пустимі показники».

«Кошти, які виділялися 
урядом на будівництво у міс-
тах та курортах водогонів та 
каналізації, з року в рік не 
освоювались або використо-
вувалися не за призначен-
ням». Так, у 1953 році із 2999 
тис. крб., асигнованих на об-
лаштування каналізації, 
освоєно лише 254 тис. крб. Не 
освоювалися також з року в 
рік кошти, передбачені на 
відродження важливих про-
мислових об’єктів. Це відбу-
валося головним чином через 
гостру нестачу робочих рук 
та дефіцит технічних засобів. 

Не виключено, що значну 
частину ресурсів розкрадали.

Якщо у великих крим-
ських містах у перше повоєн-
не десятиліття ще велося 
якесь житлове будівництво, 
то будівництво житла і куль-
турно-соціальних об’єктів у 
селах провадилося силами 
лише господарств та громад. 
Кардинальна відбудова 
кримських сіл та селищ роз-
почалася вже після входжен-
ня області до складу України.

Севастополь як головну 
військово-морську базу Чор-
номорського флоту відбудо-
вували більш інтенсивно. 
Але і його відроджувала пе-
реважно Україна та україн-
ський народ. Тож Севасто-
поль не лише через воєнні по-
дії, але і за внеском у післяво-
єнну відбудову міста можна 
з повним на це правом назва-
ти містом української вій-
ськової та трудової слави. На 
відбудову міста та відро-
дження Чорноморського 
флоту не лише з Союзного 
(російського), але й з бюдже-
ту України віддавалося бага-
то коштів. А найдієвішою та 
найкваліфікованішою робо-
чою силою стали примусові 
та добровільні переселенці з 
України. Але навіть попри 
величезну увагу кремлів-
ського уряду, відбудова Се-
вастополя та відродження 
ЧФ відбувалося досить по-
вільно. І це, незважаючи на 
те, що цією проблемою опіку-
вався особисто сам вождь Йо-
сип Сталін. Відомо, що у 1948 
році він інспектував не лише 
Чорноморський флот, але й 
цікавився відродженням Се-
вастополя. Саме це і спонука-
ло союзний уряд прийняти у 
жовтні 1948 року постанову 
«Про заходи по прискоренню 
відбудови Севастополя». На 
виконання цієї постанови 
прислужливе кремлівське та 
місцеве кримське чиновни-
цтво спрямувало майже всі 
матеріально-технічні засоби 
та фінансові ресурси, які пе-
редбачалось витратити на 
відродження всього Криму. 
Безумовно, що значну частку 
витрат «кремлівські мудре-
ці» переклали на плечі Укра-
їни та українського народу. Її 

економіка, металургія, ма-
шинобудування та будівель-
ні галузі і людські ресурси 
значною мірою були залуче-
ні до повоєнної відбудови Се-
вастополя та Чорноморсько-
го флоту. Грошей на це не 
шкодували. Але навіть пиль-
на увага самого вождя та 
його найближчого оточення 
не вирішували сповна досить 
складну проблему відро-
дження Севастополя як го-
ловної військово-морської 
бази Чорноморського флоту. 
У листі до Голови Ради Мі-
ністрів СРСР Г. Маленкова 
від 9 квітня 1953 року Пер-
ший секретар Кримського 
обкому партії П. Титов та 
командувач ЧФ С. Горшков 
із занепокоєнням констату-
вали: «Із виділених Севасто-
полю на відбудову міста 
1176 млн. крб. за чотири 
роки освоєно лише 870 міль-
йонів. Найбільш відсталою 
ділянкою через незадовіль-
ну роботу «Россевастополь-
буду» і недостатню допомо-
гу Ради Міністрів РРФСР 
було будівництво житлових 
будинків міськвиконкому, 
об’єктів охорони здоров’я і 
культурно-освітніх закла-
дів. Для міськвиконкому не 
введено ще в експлуатацію 
35 тис. м2 житлової площі, 
не введено 226 ліжок, шкіл 
на 630 місць, два кінотеатри 
та інші об’єкти».

Ситуація в інших містах 
та районних центрах Криму 
була ще жахливішою. Отже, 
грандіозні плани й гучні обі-
цянки керівників РРФСР 
щодо швидкого післявоєнно-
го відродження півострова 
виявились провальними. 
Саме через безнадійну зане-
дбаність Кримської області 
Російська Федерація й ініці-
ювала її передачу Україні. 
Тож увесь тягар з післявоєн-
ної відбудови Криму крем-
лівські вожді досить вміло і 
підступно переклали на пле-
чі України та українського 
народу. І, нехтуючи усіма 
міждержавними та міжна-
родними договорами, Росія 
також підло і підступно вкра-
ла у лютому 2014 року в Укра-
їни вже відбудований і впо-
рядкований Крим.
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ЗМАРНОВАНЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ
(СТАН КРИМСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ)
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Ще у квітні 1952 року Рада Міністрів РРФСР ухвалила рішення «Про за-
ходи щодо допомоги міському господарству Керчі». Ним Міністерству 
морського флоту впродовж 1952 року доручалося підготувати проек-
тно-кошторисну документацію на будівництво морського вокзалу. До 
будівництва цього важливого транспортного об’єкта взялися лише піс-
ля передачі Криму Україні. Ще у 1945 році московські чиновники зби-
ралися збудувати у Керчі молокозавод. Його відповідно до ще однієї 
урядової постанови мали б збудувати у 1953 році. Але до передачі Кри-
му Україні цей важливий для міста об’єкт так і не було побудовано. Міс-
цева влада передбачала ще у 1952 році відкрити кондитерську крамни-
цю, але й цього до передачі Криму Україні не було зроблено.

Пiслявоєнний Севастополь

Пiслявоєнний Севастополь

Вiдновлення Історичного бульвару
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З 20 до 24 березня 2017 
року в Києві пройшов Між-
народний молодіжний му-
зичний проект «Борткевич 
в Україні», ініційований ас-
пірантами Національної 
музичної академії України 
ім. П. Чайковського Євге-
ном Левкуличем і Темуром 
Якубовим. Мета проекту – 
ознайомити слухачів з 
творчістю українського 
композитора Сергія Борт-
кевича, наразі більше ві-
домого за кордоном, ніж 
в Україні.

АНЖЕЛІКА ПІНЧУК

Природою Криму спо-
конвіку зачаровували-
ся митці різних сфер 
мистецтва. Адже при-
рода, як невичерпне 

джерело сюжетів, барв та нюан-
сів, приковує до себе погляди, 
слугує відрадою та пробуджує 
роздуми про життя і власне при-
значення. Проте знайомство з 
кримськими краєвидами для 
всіх відбувалося по-різному: для 
когось це була подорож за влас-
ним покликом серця, а когось 
саме життя кидало в дикий вир 
митарств. До останніх належить 
і український композитор-ро-
мантик Сергій Борткевич, який 
народився у Харкові, але волею 
долі через війни та неприйняття 
більшовицького режиму значну 
частину життя мешкав і творив 
за межами Батьківщини. 

Опинившись у вимушеній 
ізоляції від основної магістралі 
розвитку української культури, 
композитор створив власний не-
повторний пласт української 
музики. Ще за життя ноти ком-
позитора видавались у престиж-
них видавництвах Німеччини, 
Австрії та Угорщини. С. Бортке-
вич як піаніст давав сольні кон-
церти у Празі, Мюнхені, Лейп-
цизі, Будапешті, виступав як за-
прошений диригент з кращими 
європейськими оркестрами сво-
го часу. Він викладав у консер-
ваторіях Берліна, Харкова та 
Відня, а в Константинополі у 
1920 році навіть заснував власну 
консерваторію для греків та емі-
грантів з колишньої Російської 
імперії. А зараз вже до України 
з-за кордону приїжджають відо-
мі піаністи, які готові виступа-
ти без гонорарів і зіграти безко-
штовно, щоб представити твори 
композитора, це – Надєжда Вла-
єва (Болгарія-США), Павло Гін-
тов (Україна-США), Альфонсо 
Сольдано (Італія, фортепіано). 

Особливе місце в біографії 
Борткевича посідає Крим, адже 
саме ця земля стала прихистком 
для композитора та його дружи-
ни, коли 1919 року, з початком 
громадянської війни, подружжя 
Борткевичів із купою рукописів 
переїздить до Криму. Однією з 
найяскравіших творчих зама-
льовок, створених під вражен-
нями від цього краю, є сюїта для 
фортепіано «Кримські ескізи» 
(1908), де кожна з частин відо-
бражає щемливі спогади авто-
ра, пов’язані з Батьківщиною. 

Знайомство композитора з 
дикою, захопливою природою 
Кримського півострова відбу-
лося ще в дитинстві. Воно 
пов’я зане з відвідинами тітки 
Юлії в шкільні роки. Саме тоді 
Борткевич вперше побачив 
море: «Я пам’ятаю абсолютно 
чітко, що коли я побачив море 
вперше в житті із вагона потя-
га, то сльози хлинули з моїх 
очей. Море – il grande consola-
tore – великий розрадник, як го-
ворить Габріель д'Аннунціо, на-

лежить до речей, які я люблю». 
Очевидно, це враження наза-
вжди закарбувалось у пам’яті 
композитора, оскільки відобра-
ження його можна знайти на 
сторінках п’єси No. 2 «Caprices 
de la mer» (Капризи моря) для 
фортепіано. Не цурався митець 
і гірських прогулянок. Він до-
лав довгий та виснажливий 
шлях для того, щоб «в одну 
мить побачити весь південь, 
узбережжя, казковий прекрас-
ний світ, охоплений прекрас-
ною синню широкого моря». Ве-
личність гірської природи бен-
тежила і чарувала композито-
ра. Побачений неймовірної кра-
си пейзаж та відчуття, по-
в’язані з ним, втілилися у п’єсі 
No.1 «Les rochers d’Outche-Coche» 
(Скелі ущелини Уч-Кош). Було б 
дивно, якби творчу уяву Борт-
кевича оминули і східні моти-
ви, навіяні півостровом. Як ви-
словився сам композитор: «Та-
тарські мешканці надавали 
прекрасній картині східний 
аромат. В багатьох регіонах 
були надзвичайної краси види-
ва, подібні на казку з 1001 ночі». 
Справжня кримська казка роз-
гортається перед слухачем у 
творі No.3 «Idylle orientale» 
(Східна ідилія). При цьому вона 
ніби балансує між Сходом та 
Заходом – логічно вивірена й не 
полишена особливого колори-
ту. Останній номер сюїти – No. 4 
«Chaos» (Хаос), як останній спо-
гад про покинуту Батьківщину: 
«Крим залишиться незабут-
нім для всіх, хто бачив цей ча-
рівний край. Я поняття не мав 
тоді, що Крим буде нашим 
останнім прихистком проти 
наступу більшовиків, що колись 
я захочу залишити свою рідну 
вітчизну назавжди і з цього 
раю потраплю в пекло і неви-
значене майбутнє вигнання». 

Композитор був змушений 
покинути рідний харківський 
край у зв’язку з громадянською 
війною та наступом більшови-
ків. Останній спогад – хаос, ви-
руючий довкола, та смерті 
близьких людей (матері та чоло-
віка сестри). Остання пристань – 
Ялта, звідки Борткевич переїз-
дить разом з дружиною до Кон-
стантинополя. 

«Кримські ескізи» – душевні 
пейзажі Борткевича, споглядан-
ня природи, що водночас є і спо-
гляданням власного минулого з 
тими подіями та переживання-
ми. Це – ностальгія за свіжістю 
сприйняття та безтурботними 
враженнями дитинства, і разом 
з тим – глибока рана.
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«КРИМСЬКІ 
ЕСКІЗИ»
УКРАЇНСЬКОГО 
КОМПОЗИТОРА 
СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА 
ВИКОНАЛИ В КИЄВІ

МУЗИКА

«КРИМ ЗАЛИШИТЬСЯ 
НЕЗАБУТНІМ ДЛЯ 
ВСІХ, ХТО БАЧИВ ЦЕЙ 
ЧАРІВНИЙ КРАЙ. 
Я ПОНЯТТЯ НЕ МАВ 
ТОДІ, ЩО КРИМ БУДЕ 
НАШИМ ОСТАННІМ 
ПРИХИСТКОМ ПРОТИ 
НАСТУПУ БІЛЬШОВИ-
КІВ, ЩО КОЛИСЬ Я 
ЗАХОЧУ ЗАЛИШИТИ 
СВОЮ РІДНУ ВІТЧИЗ-
НУ НАЗАВЖДИ І З 
ЦЬОГО РАЮ ПОТРА-
ПЛЮ В ПЕКЛО І НЕ-
ВИЗНАЧЕНЕ МАЙБУТ-
НЄ ВИГНАННЯ»
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16 березня 2017 р. у 
«Кримському домі» 
відкрито виставку фо-
торобіт – благодійний 
аукціон під назвою 
«Відчуття Криму». Два 
автори. Два бачення. 
Один Крим».

ЯРОСЛАВ САМОВИДЕЦЬ

Відкрив виставку но-
вий директор ДП 
«Кримський дім» Ах-
тем Сеітаблаєв, за-
значивши: «Ці робо-

ти про Крим український, про 
Крим, який у кожного з нас у 
душі». Зі свого боку екс-
директор «Кримського дому» 
й один із організаторів цього 
заходу Олексій Скорик під-
креслив, що одним із мотивів 
цієї виставки є бажання відре-
агувати на ті неприємні дні 
приємним позитивом. Він, зо-
крема, зауважив: «Рівно три 
роки тому відбувся так званий 
референдум… З великою кіль-
кістю негативу ми живемо, і 
треба від того відходити. Наш 
Крим – прекрасний!.. Ці фото-
графії нам показують його та-
ким, яким ми його бачили 
тоді. Багато з нас не можуть 
зараз повернутися до Криму, а 
дивлячись на ці фото, – ми по-
вертаємося туди подумки». 

Організатори виставки під-
креслили, що було бажання 
виставити значно більше ро-
біт, але, з огляду на наявні ре-
сурси, було відібрано лише 
малу частину. Під час від-
криття виставки також було 
наголошено на її благодійній 
частині. Організатори зазна-
чили, що тут нам потрібно не 

тільки згадувати про Крим, а 
й допомагати тим людям, які 
залишилися на півострові, які 
борються за його повернення 
або мають свою позицію і від-
стоюють її там. Знаковим в ор-
ганізації цього заходу є те, що 
до цього процесу долучилися 
кримські активісти, які фі-
нансово підтримали прове-
дення виставки. Одним із та-
ких став автор і виконавець 
проекту «Кримський квар-
тал» Михайло Джамаль. 

Самі автори робіт так оха-
рактеризували мету й завдан-
ня виставки: «Крим – тема до-
сить болюча для всіх нас. Хо-
четься, щоб ця і подібні ви-
ставки не лише нагадували 
нам про Крим, але й порушу-
вали цю тему в соціумі й доно-
сили до влади, що Крим є оку-
пованим і його потрібно по-
вертати» (Яків Вітюк). «Свої-
ми роботами ми хочемо хоч 
щось корисне зробити для тих 
людей, які на собі відчувають 
і моральний, і психологічний, 
і фізичний тиск на півострові. 
Хочемо своєю виставкою до-
помогти політв’язням у Кри-
му, які сьогодні, так би мови-
ти, страждають замість нас». 
(Сергій Савченко).

Контрастність – основний 
композиційний принцип ви-
ставки. Контраст присутній 

в усьому: жанри, кольори, ра-
курси…  

На виставці органічно пе-
реплелися чорно-білі фото з 
кольоровими. Чорно-білі 
світлини немов підкреслю-
ють значущість минулого, 
задають тони в стилі ретро, і 
разом з тим вони увиразню-
ють мінорну настроєвість. 

В експозиціях легко вло-
вити тенденцію до висвітлен-
ня багатогранності й пано-
рамності Криму. Ця особли-
вість Криму явлена тут в 
усьому – від акцентів на не-
повторних кримських росли-
нах (маки, дикі півонії) до 
масштабної строкатості пей-
зажів півострова. Разом з 
тим у композиції виставки 
прочитується неприховане 
бажання показати цінність і 
значущість українського пів-
острова, його неповторність.

Світлини на виставці пре-
зентовані без назв, жоден вер-
бальний чи невербальний 
знак не стоїть на перешкоді 
безпосереднього сприйняття 
їхнього змісту. І лише автор-
ські коментарі привносять 
дисонанс до тієї теплоти, 
якою пронизані роботи фото-
художників. Так, зміст світли-
ни з яскравим кольоровим 
морським пейзажем різко змі-
нюється коментарем С. Сав-

ченка, який зазначив, 
що вона зроблена 
16 березня 2014 року, і 
є результатом виму-
шеної «еміграції» у 
світ природи, втечі 
від людей і того теа-
тру абсурду, який 
окупанти назвали 
«референдумом».
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Місто, яке сьогодні називаєть-
ся Судак, є одним із найдавні-
ших міських поселень в Украї-
ні. Розташоване воно біля, 
можливо, найкрасивіших бухт 
узбережжя гірського Криму. 
2012 року місто урочисто від-
святкувало свій 1800-річний 
ювілей. Підготовку до того 
свята було потужно профінан-
совано як з місцевого, так і з 
республіканського бюджетів 
Криму, а найбільше – з дер-
жавного бюджету України. На 
благоустрій було за кілька ро-
ків витрачено нечувані до того, 
майже фантастичні кошти. Су-
дак виразно ставав «найсвіжі-
шим», принаймні за зовнішнім 
виглядом, з кримських при-
морських курортних міст. 

МАКСИМ ДУБОВ’ЯЗ

С
вяткування тоді проходило, за дав-

ньою традицією календаря міських 

свят, у другу неділю вересня, на 

так званий «День міста». Але насправді 

днем народження міста є інший день, і він 

точно зафіксований, що вже є дивним 

для такої геть сивої давнини. Але все по 

порядку, у тій послідовності, що доводить 

переконливу ймовірність того, що дата 

«212 рік» є точною, а не довільною вигад-

кою середньовічних місцевих хроністів. 

Отже, коли ламалися списи науковців щодо 

того, чи святкувати ювілей міста як 

1800-річний, чи зійтися на менш статечній 

річниці (років на півтисячі, може, пізнішій), 

ніби домінувала досить обґрунтована думка 

про більш пізню дату заснування міста. Ба-

гато хто вказував, що сакралізований вже 

по суті початок ІІІ століття не підтверджено 

достатньо переконливим археологічним ма-

теріалом. Тоді як ті знахідки, що впевнено 

свідчать про існування на цьому березі ста-

лого поселення, вказують на VII століття від 

Різдва Христового, а більш ранні – поодино-

кі і можуть бути випадковими.  Щодо само-

го року заснування міста, то ледь не кожен 

мешканець Судака знав напам’ять зміст за-

пису в знаному Сугдейському синаксарі, 

який  датовано 1269 літом Господнім: «По-

будовано твердиню Сугдея 5720 року, всіх 

же літ від побудови Сугдеї до сього дня, 

тобто 6804 року, 1084». Це – за літочислен-

ням від створення світу. Цей напис було 

скопійовано згодом у різні часи ще двічі, 

але найраніший з них хроніст вирішив зро-

бити чомусь саме 28 лютого. За таким ста-

рим стилем, якщо уявити, що день позначе-

но не навмання і хроніст щось або знав, або 

принаймні вважав це вартим фіксації, то 

з’ясовується, що згадували про заснування 

одного з найстаріших міст України майже в 

його 1805 день народження. Розпочиналося 

місто під іменем Сугдея, більше 20 разів ва-

ріювалися форми вимови, була й Солдайя, 

був і Сугдабон, і Сурож, а нині Судак.

Щодо VII століття, то його варто вважати 

часом другого народження міста, яке піс-

ля порівняно недовгого існування у ІІІ-

IV ст. або занепало, або могло на певний 

час втратити послідовність своїх поколінь, 

тобто не існувати. Подібні періоди трапля-

лись і в подальшій історії міста, навіть піс-

ля того, як через 12 століть після твердині 

Сугдея постала над розкішною долиною 

фортеця генуезців. Занепадати, а згодом 

відроджуватися знову, змінюючи хіба що 

форму вимови імені, нинішньому Судаку 

не звикати… Так і цього разу буде.

ЧИ ВСТОЇТЬ 
СУДАЦЬКА 
ТВЕРДИНЯ?
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АНТИУТОПІЯ, В ЯКІЙ СТАТУЇ ВАЖЛИВІШІ 
ЗА ЖИВИХ ЛЮДЕЙ
Мешканці Кримського півострова поволі відкривають новий 

для себе і актуальний для їхнього місця проживання жанр – 

антиутопію. Адже та геополітична катастрофа, яка сталася у 

найпівденнішому українському регіоні взимку-навесні 2014 

року, перетворила його на «королівство, що живе за чужими 

для людей законами» та заразила його мешканців агресією і 

недовірою. Відтак дітям і юнакам, щоб зберегти себе, пізнати 

істину і збагнути власну сутність, лишається єдине: перемі-

щення до вільної території країни, в якій вони народилися…

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ «КРИМСЬКОЇ СВІТЛИЦІ»

Я БАЧУ ТУТ 
МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНИ
Я бачу тут майбутнє України

Між двох морів – ця чарівна 

краса,

Під ясним небом, колисковим 

полем,

Розтягся край любові і добра.

На цих теренах – дух мого 

народу,

І рідна мова звідусіль луна,

Світанок день новітній почина

Блакитно-жовтим прапором 

свободи.

Я бачу тут майбутню Україну,

В усій красі – ти панночка моя,

Не можу я без тебе в світі 

жити,

Не може як без матері дитя.

ВСЕЛИ НАДІЮ, 
УКРАЇНО
Всели надію, Україно,

Що ще потрібен я тобі,

І я полину, все покину,

Ще раз повстану в боротьбі,

Нічого більше не залишу 

На окупованій землі.

І повернутися б туди, де 

будуть 

Разом батько з сином

І жити в мирі – ти і я... так 

склалося моє життя,

Прости мене, моя земля.

ТЕ, ЩО 
ПРОКИНУЛОСЬ 
ВІД СНУ
Те, що прокинулось від сну,

Те, що боялось і боліло,

Без тебе, мабуть, вік би тліло

Десь у морозному снігу.

ТИ ВСЯ ТРЕМТИШ
Ти вся тремтиш, і я тремчу,

Я як слуга перед тобою,

Не віднайду тепер спокою,

Хоч в пекло хай душа летить.

Як прояв Божої любові

Шалене світло твоє

Закутий у кайдани,

Шукаю виходу на волю,

Твоїми чарами спокутий,

І для своїх давно забутий,

Я божеволію без болю,

Бо не кохаюся з тобою.

ТАК ДИВНО
Так дивно і так сумно 

Залишитись одному.

Тлумачити у снах твоє ім’я

І бачити тебе у вимірі іному

Та жадібно повітря обіймать.

Так дивно і так сумно

Стояти посеред поля

В безкрайнії простори руки 

простягать.

Я бачу, як блищать малиново-

червоні

Твої солодкі губи з присмаком 

весни

...пройтись з тобой додому,

Не бачити нікого,

І на тобі сорочку модну 

розірвать...

Як серце переповнюється 

кров’ю 

Сідаю і пишу тобі вірша,

А може, хтось у темній,

Безсовісній кімнаті

Цілує твоє тіло

І ніжно обіймає?

А я посеред поля,

Замучений Любов’ю,

Лежу і відчуваю,

Торкається як неба

Вже виснажена болем

В огні моя душа.

МОЯ ДУША
Моя душа – цей край і воля,

Блакитне небо, синє море.

Я вишиванку одягну, 

На землю босоніж ступлю,

І побіжу у чисте поле,

Там на колінах нахилюсь,

Страждальну землю пригорну

І намалюю тут рукою

Тризуб. Згадаю, як своєю 

кров’ю

Тримала береги Дніпра

Козацька сила.

Січ святила!

Почую, як струмок тече,

І б’є цілющою водою,

Із нього мужності нап’юсь.

Десь тут побачу свою долю,

І зачаруюсь... Її на руки я 

візьму

І віднесу на Чорне море...

Я переймаюся до болю.

Повітря в груди наберу

І житом у своїй долоні

Рідну хату застелю.

Хай хтось цього не зрозуміє,

Та кличе матінко моя

У рідні землі – Україна.

ПЕРЕКОТИПОЛЕ
За вітром в нашім полі

Широкої землі

Котилось перекотиполе

Замість гілок – ножі

Замість будови – зруха,

Замість плодів – хрести.

Замість людей – рабсила,

Замість держави – зло,

А замість віри в Бога

Марксистське ремесло.

Багато ж накосило

Залишивши страхи

І пам’ять про жорстокі

І чокнуті часи.

Про Леніна і партію,

Про Сталіна і Гітлера,

Америку і братськую

Державу полонених.

Доярка праве владою.

Кого не вбив терор

Звеличував тирана

Затурканий народ.

Ціна цієї логіки – 

Мільйони закатованих,

Морально деформована

І страчена доба.

ФІЛОСОФСЬКИЙ 
РОЗДУМ
Кому пишу? Того не знаю.

Чи, може, доля так карає?

Чи дійсно маю я талант? Не 

віднайдусь,

Та відчуваю, що зрідка з коми 

прозираю, 

І бачу, як я доживаю. 

А більший час я просто сплю.

Такий наш світ: воля, війна,

Мислення, ненависть, 

кохання...

В роздільності це є брехня,

А в сумі – найчистіша правда.

Просто живу. Мов невагомість

Керує атомами дня.

І схоже: хтось прокляв 

життям,

Уперся Всесвіт у Нічого,

Разом зі Всесвітом – буття.

ТАКЕ ЖИТТЯ
Таке життя – моє життя,

І ненадійне, і тривожне,

І кожен крок до забуття,

І кожен погляд у порожнє.

ШЛЯХ
Один і той я бачу шлях,

Де вздовж дороги огорожа

Колючим дротом перешкода,

Плететься зміями до хмар.

Один в сльозах, другий радіє,

Та всі зігнуті до землі.

І серед мертвих, і живих

Нема різниці.

Панує тут нечиста сила,

Ловить людей в свої пастки...

І всі, хто йдуть, уже звіріють,

Бо до кісток їх прониза

Метал колючий. Вічний стогін,

І ворон над людьми кружля, 

Та всі находять в небі сили, 

Хоч морок чорний їх з’їда.

Один і той я бачу шлях, 

Де вздовж дороги огорожа. 

Розтерзаний і геть розбитий

Крадусь по вказаних стежках.

ПУСТІТЬ МЕНЕ
Пустіть мене туди,

Де був би я щасливим,

Там світ моєї мрії,

І все моє життя.

О, люди! Добрі, милі,

Пустіть мене від себе,

Від марева людського

З набридлого буття.

А ні, то хоч би вбийте,

Аби не чути стони,

Не знати вашу правду

І вашого кінця.

МУДРІСТЬ
О, мудрість, днів моїх чекання!

Дозволь зануритись у світ

Скарбів шалених пізнавання,

І знань настигнутих плодів.
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