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Шановні читачі 
і передплатники!  
Повідомляємо вам, 
що ви вже зараз мо
жете передплатити 
наше видання на 
2017 рік. Вартість 
річної передплати – 
153,28 грн. Індекс: 
90269.

Оформити перед
плату можна через 
Інтернет, для цього 
потрібно зайти на 
сайт ДП «Преса», де 
подана детальна ін
формація, а також у 
будьякому відділен
ні «Укрпошти». 

Передплачуйте газе
ту «Кримська світли
ця», підтримайте 
кримчан!

за 6 кілометрів від адміні-
стративного кордону з 
анексованим Кримом, на 
трасі е-97 неподалік від 
села ставки Каланчацько-
го району Херсонської об-
ласті 26 листопада було 
відкрито пам’ятник кримча-
нам, загиблим під час воєн-
ного конфлікту на донбасі 
протягом 2014-2016 рр. 
пам’ятник споруджено ве-
теранами сучасної росій-
сько-української війни. іні-
ціатором зведення мону-
мента виступив благодій-
ний фонд «Героїка». проект 
підтримали небайдужі гро-
мадяни україни.

Сергій конаШевич

Ідея встановлення пам’ят
ного знака на честь крим
чан, загиблих у боях за єд
ність України, виникла на 
початку 2016 року. Оскільки 

гідно вшанувати вихідців з пів
острова на їхній батьківщині 
нема можливості, спорудити ме
моріальний об’єкт було вирішено 
якнайближче до точки перетину 
Криму і материкової України – на 
півдні Херсонщини.

У вересні 2016 року БФ «Героїка» 
оголосила збір пожертв на спору
дження пам’ятного знака. Загаль
ний кошторис проекту становив 
близько 56 000 гривень. Передбача
лося, що за умови своєчасного збо
ру всієї суми встановлення 
пам’ятника розпочнеться напри
кінці вересня і завершиться у жов
тні 2016 року. Однак роботи зі вста
новлення монумента розпочалися 
лише наприкінці жовтня 2016 року 
і супроводжувалися труднощами 

організаційного характеру. «Все, 
що планувалося дістати на місці, 
потрібно випрошувати, видзвоню
вати і щогодини нагадувати. На
приклад, щоб орендувати на кіль
ка годин якусь одиницю техніки, 
паралельно потрібно вести перемо
вини з ОДА, РДА, сільрадами, фер
мерами і просто впливовими людь
ми. Нескладні речі, про які в інших 
регіонах домовлялися за півгоди
ни, на Херсонщині вишукуємо і 

просимо тижнями», – нарікали ор
ганізатори. Втім, на щастя, їхня 
праця увінчалася гідним фіналом.

«Важливість створення цього 
монумента важко переоцінити. 
Бо й досі багато українців услід 
за російською пропагандою про
довжують помилково вважати, 
що окупація українського Криму 
була «безкровною» і без жодного 
пострілу з боку загарбників», – за
значалося у херсонській пресі.

Меморіал становить собою 
збільшену копію ордена Хреста Си
мона Петлюри, який стоїть на 
кам’яному постаменті. Обабіч ньо
го встановлено гранітні плити з 
іменами кримчан, що віддали своє 
життя за територіальну цілісність 
і суверенітет України. Також біля 
пам’ятника встановлено 8метрову 
щоглу для державного прапора.

пам’ять 
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на Херсонщині постав 
пам’ятник кримчанам, 
загиблим у бояХ 
за єдність україни
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ліна голуб

«Мета досліджен
ня – подивитись і 
показати, що ро

бить окупаційна влада в 
Криму в тій же сфері осві

ти, в сфері торгівлі, в сфері 
створення інституцій, яким 
чином відбувається, влас
не, інтеграція після неза
конної анексії Криму», – по
відомила Юлія Тищенко, 
керівник Програми під

тримки демократичних 
процесів УНЦПД.

У виданні вперше систем
но проаналізовано процес 
формування політики Укра
їни стосовно Криму у 2014
2016 роках після анексії Ро

сійською Федерацією. Та
кож деталізовано станов
лення інституцій окупацій
ної влади, соціальноеконо
мічну ситуацію в Криму, пи
тання інформаційної полі
тики, освіти і прав людини.

«Біла книга» складається 
із п’яти розділів: Початок 
окупації та анексії АР Крим; 
Інституційна структура оку
пованого півострова; Освіт
ня політика; Соціальноеко
номічна ситуація: огляд на

прямів та тенденцій; Інфор
маційна політика та Висно
вки та рекомендації.

У ході дослідження полі
тики Росії в Криму експерти 
дійшли висновків, що ситу
ація в Криму після його оку
пації та анексії Російською 
Федерацією характеризу
ється поверненням до ра
дянських стандартів, почи
наючи від галузевої струк
тури економіки і завершую
чи стандартами соціально
го забезпечення населення; 
російська «влада» перетво
рює півострів на військову 
базу та чинить ідеологічний 
тиск на всіх ланках гумані
тарної політики.

Під час презентації екс
перти також наголосили на 
посиленні міжнародних 
санкцій проти Російської 
Федерації.

крим після 
анексії
22 листопада в інформаційному агентстві 
«укрінформ» відбулася презентація дослі-
дження «Крим після анексії. державна полі-
тика, виклики, рішення та дії. біла Книга». під 
час заходу експерти зазначили основну мету, 
завдання і висновки щодо політики росії в 
Криму та політики україни. дослідження під-
готовлене експертами українського незалеж-
ного центру політичних досліджень за спри-
яння міжнародного фонду «Відродження». 

дослідження

Встановлено монумент у знако
вому місці – на ділянці траси, де в 
березні 2014 року з’явився перший 
блокпост Збройних Сил України 
на кримському напрямку. На за
хист південних кордонів країни 
спрямували один з кращих армій
ських підрозділів – 79ту десантно
штурмову бригаду. Заступник її 
командира, Мирослав Калашник, 
який узяв участь у відкритті 
пам’ятника, розповів про ті дні: 
«Наше угруповання зупинилося 
тут першим, зайняло оборону, 
провело розвідку і потім тримало 
оборону. Ворог наблизився, але 
далі не пішов. На ту мить ми, мож
ливо, не всі були готові до бороть
би, але ми були готові виконати 
свій обов’язок до кінця».

У церемонії відкриття монумен
та взяли участь члени сімей заги
блих воїнів, їхні бойові побратими, 
учасники АТО, представники міс
цевої влади, громадськості, коман
дування Сухопутних військ ЗСУ, 
Державної прикордонної служби 
України, Служби безпеки України, 
Національної поліції. Також на це
ремонії була присутня почесна 
варта і салютна команда ЗСУ.

«Вже майже три роки триває 
неоголошена війна. Ми знаємо на
шого ворога і знаємо його мету – 

знищити нашу державу, наш на
род, нашу пам’ять. Та в нього нічо
го не вийде. Погляньте, на цій сте
лі імена 21 людини, які віддали 
найдорожче – свої життя за нас з 
вами, за наш спокій, за цілісність 
нашої країни», – заявив під час це
ремонії заступник голови Херсон
ської обласної державної адміні
страції Вадим Чабан.

«Промови були без фальші й 
пафосу, щирі і зрозумілі. Відчува
лося, що люди навкруги об’єднані 

одним – любов’ю до Батьківщи
ни», – зазначали присутні.

Пам’ятник освятили військові 
капелани з Української право
славної церкви Київського патрі
архату, відправивши панахиду за 
загиблими. Під час проповіді свя
щеники відзначили подвиг крим
чан, що пожертвували свої життя 
заради спасіння рідних, близьких 
і Батьківщини, та закликали Гос
пода зберегти життя і здоров’я во
яків нашої армії і сприяти якнай

швидшому завершенню війни 
«проти розбійників, що коять зло
чини на сході України».

«Монумент зустрічає подорож
ніх, що прямують з Херсонщини до 
Криму і в зворотному напрямку. 
Будівництвом цього пам’ят ника 
ми хотіли продемонструвати укра
їнцям на окупованих територіях, 
що не забули своїх героїв, чия бать
ківщина окупована росіянами», – 
розповідає керівник БФ «Героїка» 
Павло Подобєд. За його словами, 

батьки двох загиблих бійців не 
змогли взяти участь у церемонії 
відкриття пам’ятника, оскільки їх 
з Криму на материкову Україну не 
випустила «влада» півострова.

«Є люди, які віддали все для 
того, аби російські окупанти не 
були в Херсоні, у Києві. В той же 
час є люди, для яких Крим – це не 
просто сюжет новин. Для них 
Крим – це окупована батьківщи
на», – зазначив Павло Подобєд під 
час своєї промови.

«Мій син загинув за волю, за 
життя, за квіти, які я бачу сьогодні 
на пам’ятнику. Я хочу подякувати 
людям, котрі не забувають наших 
дітей, що віддали свої життя за 
нашу українську землю», – сказа
ла Світлана Жекова, мати молод
шого лейтенанта Максима Жеко
ва з Севастополя. Її син, боєць ба
тальйону «Херсон», загинув 26 
серпня 2014 року під Іловайськом. 

До участі у будівництві пам’ят
ника долучилося понад 200 добро
діїв. «Реалізація цього задуму – ре
зультат докладання зусиль жерт
водавців, волонтерів та окремих 
органів влади. Люди допомагали 
на різних етапах роботи. Це – 
справжній народний проект, який 
засвідчує ставлення українців до 
своїх героїв», – пояснює учасник 
бойових дій Олег Собченко з Чер
кащини, який керував роботами зі 
спорудження меморіалу.

На ХерсОНщиНІ ПОстав Пам’ятНик кримчаНам, 
загиблим у бОяХ за єДНІсть украЇНи

1 пам’ять 
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Шторм – це не просто 
собі непогода, коли 
вже рве з дахів чере-
пицю, а до моря не лі-
зуть уже й відчайду-
хи. В морі же це саме 
той подорожній ходо-
вий вітер, що дозво-
ляє на повну силу йти 
вправним вітрильни-
кам із сміливими та 
вправними залогами.  

У діяльному житті є 
таке поняття, як 
супровід проекту. 
Бо без супроводу 
навіть, приміром, 

із найкращих саджанців сад 
заростає бур’янами, й дикі 
пагони без обрізки глушать 
крони. У здичавілих хащах 
знаходять мисливські свої 
угіддя знахабнілі щури, і 
спогади про те, навіщо все 
це затівалося, з якою гуман
ною метою, залишаються 
купкою папірців. І звичайна 
прогулянка тим садом пере
творюється на небезпечну й 
важку експедицію… І потрі
бен стає ходовий шторм за
для того, щоб подолати той 
байдужий чи навіть хижий 
простір…
Трохи більше двох місяців 
тому ми звернулися до во
лонтерки Олени Антонової, 
яка представляє громад
ську організацію «Шторм», 
по інтерв’ю. Його можна пе
речитати в № 39 «Кримської 
світлиці». Часу спливло не
багато, і ми знову зустріли
ся з пані Оленою задля ко
ординації спільних проек
тів, та не обійшлося і без но
вої розмови. Чи відбулися 
якісь зрушення в нелегких 
справах кримчан, які зали
шаються громадянами сво
єї країни і намагаються цей 
факт відповідно докумен
тувати, – ось про що пере
важно йшлося. 

– пані олено, як Ваша 
громадська організація 
допомагає кримчанам, чи 
багато людей з Криму до 
Вас звертаються, з чим 
переважно, і які найго-
стріші в цій шляхетній 
справі є проблеми?
– Люди різні, і серед тих гро
мадян, які мешкають у Кри
му й з тих чи інших причин 
зберігають своє українське 
громадянство, звісно, є й 
такі, хто не в змозі самостій
но запроваджувати необхід

ний документальний супро
від підтвердження того ста
ну речей, який вимагає За
кон. Після досягнення відо
мого віку необхідно отриму
вати паспорти, далі вклею
вати в них передбачені нові 

світлини. Врештірешт це 
життя – люди народжують
ся, помирають, планують за
рубіжні поїздки, планують 
освітні та бізнесові проекти, 
все це вимагає отримання 
різноманітного докумен

тального супроводу. Ми не 
з’ясовуємо їхніх мотивів, 
наша місія – допомагати лю
дям виконувати вимоги За
кону щодо документальної 
складової їхнього життя.

– по яку допомогу 
кримчани звертаються 
найчастіше?
– Паспортні справи. Як без 
зволікань отримати свідо
цтво про народження дити
ни, отримати внутрішній, 
закордонний паспорт, вкле
їти фото.  

– у цій справі багато 
проблем?
– Не стільки проблем, 
скільки труднощів. Бо є як 
позитивні приклади, коли 
все робиться за законом і 
оперативно, так і прикрі 

приклади чиновницької 
байдужості.

– В чому це проявляється?
– Здебільшого в ігноруванні 
посадовцями тих труднощів, 
які доводиться долати лю
дям, щоб дістатися до відпо
відного органу державної 
влади. Бо це гроші, потрібні 
на дорогу, це час у дорозі, 
коли доводиться інколи го
динами чекати на дозвіл по
дальшого руху від контро
люючих інстанцій. Це осо
бисті обставини – необхід
ність вчасно повернутися, бо 
в понеділок уже потрібно 
йти на роботу, а дітям – до 
школи. Ми працюємо вже до
статньо довго, в нас є певні 
контакти і порозуміння з ба
гатьма працівниками орга
нів державної влади, ми їм 
вдячні за оперативність і 
підтримку. Тим прикріші на 
цьому тлі протилежні при
клади. От просто зараз тут 
поневіряється жіночка з 
п’ятимісяч ним немовлям, її 
справа за процедурою вима
гає судового рішення, а суд 
уже другий тиждень не 
може провести необхідне за
сідання. Що вона розповість 
про Київ, повернувшись до
дому, в Крим? Та найбільш 
боляче мене вразили оті слу
хання по Криму в Верховній 
Раді, де кримських активіс
тів було більше, ніж народ
них депутатів та представ
ників відповідних мініс
терств разом узятих. І від де
кого, крім слів «Крим – це 
Україна!», ми так і не почу
ли жодного конструктиву! 
Таке враження, що Крим ні
кому там не цікавий. Ще 
один прикрий момент. Ми 
робимо свою роботу на гро
мадських засадах, добиває
мось, щоб люди отримали 
передбачені законом послу
ги безкоштовно або з ви
ключно тією платнею, якої 
передбачають деякі проце
дури. І дуже прикро буває ді
знаватися про здирництво, 
інколи таке дрібничкове, 
там 200 гривень, але ні за 
що… Є в Криму й такі люди, 
що роблять це своїм «бізне
сом», от, приміром, «допома
гають» «зробити» закордон
ні паспорти, а про те, що 
вони виписані з порушен
ням процедури, люди мо
жуть й не знати… А то й про
сто беруть гроші за те, що 
ледь не просто пальцем по

казують людині, до якого ка
бінету їй треба зайти… Яким 
словом назвати таку «допо
могу», не важко здогадатися. 

– Що Вас рухає, надихає 
продовжувати допомага-
ти людям у цій сфері 
життя?
– Передовсім, діти. Крим
ські діти, які народилися і 
виросли в Україні, в Криму, 
й які не змирилися з тим, 
що в них нібито вже «інша 
батьківщина». Коли вони 
отримують свій україн
ський паспорт, коли ти їм у 
цьому допомагаєш, це така 
вдячність! У мене є хлопчик 
і дівчинка, яким ми допомо
гли отримати паспорти, – то 
вони тепер кожне звернення 
до мене починають не
одмінно зі слів подяки. 
Можна уявити, наскільки це 
важливо для юних! Узагалі, 
дітям у Криму дуже важко, 
життя вкрай політизоване, 
вони вже в сім рочків зна
ють, хто такий Путін, а хто – 
Порошенко, і «знають», хто 
з них «хороший», а хто «по
ганий»… Це кримське теле
бачення… А це ж наші діти! 
Вони пам’ятають, в якій дер
жаві народилися і росли! 
Знаю діточок, які вдягають 
до школи вишиванки… А 
ось приклад: заграли гімн, 
щоб співали, а кілька дітей 
не співають. «Вчителька» 
питає – чому? Слова не ви
вчили? Діти відповідають: 
бо це гімн не нашої країни. І 
це не старшокласники! В ді
тей там зараз дуже жорстко 
переламують світогляд, і 
ким би вони не виросли, а ця 
травма – на все життя. Як до
помогти цим дітям? Робимо, 
що можемо, що дозволяє За
кон. І його служителі…

– мабуть, нелегко долати 
«Шторму» оцей штиль чи-
новницької байдужості?
– Вихід один: береш свою 
частину роботи – і робиш. 
Так, важко. Але інакше ніяк. 
Та й потім можна буде озир
нутися назад, і сказати собі, 
що принаймні намагалася 
щось зрушити, змінити. Ні
чого! А ті, байдужі, хай на
віть і не мріють, що ми зупи
нимося! Ми вже перемага
ли – і знову переможемо! 

СпілкувавСя  
олекСандр 

яроШевСький

громадський 
«Шторм»  
проти Штилю 
байдужості

А це ж нАші діти! Вони пАм’ятАють, 
В якій держАВі нАродилися і рос-
ли! ЗнАю діточок, які ВдягАють 
до школи ВишиВАнки… А ось при-
клАд: ЗАгрАли гімн, щоб спіВАли, 
А кількА дітей не спіВАють. «Вчи-
телькА» питАє – чому? слоВА не 
ВиВчили? діти ВідпоВідАють: бо це 
гімн не нАшої крАїни. і це не стАр-
шоклАсники! В дітей тАм ЗАрАЗ 
дуже жорстко перелАмують сВі-
тогляд, і ким би Вони не Виросли, 
А ця трАВмА – нА Все життя…

інтерв’ю 



www.svitlytsia.in.ua

кримська світлиця  №49, 2016

4 | ОсвІта

нещодавно в інтернет-ви-
данні «українська правда: 
життя» було оприлюднено 
нотатку під назвою «Що-
денник історичної пам’яті 
для дітей з Криму». авторка 
розповіла про свою меншу 
сестру, ученицю однієї з 
кримських шкіл, де україн-
ський прапор було замінено 
на портрет путіна: «Вже два 
з половиною роки вона 
живе у новій, доведеній до 
абсурду реальності, об яку 
розбивається вподобаний 
багатьма кримчанами вислів 
"зате в нас нема війни"». 

Сергій конаШевич

Оповідання від особи 
школярки наводиться 
у вигляді уривчастих 
щоденникових запи
сів. «Вересень 2014. 

Українську мову скоротили до од-
нієї години на тиждень. Вчитель-
ка історії України за літо переква-
ліфікувалася на історію Росії». 
«Березень 2015. Перед старшими 
класами виступав чоловік з крим-
ського ополчення. Казав, що допо-
могу їм надавали російські військо-
ві підрозділи». «Вересень 2016. Цього 
року української нема взагалі»…

щОДеННик ПрОти 
ДНєвНІка

Буквально за лічені дні в соці
альних мережах з’явилося повідо
млення про те, що в одній зі шкіл 
Севастополя вчителька здала спів
робітникам російської Федераль
ної служби безпеки ученицю ви
пускного класу через україномов
ний щоденник (варто зазначити, 
що на Севастополь кримська, бо
дай декларативна, «державність» 
української мови не поширюєть
ся). «Зазвичай у севастопольських 
школах роздавали спеціальні 
«дневники севастопольца», проте 
учням одинадцятого класу їх цього 
року не вистачило. Одна дівчина 
вирішила ходити до школи зі що-
денником, купленим ще за Украї-
ни. Заступниця директора школи, 
дізнавшись, що в одинадцятиклас-
ниці «щоденник», попросила її ку-
пити російськомовний «дневник». 
Дівчина вирішила, що в цьому 
нема сенсу, адже минуло вже два 
місяці навчального року. Згодом за-
вуч увійшла до класу під час уроку 
та попросила школярку показати 
щоденник. Побачивши, що той досі 
україномовний, заступниця дирек-
тора здійняла скандал, волаючи, 
що тепер у Севастополі Росія, і ті, 
кому це не подобається, мають за-

братися геть з міста», – йшлося в 
повідомленні. Зазначалося, що до 
школи наступного дня після інци
денту прийшов слідчий ФСБ, який 
допитав дівчину та її однокласни
ків на предмет зв’язків з україн
ськими націоналістами. Також 
співробітники спецслужб проана
лізували сторінки школярів у соц
мережах, відслідковуючи проукра
їнські погляди. В принципі, такі 
випадки в Криму не є виняткови
ми з весни 2014 року.

«я ХОчу жити 
в украЇНІ»

…«Україна здатна нагадувати 
людям, які мешкають у зонах кон-
флікту, що вони не самі, може на-
магатися показувати їм альтер-
нативу їхній новій реальності. Не 
розривати зв’язок, а, навпаки, всі-
ляко намагатися його зміцнюва-
ти. На особливу увагу заслуговують 
діти. З кожним роком вони зна-
тимуть і пам’ятатимуть дедалі 
менше про Україну, доброго – тим 
паче. Потрібно ознайомлювати їх 
з актуальною культурою України 
через особисте спілкування, ство-
рювати для них контакти з людь-
ми, які стануть позитивною асоці-
ацією з Україною, щоб коли-небудь 
ці діти впевнено написали у щоден-
нику: "Я хочу жити в Україні"», – 
зазначає згадана на початку жінка, 
чия сестра навчається останній рік 
у кримській школі.

культ вІйНи 
І НеНависть 
ДО украЇНи

Цю тему в нещодавньому 
інтерв’ю для видання «Главред» 
порушила координатор Кримської 
правозахисної групи Ольга Скрип
ник, назвавши однією з гострих 
проблем на кримському напрямку 
мілітаризацію з боку Росії, спрямо
вану передусім на підростаюче по
коління. «Діти значно легше підда-
ються маніпуляціям. З’явилася 
навала патріотичних дисциплін, 
кримських дітей вивозять до яки-

хось військово-патріотичних та-
борів, проводяться позакласові за-
ходи за участі «казаків», ветера-
нів, «ополченців» з Донбасу. Для ді-
тей у Криму Росія формує культ 
війни і ненависть до України, на-
магаючись зомбувати їх. Вони не з 
власної волі не знатимуть нічого 
іншого», – сказала правозахисниця. 
На її думку, в України катастро
фічно мало часу на виправлення 
ситуації: «Ми втратили вже міні-
мум три роки, а для дітей це жах-
ливо величезний термін. Росія ж 
вкладає в освіту гроші та найпо-
тужніші пропагандистські ресур-
си, не шкодуючи на це нічого. Вона 
чудово знає, на що робить ставку: 
покоління, яке жило за незалежної 
України, залякає або витисне, а за 
5-6 років створить нове».

ІДеОлОгІчНа 
ПІДгОтОвка 
у шкОлаХ

Не так давно мати однієї з крим
ських п’ятикласниць навела при
клад ідеологічної підготовки у 
школах під час класних годин. Так, 
класний керівник її доньки прочи
тала дітям лекцію про те, як Украї
на «напала» на Донбас і як його за
хищали «герої» на кшталт загибло
го ватажка терористів «Мотороли». 
Свою промову вчителька, всупереч 
навіть російському законодавству, 
яке забороняє демонструвати ді
тям насилля й жорстокість, супро
воджувала показом кадрів з мерт
вими тілами дітей, «знищених бан
дерівською хунтою». За словами 
учнів, яких ця демонстрація довела 
до істерик і сліз, ці жахливі карти
ни, які витримав би не кожен до
рослий, неможливо було бачити. 
До того батьки учнів не мали пре
тензій до вчительки, оскільки та 
знає свій предмет і має повагу се
ред дітей. У відповідь на прохання 
пояснити ситуацію вона заявила, 
що просто не знала, як подати тему 
«Мир без війни», крім як у порів
нянні зображення мирного життя з 
зображенням воєнної руйнації. Ві
деоряд «Захисники Донбасу», вияв
лений на комп’ютері, вчителька 
відмовилася показати батькам. 
З’ясувалося, що захід вона не про
сто відбула, а провела з непоруш
ною вірою в свої переконання.

В іншій школі півострова вчи
телька під час підготування до по
казового заняття з історії влаштува
ла учням репетицію демонстрації 
слайдів з російським президентом: 
побачивши його, діти мали встава
ти, плескати в долоні і видавати за
хоплені й радісні вигуки. Втім, цей 
пункт програми діти просто зустрі
ли сміхом. Однак стає цілком зрозу

по суті, В криму ЗАрАЗ ВідбуВАється про-
цес, який у ХіХ столітті описАВ генерАл-гу-
бернАтор миХАйло мурАВйоВ-«ВішАльник», 
котрий придушуВАВ Антиімперські ЗАколо-
ти В польщі: «чого не доробиВ російський 
бАгнет – доробить російський чиноВник, 
російськА школА і російський піп». осно-
Вними «дорогоВкАЗАми» для дітей нА піВ-
остроВі стАють ВодночАс російський три-
колор, черВонА ЗіркА, прАВослАВний Хрест 
і АВтомАт кАлАшникоВА

кримСькі діти: 
заручники 
«обложеної 
фортеці»

виХовання по-кримськи 

Підготовка до святкування Дня перемоги над нацизмом в одному з дитсадків Севастополя. Квітень 2016 р.

Щоденник севастопольського школяра
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міло, який характер матимуть впо
добання юних кримчан після кіль
кох років подібної ідеологічної об
робки освітянами, що після анексії 
півострова одними з перших попо
внили лави колаборантів.

«рОзумІННя свОєЇ 
НалежНОстІ у НОвиХ 
умОваХ»

У контексті питання штучної 
зміни складу населення Криму 
Ольга Скрипник згадує про суттєве 
збільшення відсотка представників 
силових структур, які переважно є 
не мешканцями півострова, а при
їжджими росіянами, що вважають 
Крим територією своєї держави. Ас
пекти навчання їхніх дітей у шко
лах разом із місцевими дітьми на 
початку листопада обговорювали
ся в рамках науковопрактичної 
конференції «Проблеми формуван
ня регіональної ідентичності шко
лярів», яка відбулася у Сімферопо
лі спільно з частиною педагогічно
го колективу школи № 406 росій
ського СанктПетербурга. Ця шко
ла, за словами її директора Олени 
Дерипаски, існує третій рік і розта
шована у новому мікрорайоні, який 
заселяється за програмою надання 
житла військовослужбовцям. Для 
неї актуальною є проблема згурту
вання й адаптації учнів, що приїха
ли майже з 60 регіонів Росії та країн 
близького закордону, в тому числі 
й з окупованих територій України. 
За словами кримських освітян, для 
них ця тема виглядає дещо масш
табніше, оскільки вони «також 
умовно переїхали, тільки в рамках 
країни». Тепер вони мусять своїм 
підопічним, перед якими «самі по 
собі» виникли питання «розуміння 
своєї належності у нових умовах», 
прищеплювати «відчуття причет

ності до єдиної долі громадян Ро
сії». У цьому кримські педагоги по
кладаються на допомогу своїх ро
сійських колег, висловлюючи спо
дівання, що це партнерство буде ко
рисним для формування «істинної 
громадянської позиції».

ФОрмуваННя 
«ІстиННОЇ 
грОмаДяНськОЇ 
ПОзиЦІЇ»

Позиція ця формується через за
лучення до різноманітних парамі
літарних структур (цю тему ми 
спробуємо розкрити в наступних 
матеріалах) та участі у заходах на 
військову тематику. Наприклад, 
представники молодіжного осеред
ку Комуністичної партії РФ («ком
сомольці») провели для школярів 
Нижньогірського району лекцію до 
«дня військової слави Росії» 7 лис
топада. В принципі, у новітніх ро

сійських «святцях» такі дні трапля
ються мало не щодня, проте ця 
дата посідає особливе місце як 
день проведення військового пара
ду в Москві, Воронежі та Куйбише
ві у 1941 році на відзначення 24ї 
річниці тієїтаки революції, в той 
час, коли йшла Друга світова вій
на. «За силою впливу на перебіг по-
дальших подій ці паради дорівню-
ються до найважливішої військової 
операції Великої Вітчизняної вій-
ни. Вони показали світові, що Мо-

сква кидає виклик ворогові. Слухаю-
чи трансляцію з Красної площі, ра-
дянські люди розуміли, що Москва і 
наш народ вистоять», – перепові
дали учням «комсомольці» події 
75річної давнини у сучасній про
пагандистській обробці. Крім доку
ментальних стрічок про «паради 
надії», дітям показали промову 
Сталіна під час московського пара
ду. «Малечі цікаво було дізнатися, 
що кадри параду та вмонтована 
промова Сталіна увійшли до доку-
ментальної стрічки «Розгром ні-
мецько-фашистських військ під Мо-
сквою», яка отримала у 1942 році 
"Оскар" за кращий закордонний 
фільм», – відзвітували лектори, ко
трі у вік високих технологій та бо
ротьби за гуманістичні цінності не 
знайшли для зацікавлення підрос
таючого покоління нічого ліпшого 
за постать червоного тирана, май
же канонізованого його ідейними 
послідовниками.

«Ім’я герОя – шкОлІ»
У літопис Криму як «обложеної 

фортеці», яку навесні 2014 року не
сподівано зусібіч оточили вороги, 
такі рядки вплітаються ідеально. 
Лишається тільки здогадуватись, 
який погляд на життя усталиться в 
кримських дітей, коли дорослі по
казуватимуть їм світ крізь шпари
ни бійниць у мурі, ними ж і зведено
му. На початку цього навчального 
року в рамках проекту Загальноро
сійського народного фронту (ЗНФ) 
«Ім’я героя – школі» за рішенням 
чергової сесії «міської ради» Сімфе
рополя місцева школа № 26 отрима
ла ім’я російського конструктора 
стрілецької зброї Михайла Калаш
никова, якому на батьківщині було 
присвоєне звання героя. Пропози
цію щодо надання імені навчально
му закладу подав його директор. У 
свою чергу, представники ЗНФ за
явили, що праця Калашникова – це 
«гордість і здобуток нашої держа
ви, який, безумовно, є відомим і ці
нується у всьому світі». 

«ПОчатОк ДОбрОЇ 
сПрави»

Формувати «істинну громадян
ську позицію» кримських дітей до
помагає не лише комуністична іде
ологія, заборонена в Україні нарів
ні з нацистською, а й російське 
православ’я, яке в регіоні презенту
ють осередки Української право
славної церкви Московського па
тріархату. Так, у Сімферополі за 
благословенням митрополита Сім
феропольського і Кримського Ла
заря на 1618 листопада було запла
новано регіональні міжнародні 
різдвяні освітні читання «Крим. 
Уроки століття: 19172017 рр.». Цей 
захід відбувся за підтримки місце
вої «ради міністрів» та «міністер
ства освіти, науки і молоді» за учас
ті всіх благочинь єпархії. Метою 
проведення читань стало «вихован
ня принципів патріотизму та гро
мадянськості підростаючого поко
ління як невід’ємної частини фор
мування духовноморального по
тенціалу нації на традиційних для 
Росії та Криму цінностях 
православ’я, історії та культури». 
На початку заходів митрополит 
Лазар у кафедральному соборі свя
того Олександра Невського відпра
вив молебень на «початок доброї 
справи» – як і перед будьяким захо
дом, ініційованим «владою» Кри
му. Завершилися «різдвяні читан
ня» «парламентськими» зустріча
ми у «державній раді».

«заручНики» 
ексПеримеНтІв

По суті, в Криму зараз відбува
ється процес, який у ХІХ столітті 
описав генералгубернатор Ми
хайло Муравйов«Вішальник», 
котрий придушував антиімпер
ські заколоти в Польщі: «Чого не 
доробив російський багнет – доро-
бить російський чиновник, росій-
ська школа і російський піп». 
Основними «дороговказами» для 
дітей на півострові стають водно
час російський триколор, черво
на зірка, православний хрест і ав
томат Калашникова.

Вже згадана Ольга Скрипник, 
говорячи про формування у Криму 
нового покоління, яке нічого добро
го про Україну не знає і живе в по
лоні міфів, зазначила, що ці діти не 
винні – вони фактично є заручника
ми. Задля їхнього порятунку від 
описаних експериментів правоза
хисниця наводить відкриття для 
них можливості подальшого на
вчання у вільній країні з перспек
тивами зростання й розвитку в ат
мосфері декларування демокра
тичних цінностей – тобто в Україні.
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Діти значно легше 
піддаються маніпуля-
ціям. З’явилася нава-

ла патріотичних дисциплін, крим-
ських дітей вивозять до якихось 
військово-патріотичних таборів, 
проводяться позакласові заходи 
за участі «казаків», ветеранів, 
«ополченців» з Донбасу. Для дітей 
у Криму Росія формує культ ві-
йни і ненависть до України, нама-
гаючись зомбувати їх. Вони не з 
власної волі не знатимуть нічого 
іншого

Кримські «юнармійці»

 «Бойовий листок»  
«юнармійців» Білогірська

Святкування Дня перемоги над нацизмом у Сімферополі. 9.05.2015 р.
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Інформація надана за сприяння 
ДП «Кримський дім»

3. Права кОрІННиХ 
НарОДІв: чим вОНи 
вІДрІзНяЮться вІД 
Прав «меНшиН»

3.1 Національні меншини 
ікорінні народи 

Щоразу, коли в політичних 
або правозахисних дискусіях 
ідеться про права меншинних 
груп, випливають суперечності 
між прихильниками «суто лібе
рального» підходу, тобто спря
мованого переважно чи виключ
но на захист індивідуальних 
прав людини, і тими, хто вважає 
доцільним або навіть необхід
ним захищати групові/колек
тивні права певних меншин.

Не заглиблюючись у численні 
аргументи опонентів однієї чи 
другої сторони, зазначимо, що 
ключовим питанням для етніч
них, релігійних та мовних мен
шин є зазвичай збереження і га
рантії подальшого розвитку їх
ньої власної ідентичності, яка за
вжди перебуває під загрозою аси
міляції, тобто злиття з більшіс
тю, «поглинання» нею незалежно 
від форм асиміляції – насиль
ницьких, мирних або навіть до
бровільних. Наявність окремих 
етнокульту рних ідентичностей є 
неодмінною складовою і запору
кою збереження розмаїття наро
дів, рас, самобутніх автохтонних 
груп на всіх континентах земної 
кулі; це питання набуває все біль
шої ваги у сучасному світі, що 
швидко глобалізується і постає 
перед загрозою подальшої уніфі
кації як одним із викликів проце
су глобалізації. 

Відмова від раніше пошире
них асиміляційних підходів роз
глядається не тільки як спонтан
на реакція, «колективна відпо
відь» таким викликам і потреба у 
запобіжниках потенційних етно
політичних конфліктів. Завдяки 
швидкому прогресу досліджень 
у сфері природничих наук зрос
тає усвідомлення того, що у разі 
масштабних природних чи техно
генних катастроф і катаклізмів 
таке розмаїття (що характеризу
ється і певними генетичними та 
фізіологічними відмінностями) 
може забезпечити майбутнє ви
живання людства як біологічного 

виду. Вже виявлені певні відмін
ності на генному рівні, які суттє
во позначаються на уродженій 
різниці у резистентності до пев
них типів захворювань. Напри
клад, в Африці місцеве населен
ня майже не хворіє на малярію, у 
той час як приїжджі білі дуже 
страждають від цієї важкої хво
роби. Це пояснюється генетични
ми відмінностями, а саме: наяв
ністю на поверхні еритроцитів бі
лої людини спеціального протеї
ну, який виконує функцію рецеп
торів для малярійних плазмодіїв.

Саме у такому контексті вар
то розглядати сучасні тенденції 
кодифікувати певні «особливі» 
права такої специфічної категорії 
меншин, що поєднує риси і «мен
шин», і «народів», як корінні наро

ди. Насамперед, це стосується за
кріплення колективних прав ко
рінних народів у міжнародному 
праві і національних законодав
ствах низки розвинутих демокра
тичних країн. І саме цим поясню
ється наголос на праві на внутріш
нє самовизначення, різні моделі і 
форми якого залежать від кон
кретної ситуації у країні прожи
вання, історичних традицій, полі
тичної волі керівництва, суспіль
них настроїв та інших чинників.

Найважливішою причиною, 
що сприяла підвищенню рівня за
безпечення прав корінних народів 
порівняно з (найбільш розвину
тим) міжнародним правом у галу
зі прав національних меншин, є 
відсутність власної державнос-
ті за межами країни проживан-

ня/громадянства. Національні 
меншини, на відміну від корінних 
народів, мають етнічно спорідне
ні держави – «історичні батьків
щини», які в змозі (і мають легі
тимне право) надавати потужну 
підтримку відповідним націо
нальним меншинам у галузі 
мови, освіти, культури тощо. В 
цьому сенсі стосунки між «тради
ційними» національними менши
нами, етнічно спорідненими дер
жавами і країнами нинішнього 
проживання національних мен
шин розглядаються у рамках «трі
ади» (national minority – kin state – 
host state); ці відносини, як прави
ло, добре врегульовані не тільки 
загальними нормами регіональ
ного європейського і міжнародно
го права, а й двосторонніми між

державними договорами, значна 
частина яких присвячена саме 
взаємному (в ідеалі – симетрично
му) захисту і забезпеченню прав 
відповідних меншин. Перш за все, 
це стосується гарантування куль
турних, освітніх і мовних прав 
членам національних меншин, 
які значною мірою реалізуються 
через їхні організації та асоціації, 
що часто встановлюють міцні 
зв’язки і мають регулярні контак
ти з державними і громадськими 
структурами «материнських дер
жав». Таким чином забезпечуєть
ся підтримка освіти і ЗМІ націо
нальними мовами, культурних 
традицій, літератури, мистецтва 
тощо; тобто національні менши
ни, на відміну від корінних наро
дів, мають потужні легальні ін
струменти підтримки і розвитку 
власної ідентичності. 

Усвідомлення різниці між си
туаціями національних меншин 
і корінних народів важливе і для 
розуміння сутності таких етніч
них груп, які іноді називають «ав
тохтонними національними мен
шинами». Члени таких меншин, 
особливо у прикордонних райо
нах, як правило, споконвіку про
живають на власних історичних 
землях, іноді у компактних посе
леннях, де складають більшість 
населення. Тим самим ці менши
ни суттєво відрізняються від ет
нічних спільнот іммігрантського 
походження; проте згідно з нор
мами сучасного міжнародного 
права сама по собі давність про
живання на певній території не є 
підставою для набуття статусу 
«корінного народу» і не надає ко
лективних прав на самовизначен
ня, зокрема, на створення власної 
територіальної автономії. 

У відсутності такого потужно
го інструменту захисту власної 
етнокультурної ідентичності, як 
наявність етнічно спорідненої 
держави («історичної батьківщи
ни»), корінні народи завідомо пе
ребувають у значно менш вигід
ному і більш уразливому стано
вищі. Це повною мірою стосуєть
ся кримськотатарського народу, 
а також нечисленних і переважно 
асимільованих караїмів і крим
чаків, подальша доля яких фак
тично повністю залежить від 
України і міжнародної спільно
ти. Саме тому, а не тільки щоб ви
правити минулі помилки чи 
«провини» (така риторика часто 
спричиняє негативні реакції і на
віть обурення частини українців, 
які не вважають себе винними у 
трагедіях, що спіткали кримсько
татарський народ), вироблення 
надійних механізмів забезпечен

6 | кОрІННІ НарОДи

кримСькі татари 
як корінний народ:
історія питання 
і сучасні реалії
під такою назвою у грудні 2016 року державним підприємством «Кримський дім» 
буде видано посібник, автором якого є експерт з правових відносин у міжнаціональ-
ній сфері інституту демократії ім. п. орлика наталя беліцер. продовжуємо озна-
йомлювати наших читачів з деякими розділами даного посібника, уривки з якого ми 
публікуватимемо протягом кількох наступних номерів.

книга
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ня усього обсягу прав кримських 
татар – не тільки індивідуаль
них, а й колективних – є справою 
честі і гідності як Української 
держави, так і українського сус
пільства. Успішне здійснення та
кого курсу означатиме не тільки 
відновлення історичної справед
ливості стосовно кримських та
тар; це буде вагомим внеском у 
становлення сучасної, демокра
тичної, інклюзивної української 
політичної нації, яка може стати 
взірцем для багатьох країн Цен
тральної, Східної і Південної Єв
ропи, а також надійною основою 
загальної стратегії деокупації і 
реінтеграції Криму.

3.2 Право на самовизначення: 
поняття про «внутрішнє» і 
«зовнішнє» самовизначення

Однією з причин обережного, 
а подекуди й негативного став
лення українців до ідеї само
визначення кримськотатар
ського народу є побоювання за
грози нового витка сепаратиз
му, тобто наміру відділитися 
від України і створити в Криму 
окрему, суверенну кримськота
тарську державу. Такі застере
ження призводять до вельми 
популярної, особливо серед пра
вого флангу українського полі
тикуму, ідеї перетворення АРК 
у звичайну область без будь
якого особливого статусу. І хоча 
такий «рецепт» відвернення на
чебто будьякого виду кримсько
го сепаратизму насправді несе в 
собі неабиякий конфліктний по
тенціал, а також загрожує низ
кою серйозних правових усклад
нень, деякі щирі українські па
тріоти не звертають на це уваги, 
спираючись переважно на 
емоційносуб’єк тивне сприйнят
тя існуючої ситуації і пошуки 
простих рішень для розв’язання 
складних проблем.  

Тому важливо усвідомити, що 
з огляду на міжнародне право і 
розвиток концепції права наро
дів/націй на самовизначення, у 
нашій конкретній ситуації уяв
лення про загрозу «кримськота
тарського сепаратизму» є на
справді безпідставними. 

Під зовнішнім самовизна-
ченням мається на увазі право 
народу на політичне визначення 
свого міжнародного статусу, 
включно з відокремленням від іс
нуючої держави і набуттям влас
ного державного суверенітету. 
Легітимними причинами здій
снення такого права вважаються 
брутальні масові порушення 
прав членів такої спільноти з 
боку центрального уряду, як пра
вило, із застосуванням насиль
ства. Реалізація права на зовніш
нє самовизначення відбувається 
лише в поодиноких випадках і, 
як правило, за згоди провідних 
гравців (Great Powers) – зокрема, 
членів Ради Безпеки ООН.

Введення поняття (і права на) 
«внутрішнє самовизначення» 
було спричинено хвилями сепа
ратизму і конфліктних ситуацій, 
переважно між домінуючими 
(«титульними») націями та група
ми меншин. Це право передбачає 
використання механізмів захисту 
прав меншин і гарантій збережен
ня їхньої ідентичності в межах іс
нуючої держави, тобто на терито
рії їхнього проживання і грома
дянства, але без права на відо
кремлення і створення власної 
незалежної держави. Такі меха
нізми варіюють залежно від кон
кретної ситуації, в якій перебуває 
та чи інша меншина (корінний 
народ, мала «бездержавна» на
ція), історичної та правової тра
диції та низки інших чинників; 
створення територіальної автоно
мії є одним із можливих легітим
них механізмів реалізації права 
на внутрішнє самовизначення. 

При цьому важливо мати на 
увазі, що універсального визна
чення «народів» як суб’єктів пра
ва на самовизначення не існує, і 
це створює можливості політич
ного маніпулювання такими по
няттями. Зокрема, йдеться про 
підміну уявлення про народ або 
націю як носія окремої, самобут
ньої етнокультурної ідентичнос
ті й ототожнення «народу» з усім 
населенням певної території, 
тобто механічною сукупністю ін
дивідів та груп, що не мають 
основних спільних характерис
тик – етнокультурних чи інших, 
притаманних народам/націям. 

далі буде…

Найважливішою причиною, що 
сприяла підвищенню рівня за-
безпечення прав корінних на-
родів порівняно з (найбільш 
розвинутим) міжнародним пра-
вом у галузі прав національних 
меншин, є відсутність власної 
державності за межами країни 
проживання/громадянства. 
Національні меншини, на відмі-
ну від корінних народів, мають 
етнічно споріднені держави – 
«історичні батьківщини», які в 
змозі (і мають легітимне право) 
надавати потужну підтримку 
відповідним національним мен-
шинам у галузі мови, освіти, 
культури тощо

Кримське ханство за сво-
їм етнічним складом було 
багатонаціональним. тут 
жили кримські татари, 
караїми, кримчаки, уру-
ми (нащадки еллінів), 
вір мени, турки-османи, 
кримські цигани. Всі вони 
були підданими крим-
ського хана, жили в мирі 
та злагоді, за законом і 
совістю. завдяки мудрій 
політиці кримських ханів, 
була створена унікальна 
система рівноваги і син-
тезу. Що і сприяло ви-
никненню самобутнього 
кримського суспільства.

гульнара абдуллаєва

толерантність 
кримськиХ Ханів

Словник 

народне ремеСло

•	 Доброго	дня	–		
Eyi	künler!	

•	 Народне	ремесло	–	
halq	üneri	(халкъ	
унери)

•	 Народ	–	halq	(халкъ)
•	 Ремесло	–	üner	(унер)
•	 Ткати	килим	–	kilim	
toqumaq	(килим	
токъумакъ)

•	 Ткати	–	toqumaq	
(токъумакъ)

•	 Килим	–	kilim	(килим)
•	 Нитка	–	yip	(йип)
•	 Вишивати	–	nağışlamaq	
(нагъышламакъ)

Велике	значення	крим-
ські	татари	приділяли	
гончарному	посуду,	який	
розставляли	на	відкритих	
полицях.
•	 Полиця	–	raf	(раф)

Кращі	елементи	традиції	
кримських	татар	
закладені	у	гончарному	
мистецтві.
•	 Гончарство	–	çölmekçilik	
(чёльмекчилик)

•	 Кераміка	–	çölmekçilik	
sanaatı	(чёльмекчилик	
санааты)

•	 Глек–	sürail	(сюраиль)

історія

т радиції були закладені першим 
кримським ханом Хаджі Гірай. 
Саме він показав приклад то

лерантності у своїй державі. Будучи 
мусульманином, він з повагою ста
вився до святинь інших конфесій. 
Хаджі Гірай своїм указом наказав 
так само щорічно виділяти кошти з 
ханської скарбниці на потреби хрис
тиянських та іудейських громад. 
Особливим заступництвом Хаджі Гі
рая користувався СвятоУспенський 
монастир поблизу КиркОра. 
Кримські хани фінансували будівни
цтво не лише мечетей, а й церков. 
Так Іслам Гірай II виділив кошти під 
нову церкву для готського населен
ня села БіяСалі на Качі. Фінансу
вався з ханської скарбниці й один з 
перших християнських храмів на 
Кримському півострові Георгіїв
ський монастир на мисі Фіолент.
Толерантність кримських ханів по
лягала не тільки у будівництві й 
утриманні храмів. Так, в управлінні 
караїмів перебувала головна скарб
ниця країни дарабхане – Монетний 
двір. З часом склалися цілі династії 
в караїмській громаді, які насліду

вали відповідальну справу і були 
скарбниками кримських ханів. 
Іновірці перебували і в диплома
тичному корпусі, щоправда, на ви
сокі пости при ханському дворі 
вони, якщо навіть і переходили в 
іслам, претендувати не могли. 
Православні та іудейські духовні 
особи звільнялися від усіх податків. 
Що стосується юрисдикції, то му
сульманське право гарантувало сво
їм підданим, незважаючи на віро
сповідання, повну недоторканність 
їхнього майна, свободу торгової і ре
місничої діяльності. Якщо ж у родині 
багатого кримського татарина була 
обслуга іншої віри, вона також мала 
право на спадщину. Все це якомога 
краще відображає віротерпимість 
кримськотатарського населення.
Проте, незважаючи на те, що став
лення до іновірців було більш ніж 
лояльним, у столиці ханства їм за
боронялося селитися. Немусуль
мани мали право відвідувати Бах
чисарай удень, але після вечірньо
го езана зобов’язувалися покинути 
місто. На інші ж міста ханства ця 
заборона не поширювалася.
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ЗаСлужений діяч миСтецтв 
україни, компоЗитор, фоль-
клориСт джеміль каріков – 
відомий у нашій країні та далеко за 
її межами дослідник і популяриза
тор кримськотатарської музичної 
спадщини. Пропонуємо увазі на
ших читачів його матеріал про на
ціональні традиційні музичні інстру
менти кримськотатарського народу

м. зеров – одна з тих уні-
кальних особистостей, зна-
чення якої з часом постійно 
зростає й набуває нового 
блиску. Він устиг зареко-
мендувати себе в різних ви-
дах діяльності: видатний 
поет, першокласний пере-
кладач давньоримської по-
езії, літературознавець, 
«який відчував живий 
пульс і знав живий смисл 
фактів». сучасники із захо-
пленням відзначали уні-
кальний педагогічний хист 
м. зерова. ніхто не міг, за 
словами ю. Шевельова, 
зрівнятися з київським уче-
ним в ерудиції в галузі за-
хідних літератур. саме тому 
його нерідко сприймали як 
еталон інтелектуалізму.

Висока освіченість, при
страсть до вишуканого 
слова, повага до культур
ної спадщини, зокрема 
античноримської, згур

тували навколо М. Зерова групу 
поетівнеокласиків. Їхній девіз 
«Ad fonts» («До джерел») звучав 
викликом й анахронізмом у пост
революційні роки, тим більше, 
що «джерелами» М. Зеров уважав 
так звані «буржуазні» шедеври. 
Сам поет досконало оволодів 
формою сонета, елегійного дис
тиху, александрійською поети
кою. «Літературну традицію, – як 
зазначав Є. Сверстюк, – від грець
ких до римських класиків… він 
уважав тією артерією, без якої не

можливо уявити собі народжен
ня й життя нового». Саме тому в 
своїй поетичній творчості лідер 
неокласиків звертався до давньо
грецьких архетипів. Не дивно, що 
Крим, культурний простір якого 
дихає міфами й легендами дав
ніх культур, став для нього важ
ливим джерелом натхнення.

До таврійських сторінок М. Зе
рова неодноразово зверталися су
часні дослідники літератури, у 
тому числі й відомі кримські вче
ні М. Новикова, В. Гасанова. Од
нак із часом відкриваються нові 
факти, які розширюють наші уяв
лення про кримські сторінки жит
тя й творчості поета й ученого.

До Криму, як відомо, М. Зеров 
приїжджав у літні місяці 1926 і 1927 
років. У той час для працівників 
Всеукраїнського комітету сприян
ня вченим у Гурзуфі відкрили бу
динок відпочинку «Буюрнус». Тут 
поет мав можливість спілкуватися 
з науковцями, які репрезентували 
різні галузі: математику, хімію, фі
лософію, історію. Не покидало його 
й товариство літераторів, серед 
яких були й побратиминеокласи
ки. М. Зеров користувався особли

вою популярністю, що підтверджу
ють урочисті проводи, організовані 
перед його від’їздом. Велика група 
«буюрнусців» на чолі з професором 
П. Ріттером влаштували справжню 
овацію. М. Зеров покидав Крим із 
приємними спогадами про подоро
жі до Ялти, Нікітського саду, до Ка
расану, Партеніту, де перед «його 
поетичною уявою поставали давні 
міста Південного Причорномор’я: 
Олівія й Херсонес еллінського й 
римського періодів із їхньою бага
тою й своєрідною культурою».

Поетична спадщина М. Зерова 
невелика за обсягом. Немов перед
чуваючи своє трагічне майбуття, 
в одному з віршів запитує себе:

Де плід твоїх трудів і творчості 
твоєї,
Чи ж добре ти робив над чорною 
ріллею,
Чи встигнеш, поки день, скінчить 
свої жнива?

Своїх намірів йому справді не 
вдалося здійснити повністю. За
лишилися чудові переклади Вер
гілія, Горація, Тібула, Овідія, 
М. Марціала, які вражають своєю 
бездоганністю навіть найвимо
гливіших поціновувачів. Акаде
мік О. Білецький відзначав у пере
кладах М. Зерова рідкісне поєд
нання вишуканості й точності, 
яким не могли похвалитися попе
редні перекладачі цих прадавніх 
шедеврів слов’янськими мовами. 
До своєї оригінальної поетичної 
творчості він також підходив із 
мірками канонічних зразків висо
кої поезії, підкреслюючи:

Класична пластика і контур 
строгий,
І логіки залізна течія –
Оце твоя, поезіє, дорога.

З іншого боку, розумів, що від 
поезії завжди чекають дива, стрім

кого польоту натхнення, а му
дрість «бібліофагів», тобто книго
любів, які «вирізають» і шліфують 
«скупі слова», навряд чи привабить 
увагу читачів. Основна риса автор
ського почерку М. Зерова – схре
щення стилів, накладання асоціа
цій різних епох. Його мова – цілком 
сучасна, але в ній органічно адап
товано знаки чужих давніх куль
тур. Ця особливість стилю яскраво 
проявляється в кримських творах, 
у яких домінують еллінськорим
ські асоціації, що зумовлено осві
тою автора і його замилуванням 
далекою минувшиною. Саме тому 
у віршах М. Зерова постає тогочас
ний образ Криму, в якому постійно 
відлунюють далекі епохи, маревом 
прориваються культурні пласти 
Таврійського краю.

Його кримські поезії умовно 
можна назвати циклом, причому 
принцип їхнього об’єднання до
цільно вибрати просторовий, а не 
хронологічний, що дозволить від
творити зерівську поетичну мапу 
Південного узбережжя Криму 
першої третини ХХ ст. із доволі ба
гатою топонімікою. Пейзажі пое
та не гребують реалістичною точ
ністю, проте водночас репрезенту
ють своєрідне безчасся, оскільки 
в них відбивається історичний ка

лейдоскоп. Для творчої фантазії 
М. Зерова культура минулого 
така ж зрима, як і сучасність. 
Саме тому в його творах ми не зна
ходимо найменшого сліду, – як 
слушно зауважує професор М. Но
викова, – «того солодкуватого 
«листівкового Криму (троянди, 
магнолії, гори й море загалом), 
який заповнює вірші багатьох за
їжджих римувальників».

Перед «допитливими очима» 
поета Крим розгортається й дина
мічною зміною природних ба
гатств: скелі, «джерела ніжні», 
«росяна яйла», «ліс причарова
ний» – і все це в щедрій зливі ко
льорів, барв, речей. Такі ж швид
кі й несподівані античні асоціа
ції, що викликає дика природа. У 
цьому плані заслуговують уваги 
кілька сонетів 1926 року, написа
них за мотивами «Одісеї». Без
сумнівно, вони навіяні кримськи
ми враженнями «Лістригони», 
оскільки гомерівських людейве
летнів міфологія тісно пов’язала 
з Балаклавською бухтою.

Важливим доповненням до 
здійсненої подорожі Кримом, за
фіксованої в поетичних рядках, є 
вірші, датовані 1934 роком. На 
думку В. Гасанової, «у страшнi 30
ті роки, незадовго до страти, вiн 
знову думками повертався до Кри
му, де поетовi так i не довелося 
бiльше побувати». 

Безсумнівно, поезія М. Зерова 
стала значним внеском у скарбни
цю багатонаціональної творчої 
спадщини літераторів, натхнен
них нашим Кримом. І вона продо
вжує жити своїм самодостатнім 
життям, надихаючи на творчість 
уже нове покоління поетів. 

публікується 
зі скороченнями, 

повний варіант статті 
на сайті EDUCRIMEA/ 

освіта для криму

книга під Знаком криму (з навчального посібника с. кочерги)

крим очима бібліофага
микОла 
кОстьОвич 
зерОв   
(1890 – 1937)

«Літературну традицію, –  
як зазначав Є. Сверстюк, –  
від грецьких до римських кла-
сиків… він уважав тією артері-
єю, без якої неможливо уявити 
собі народження й життя ново-
го». Саме тому в своїй поетич-
ній творчості лідер неокласиків 
звертався до давньогрецьких 
архетипів. Не дивно, що Крим, 
культурний простір якого ди-
хає міфами й легендами давніх 
культур, став для нього важли-
вим джерелом натхнення


