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ПРО ПРОЄКТ

У тексті цієї книги ви побачите багато дат. Більшість
із них — трагічні. Або для однієї людини, або для сім’ї,
для групи людей, ба навіть цілого народу. Ось перша
з них: 18 травня 1944 року — день, коли розпочалося
насильницьке виселення кримськотатарського народу
з його історичної батьківщини. Через наклепницьке звинувачення з боку радянської влади — у нібито масовій
співпраці з нацистами під час Другої світової війни —
сотні тисяч людей позбавили домівок, загнали в товарні
вагони та відправили на чужину. Майже половина з них
загинули в дорозі або в перші роки після виселення.
Минуло понад сорок років, перш ніж депортацію
визнали злочинною та незаконною, і наприкінці 1980-х
кримські татари поступово почали повертатися в Крим.
Ще до проголошення незалежності України вони обрали
Меджліс — власний представницький орган, подібний
до парламенту. Він мав на меті подолати наслідки
геноциду кримських татар і відновити їх у правах
на історично належній їм землі. На чолі Меджлісу став
знаний дисидент і радянський політв’язень Мустафа
Джемілєв. Він обіймав цю посаду понад двадцять років,
до осені 2013-го, коли було обрано нового голову — Рефата Чубарова.
Тоді ж почалися події, що спричинили тектонічний зсув
у політичному ладі України: Революція гідності призвела
до падіння режиму Януковича. Російське керівництво
сприйняло це як катастрофу, загрозу власним імперським амбіціям і у відповідь запустило план військової
окупації АР Крим та м. Севастополя. Наприкінці лютого
2014 року військові без розпізнавальних знаків захопили
будівлі кримського парламенту й уряду. І вже 16 березня
на тимчасово окупованій Росією території України в АР
Крим та м.Севастополь відбувся незаконний «референдум», після якого було оголошено, нібито 97 % учасників
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проголосували за входження до складу Росії.
Для корінного народу Криму це означало одне:
ворог знову в домі. У домі, який щойно вдалося
відродити після років запустіння. Від самого початку
тимчасової окупації кримські татари та Меджліс
були в авангарді тих, хто намагався цьому опиратися:
збирали протестні мітинги, не піддавалися на заклики
до співпраці з російським «керівництвом», не визнавали результатів «референдуму». Невдовзі окупаційна
адміністрація заборонила в’їзд на півострів Рефату
Чубарову та Мустафі Джемілєву, а 26 квітня 2016 року
суд просто заборонив діяльність Меджлісу, і його
внесли в перелік екстремістських організацій.
Паралельно на півострові розгорталася масштабна
кампанія з викорінення незалежних ЗМІ. Трансляцію
українських ефірних телеканалів і радіо на території
тимчасово окупованого Криму було заблоковано,
перший кримськотатарський телеканал АТР був
змушений переїхати на материкову частину України,
доступ до багатьох інтернет-ресурсів закрили. Тепер
уся інформація надходила до жителів Криму лише
через російські пропагандистські рупори.
Пересічні кримчани або жителі інших областей України могли б і не здогадатися, що на півострові існує потужний рух незгодних із діями окупаційної влади. Але
на тлі жорстокого наступу на свободу слова в Криму
сформувався справжній інститут громадянської
журналістики. Звичайні люди, небайдужі до подій
довкола, почали розміщувати на власних сторінках
у соцмережах матеріали про свавілля представників
російських спецслужб, вести стріми з місць обшуків
і масових затримань, брати інтерв’ю в постраждалих,
робити фото із зали судових засідань тощо. Більшість
цих людей були кримськими татарами.
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Реакція «влади» не забарилася: громадянським
журналістам постійно погрожували, тиснули психологічно, притягували до адміністративної, а потім —
і до кримінальної відповідальності. Основою репресій
стали переслідування за національною та релігійною
ознакою. Найбільше людей було затримано чи
ув’язнено за сфабрикованою справою Хізб ут-Тахріру
(міжнародна ісламська політична партія, яка від створення 1953 року не здійснила жодного теракту, однак
у Росії визнана терористичною організацією). У Криму арешти за цією «справою» почалися в січні 2015
року. У різних містах і містечках до людей приходили
з обшуками, а потім цілими групами кидали за ґрати.
Їх обвинувачують за статтею 205.5 Кримінального
кодексу РФ — «Організація діяльності терористичної
організації і участь у діяльності такої організації»,
що карається, залежно від частини статті, строком
від десяти років до довічного ув’язнення.
У квітні 2016 року адвокати фігурантів політично
вмотивованих кримінальних справ організували
зустріч із родичами своїх підзахисних. Було вирішено
проводити такі збори кожної останньої суботи місяця. Згодом їх почали називати зборами «Кримської
солідарності». На першій зустрічі було лише 15
осіб, на третій — 40, а пізніше учасників стало вже
понад сотню. До родичів і адвокатів обвинувачених
долучилися громадянські активісти, правозахисники,
юристи, незалежні журналісти.
Природним чином сформувалися три напрями
діяльності «Кримської солідарності»: соціальний,
юридичний, інформаційний. Соціальний — це передусім допомога рідним ув’язнених кримських татар:
багатодітні сім’ї політв’язнів опинилися в скрутному
становищі. Хтось потребував фінансової підтримки,
хтось — моральної. Комусь потрібно було допомогти
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добудувати будинок, зібрати передачу в СІЗО, відвезти родича в лікарню. Інші два напрями пов’язані
з тим, що люди, які висвітлювали обшуки й арешти,
самі дуже швидко ставали об’єктами переслідування
з боку окупаційної влади. Юристи «Кримської
солідарності» намагаються заздалегідь консультувати
людей із «груп ризику» — активістів, журналістів,
блогерів. Вони пояснюють, як поводитися під час
обшуку чи допиту, що робити, а чого не робити.
Крім того, на спеціальних правозахисних семінарах
адвокати розповідають, як брати участь в адміністративних судах у ролі захисника. Випускники
цих семінарів допомагають затриманим активістам
у судах. Якщо суд не дослухається до аргументів
захисту, скарги подають до Європейського суду
з прав людини.
***
Це був стислий переказ подій, унаслідок яких просто
зараз у російських в’язницях утримують несправедливо обвинувачених кримських татар. А їхні родичі,
друзі, однодумці, які залишаються в Криму, постійно
перебувають під тиском і загрозою так само опинитися в ув’язненні. Весь цивілізований світ чув про
ці події, але інформації про самих в’язнів, про перебіг
переслідувань, про їхні сім’ї та загалом життя кримських татар в тимчасово окупованому Криму — дуже
мало. І це не дає можливості по-справжньому співчувати й перейматися їхніми долями, діяти на користь
їхніх інтересів, захисту та звільнення.
Така ситуація стала поштовхом до створення
мистецького проєкту, що має на меті привернути
увагу української та світової спільноти до кричущого
порушення прав людини на тимчасово окупованому
Кримському півострові. Ініціатором проєкту став
Український інститут, чия місія — зміцнювати
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міжнародну і внутрішню суб’єктність України
засобами культурної дипломатії. Організатором
виступає DollMen — українська театральна компанія
з виробництва вистав і створення культурних
подій, яку заснував художник і режисер Дмитро
Костюминський.
Проєкт отримав назву «Крим, 5-та ранку», бо саме
на світанку до помешкань громадських активістів,
виламуючи вікна і двері, вриваються представники
російських спецслужб з обшуками й арештами.
Проєкт має три основні складові:
• документальна вистава за п’єсою Наталі Ворожбит,
Анастасії Косодій і Альберта Сардаряна «Крим,
5-та ранку» / «Crimea, 5 am»;
• ця книга «Крим, 5-та ранку» / «Crimea, 5 am»,
що містить текст п’єси, а також біографічні довідки
про політв’язнів, їхню пряму мову з судових промов
і листів, статистичні дані;
• вебсайт «Крим, 5-та ранку» / «Crimea, 5 am», де розміщено інтерв’ю, тексти та фотографії про кожну
родину героїв проєкту.
У створенні п’єси брали безпосередню участь родичі
десяти політв’язнів: давали інтерв’ю за технологією
документального театру з фото- і відеофіксацією.
Водночас драматургині та режисер спілкувалися
з правозахисниками, звільненими політв’язнями,
кримськими татарами, які виїхали з окупованої території. Вивчали «заборонену» літературу, за яку «шиють» справи нашим героям. На основі інтерв’ю було
створено драматургічну канву та сценічний текст.
Документальну виставу «Крим, 5-та ранку» /
«Crimea, 5 am» можна адаптувати під різні майданчики, театральний і не театральний простори,
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зачіпати своєю актуальністю та проблематикою різну
цільову аудиторію. Вистава реалізовуватиметься
не в класичній стилістиці, а радше у форматі читки
драматургічного тексту без акторського інтонування
та загравання з сентиментальністю або драматичними ситуаціями.
Тексти читатимуть як актори, так і запрошені «модератори» — митці, громадські активісти, політики,
лідери думок. Власне сприйняття «модераторів», авторитетних осіб у кожній країні, формуватиме ритм
і своєрідну оптику прочитання драматургічного
тексту. Загальне тло вистави має чітко артикулювати,
що це не «драматична» ситуація, а реальний стан
речей на тимчасово окупованій Росією території
України в АР Крим та м.Севастополь.
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ПРО АВТОРІВ

АЛІМ АЛІЄВ
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ

«У Сервера обшуки!» Це перше, що я прочитав
у своєму телефоні одного ранку в травні 2018-го.
У бахчисарайський дім мого товариша, активіста
та громадянського журналіста Сервера Мустафаєва
рано-вранці ввірвалися з обшуком до зубів озброєні
представники російських спецслужб. Пізніше Серверу, інтелігентній і світлій людині, інкримінуватимуть
за абсолютно надуманими обвинуваченнями участь
у «терористичній діяльності» та засудять до 14 років
колонії суворого режиму. Міжнародні правозахисні
організації визнають його політичним в’язнем Російської Федерації.

14

Таких історій, як історія Сервера, у Криму сотня.
Серед кримських татар є сумний жарт: «Якщо
ти прокинувся зранку сам і тебе не розбудили виломлюванням дверей, то обшуку в тебе сьогодні не буде».

Відчуття страху — перманентний стан мешканців
півострова, але внутрішня свобода та власна гідність
часто перемагають такий стан. Вони перемогли
й у наших героїв — кримських громадянських
журналістів, які висвітлювали події та фіксували
порушення прав людини на півострові, а сьогодні
безпідставно перебувають за кремлівськими ґратами,
поки на них чекають їхні родини, друзі та всі ми.
Коли робота над текстом п’єси вже була завершена,
з Криму надійшла чергова погана звістка: після
обшуків затримали й кинули у в’язницю ще п’ятьох
активістів, серед яких — мій друг і колега по роботі
в газеті «Авдет» Наріман Джелял, перший заступник
голови Меджлісу кримськотатарського народу,
журналіст, авторитетний і найгучніший голос вільних
людей півострова. Мені було складно це усвідомити.
Ми з командою вирішили додати ім’я Нарімана
та його звернення до співвітчизників у це видання.
Наш театральний проєкт має назву «Крим, 5-та ранку» — час, коли темні сили можуть прийти в дім,
де всі сплять, перевернути все догори дриґом і забрати до в’язниці батька, сина або чоловіка. І поки мої
співвітчизники в неволі, ми хочемо розповісти їхні
історії, бо за кожним політв’язнем стоїть важлива,
цікава, бентежна людська доля. Тому в основі нашого
проєкту — ідея голосами лідерів думок в Україні
та інших куточках світу оприявнити голоси незаконно засуджених Росією кримських громадянських
журналістів.
Я сподіваюся, що Сервер та всі інші політв’язні Кремля скоро будуть на волі, і точно знаю, що ми всі разом
зберемось у нашому рідному та вільному Бахчисараї!
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НАДІЯ СОКОЛЕНКО
ПРОГРАМНА МЕНЕДЖЕРКА НАПРЯМУ
«ПЕРФОРМАТИВНІ МИСТЕЦТВА»
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ

Ідея створити перформанс, у якому зазвучали б голоси громадянських журналістів і їхніх родин із тимчасово окупованого Кримського півострова, з’явилася
десь, напевно, рік тому. Причому, власне, такий текст
чи перформанс, який можна було б поширювати
і представляти не лише в Україні, а й по всьому
світу. А далі почався і досі триває пошук митців,
яким це так само болить, як і нам, концептуалізація,
розробка, робота над текстами та багато іншої непомітної, але важливої для реалізації проєкту роботи.
Чи був якийсь поштовх? Напевно, ні. Уже стільки
років триває тимчасова окупація Криму, війна
на Сході. Просто стояти осторонь неможливо.
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Кілька років тому я працювала над іншим проєктом
«Дім — Ev — Home» Ярої Мистецької Групи, який
частково був присвячений поверненню кримських

татар із депортації в Україну на початку 1990-х, а також їхньому вимушеному виїзду з Криму після окупації. Знаючи, через що пройшли наші співвітчизники
не лише під час депортації, а й під час повернення
на свою рідну землю, як будувалися їхні домівки,
я страшенно обурена, що їм доводиться жити в умовах обмеження прав і свобод, під постійною загрозою
переслідувань, обшуків, арештів. І мене надзвичайно
захоплює їхня мужність, відважність і сила. Мені
хочеться, щоб про них, про їхнє повсякденне життя,
про їхні радощі й печалі знало більше людей. Бо саме
такі знання нас зближують, об’єднують, допомагають
консолідувати сили міжнародної спільноти.

ВЕРОНІКА СКЛЯРОВА
ПРОДЮСЕРКА ПРОЄКТУ, ТЕАТРОЗНАВИЦЯ,
КУЛЬТУРНА МЕНЕДЖЕРКА

Усі люди — ну, більшість — хочуть жити біля моря.
Але не для всіх це питання дому, питання приналежності до певної спільноти, землі. Коли я їздила
17

в Крим, до спроби анексії його Росією, існувала
напруженість між сторонами, які вважали цю землю
своєю. Потім, уже у 2014–2015 роках, я дуже багато
думала про те, що саме Україна зробила, щоб Крим
був її частиною, щоб культурно та взагалі будь-яким
чином інтегрувався? І про те, що я їздила в Крим
здебільшого як туристка: використовувати цю природу, цей скарб, який там є. Це справді райські місця!
Очевидно, деякі консолідуючі програми та культурні
містки були: наприклад, на ті фестивалі, які я робила
в Харкові, ми часто запрошували театр із Сімферополя — арт-центр «Карман» — і взагалі намагалися
культурно взаємодіяти. Але це радше ситуативні
проєкти. І мені дуже болить через історію, яка є зараз
із кримськими татарами. Чого ми не зробили, а могли б зробити раніше?
Але я вірю в деокупацію, у те, що після деокупації
ми зможемо бути рівними партнерами, особливо
в діалозі культур. Мені здається, що проєкт про права
людини, про громадянську журналістику, яка демонструє світові істинну ситуацію на півострові,
є критично важливим. І для мене особисто важлива
така ситуація вирівнювання — коли я можу своїми
силами, своєю професійною діяльністю не те щоб
допомогти, а принаймні висвітлити цю ситуацію,
говорити правду.
Узагалі, на мою думку, питання прав людини зараз
стоїть руба в усьому світі. Ми зусібіч бачимо підняття
правих сил, правих ідеологій. І роль мистецтва, роль
культури, роль культурної дипломатії в цьому — давати
голос таким ситуаціям і такій реальності.
Першим етапом проєкту був збір матеріалів та інтерв’ю
з тими, хто опинився в такій важкій ситуації — коли
постійно відбуваються обшуки, арешти, коли викра18

дають людей. Серед тих інтерв’ю прозвучала фраза
однієї з жінок про те, що питання, чи залишитись у
Криму, для неї не стоїть, бо це питання, чи бути собою.
І для неї не стоїть питання, чи бути собою. Для мене
ці слова й такі люди — величезний ресурс натхнення,
дуже потужний приклад того, як у будь-якій ситуації ми
можемо залишатися, по-перше, людьми. А по-друге —
залишатися собою. Бо інакше навіщо взагалі бути?
Ми плануємо оновлювати інформацію про наших
героїв на сайті проєкту. І мені дуже хочеться, щоб
якнайшвидше ми могли написати: усі політв’язні
повернулися додому.

ДМИТРО КОСТЮМИНСЬКИЙ
РЕЖИСЕР ПРОЄКТУ, ЗАСНОВНИК ТЕАТРАЛЬНОЇ
КОМПАНІЇ DOLLMEN, ХУДОЖНИК, АКТОР І СЦЕНОГРАФ

Я ніколи не займався документальним театром.
Не стикався з проблемами політв’язнів. Проте в мене
є кілька особистих моментів, через які я погодився
долучитися до проєкту.
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Передусім це історія близького зв’язку з кримськими
татарами. У Криму відбулося становлення мого
життя, бо майже все дитинство та юність я провів
у Коктебелі. Наша родина мала дружній, дуже міцний
зв’язок з однією кримськотатарською родиною
зі Старого Криму. Ми їздили до них на всі свята, вони
їздили до нас. І я бачив, як їм непросто. Насправді ми
їм багато допомагали, бо вони змушені були будувати
своє життя майже з нуля. Згодом цей зв’язок обірвався: у 2002 році ми переїхали, а невдовзі обидва голови родин померли. А тепер, після 2014 року, дім мого
дитинства став від мене ще й повністю відрізаним,
недосяжним, бо я не можу туди потрапити фізично.
Другий момент — досвід моєї вистави «Іфігенія
в Тавриді. Наречена для терориста», причому доволі
болісний. Цей проєкт теж працював із проблемою
тимчасової окупації Криму, але засобами художнього
театру.
І от тепер знову з’являються можливості говорити
на складні політичні теми через певні аспекти культури. У новий, специфічний спосіб. І я розумію, наскільки важливо це робити — особливо коли історії людей,
чиї права та свободи порушуються, можуть бути
почутими не тільки в Україні, а й далеко за її межами.
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АНАСТАСІЯ КОСОДІЙ
ДРАМАТУРГИНЯ, ТЕАТРАЛЬНА МЕНЕДЖЕРКА

Я виросла в Запоріжжі, місті заводів, простих робітників і великого козацького минулого. Крим для нас
був «лакшері дестінейшн» відпочинку: туди їздили ті,
кому пощастило піднятися в житті вище рівня Азовського моря та Кирилівки. Улітку 2013 року я все-таки
з’їздила в Сімферополь, три дні лазила по скелях
поруч із Червоними печерами. Нічого не зрозуміла,
а за кілька місяців почалась спроба анексії та війна.
«Крим, 5-та ранку» — особисто для мене можливість
повернутись і зрозуміти півострів — яким він
насправді був і є — через історії найкращих його
жителів і жительок.
Основним для мене тут було дати якомога більше
простору для висловлювання героям і членам їхніх
родин. Є тексти, де драматург може повністю винаходити художній світ тексту, додумувати меседж; цей не
такий. Тут моє завдання — створити форму, у якій
висловлювання героїв може буде почутим аудиторією
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і дослуханим до кінця.

НАТАЛЯ ВОРОЖБИТ
ДРАМАТУРГИНЯ, СЦЕНАРИСТКА, РЕЖИСЕРКА

Більшість українців вважають втрату Криму власною
втратою. Я — не виняток. Я відчуваю справжній біль
від несправедливості, яка відбулася, я скучаю за Кримом, я забороняю собі про нього думати, але загалом
я можу без нього жити. А є люди, які не можуть жити
без Криму. Які його століттями виборюють, вимолюють
і знову втрачають. Які тримаються за свою землю як
за суть свого існування. Це кримські татари. Я не могла
не відгукнутися на пропозицію попрацювати з цією
темою. Бо в мене так само є земля, без якої я жити
не можу і яку вже вісім років у мене хочуть відібрати.
Я так само боюсь опинитися в агресивному середовищі,
стати жертвою політичних маніпуляцій, як стали кримськотатарські політв’язні та їхні сім’ї. І, власне, страх
і співчуття спонукали мене працювати над п’єсою.
У п’єсі, яка заснована на інтерв’ю з родинами політв’язнів і документальних матеріалах, ми старалися
зберегти живі інтонації та емоції, що переповнюють
не абстрактних політв’язнів та їхніх рідних, а живих,
чиїхось дуже коханих, незамінних Тимура, Рустема,
Муміне, Сурію, Нарімана, Айше...
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Я хочу, щоб було почуто: просто зараз над ними
чиниться несправедливість, і вершить цю несправедливість Російська держава руками конкретних людей.

ЛЕНОРА ДЮЛЬБЕР
ПОЛІТОЛОГИНЯ, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА

Не знаю, чи можна назвати роллю те, що я роблю
в цьому проєкті. Від початку це виглядало радше
як звичне для дослідника діло — зібрати матеріал,
поспілкуватися з респондентом, поставити правильні
запитання. Але коли вже переглядала фотографії
хлопців (з кимось із них була знайома ще до арешту,
про когось дізналася після), зрозуміла, що просто
не буде, і тут я не буду дослідницею — тут занадто
багато особистих емоцій проявилося.
Це були непрості інтерв’ю. Я потрапляла в будинок,
у сім’ю до цих хлопців, бачила сльози їхніх дружин
і часто ледь стримувала свої. Найскладніше було
з дітьми: їхні почуття, емоції — найдорожче в цьому
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спілкуванні. Вони навчилися жити заново, без батьків, але в їхніх розповідях про буденні досягнення,
про маленькі й великі перемоги в школі прочитувався завтрашній день — день, коли поруч буде батько.
Важко було з людьми похилого віку, батьками заарештованих хлопців. За їхніми словами про несправедливість проглядався страх — побоювання не дожити
до повернення синів, більше ніколи не побачити своє
дитя.
Стосовно мого особистого мотиву участі в проєкті.
Раніше тільки читала про те, як це — жити в окупації... За сім років сформулювала для себе кілька
правил, одне з яких — робити те, що можеш, не мовчати. Це важливо і для нас самих — проговорити все,
що займає наші думки. Важливо бути ближчими одне
до одного.
Є й інша причина: не втратити зв’язку з материком.
Якщо фізично ми на відстані, то емоційно ми можемо
бути набагато ближче. Будь-яка наша спільна дія —
це ті зв’язки, які зшивають суспільство.
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П’ЄСА

КРИМ,

5-ТА РАНКУ

КАРТИНА 1

На екрані демонструються слайди (або будь-який
інший хід режисера).
Слайд 1
Це Веджіє Кашка. Десятирічною наказ Сталіна відправив її з Криму в Узбекистан. Так учинили з усіма
кримськими татарами 1944 року.
Слайд 2
У рік, коли Веджіє Кашка повернулася в Крим, люди
вперше висадилися на Місяці.
Слайд 3
Веджіє жила в Криму, коли Радянський Союз розпався і на півострів повернулись інші кримські татари.
Слайд 4
Веджіє жила в Криму, коли 2014 року півострів окупували російські війська.
Слайд 5
Веджіє померла в Криму після того, як 2017 року
її затримали представники російських спецслужб
в Сімферополі. У неї зупинилося серце.

КАРТИНА 2

Слайд 1
Це Решат Аметов. Він народився в Сімферополі та захоплювався філософією Махатми Ганді про мирний
ненасильницький протест.
Слайд 2
Решату було 39 років, коли 28 лютого 2014 року
він написав на своїй сторінці у фейсбуку:
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РЕШАТ. Орієнтовно в понеділок вийду до Ради міністрів. Стоячий протест. А вам слабо?
Слайд 3
Третього березня 2014 року він вийшов із дому, нічого
не сказавши рідним. Із собою мав паспорт і картку
для виплат за народження дитини.
Слайд 4
Опівдні дружина зателефонувала йому на мобільний.
Абонент був недоступний.
Слайд 5
Дванадцять днів потому Решата Аметова знайшли
мертвим. Його голова була обмотана скотчем, очі виколоті, поруч лежали наручники. Причиною смерті
назвали ножове поранення в око.
Слайд 6
Третього березня Решат Аметов влаштував мирний
протест проти тимчасової окупації Криму російськими окупаційними силами. Півтори години він стояв
на одному місці навпроти будівлі т.зв. «Ради міністрів
Криму». Троє людей із так званої «Самооборони
Криму» підійшли до нього, вивели з площі, заштовхали в авто й вивезли в невідомому напрямку.

КАРТИНА 3

Слайд 1
Це мікрорайон Кам’янка в Сімферополі. 27 березня
2019 року тут шукають «терористів». Представники
російських спецслужб оточили район, щоб провести
обшук у будинках людей, підозрюваних у причетності
до Хізб ут-Тахріру.
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Слайд 2
Хізб ут-Тахрір — міжнародна панісламська політична
партія. 2003 року в РФ її заборонили й визнали
терористичною.
Слайд 3
Починаючи з 2014 року, представники російських
спецслужб знаходять нових і нових «членів» Хізб
ут-Тахріру в Криму.
Слайд 4
Двері їхніх саморобних будинків вибивають рано-вранці — о п’ятій, інколи о шостій.
Слайд 5
Поки діти «терористів» плачуть, а дружини квапливо
покривають волосся хіджабами, представники спецслужб вивчають книжкові полиці, шукаючи літературу
арабською мовою.
Слайд 6
Такі книжки вважають найкращим доказом причетності до «терористичної організації» Хізб ут-Тахрір.
Слайд 7
27 березня 2019 року в мікрорайоні Кам’янка гаряче.
Відбуваються сутички між представниками спецслужб
й кримськими татарами. Кількох людей затримують.
Слайд 8
Ми знаємо про це не завдяки сюжетам міжнародних
телеканалів. Не завдяки втручанню політиків.
Слайд 9
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Ці кадри відзняли для вас громадянські журналісти —
кримські татари, які мали телефони з камерами й
запас мобільного інтернету.

Слайд 10
Про десятьох із них ми розкажемо в цій виставі.

СУБТИТРИ 1

Сейран Салієв народився 1985 року в місті Абінську
Краснодарського краю.
Семирічним разом із родиною повернувся до Криму.
2003 року вступив у Сімферопольське вище училище
на спеціальність «Оператор ПК». Має неповну вищу
освіту за спеціальністю «Філолог турецької та кримськотатарської мов».
Захоплювався історією Криму, влітку працював
екскурсоводом у Бахчисараї.
2014 року Росія здійснила спробу анексувати АР
Крим та м.Севастополь. Сейран почав відвідувати
суди за сфабрикованими справами й місця обшуків
як громадянський журналіст.
26 січня 2017 року до нього вперше прийшли
з обшуком. Сейрана Салієва та його адвоката Еміля
Курбедінова заарештували — на дванадцять і десять
днів відповідно. Того ж року відбувся другий обшук
у квартирі Салієва.
11 жовтня 2017 року Сейрана Салієва й ще п’ятьох
кримських татар заарештували, обвинувативши
в «тероризмі».
16 вересня 2020 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сейрана Салієва
до 16 років позбавлення волі. Вирок іще не набув
чинності: захист подав апеляцію. В очікуванні апеляційного засідання Сейран перебуває в СІЗО-3 міста
Новочеркаська Ростовської області РФ.
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НАРЕЧЕНІ

Шатро, весільні сукні, костюми наречених, мішура,
фотографії...
МУМІНЕ САЛІЄВА. Він мені сказав: «Моя дружина
має гарно співати». Він із дитинства ходив у театральний, і от він теж любитель і танцювати, і співати.
Я йому тоді сказала: «Ну, я можу заспівати тобі лише
після весілля».
СЕЙРАН САЛІЄВ. Ну це взагалі-то нечесно,
ну, ти не вмієш співати.
МУМІНЕ САЛІЄВА. Значить, будеш усе життя
терпіти.
Моя однокурсниця жила в гуртожитку, де й Сейран
жив. І коли я була в неї в гостях, ми випадково
у дверях отак-от зіткнулися, і він почав нервово
вибачатися: «Вибачте, я вас не помітив». На ньому
футболка була, чи то «Каста» на ній намальована,
чи то «Продіджи», от... І от за якісь хвилини, мабуть,
ця зустріч поглядів відбулася, і він мені сказав, коли
піднімав мою сумку...
СЕЙРАН САЛІЄВ. Якщо вам колись знадобиться
моя допомога, то ви можете звернутись.
МУМІНЕ САЛІЄВА. А я така відмінниця, така горда,
прям всезнайка така, думаю: чого це він раптом,
живе в гуртожитку — і такий-от...
Він став мене чекати вечорами після лекцій,
проводжати... Спочатку це все отак-от було, ніби
випадковість якась.
СЕЙРАН САЛІЄВ. Ой.
МУМІНЕ САЛІЄВА. Селям алейкум.
СЕЙРАН САЛІЄВ. А ви...
МУМІНЕ САЛІЄВА. Виявляється...
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СЕЙРАН САЛІЄВ. Теж тут навчаєтесь. Давайте
я вас проведу, давайте я вам допоможу.
МУМІНЕ САЛІЄВА. І отак поступово стали зав’язуватися стосунки в нас. Але найголовніше, що він був
ялибойський для мене. І я для нього, виявилось, теж.
СПІВАЧКА. Писати зараз незручно, тому наговорю
так. У кримських татар є три субетноси. Це ногайці,
північна частина Криму, вони там жили. Це тати —
передгірна, центральна частина півострова. І ялибойці — кримські татари, які поруч із морем живуть.
Із цих субетносів, власне, і склалася кримськотатарська нація й відчуття себе в одній і-і-ідентичності.
Усі себе називають кримськими татарами. Але традиція означувати своє походження, тобто звідки
ти родом, і... власне, традиція там одружуватись
і так далі — вона типу збереглася.
Безумовно, після депортації сорок четвертого
вже не було таких «чистих» шлюбів. Але от саме така
інтонація — вона збереглася.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Я вступила на перший курс
факультету математики та інформатики Таврійського
національного університету.
СПІВАЧКА. Зараз його вже перейменували на КФУ.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Я поселилася в студентському
гуртожитку. Тут, у Сімферополі, на четвертому поверсі. А на п’ятому поверсі жив Ремзі, він уже тоді був
дуже активним, товариським, і він збирав студентів
із гуртожитку, от, і дуже любив водити їх на екскурсії.
То на Демерджі, то на Чатир-Даг, то в Неаполь Скіфський, тобто він уже тоді був таким-от любителем
природи Криму. І в якийсь момент я теж підключилася, мені теж було цікаво, і отоді ми й познайомилися.
Потім — пізніше, правда, — він казав мені, що —
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у нас, так вийшло, у підвальному приміщенні був
душ, і весь гуртожиток ходив униз у душ, — він каже,
якось, коли спускалися з п’ятого поверху, на сходовому майданчику почув дуже солодкий кримськотатарський говір по телефону.
РЕМЗІ БЕКІРОВ. І обернувся глянути, хто так чисто
розмовляє кримськотатарською мовою. І побачив
маленьку дівчину — виявляється, тебе.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. А я щодня зі своєю анашкою —
з мамою — розмовляла по телефону й виходила
на сходовий майданчик, бо в коридорі було надто
гучно.
АМЕТ СУЛЕЙМАНОВ. Ну, познайомились ми —
побачились, так можна сказати, — у друзів на весіллі.
Я почав у спільних знайомих питати, як можна
познайомитись. Де живе. Тобто більше подробиць
почав дізнаватись. І от, коли знайшов координати,
ти жила в домі зятя, чоловіка сестри, а ми з ним
добре знайомі були. Ми одну справу робили з ним,
працювали по дереву. І таким чином, тобто от, прийшов і познайомився.
ЛІЛЯ ЛЮМАНОВА (СУЛЕЙМАНОВА). Між іншим,
я добре пам’ятаю, уперше коли він прийшов, коли ми
з ним познайомились, перше, що він сказав: «Виходь
за мене заміж». Я кажу: «Ну, взагалі-то ця фраза має
бути в кінці». А він потім мені зізнався, каже: «Я, —
каже, — так готувався-готувався, що все забув, —
каже, — пам’ятав тільки це».
АЙШЕ АСАНОВА. Я навчалася в школі ще, здається,
у дев’ятому класі, або восьмий закінчувала, не пам’ятаю, і от він прийшов викладачем до нас у школу...
Сулейман. Він викладав кримськотатарську мову
та літературу в школі. І ми ніби офіційно не були
знайомі, але я знала, що прийшов молодий вчитель
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у школу... Я була дуже скромною, серйозною дівчиною й на такі штуки не звертала уваги. А потім він
уже каже:
СУЛЕЙМАН АСАНОВ. Я тебе одразу помітив...
з натовпу, тому що ти були найскромніша.
АЙШЕ АСАНОВА. Його мама — вона теж працювала
викладачкою, а оскільки я займалася хореографією
в школі, одного разу його мама підійшла до мене
і каже:
МАМА СУЛЕЙМАНА АСАНОВА. Мені треба...
Ось мій син буде брати участь у конкурсі кримськотатарського танцю, страв, і от мені потрібно, щоб
от... Ну, щоб ти танцювала з ним разом і взяла участь,
показала от танець кримськотатарський.
АЙШЕ АСАНОВА. Тоді я погодилась, і от... Тоді ми
трішки поспілкувались, а потім на цьому все закінчилось, і от він тоді здивував, шокував, коли на випускному вечорі він перед усіма приніс мені величезний
букет троянд і цим дав зрозуміти, що от, я йому
подобаюсь і він хоче об’єднати зі мною життя, так...
І от після цього за рік я закінчила школу, вступила,
відучилася, ще вчилася, і от ми одружились тоді.

СУБТИТРИ 2

Тимур Ібрагімов народився 1985 року в Узбекистані,
у місті Янгіюль.
Шестирічним разом із родиною повернувся в Крим.
Тимур вступив у виш на факультет філології іноземних мов. Під час навчання підпрацьовував у кафе.
Із 2007 року ремонтував і продавав комп’ютерну
й телефонну техніку. Почав власну справу.
У листопаді 2008 року Тимур одружився з Ділярою.
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У них четверо дітей — двоє синів і двоє дочок.
Його батька вбив невідомий, коли Тимурові було
десять років. Тому надалі Тимур активно допомагав
малозабезпеченим сім’ям і тим, хто залишився
без годувальника.
2014 року Тимур став громадянським журналістом.
Завдяки його матеріалам українські телеканали
змогли показати, що відбувається на тимчасово
окупованій Росією території України в АР Крим та м.
Севастополь.
2 жовтня 2017 року в будинок Тимура Ібрагімова
ввірвалися представники російських спецслужб.
Після обшуку Тимура затримали за обвинуваченням
у «тероризмі».
16 вересня 2020 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Тимура Ібрагімова
до 17 років позбавлення волі. Наразі Тимур перебуває
в СІЗО-3 російського міста Новочеркаська, очікуючи
на розгляд апеляції.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Так вийшло, що після школи
мені не вдалося вступити ні в університет, ні в інститут. Я взагалі хотіла на програмування, але в нас
не було можливості фінансової, і батько сказав:
«Я не можу тобі допомогти, усе, що ти можеш, — піти
й заробляти сама на своє навчання». І так вийшло,
що я пішла влаштовуватися на роботу, мені сестрин
чоловік порекомендував кафе «Ашлама-Сарай» у
Бахчисараї, у старому місті. І коли я туди прийшла,
я побачила там Тимура. І працювала, виходить, сезон,
чотири місяці пропрацювала. Я цього не розуміла,
так, хоча всі збоку почали помічати, бо на той момент
у мене кнопковий телефон був такий звичайний,
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чорно-білий, а у всіх уже були кольорові, ну, дорогі
такі телефони, і він каже:
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Ой, а в мене є телефон, хочеш,
я можу тобі його віддати за найдешевшою ціною?
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Тобто за ціною чорно-білого,
скажімо так.
І всі казали в «Ашламі»: «Ой, давай я куплю», — а він
казав:
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Ні-ні, я от їй пропоную, мені,
ну, її шкода, що в неї немає.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Хоча вже всі тоді розуміли,
і казали:
УСІ. За таку ціну тільки в неї може бути телефон,
для неї.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. І морозиво привозив, найдорожче, привозив, у холодильник ставив, а потім каже:
ТИМУР ІБРАГІМОВА. Ой, я щось не хочу, з’їжте
самі.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. І от він запросив мене...
Сказав, що є там розмова. Зазвичай офіціантів я розраховувала, тобто і його розраховувала, з кожним
окремо намагалася провести розрахунок. І я думала,
може, щось сталося, якусь помилку, може, зробила...
А він каже:
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Ось така справа серйозна,
я вирішив одружитись.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Ну, думаю, що він хоче
від мене почути? Думаю, мабуть, порадитись,
про якусь дівчинку дізнатися, знаєш ти її чи не знаєш.
Знову ж таки, у мене навіть думок не було, і він...
І він мені каже:
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ТИМУР ІБРАГІМОВ. От я вирішив одружитись і пропоную тобі вийти за мене заміж.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. У мене, чесно кажучи,
був шок, я не очікувала, і перше, що мені спало
на думку, я сказала: «Я подумаю». Тобто от саме
собою... І вже з такою думкою їхала додому, мамі
кажу: «Мамо, от так і так, мені запропонували вий...»
Точніше, я сказала: «Я виходжу заміж», — вже, все...
А папа каже:
ТАТО ДІЛЯРИ ІБРАГІМОВОЇ. За кого?
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Я кажу: «За Тимура». Він
так помовчав-помовчав і каже:
ТАТО ДІЛЯРИ ІБРАГІМОВОЇ. Хороший хлопець.
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НІКЯХ

СПІВАЧКА. «Нікях» у перекладі з арабської — одруження. В ісламському сімейному праві — шлюб,
що укладають між чоловіком і жінкою. Щоби шлюб
був дійсним, треба виконати низку умов. Чоловік
має бути повнолітнім мусульманином і не належати
до категорії махрам — близьких родичів.
СПІВАЧКА (ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА):
І в нас удома відбувався нікях.
Це ще був січень, випав сніг,
і так гарно було,
запам’ятався цей день, і хоч зима, здається,
ну, навіть якось було цікавіше, що була зима
і сніг,
і це для мене, як я пам’ятаю, було от...
як ніби за мої на той момент дев’ятнадцять років
найщасливіший день мого життя.
Як казка...
Я в білій, ну, сукні, у мене була також, так, біла,
тут Руслан приїхав із...
білі квіти мені подарував, троянди.
Наречений...
Він постійно казав, що мене він побачив — сподобалась, і в
сімейному житті саме ту, яку хотів, — знайшов.
Співпало.
Я мусульманка і я розумію, що чоловік —
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це голова родини, і підкорення чоловікові,
ще що він говорить — треба слухатись...

МУМІНЕ САЛІЄВА. Я досі пам’ятаю, ми одружилися
третього вересня, і буквально за два тижні — у нас
не було ні медового місяця, нічого такого не було, —
і от за два тижні ми вирішили поїхати в гості до його
сестри. Уявляєте картину, я вдягаюся, наряджаюся,
і він отак-от дивиться і каже:
СЕЙРАН САЛІЄВ. А чого ти губи намалювала?
Іди зітри.
МУМІНЕ САЛІЄВА. А в мене теж свої амбіції,
я молода, я звикла, мене батьки ніколи ні в чому
не обмежували. Я кажу: «Ні».
СЕЙРАН САЛІЄВ. Ти маєш слухатися чоловіка.
МУМІНЕ САЛІЄВА. А я кажу: «Ти маєш до дружини
ставитися справедливо». І виходить отака-от конфронтація. Я йому не поступаюсь, я починаю йому
свої аргументи наводити. А він — свої.
СЕЙРАН САЛІЄВ. Тоді ми нікуди не поїдемо.
МУМІНЕ САЛІЄВА. Ти розумієш, я збиралась,
я стільки готувалась, я планувала — і тут тепер
роздягатися?
СЕЙРАН САЛІЄВ. Нікуди не їдемо, так, ми нікуди
не їдемо!
МУМІНЕ САЛІЄВА. Ну, не їдемо — то не їдемо.
І в нас багато отакого плану було, особливо перші
роки, бо він поступатися не хоче і я поступатися
не хочу.
Але Сейран уже геть інший став. Особливо коли в нас
донька народилася. От народження дівчинки якось
у ньому дуже багато змінило. У ньому оця ніжність
з’явилася, м’якість з’явилася. Але великою мірою
з’явилася м’якість саме тому, що Муміне почала
впливати на Сейрана. І поступово Сейран почав
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псуватися. (Сміється.) Він дуже багато від мене взяв.
І оцю м’якість, і вміння слухати.
СПІВАЧКА (АЛІЄ АРІФМЕМЕТОВА):
весілля було у нас в теплиці
8 листопада 2014 року
було тепло всі були в самих лише сукенках
все прикрашено
він підняв хустку під час танцю у кримських татар
є танець явлукъ аваси танець із хусткою танцівник
під час танцю має дістати з підлоги хустку покладену
дівчиною і при цьому танцюючи не має торкнутись
підлоги руками а підняти хустку губами Осман підняв хустку і тамада йому каже от Осман ти забираєш
всі ці гроші під хусткою і купуєш дружині шоколадку
він поклав у кишеню піджака і забув мабуть я один
раз відео дивилася з весілля і слухай кажу де моя
шоколадка він каже ой а де ці гроші виявилось у піджаку він дістав і купив цю шоколадку
мені
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Весілля було... У мене мама
дуже сильно захворіла після переїзду сюди, у неї
був рак, і весілля невеселе було, тому що ми знали,
що вона помре скоро, от-от, і таких сильно великих
почуттів у нас не було, настрою не було — і отак я виходила заміж, щоб мама побачила... Як я перша, і він
теж перший у родині, щоб вони побачили весілля.
І от Рустем — він мені чим сподобався: він із першого дня мені сказав правду, як є — так є. Так вийшло,
що тільки на нашій стороні весілля було, бо його
батьки ще з Узбекистану щойно переїхали, а в бабусі
можливості не було. Він на ринку заробляв на овочах,
на фруктах, і він казав:
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РУСТЕМ ШЕЙХАЛІЄВ. Я є такий, який є, у мене
нічого немає. Приймай мене таким, який я є.

СУБТИТРИ 3

Рустем Шейхалієв народився 1979 року в Узбекистані, у місті Самарканді.
У чотирнадцять років повернувся разом із родиною
в Крим.
Після школи вступив у ВПТУ-26 на електрогазозварника. За спеціальністю не працював.
1998 року став підприємцем — торгував фруктами
й овочами на Центральному ринку в Сімферополі.
Був офіційно оформлений, сплачував оренду й податки. За понад двадцять років роботи набув безліч
постійних клієнтів, які цінували Рустема за чесність.
2000 року одружився із Сурією. У них троє дітей.
Рустем брав участь у громадській діяльності,
допомагав організовувати дитячі свята, закуповував
продукти, а потім став помічником кухаря.
Із 2014 року відвідував суди, допомагав сім’ям
політв’язнів, організовував передачі для незаконно
заарештованих кримських татар.
У 2015 році став громадянським журналістом, знімав
фото і відео на телефон, висвітлював репресії щодо
мусульман Криму.
27 березня 2019 року в будинку Рустема Шейхалієва
відбувся обшук. Представники російських спецслужб
заарештували його, інкримінуючи участь у діяльності
терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК РФ).
Рустему загрожує до 20 років позбавлення волі.
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СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Він мені не обіцяв ніяких гір,
нічого, от абсолютно нічого не обіцяв.
А я тоді виходила — ну, вийду, уживусь. Уживусь
із таким-от цим, щоб... заради мами. А потім, виявляється, почуття, оце-от усе приходить уже з часом,
коли живеш. І от ми з ним двадцять років живемо,
і він мені замінив і маму, і тата, і брата, і сестру.
Він уже, якщо говорить зі мною по телефону, то відчуває, є в мене настрій, нема: «Щось сталося? Давай
розказуй, щось сталося».
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Весілля — так, вечір у нас
був, людей на шістдесят, мабуть, шістдесят-сімдесят
людей, невеликий такий дува. Сукню мені дівчинка
свою віддала — от якщо знаєте Лутфіє Зудієву. Ну, на
той момент фінансові витрати були великі, і вона
запропонувала, щоб не витрачати на сукню гроші,
вона каже:
ЛУТФІЄ ЗУДІЄВА. Ось у мене є сукня, будь ласка,
можу тобі запропонувати.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. І ми тоді, звісно, скористалися
цією пропозицією, я взяла її сукню. Вона була, знаєте,
внизу проста сукня, а зверху була така шифонова
накидка з трояндами, дуже гарна, і була хустинка
й феска — отакий образ, який дуже феска доповнювала, ну дуже гарно було.
ЛІЛЯ ЛЮМАНОВА (СУЛЕЙМАНОВА). Ви знаєте,
якось дивно все відбувалося, ніби то не я взагалі
вирішувала. Якось воно саме закрутилось. Я от пам’ятаю день нікяха, день весілля, добре пам’ятаю. У мене
подруга найкраща — вона знає, що я можу в останній
момент передумати. І вона мені так:
ПОДРУГА ЛІЛІ. Лілю, ти точно вирішила? Ти ж в останній момент «ні» не скажеш?
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ЛІЛЯ ЛЮМАНОВА (СУЛЕЙМАНОВА). Я це добре
пам’ятаю. От реально, ніби якийсь фільм іде, я просто
спостерігаю за ним, щось відбувається...
З цього моменту можна починати показувати відео
будинків героїв, хроніку, ведмедика Халіде Бекірової.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Він мене завжди намагався направляти.
РУСЛАН СУЛЕЙМАНОВ. Нічого, не переживай,
усе нормально.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Навіть елементарно,
коли я тільки вийшла заміж, наступного дня... Ми
жили на квартирі, на другому поверсі, а внизу жили
власники — наші друзі, і вони кажуть: «Руслане,
зараз ми прийдемо до вас на чебуреки». Я, пам’ятаю,
розгубилась — як, що зараз треба швидко зробити...
Руслан каже:
РУСЛАН СУЛЕЙМАНОВ. Не переживай, не панікуй.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. І, пам’ятаю, він отак раздва — і ми разом їх зробили! Смажила я, він допомагав робити фарш, оце все, потім дивлюся — він уже
підлогу мені миє, а це показник. Ми ж бачимо одне
одного, ця взаємодопомога якось завжди в нас була,
не так що «це зробиш от тільки ти»... Міг допомогти
мені приготувати їжу, і в нього це добре виходило, він
навіть казав: «Це я тебе навчив готувати».
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Звідти, із СІЗО, він на одинадцятиріччя, на річницю нашого весілля — нікяха — передав букет троянд і оцього ведмедика. І він от каже...
взагалі, його називають Аюв...
СПІВАЧКА. У перекладі з кримськотатарської
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«аюв» — це ведмідь.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА (з ведмедиком). От він такий,
як ведмедик. І ось він цього ведмедика передав,
каже: «Хай він поки заміняє вам мене, — каже, —
поруч буде».
РУСЛАН СУЛЕЙМАНОВ (до всіх жінок). Нічого,
не переживай, усе буде нормально.

СУБТИТРИ 4

Руслан Сулейманов народився 1983 року
в Узбекистані.
1993 року переїхав у Крим, 2000-го закінчив школу
в Муромському із золотою медаллю. Вступив на
факультет фізики магнітних явищ у Таврійський
національний університет.
Після вишу працював програмістом. 2014 року звільнився у зв’язку із закриттям компанії, почав приватно
викладати фізику.
Одружений з Ельзарою, батько трьох дітей.
Руслан Сулейманов — громадянський журналіст,
активіст «Кримської солідарності».
У лютому 2017 року його затримали біля будинку
Марлена Мустафаєва. Руслан відбув п’ять діб адмінарешту за нібито несанкціонований мітинг.
15 жовтня 2017 року Руслан влаштував одиночний
пікет на підтримку заарештованих російською окупаційною адміністрацією кримських татар. Знову був
засуджений: цього разу до штрафу 10 тисяч рублів.
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26 березня 2019 року російські прикордонники
затримали Руслана на пункті пропуску «Каланчак»,
де протримали сім годин і зіпсували йому паспорт.
Наступного дня активіста заарештували.

Сулейманову інкримінували першу частину статті
205.5 КК РФ, однак слідство перекваліфікувало
обвинувачення на частину другу. Йому загрожує
до 15 років ув’язнення.
Перейти до наступної сцени можна через застілля.
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ДІМ

Жінки й діти їдять, чоловіки — ні.
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. Ну в кожного кримського
татарина, щойно син народиться — то одразу думаємо,
що нам потрібен дім, так?
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА (з ведмедиком). У нього не було
стабільної роботи, у нього не було на той момент ні машини, ні дому. Оцей дім — він буквально побудував
кімнату, оцю одну кімнату і коридор, і ми заїхали сюди
ще без ремонту. Ми все разом робили: і меблі збирали
вночі, тому що не було фінансів найняти людину, яка
зібрала б. І підлогу заливали. Усе разом робили на той
момент. І от за одинадцять років добудували решту.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Знаєте, він казав завжди:
«Великий-великий дім, щоб от у кожного була своя
кімната». Щоб він міг приймати багато гостей, щоб
гості могли лишитися в цьому домі. Сад свій, свій
город — він не дуже любить, але я хотіла, наприклад,
город, я завжди казала: «Якщо в мене буде свій
дім, своя земля, я буду працювати». Тобто для мене
це не тяжко — працювати... Якщо казати про сад, то це,
мабуть, насамперед яблука, абрикоси, вишня — це те,
що діти люблять. І черешня.
ДИТИНА. А кавун можна посадити?
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Кавун теж можемо посадити. А
якщо говорити про овочі, то, звісно, помідори-огірки,
перець — отаке все.
ДИТИНА. Картопля...
ДІЛЯРА. Картопля, так.
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Так. Плов, приготований саме мною, — от особливо
коли в мами готую, не знаю чому, отам виходить
просто ідеальний плов — і він каже: «Я такого ніколи
не їв», — тобто для нього це була найсмачніша страва. І
страва, яку він згадує, — це голубці, які я зробила після

весілля, для нього це от просто...
АЙШЕ АСАНОВА. Коли ми вже одружилися,
він каже: «Хочу щось своє». І він купив у Бахчисараї
будиночок старовинний, і все почалося з того,
що там у підвалі він відкрив такий музей, тому
що він обов’язково як чув, що продаються старовинні
речі кримськотатарські, — він купував. Він купував,
він навіть мені подарував старовинний хушах, пояс,
я от покажу вам його, йому понад триста років, із чистого срібла, от він каже: «Це тобі подарунок». Тобто
така-от унікальна річ.
МУМІНЕ САЛІЄВА. У Сейрана була звичка,
яку я дуже рідко бачу в інших чоловіків: от ми сідали
за круглий стіл, він теж сідав, але не їв доти, доки
ми не поїмо. От чесно, я такого майже не бачила.
Він сидів і чекав. І я йому кажу: «Ну будь ласка, поїж.
Цю страву гарячою треба їсти, вона вистигне», —
«Ні, їжте ви». Він дочекається, поки всі поїдять, потім
він у дітей спитає: «Хочеш іще?» Якщо хтось із дітей
казав «так», він брав від себе і накладав дитині.
І тільки коли в усіх уже були порожні тарілки, коли
я практично прибирала стіл, він починав їсти.
АЙШЕ АСАНОВА. Спочатку в нас навіть не було
дивана, пам’ятаю, у нас був куточок і чотири
стільчики, ми ці стільчики до цього кутка прилаштовували, я стелила ковдру — і це був наш диван,
і ми дивилися маленький телевізор «Фотон» тоді ще,
пам’ятаю. (Усміхається.) І щоб переключити, це треба
було встати, натиснути кнопку, отак було. Ну от...
Ну, це були такі приємні... Тому що ми всього досягли
разом, усіх цих...
АЙШЕ підводиться і вмикає телевізор.
СПІВАЧКА. «Фотон» — це сімейство телевізорів,
які випускав у сімдесятих-дев’яностих роках Сімфе55

ропольський завод телевізорів імені П’ятдесятиріччя
СРСР. До зупинки виробництва 1997 року завод
випустив 13,4 мільйона телевізорів. Кольоровими
вони стали 1991 року...
«ФОТОН». По телевізору іде розважальне шоу із
жартами про Україну.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА (перекрикуючи «Фотон»).
А жити ми пішли до його бабусі. Ну, в бабусі вдома,
самі розумієте, вони теж от після депортації,
так сильно добре не жили. І от у нього було бажання — свій дім. Свій дім. Планували, що закінчить
дім, що от він нарешті сидітиме вдома, тому що
він із тринадцяти років — от він переїхав сюди,
довчився одинадцять класів, пішов на електрогазозварювальника, десь уночі підробляв, удень вчився,
суміщав, щоб самого себе одягати, тому що: «Баба
з дідом старенькі, я не хочу на їхній шиї висіти».
Отакий батрак. Вічний роботяга. І він працював
на ринку з овочами-фруктами. Загалом це така
робота, що дуже багато... Ну як, і прибуток був, але
й пропадало дуже багато, і він був настільки чесний,
якщо от воно замерзло — він каже:
РУСТЕМ ШЕЙХАЛІЄВ. Воно мерзле, воно вам
не підходить.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. І в нього був режим дня:
о п’ятій ранку він встає, намаз робить, іде — і до сьомої, до пів на восьму. Особливо після того, як Росія
прийшла, затори стали, дуже довго їхати додому було.
І він приходив о сьомій, о пів на восьму. Я казала:
«Нащо прийшов, усе одно тобі вранці вже повертатися, зараз би поїв — навіть нормально не сходимо
нікуди взагалі...»
Нарешті хтось вимикає телевізор. СУРІЯ говорить
уже спокійним голосом.
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СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Ми в 2016 році приїхали
сюди, у нас тільки оці три кімнати були зроблені:
кухня, вітальня та ванна — все. Більше в нас нічого
не було. Троє дітей. Він коли ставив двері — усе
було придбано на його гроші, які він кров’ю і потом
заробляв, — і коли навіть діти гримали дверима, він
аж трохи нервував, казав «А-а!»...
РУСТЕМ ШЕЙХАЛІЄВ (перелякано скрикує, ніби
вдихає в себе). А-а! Потрошку бийте, потрошку!
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Ми в 2016-му переїхали сюди,
зараз 2020-й, виходить, три роки він пожив, здається,
так? Ну от півтора року вже, як його забрали.
Три роки... Він уже каже:
РУСТЕМ ШЕЙХАЛІЄВ. Я навіть не наситився своїм
домом, мені... навіть не пощастило...
СПІВАЧКА (АЛІЄ АРІФМЕМЕТОВА):
коли
я
вийшла заміж перше
на що я звернула увагу це
ліс
навкруги
і я кожен день казала чоловікові сьогодні в цей бік
завтра в цей бік післязавтра в цей
потім
рано
вранці ще коли діти спали і навіть
коли ще не було їх
ми виходили сюди не
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знаю
як це назвати
передпокій... Осман «балкончиком» називав
виходили
відчиняли вікно
дивилися
світанок пили каву
звичайний світанок звичайна кава поруч от просто
чоловік сидить ти розмовляєш із ним
потім
дуже радів коли я готувала гречку
ну чому гречка
ну я не знаю ну люблю
тому для мене неважко було пригостити його якоюсь
стравою
звичайна гречка ситуацію рятувала
МУМІНЕ САЛІЄВА. Він мені казав: «Моя дружина
має гарно співати». А буквально, мабуть, за тиждень
до арешту, коли я йому заспівала, він сказав:
СЕЙРАН САЛІЄВ. Ти знаєш, такого голосу, як у тебе,
немає ні в кого. Я думав, що єдиний настільки
ж приємний голос, мабуть, був у нашого пророка
Мухаммеда, але тому, що ніхто з нас ніколи його
не чув, — прекраснішого за твій голос немає.
МУМІНЕ САЛІЄВА. Я думаю: ну все, другу половину
обіцяного я теж виконала.
АЙШЕ встає і знову вмикає «Фотон». Там уже російське телебачення, заставка «Вечірньої казки».
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СПІВАЧКА приглушує світло й говорить таємничим

голосом.
СПІВАЧКА. А зараз, любі хлопчики й дівчатка,
я вам розповім... російську народну казку «Сатхин»,
що в перекладі з якоїсь-там мови означає «Продажний». Загалом це й не казка зовсім, але перед сном
про це краще не знати.
Це була справа Другої бахчисарайської групи.
Майбутні підсудні перебували в мечеті. Серед них
був громадянин Латвії, який, за його словами, якийсь
час тому прийняв іслам. Він прийшов у мечеть,
а на його одязі й тілі вже була закріплена звукозаписувальна апаратура. Коли хтось несе на собі
звукозаписувальний прилад, то за шурхотом одягу,
за звучанням мови, за тембром, за силою вимови
зрозуміло, на кому ця апаратура. От він прийшов
у мечеть, записав усіх. Власне, він дає там коментар.
У нього дефект мови, він гаркавить. З цих деталей,
скажімо так, стало зрозуміло, хто саме записав
і хто ці свідчення потім передав співробітникам ФСБ.
Потім його ж використали як прихованого свідка,
коли вигадували небилиці... І ці небилиці неможливо
спростувати, тому що запитання, спрямовані на те,
щоб розкрити його брехню, суд знімає. Під приводом,
що це може розкрити його особистість і загрожувати
його безпеці. І він може казати що завгодно, а на будьякі уточнювальні запитання каже, що він не пам’ятає.
У нього, власне, проблеми з реєстрацією в Криму.
А за деякими свідченнями, у Латвії на нього відкрита
кримінальна справа. І це стало основою, чому цю людину спецслужби використовують у своїх інтересах.
Ми знаємо його ім’я, знаємо його паспортні дані.
Усі цього чоловіка в Бахчисараї знають, намагаються
його сторонитися. Але, втім, жодної шкоди фізичному
здоров’ю не завдають.
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А оці секретні свідки, які дають свідчення... Вони
переходять зі справи в справу. От та людина, про яку
я кажу, — він уже за четвертою бахчисарайською
справою проходить як свідок, як той, хто записував,
і так далі.
А ще, любі дівчатка й хлопчики, я розкажу вам, як ліпляться експертизи.
От сидить група кримських татар, обговорює якусь
тему. Один каже: «Я піду на намаз». Намаз — це молитва, яку треба здійснювати в чітко відведений час.
І він каже: «Я піду на намаз», — маючи на увазі,
що піде молитися. І коли людина це каже, то експерт
розшифровує: «Я пішов у Хамас». Хамас — це військове угруповання.
Було в нас ще таке в експертизах. Сиділи, обговорювали тему про любов до Всевишнього. І питає один
із присутніх на цих лекціях: «Є в когось щось додати?» Експерт розшифровує — «добити, розгромити
ворога» і так далі. Слово «додавати» магічним чином
перетворюється на «добивати». Вони вигадують, вони
додають свої слова. І таких місць немало. Утім, усі
ці експертизи суд визнає як правдиві...
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АРЕШТИ

Усі поснули, на годиннику п’ята ранку. Раптом
починається страшенний грюкіт у всі двері, звучать
сигналізації тощо.

СУБТИТРИ 5

Ремзі Бекіров народився 1985 року в Узбекистані,
у місті Бекабаді.
Семирічним повернувся з батьками до Криму.
2002 року вступив на факультет історії Таврійського
національного університету. Ремзі ніколи не працював за фахом: зарплата вчителя виявилася мізерною,
а після після здійснення спроби Росією анексувати
АР Крим та м.Севастополь викладання «старої»
історії стало геть неможливим. Натомість працював
будівельником.
2011 року одружився з Халіде. У них троє дітей.
2015 року Ремзі став громадянським журналістом.
Він знімав усі резонансні справи на півострові: справу Веджіє Кашка, обшук у Кам’янці, обшуки у справі
Хізб ут-Тахріру.
Його дружина Халіде каже: «На всіх обшуках —
навіть фотографії є, коли народ стоїть, і голова Ремзі
стирчить серед усієї маси з телефоном».
28 березня 2019 року Ремзі Бекірова заарештували
представники російських спецслужб. Його обвинувачують у «тероризмі» за справою Хізб ут-Тахріру.
Йому загрожує від 15 до 20 років ув’язнення або
довічне позбавлення волі.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Усе почалося з того, що я підхопилася від автомобільної сигналізації, яка раптом
запрацювала. Наша машина, за п’ять хвилин шоста.
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Я визирнула у вікно — нікого не було. Зайшла в туалет, і коли повернулась у зал, то побачила яскраві
прожектори, які світили прямо у вікно. І на тлі
цих прожекторів, от на занавісках — тіні чоловіків,
які біжать. Отакі-от тіні — біжать, біжать, біжать,
біжать, і мені стало так страшно: це скільки їх там
на вулиці, що вони біжать, біжать і не закінчуються?
Я спала вже тоді в сукні, бо ми просто за півтора-два роки були готові. І багато хто з нас, дружин,
на той момент спали в сукнях. Деякі навіть у хустках
спали. Тому що найжахливіше — це коли вламуються, наприклад, у вікно, розбивають скло і бачать,
наприклад, роздягнених.
І — стук у вікно. Моторошний. Тому що вони зазвичай виламують двері, якщо буквально за хвилину
не встигнути відчинити. У цей момент мій батько
швидко зорієнтувався і встиг відчинити двері, і двері
хоч не виламали. Це вже добре. Тому що багато дружин, коли ми до них за день, за два вже приходили, —
ми бачили виламані двері, з рамою. І вже без чоловіка
дружині, ясна річ, дуже важко це приводити до ладу.
Нам хоча б не виламали — вже й це добре.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Ми почули, що до нас теж
піднімаються. І це, коли йде... величезна кількість
людей, близько п’ятнадцяти людей, — так, звісно,
буде чутно, і Тимур сказав:
ТИМУР ІБРАГІМОВ. До нас теж ідуть.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. І того ранку в двері постукали.
Уже коли він вдягав футболку, так було, що виходив
у коридор, я йому кажу: «Відчини швидше, щоб не злама... не виламали», — і вони вже в цей момент почали
казати, що «ми зараз будемо ламати двері». Звісно, він
відчинив швиденько, і коли вони зайшли, то побачили,
що він такий великий, і... Знаєте, зазвичай перше, що
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роблять, — вони штовхають і на підлогу кладуть, а це
вони зайшли, і дивляться на нього, і кажуть:
ВОНИ. Ми нічого робити не будемо, але ти будеш
поводитися добре?
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Звісно, добре.
АЙШЕ АСАНОВА. У нас пластикові двері білі були,
звичайні, і от вони ломом ламали двері, і я не встигла
навіть підвести голову — а вони вже були на другому
поверсі й кричали чоловікові: «Лежати! Руки за спину!» І від цього їхнього страшного крику прокинулись
діти, вони вибігли всі, ну, побачили: батько лежить на
підлозі, йому надягли наручники.
Я вдяглася, вийшла й почала обурюватись, ну,
дивлюся, діти стоять, плачуть поруч із ним, вони
направили свої величезні автомати на чоловіка. «Підніміть людину, ви бачите, лякаєте цим дітей! Для них
це найкращий батько, а ви, — кажу, — завдаєте...
такого... страждання не тільки йому, а й дітям, тому
що вони це все бачать».
РУСТЕМ ШЕЙХАЛІЄВ. Я в першу чергу боявся
не за себе, я в першу чергу боявся, що зламають
або вікна, або двері, і що надворі березень місяць, холодний, а у вас звідки буде можливість це полагодити.
І одразу вибіг, відчинив двері, щоб вони не зламали.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. І коли він вийшов — там
уже стояли повністю екіпіровані люди з автоматами,
один кричав: «Руки за голову!» — ще один: «Руки
перед собою!» — третій кричав: «Лягай на землю».
Він каже, він адекватно казав: «Стоп, хлопці, ви
визначтеся, що ви хочете і що мені зробити?» Вони
кажуть: «Все-все, ми зрозуміли, ви адекватна людина, давайте без шуму, ми зайдемо до вас».
І я виходжу, і от я бачу, як забігають у двері: один
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туди, один сюди, і нас усіх четверо — троє дітей, —
і мене заводять сюди й кажуть: «Сидіть тут». А чоловіка... Надягли наручники й повели по кімнатах.
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. Я одразу побігла до батьків,
розбудила батьків і побігла в спальню будити Сервера. Сервер прокинувся. Взагалі його важко було
розбудити! Але коли я сказала: «До нас прийшли», —
о, я ніколи не забуду його стану. Хоча це чоловік, так,
він для нас завжди такий символ, отакий-от символ
мужності. Мужності, так скажемо? Ну, у нього все
одно була така — я не знаю, як пояснити, — мить,
напевно, — це у всіх, мабуть, буває, — мить тремтіння, так, мабуть.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. По-перше, нам не дозволили нікому повідомити, звісно, всі телефони
забрали. Вони діяли за інструкцією: «Ви не метушіться, не кричіть, поводьтеся спокійно», — і от вони,
не роззуваючись, усе почали перевертати, дивитися,
шарпати... Ну, і на той момент... як сказати, от коли
мама впала, я побачила їхню байдужість, коли вони
дивляться — впала жінка, і один підійшов, каже: «А-а,
це вони цирк розігрують». У них немає співчуття,
мабуть. Я коли вже почала панікувати, то кажу:
«Ви дивіться, їй зле», — я вже побігла нашатирний
спирт узяла, під ніс почала совати, вони... Ну, тоді
вони зрозуміли, що справді, жінка, тим паче літня.
Потім вони викликали швидку, а так вони одразу ніби
не переймалися.
Нас з однієї половини дому попросили перейти
на батьківський бік, а потім Руслана сюди завели,
і я навіть просила: я буду понятою, може, ви щось
підкинете... І от врешті-решт вони й підкинули —
правда, на тому боці дому, виходить, до батьків, —
книжки там «знайшли», з-під газового балона дістали
їх, потім ми кажемо: «Тут узагалі батьки живуть», —
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вони кажуть: «От ти й попався, Руслане», — книжки
дістали... У них оце... сценарій свій, так.
МУМІНЕ САЛІЄВА. Яке щастя, що я була вдома.
Тут у середу вранці обшук був у нас. Я була щаслива,
що я в цей момент була вдома. Бо я думаю: а якби
нас ще затримали на кілька днів у лікарні? Перед
арештом ми з Сафієкою лежали в лікарні, у неї отит
був.
І мене виписали у вівторок, увечері я приїжджаю
додому, і отак сумки стоять після лікарні, ми тиждень-півтора там, мабуть, були. Отак баули, сумки.
Я ще думаю: добре, завтра розпакую. Завтра — в середу тобто.
Але я щаслива, що була вдома. Бо я знаю, що для нього це важливо. Для нього важливо було, що я його
провела. Що я в цей момент була поруч. І коли він
ішов, я йому сказала: все ок буде. Все нормально
буде, кажу, не переживай.

СУБТИТРИ 6

Сервер Мустафаєв народився 1986 року в Узбекистані.
Незабаром родина повернулася в Крим, у місто
Бахчисарай.
2002 року Сервер закінчив школу, вступив у Бахчисарайський будівельний технікум при Національному
аграрному університеті. 2006 року закінчив навчання
з червоним дипломом молодшого спеціаліста з експлуатації обладнання і систем газопостачання. У
2006–2012 роках навчався в Київському національному університеті, здобувши ступінь магістра за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція».
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У 2006–2012 роках працював спершу продавцем,
потім — менеджером у салонах зв’язку. У 2014 році

став керуючим партнером мережі пекарень
«Дольче».
2009 року Сервер одружився з Майє. У подружжя
четверо дітей.
Вів активну громадську діяльність у Бахчисараї:
організовував дитячі свята й громадські заходи,
допомагав малозабезпеченим сім’ям.
2014 року Сервер стояв біля витоків громадського
об’єднання «Кримська солідарність», був одним
із його координаторів. Об’єднання надавало юридичну, матеріальну, інформаційну допомогу сім’ям
політв’язнів Криму, а також викрадених і зниклих
кримських татар. Також Сервер був громадянським
журналістом.
21 травня 2018 року близько сьомої ранку почався
обшук у будинку Мустафаєва, що тривав близько
трьох годин. Було вилучено деякі документи й електронні пристрої. Протягом обшуку Серверу не давали
зв’язатися з юристом, після чого заарештували.
Наступного дня на закритому засіданні суд Київського району Сімферополя залишив Сервера Мустафаєва під вартою у зв’язку з обвинуваченням за статтею
205.5.2 КК РФ — «Участь у діяльності терористичної
організації».
Згодом Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Мустафаєва до 14 років позбавлення волі. Вирок іще не набув чинності: апеляцію
досі не розглядали.
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. О другій годині він повернувся додому. Він завжди намагався проводити темчит
із родиною. І ми поїли. Потім він поїхав із батьком
у мечеть. Вони з’їздили, це вже було о пів на п’яту.
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Повернулися. І о п’ятій, мабуть, о пів на шосту він заснув. У нас же маленька дитина була тоді якраз, три
з половиною місяці було їй. І о шостій годині — так,
о шостій, п’ята п’ятдесят п’ять навіть була — такий
стук, навіть не стук, шум був. Дуже такий сильний
шум. Я виходжу з кімнати, а в нас такий коридор,
і в коридорі скляні двері, там видно за дверима силуети. І — раз! Бачу силуети за дверима. Я тоді розумію,
що прийшли до нас. І чомусь у мене одразу думка
така в голові: місяць, думаю, Рамадан, як це так вони
могли прийти. Ще й у понеділок.
А на кухні слідчий сидів.
І от слідчий сидить — а він, знаєте, такої зовнішності,
темної. І я йому кажу: «А ви, — кажу, — такі схожі
на кримського татарина».
СЛІДЧИЙ. Я не кримський татарин!
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. Так, знаєте, зухвало. Я кажу:
«Ну, схожі». Він мовчить такий... Потім я — раз,
підходжу до вікна й відкриваю штору, а в нас вікно
з кухні виходить одразу на вулицю. На дорогу. І я —
раз, відкрила штору й дивлюся. А він каже мені:
СЛІДЧИЙ. Закройте занавески!
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. А я кажу: «А що таке?»
СЛІДЧИЙ. Не привертайте увагу. Тобто людей.
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. Я кажу: «А що, я не можу
подивитися? Подивіться, — кажу, — скільки там людей прийшло. Мабуть, уже весь світ гуде, що до нас
прийшли».
СЛІДЧИЙ. Закройте занавески!
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МАЙЄ МУСТАФАЄВА. Отак мені, зухвало! Отак-от
вони все, звісно, перерили, кожну кімнату, кожен
аркуш. Усе, що знаходили, де написано, що мусуль-

манин, чи з Корану якісь вислови, — кожен аркуш
так ретельно прочитали, ну, отак-от...
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Діти прокинулися від криків
уже оцих так званих силовиків, коли вони кричали,
шуміли, матюкалися. Хлопчики це сприйняли спокійно, тому що я їх, мабуть, рік готувала до цього морально. Кажу: «Якщо раптом колись, одного ранку, до
нас вдиратимуться чоловіки в масках і з автоматами,
у жодному разі не бійтеся їх, тому що вони боягузи».
«Боягузливі пси» я їх називала, які навіть бояться
нам обличчя свої показати, які до беззбройних сімей
вриваються з автоматами. Тому хлопчики поставилися так спокійно до цього. Очікували цього.
Єдине, молодша дочка, якій на той момент було
п’ять або чотири навіть, — вона, звісно, злякалася
спросоння, розплющивши очі. Чоловіки з автоматами,
у кирзових чоботах. Це була весна. Усе брудне в них.
І на декому з них, на масках оцих-от, був принт черепа.
Ніби череп такий-от: прямо верхня щелепа і нижня.
Кілька разів просила: зніміть оцю маску, тому що дітей
це ще більше лякає. Ні, до останнього не знімали —
можливо, спеціально, щоб чинити психологічний тиск.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Старший син — його спальня,
так вийшло, крайня, і вони, мабуть, подумали, що в цій
спальні наша спальня, і туди йому світили ліхтарем, —
дитина, звісно, перелякалася, хоч він і дорослий,
але все одно він злякався, прибіг до нас і каже: «Там
злодії ходять».
І так, справді, син був правий: це були злодії, які того
дня взяли і вкрали з нашої родини нашого найріднішого, найближчого чоловіка, який про нас дбав...
АЙШЕ АСАНОВА. Діти тримають кроликів, на вулиці
в нас кролики. Чому? Тому що один із синів каже:
«Я хочу кролика», — і тут же Сулейман пішов купив
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двох кроликів, клітки їм, усе організував, усе зробив,
тобто щоб, каже, у дітей з’являлася любов до тварин,
турбота, щоб, каже, вони піклувалися про когось уже
з дитинства.
І от вони, пам’ятаю, копирсалися навіть... Випустили
кроликів надвір, у цих будках кролячих щось шукали.
Пам’ятаю, діти плакали, вони не могли їх зловити —
три дні не могли зловити, посадити кроликів на
місце, в будку.
ЗУЛЬФІЄ ШЕЙХАЛІЄВА (дочка). Пам’ятаю, дядько
сказав...
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Так, той один дядько намагався грати дуже доброго, а другий дядько постійно
не випускав нас, і ми тут, виходить, сидимо, і один
каже їй: «Не бійся... Нічого поганого не відбувається,
все добре, все добре». А вона... вона каже: «Що доброго?! — каже. — Ви прийшли, і вже нічого доброго
не відбувається!»
ЗУЛЬФІЄ ШЕЙХАЛІЄВА. Величезний дядько сів на
стілець, із величе-е-езним автоматом. Не випускав
нас. Я думала, що в нас ніхто надворі не стоїть, ніхто
не знає, а потім, коли вийшла на вулицю — там було
так багато людей, усі кричали... Прийшли сусіди,
навіть ті, кого я не знаю, прийшли.
УСІ ЖІНКИ (хором, як мантру). Після кожного
тягаря приходить полегшення.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. От зайшло п’ятнадцять людей,
одразу ж показали постанову... що йому загрожує від
двадцяти років позбавлення волі до довічного. Вони
проводили обшук, спочатку тут, у залі, вивчали весь
наш комп’ютер, забрали його телефон, а далі вони
переходили поетапно в коридор, кухню, обшукали
морозилку, мікрохвильовку, вони зазирали в кожну
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кружку, глечик. На питання, що вони шукали, вони
відповіли, що це література, що це зброя, тобто
прийти до мусульман, які... зброя — це для них
заборонене, ну... дуже незрозумілим був цей момент.
І коли вони дійшли до спальні, вони просто взяли
шкільні рюкзаки дітей і почали дивитися в рюкзаках,
гортали буквально кожну сторінку щоденника, кожну
сторінку зошита, книжки — так, їх зацікавило, чому
різні печатки в книжках, і я їм пояснила, що хлопчик
навчається в Четвертій школі, от, а дівчатка навчаються в П’ятій школі. І слідчий каже:
СЛІДЧИЙ. А чого ви дітей у школу не відправляєте?
Ви ж зазвичай у цей час вже відправляєте їх у школу,
у вас же доньки самі ходять.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. І так вийшло, що він, перегортавши її щоденник, каже:
СЛІДЧИЙ. А що, у вас донька відмінниця, так?
СЛІДЧИЙ звертається до дітей.
СЛІДЧИЙ. На які гуртки ходили?
ДИТИНА. На гімнастику.
СЛІДЧИЙ. Ще на які? Арабську вчимо, так?
ДИТИНА. Так.
СЛІДЧИЙ. Подобається гімнастика?
ДИТИНА 2. У мене ще одна арабська. Одна арабська,
де ми вивчаємо суру...
СЛІДЧИЙ. А розкажи, може, хтось не знає, у чому
різниця, що це означає.
ДИТИНА. Ми вивчаємо суру, ми вивчаємо пророків
різних, що вони робили, чим володіють, наприклад.
Арабською ми з Ібрагімом-оджа читаємо сури,
виправляємо помилки...
73

СЛІДЧИЙ. Що тобі запам’яталося найкраще?
ДИТИНА. Про пророків...
СЛІДЧИЙ. Не згадаєш зараз? А ти пам’ятаєш?
Ну, який твій улюблений пророк?
ДИТИНА 2. Мій улюблений пророк — Сулейман.
СЛІДЧИЙ. Сулейман. А чим він тобі запам’ятався?
ДИТИНА 2. Він любить тварин.
СЛІДЧИЙ. Тварин любить...
ДИТИНА. А я люблю пророка Мухаммеда, тому
що він був чесний, його називали аль-Амін.
СЛІДЧИЙ. А які тобі тварини подобаються?
ДИТИНА 2. Тигр.
СЛІДЧИЙ. Тигр? Бо він сильний? Так? А може, тому
що хутро в нього красиве?
ДИТИНА. А мені кролики подобаються, вони гарні,
пухнасті.
СЛІДЧИЙ. І швидко бігають.
ДИТИНА. Так. І стрибають високо.
СЛІДЧИЙ. Високо стрибають, так? А в школі подобається навчатись? Який улюблений предмет?
ДИТИНА. Математика, там найдобріший учитель.
СЛІДЧИЙ. Так тобі подобаються добрі вчителі?
А ще що подобається?
ДИТИНА. І російська! І література, у нас російська
література...
ДИТИНА 2. А мені все подобається. Я таблицю найкраще знаю з класу.
СЛІДЧИЙ. Ти найкраще знаєш?
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ДИТИНА 2. Так, ми одного разу грали в таку гру —
за дві секунди хто швидше відповість... Коротше, усі
програли, я виграла.
СЛІДЧИЙ. Ух ти, так ти перемогла?
ДИТИНА 2. Ну, ми відмінниці.
СЛІДЧИЙ. Розумію... Те, що ви відмінниці, я вже
зрозумів, так... А фізкультура тобі подобається?
ДИТИНА. У м’ячики...
СЛІДЧИЙ. Футбол! Ти любиш футбол! Дівчинка,
а любить футбол! І як?
ДИТИНА. Ми іноді на футбольне поле ходимо
з дівчатами — дівчача команда, хлопчача команда —
і граємо у футбол.
СЛІДЧИЙ. Хто виграє? Дівчата?
ДИТИНА 2. Якщо без дорослих хлопчиків, тоді
виграють дівчата, якщо з ними — вже ні, не виграють.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Далі вони почали висипати
вже іграшки дитячі з пакетів, я кажу: «А в іграшках
що?» — вони кажуть:
ВОНИ. Ну, раптом ви туди щось заховали, щоб ми
навіть не подумали це шукати.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Ну так сильно вони не розкидали речі, не дивилися. У нас нічого не порозкидали,
нічого абсолютно нам не підкидали і взяли оті-он
книжки, потім у нього був диск із... Він у хадж їздив
двічі, і там у нього повністю фотографії були, на цьому диску, і дві книжки — «Історія пророків» і «Сади
праведних», типу, оці дві книжки — вони належать
до екстремістських заборонених матеріалів. От.
СЛІДЧИЙ. Закройте занавески!
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ЦИТАТИ З «ЕКСТРЕМІСТСЬКОЇ» ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАВІСАХ

Істинна справедливість Корану не принесе в жертву
життя і кров одного невинного навіть заради всього
людства. Так само, як з погляду могутності вони
дорівнюють одне одному, так рівні вони і з погляду
Справедливості. Людина ж, через себелюбство, може
бути такою, що готова знищити все, що заважає
її амбіціям; і якби могла, то знищила б навіть увесь
світ з усіма людьми. Страх і слабкість збільшують
зовнішній вплив. Справжню користь не можна
пожертвувати уявній шкоді.
Цивілізація ж, яку несе і велить Шаріат Ахмада (Мир
Йому і Благо), така. Її точка опори — замість сили —
істина, справою якої є справедливість і рівновага.
Її мета — не вигода, а доброчесність, від якої виходить дружба і приязність.
Її ж сторона єднання — замість націоналізму — зв’язок
релігійний, вітчизняний і класовий, від якого виходить
щире братерство, мирне життя і — замість зовнішніх
нападів — тільки оборона. Її закон життя — замість
закону боротьби — закон взаємодопомоги, що породжує єднання і солідарність. Замість примх у неї шлях
істини, який веде до прогресу людства і духовного
розвитку.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Поняті в коридорі просто
стояли. Я їм кажу: «Ви що сюди прийшли?» — вони
мовчать. Я кажу: «Ви ж прийшли подивитись як поняті? Зараз, може, «співробітник» щось нам підкине,
і ви навіть цього не побачите». І тоді слідчий каже:
СЛІДЧИЙ. Пройдіть туди.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Тобто цим самим він зрозумів,
що якась... ну, скажімо так, цей момент не помітив
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він. І вони вже пройшли туди на балкон, Тимур в цей
момент стояв на кухні й казав:
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Мені треба подзвонити адвокату.
СЛІДЧИЙ. Тут адвоката немає біля воріт, тому сенс
йому дзвонити? Якби він був, ми його впустили б.
Та вже добре, дзвони. Мені все одно.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. І тоді він подзвонив Емілю
Курбедінову, і Еміль йому сказав:
ЕМІЛЬ КУРБЕДІНОВ. Якщо нічого такого немає,
не вилучено, можеш підписувати.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Тобто якщо нічого не дописано. Тоді він підписав документ, і вони от, один зі
«співробітників» — там на балконі можна роздивитися всю вулицю, всю дорогу, — він вів таємну зйомку,
тобто от якось з-за штори він намагався відзняти
кількість людей, і вони постійно між собою перешіптувалися, що от десь стільки людей стоїть, отам, а ще
от машина під’їхала, або хтось під’їхав, і на що вже
слідчий в кінці якось так йому грубо:
СЛІДЧИЙ. Відійди звідти, не світись, зараз тебе
помітять, а потім за це щось приплетуть.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Тобто отакі моменти... Щодо
іншого — коли слідчий уже писав протокол, інші
представники спецслужб, тут-от, сидячи на дивані,
просто грали в ігри на телефонах. От вони просто тут
розслабилися й сиділи.
СЛІДЧИЙ встає і вмикає «Фотон». Там російський
КВК, виступає кримська команда. ФСБ-шники розслабились і сміються.
«ФОТОН»:
— Добрий вечір. Сьогодні Крим офіційно вирішив
повернутися до складу Вищої ліги. За це проголосува-
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ли 96 % учасників нашої команди.
— Стривай, а коли це ми голосували?
— Ну, голосування ще не було, тільки результат
відомий.
— А-а-а...
— Узагалі КВН — що за гра така? До складу Росії
простіше потрапити, ніж у фінал.
...
ПУТІН (актор у ролі Путіна). Здрастє. Привіт, шановні кримчанє. Алім, Рустік... Андрон, Антон, Саша,
Енчік. Привіт, шановне журі. Привіт, шановні глядачі.
Усі тут люблять КВН. І я люблю КВН. Пам’ятаю, у
студентські часи ми не пропускали жодної передачі.
Записували буквально кожен жарт. Було в нас таке
домашнє завдання.
Так, кримчанє. Чим вам допомогти-то?
КРИМЧАНИ (зніяковіло). Та нічого не треба, спасибі.
ПУТІН. Як це? Я ж тут суто через вас.
КРИМЧАНИ. Нє, ну якщо розібратися, то це ми тут
суто через вас.
ПУТІН. Смішно. Може, є якась мрія?
КРИМЧАНИ. Ну, ми мріємо потрапити у фінал.
Але ми хочемо це зробити без вашої допомоги.
ПУТІН. А оце правильно. Шановне журі. Потрібно,
щоб Крим потрапив у фінал, але без моєї допомоги.
Впораєтесь? А то в Америці не впоралися. Ну, добре. З
днем народження, КВН.
ДІЛЯРА підводиться й вимикає телевізор.
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ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Неприязні як такої не було,
навіть слідчий наприкінці, коли от уже близився до за-

вершення обшук, — він підійшов до мене й каже:
СЛІДЧИЙ. Зберіть йому пакет із їжею, бутербродами, водичкою, і одяг, і взуття зручне, тому що
він їде далеко й надовго. Він не повернеться, тобто
йому треба буде поїсти, йому треба буде попити,
це обов’язково.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Я йому поклала в пакет бутерброди, набрала води, я йому підготувала змінні речі,
також капці, але вони його не взяли, цей пакет, вони
просто не взяли. Уже його виводять — звісно, про цей
пакет я вже й сама не згадала, але буквально за кілька
днів нам вдалося все це передати в СІЗО. Але потім,
як він розповідав на побаченні, їх погодували. Їх погодували тандирною самсою, на диво, він казав: «М’ясо
елял, «силовики» одразу сказали “елял”», — тобто
«нічого, не переживай», і водичку їм принесли, і отак
їх нагодували.
Ідучи, він мені сказав:
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Я тобою задоволений. От скільки ми з тобою прожили — у мене немає на тебе
нарікань.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Знаєте, реальність така,
що ми ніби не розуміємо, кінцева це точка чи ні, або
це тільки початок, або це от... Людина не розуміє
в цей момент і хоче почути оці головні слова: разилик
свого чоловіка — ну, це для дружини найголовніше.
МУМІНЕ САЛІЄВА. Я кажу: «Ти там спортом
займайся». А я вже про СІЗО почитала, я вже знаю
про життя в СІЗО, у тюрмі, як-що, як там виживають.
Я розуміла, що один із шансів себе там більш-менш
підтримувати в плані здоров’я — це тільки спорт.
Я йому кажу: «Ти там спортом займайся». І він каже:
«Добре». І коли він уже хотів іти, я йому кажу: «Якщо
я раптом щось-колись — ти вибач мені». Він такий:
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«Що ти таке кажеш. Я тобою задоволений».
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Коли мама просила:
«Хоч дайте мені з сином попрощатися», — «Так-так,
ми вам дамо попрощатися». А потім, коли обшук
закінчився, от вони йдуть із дому, я зайшла сюди,
ми чекали, що Руслана якось приведуть абощо,
і ми навіть не побачили, куди його забирали, потім
один зі представників спецслужб мені сказав, каже:
«Його, мабуть, повезли вже далі на заходи».
ЛЕМАРА МЕМЕДЕМІНОВА. Діти плакали дуже
сильно. Але знову ж... Це другий обшук — вони,
мабуть, думали, що він, мабуть, повернеться... Тому
кожного разу двері відчинялися — вони бігли до дверей... Мабуть, кілька місяців у нас так було: ось двері
відчиняються — і навіть коли у двері хтось заходив,
якщо родичі, я завжди казала: «Заходьте тихо, щоб
діти не бігли до дверей».
ЗУЛЬФІЄ ШЕЙХАЛІЄВА. Він сказав, що він мене
любить, і сказав не плакати. (Тихим, тремтливим
голосом.) Так, він мені завжди приносив ляльок,
солодощі, там були дуже гарні ляльки Лол, він завжди
мені їх приносив. Ще кожної п’ятниці приносив додому торт. Іноді був малиновий, іноді був карамельний,
а іноді купував мої улюблені тістечка. Еклери.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Старший син спостерігав за всім, дивився спокійно, це потім уже, після
обшуку, він ходив такий... чи агресивний, чи нервовий... Потім він сказав, каже: «Забрали... разом
із бабакою забрали й радість».
УСІ ЖІНКИ (хором, як мантру). Після кожного
тягаря приходить полегшення.
НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ. Я просто підбіг до
дверей, хотів їх відчинити, щоб не зламали, просто
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щоб двері не зламали, і прибіг, крикнув: «Не ламайте,
я двері відчиню!» Та, мабуть, вони вже почали їх виламувати, бо вже просто замок не відкривався, тому,
ну... а там мат такий відбірний прямо... у відповідь.
І все, і біля дверей став, думаю: ну, зараз двері вирвуть — я тут. Вирвали двері, забігли от, поклали мене
тут, надягли наручники, ну і все. Далі все абсолютно
спокійно, ніхто не кричав, просто от... скажімо, наполегливо: ось постанова, обшук, і так далі, і так далі.
Прочитали — ну, я прочитав постанову, мені отак
потримали, — прочитав усе, відбувся обшук, це все...
Багато писали, тобто по суті, мабуть, нічого шукати
вони особливо не збиралися. Раділи... не раділи,
а прямо... усе, успіх. Паспорт громадянина України
отут на полиці.
СПІВАЧКА (СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА):
І коли його забирали... я...
ніби знала, що ось він іде,
але водночас я думала, що все це мине,
зараз він повернеться, так,
це все не буде настільки довго,
настільки довго це не буде,
і коли сказали прощатись, я кажу:
«Ні, я не буду прощатися, ти повернешся».
І коли наступного дня вранці
я збирала речі — тому що він пішов,
а я йому нічого не дала,
вони кажуть: «Зберіть речі!
Речі першої необхідності», —
«Ні, я не буду нічого збирати.
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Не буду я збирати, він зараз повернеться», —
була впевнена, що... це неправда, це...
це не мало статися.
І коли його вели, і коли оце-от...
я не плакала, навіть сльозинки не зронила,
а коли його вже відвезли, я отут-от уже розридалася,
уже кричала, тому що я така прив’язана до нього...
УСІ ЖІНКИ (хором, як мантру). Після кожного
тягаря приходить полегшення.

СУБТИТРИ

Справа Хізб ут-Тахріру
Перша севастопольська група
Руслан Зейтуллаєв — заарештований 23 січня 2015 року
Рустем Ваітов — заарештований 23 січня 2015 року
Нурі Примов — заарештований 23 січня 2015 року
Ферат Сейфуллаєв — заарештований 2 квітня 2015
року
Ялтинська група
Муслім Алієв — заарештований 11 лютого 2016 року
Емір-Усеїн Куку — заарештований 11 лютого 2016
року
Вадим Сірук — заарештований 11 лютого 2016 року
Інвер Бекіров — заарештований 11 лютого 2016 року
Рефат Алімов — заарештований 18 квітня 2016 року
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Арсен Джеппаров — заарештований 18 квітня 2016
року
Перша бахчисарайська група
Енвер Мамутов — заарештований 12 травня 2016 року
Рустем Абільтаров — заарештований 12 травня 2016
року
Зеврі Абсеітов — заарештований 12 травня 2016 року
Ремзі Меметов — заарештований 12 травня 2016 року
Перша сімферопольська група
Теймур Абдуллаєв — заарештований 12 жовтня 2016
року
Узеїр Абдуллаєв — заарештований 12 жовтня 2016
року
Еміль Джемаденов — заарештований 12 жовтня 2016
року
Рустем Ісмаїлов — заарештований 12 жовтня 2016
року
Айдер Саледінов — заарештований 12 жовтня 2016
року
Друга сімферопольська група
Енвер Аметов — заарештований 27 березня 2019 року
Тофік Абдулгазієв — заарештований 27 березня 2019
року
Сейтвелі Сейтабдієв — заарештований 27 березня 2019
року
Рустем Сейтхалілов — заарештований 27 березня 2019
року
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Акім Бекіров — заарештований 27 березня 2019 року
Фарход Базаров — заарештований 27 березня 2019
року
Сервер Газієв — заарештований 27 березня 2019 року
Сейран Муртаза — заарештований 27 березня 2019
року
Різа Ізетов — заарештований 27 березня 2019 року
Ерфан Османов — заарештований 27 березня 2019 року
Руслан Сулейманов — заарештований 27 березня 2019
року
Рустем Шейхалієв — заарештований 27 березня 2019
року
Алім Карімов — заарештований 27 березня 2019 року
Меджит Абдурахманов — заарештований 27 березня
2019 року
Яшар Муєдінов — заарештований 27 березня 2019
року
Білял Аділов — заарештований 27 березня 2019 року
Джеміль Гафаров — заарештований 27 березня 2019
року
Іззет Абдуллаєв — заарештований 27 березня 2019
року
Асан Яніков — заарештований 27 березня 2019 року
Шабан Умеров — заарештований 27 березня 2019
року
Осман Аріфмеметов — заарештований 28 березня
2019 року
Ремзі Бекіров — заарештований 28 березня 2019 року
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Владлен Абдулкадиров — заарештований 28 березня

2019 року
Раїм Айвазов — заарештований 28 березня 2019 року
Ескендер Сулейманов — заарештований 10 червня 2019
року
Алуштинська група
Руслан Нагаєв — заарештований 10 червня 2019 року
Ельдар Кантеміров — заарештований 10 червня 2019
року
Руслан Месутов — заарештований 10 червня 2019 року
Ленур Халілов — заарештований 10 червня 2019 року
Друга бахчисарайська група
Сулейман Асанов — заарештований 11 жовтня 2017 року
Сейран Салієв — заарештований 11 жовтня 2017 року
Тимур Ібрагімов — заарештований 11 жовтня 2017 року
Сервер Зекірʼяєв — заарештований 11 жовтня 2017 року
Ернес Аметов — заарештований 11 жовтня 2017 року
Мемет Бєлялов — заарештований 11 жовтня 2017 року
Сервер Мустафаєв — заарештований 21 травня 2018
року
Едем Смаїлов — заарештований 21 травня 2018 року
Алі (Олег) Федоров — заарештований 17 лютого 2021
року
Ернест Ібрагімов — заарештований 17 лютого 2021 року
Друга севастопольська група
Енвер Сейтосманов — заарештований 10 травня 2018
року
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Червоногвардійська група
Ескендер Абдулганієв — заарештований 14 лютого 2019
року
Рустем Емірусеїнов— заарештований 14 лютого 2019
року
Арсен Абхаіров — заарештований 14 лютого 2019 року
Третя бахчисарайська група
Осман Сейтумеров — заарештований 11 березня 2020
року
Сейтумер Сейтумеров — заарештований 11 березня
2020 року (де-факто на волі, бо свого часу поїхав до
Києва, де-юре є фігурантом справи і перебуває в
розшуку)
Рустем Сейтмеметов — заарештований 11 березня 2020
року
Амет Сулейманов — заарештований 11 березня 2020
року (домашній арешт)
Четверта бахчисарайська група
Олександр Сізіков — заарештований 7 липня 2020 року
(домашній арешт)
Сейран Хайредінов — заарештований 7 липня 2020
року
Алім Суф’янов — заарештований 7 липня 2020 року

86

87

СУДИ

ТА В’ЯЗНИЦІ

СУБТИТРИ 7

Сулейман Асанов народився 1977 року в Узбекистані,
у місті Бекабаді. При народженні отримав ім’я Марлен (від «Маркс» і «Ленін»), пізніше змінив його.
У 1980-х роках Сулейман разом із батьками переїхав
у Крим.
Здобув вищу освіту за фахом філолога, викладача
турецької та кримськотатарської мов і літератур.
У 1999–2003 роках працював у Голубинській середній
школі вчителем кримськотатарської мови і літератури. На уроках популяризував історію кримських
татар. 2002 року отримав звання «Учитель року».
Того ж року одружився з Айше. У них четверо дітей.
Сулейман Асанов заснував у Бахчисараї караван-сарай «Салачик» — культурно-етнографічний центр для
відпочинку подорожніх і гостей.
Після після здійснення спроби Росією анексувати
АР Крим та м.Севастополь активно допомагав
сім’ям політв’язнів. Відвідував усі судові засідання
за політично вмотивованими справами. Публікував
на своєму ютуб-каналі відео з обшуків.
12 жовтня 2017 року в будинку Сулеймана Асанова
відбувся обшук. Сулеймана заарештували за обвинуваченням у терористичній діяльності. 16 вересня 2020
року Асанова засудили до 19 років колонії суворого
режиму. Захист подав апеляцію.
АЙШЕ АСАНОВА. Я була на оголошенні вироку.
Чесно кажучи, я навіть не дослухалася до тих рядків.
Усе шукала Сулейманів погляд, от у цьому акваріумі,
у мене аж литки почало зводити судомами. Думаю:
від чого це в мене, цікаво? А потім я зрозуміла, що це,
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виходить, я так сильно вгору тягнулася, щоб його
побачити. Над цими-от, цими-от чоловіками, так?
Цими конвоїрами.
Я не пропустила жодного суду, тому коли суддя
озвучив вирок, я розуміла, що я можу його... Ну оцеот, він будує, як кажуть, — так, суддя будує стіну між
мною й чоловіком завдовжки в дев’ятнадцять років.
І... (Пауза.) Я не налаштовувала себе, що... (Голос
тремтить десь у грудях.) Я не налаштовувала себе,
що... (голос тремтить десь у грудях) ну, не буде... справедливості тут у суді... її немає... (Голос тремтить у
горлі. Пауза.)
Після того, як прокурор запросив двадцять років
йому, я себе налаштовувала на те, що менше не буде.
Постійно казала собі в голові, що менше не буде,
справедливості немає, але... я сподівалася на Всевишнього, і все одно... сподівалася й зараз сподіваюся
на диво, що диво від Аллаха буде. Аллах зробить
так, що, може, ми прокинемося знову так само, як
опинилися в чотирнадцятому році. Так, ми нічого не
робили, але раз — і ми опинилися в іншій реальності,
так, за мить... Може, і так буде: ми раптом раз, прокинемось — і все буде як було, і їх відпустять, узагалі
знову не буде цієї дійсності, що зараз... Тому що
несправедливість... Справедливість має перемогти,
так? А несправедливість — зникнути.
Він бачив, що я плачу, ну, він знає, яка я людина,
тому що я дуже... ну (голос тремтить) вразлива...
як... (Схлипує.) Тато мені каже: «Коли Аллах сльози
роздавав, ти була перша в черзі». (Усміхається крізь
сльози, промовляючи цю фразу, схлипує.)
АЙШЕ встає і вмикає «Фотон», щоб заспокоїтись
і не плакати. Звідти починає жартувати кримська
команда КВК у Росії.
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«ФОТОН»:
— Добрий вечір. На сцені кримчани. Ми — єдині
росіяни, хто вважає 2020 рік вдалим. Адже, за офіційною статистикою, цьогоріч Крим відвідали десять
мільйонів росіян. До речі, це перший рік, коли офіційна статистика збігається з реальністю.
— Вам не соромно?
— Та чого ти переживаєш, ми ж із Криму. Глядачі нас
підтримують.
— Звідки така впевненість? Може, ми комусь
не подобаємося.
— Слухай, подобаємось, не подобаємось — а грошиками всі підтримують.
…
— Настав час розставити крапки над «і».
— Ти чо, забув? Ми вже шість років крапки над «і»
не ставимо.
ЛЕМАРА вимикає телевізор.

СУБТИТРИ 8

Наріман Мемедемінов народився 1983 року в Узбекистані, у місті Ленінську.
1991 року родина повернулася в Крим, у село Фронтове Севастопольського району, де Наріман закінчив
школу.
2008 року здобув вищу освіту на факультеті міжнародної економіки Тернопільського національного
економічного університету.
2005 року одружився з Лемарою. У них дочка і двоє
синів.
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Із 2014 року Наріман вів активну правозахисну
діяльність, став громадянським журналістом, медіакоординатором ініціативи «Кримська солідарність».
Він неодноразово наражався на репресії, отримував
погрози.
2016 року в будинку Мемедемінова провели обшук,
під час якого намагалися підкинути «заборонену»
літературу. 2017 року Нарімана оштрафували на 20
тисяч рублів за нібито участь у несанкціонованому
мітингу: він вів репортаж з обшуку в домі активіста
Сейдамета Мустафаєва.
22 березня 2018 року знову відбувся обшук у будинку
Мемедемінова в селі Холмівка Бахчисарайського
району. Активіста затримали, обвинувативши за другу частину статті 205.2 КК РФ — «Публічні заклики
до здійснення терористичної діяльності, публічне
виправдання тероризму або пропаганда тероризму».
2 жовтня 2019 року Нарімана Мемедемінова засудили
до 2 років і 6 місяців колонії-поселення.
Мемедемінов повністю відбув термін і 21 вересня
2020 року вийшов на волю.
ЛЕМАРА МЕМЕДЕМІНОВА. От я дивувалася завжди
Наріману, коли ходила на суди: він так уважно слухав
свідків, усе, що там відбувалося, що він кожному міг
поставити запитання, з кожним міг десь посперечатися,
сказати свою думку, тому що це настільки все було...
Узагалі навіть слухати не хотілося, не те що заглиблюватись у все це — навіть слухати! Тому що це просто
така маячня... Але, тим не менш, він постійно доводив
свою невинність, і врешті-решт навіть цей строк — два
з половиною роки — це рідкісний випадок. І в цьому,
звісно, велика заслуга як наших адвокатів, так і самого
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Нарімана, тому що багато залежить від... все одно від
того, як ти будеш поводитися на цих судах.
АЙШЕ АСАНОВА. Зараз я коли в нього питаю
в СІЗО: «Чим займаєшся? Як проводиш час?» —
він каже: «Ходжу гуляти, нас раз на день виводять».
А я питаю: «А що там є, коли ви гуляєте?» — він каже:
«Нічого. Стіни і просто велика територія, — каже. —
Високі стіни».
А я питаю: «А небо бачиш?» — тому що навіть дерев
немає, то вже вони навіть дерев не бачать. І він каже:
«Небо? Шматочок неба в клітинку бачу», — каже.
Тобто навіть дах у них там повністю... «Нещодавно, —
каже, — учора, навіть сонечко трохи вдалося відчути
на обличчі, став під сонечком трохи».
СЛІДЧИЙ. Закройте занавески!
НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ. Мусульманин у в’язниці... йому складніше, тому що... мусульманин
розуміє, йому треба здійснювати певні от обряди
поклоніння. Це неважко. Це необтяжливо, тому
що... загальновідомий такий вислів, от: наша релігія,
тобто іслам, — не для того, щоб ускладнювати, була
послана в людське життя, а навпаки, щоб спростити.
Однак це треба робити. Тобто я молюся, хтось
дивиться телевізор, от що в цій ситуації робити?
Під увімкнений телевізор молитися — або беруші,
або пояснити, якщо мені треба: «Слухай, вимкни,
будь ласка, телевізор».
«ФОТОН»:
Учасники кримської команди заповнюють сканворд.
— Президент до Путіна.
— Е... Дай згадати...
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— Ну був такий.

— Так, був-був, а потім раз — і все.
— Так...
— Янукович!
— Точно.
— Поет-футурист Владімір Владіміровіч...
— Футуриста не знаю, але Владімір Владіміровіч
— Путін.
— Нє, Путін — п’ять літер, а треба десять.
— Так пиши два рази.
— Що, Путінпутін?
— Так.
— А що, так можна було?
— Так. Це більше ніж два рази не можна.
НАРІМАН всовує у вуха беруші. Молиться.
УВ’ЯЗНЕНІ. О! Молиться. Зробіть телевізор тихіше,
людина молиться. Потім ввімкнете.
Хтось стишує телевізор.
НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ. Наприклад, отак може
бути.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. За весь період — за три роки —
у нас було близько, мабуть, шести чи семи побачень.
У них там дуже великий, мабуть, інформаційний
голод, тому постійно перше питання: «Новини,
розкажи мені всі новини». Новини не тільки от про
сусідів і про друзів, хто одружився, хто народився
тобто, а інформація — переговори України з Росією,
переговори взагалі, що відбувається у світі... Остання
ситуація в Криму з водою, їх теж це все-все цікавить.
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Як? Що там? Сильно пересохло?
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Що пересохло?
СЛІДЧИЙ. Закройте занавески!
НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ. Я там прочитав... Гомера. Ну правда, це нецікаво, не знаю, чого захоплюються, от. Нарешті прочитав «Майстра і Маргариту»,
на третій сторінці зрозумів, що це рідкісна взагалі...
рідкісна... от... це моя суб’єктивна думка, рідкісна...
(Хотів сказати погане слово.) Нецікавий якийсь твір,
але принципово дочитав до кінця, щоб потім, коли
хтось у мене спитає: «Читав?» — я скажу: «Так, і воно
нецікаве». Ну, як на мене, оце все важко, воно неадекватне якесь. Ну кіт там, я не знаю, літаючі відьми,
свин з головою — ну що це?
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Ми буквально п’ять хвилин
поспілкувалися тоді, коли він ще в Ростові був.
Він питав: «Як діти? Як дім? Як батьки? Як? Що?»
І тоді я зловила себе на думці, що його руки стали
геть білі. От я звикла, що він постійно на вулиці, постійно щось робить, постійно на будовах — його руки
завжди були засмаглі, потріскані через будову. А тут
оці три місяці, а потім уже пів року, а потім дев’ять
місяців перебування в СІЗО... Незвично білі руки
й ніжна шкіра — от для нього це незвично.
НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ. Мені не вистачало...
оцього — може, якось, я не знаю, грубо або надто...
відкрито, — мені не вистачало окремого туалету.
Мене от... не знаю чому, мене взагалі дивує, коли...
ну це як так... так побудовано. Ну тобто будівля. У камері вбиральня, і вона... вона незакри... у неї немає
дверей. Ну тобто ніхто до цього звикати там не хоче.
Все одно вішають, якось закривають, щоб воно...
Ну й, окрім цього, у людей є вуха, вони чують. Хоч
куди я переїжджав — я розумів, що всюди однаково,
і весь час дивувався цьому. Думаю, так, тут теж так,
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і собі кажу: а чого ти чекав?
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Півтора року ми пишемо заяви
на побачення, але, мабуть, уже стос відмов у нас. Ми
маємо право на два побачення на місяць. Мабуть,
від них хочуть, щоб вони зізналися, що, можливо,
готували якісь терористичні акти. Що вони от насправді — терористи. Щоб підписали згоду. Якби хоч
один із них — от скільки їх, майже сотня, так? — якби
один із них підписав згоду, то це дало б, відкрило б
двері силовикам у Крим, тому що нібито так, є, виявляється, серед кримських татар терористи.
АЛІЄ АРІФМЕМЕТОВА. Ну, і вже потім я дізналася,
що їх затримали грубо, били, вдарили Османа
по голові, він знепритомнів. І тоді його нашатирем
привели до тями, і один іншому каже: «Що ти робиш,
ти ж уб’єш його». А той каже: «Та яка різниця, йому
все одно двадцять років довічно світить». Перша
думка була: невже ті, хто затримує, — вони не люди,
так?
АМЕТ СУЛЕЙМАНОВ. Так, ФСБ, тобто ті, хто
працюють у ФСБ, грубо кажучи, можна сказати,
що серця в них немає. Вони — машини. Тобто ми
можемо одну й ту саму річ... у нас можуть бути різні
точки зору... А вони — якісь бездушні. У них є якась
програма — все. Тобто їх, я розумію, так виховують.
Вони на якесь там — ну там, людське життя, низку
якихось життів, строк і там ще щось, — для них це
взагалі нічого не варте.
АДВОКАТ. Він же після обшуку прийшов до тебе
вибачення просити. Пам’ятаєш, Амете?
АМЕТ СУЛЕЙМАНОВ. Ну, думаю, це щоб мій голос
записати. У них людського нічого немає. А якщо
навіть є в них щось, людське лишається — вони
матеріальним це все вибивають.
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Тобто в них зарплатня там від 150 - 200 тисяч рублів
починається як мінімум, плюс у них там — вони на
пенсію виходять дуже рано. Окрім всього цього, там
купа привілеїв. От як приклад наведу: на тиждень по
два-три рази мене приходить перевіряє ФСІН, виконавча служба місцева. І коли вона мене перевіряє —
перший час вони так збоку, без якогось діалогу. Вони
приходять із відеофіксацією. Дивляться — я вдома.
Заповнюємо там спеціальний бланк, і потім вони
йдуть. Ну от, останні кілька місяців уже, мабуть,
ну, якось, можна сказати, розговорився, і він почав,
значить, про те, які проблеми в них є, розповідати.
І починаєш розуміти, що вони от у цьому механізмі —
якийсь маленький гвинтик, і він звідти не може ніде
подітися.
Тобто в них там є якась програма житла. Наприклад,
три роки відпрацював — вони йому дають житло.
Протягом, там, десяти років, якщо будеш працювати, — це житло твоє. Він думає: «А що мені робити?»
Одружуватися треба, там раз — бере житло. Узяв
ти житло, а ті накази, які надходять, він беззаперечно
має виконувати. Тому що тут у нього двоє дітей
з дружиною в цьому житлі, а там треба когось
звинуватити.
Рік за два чи за три в них іде служба — і вони
виходять на пенсію. Тобто сама держава таким
чином їх і тримає. Викликати там якісь розмови, їхні
почуття чи ще щось — це неможливо. Вони роботи.
Вони нечутливі. Тобто є наказ, є постанова — її треба
виконувати.
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СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Прикро, виходиш, дивишся
на людей, або читаєш там: «убив, зґвалтував, педофіл — сім років дали, вісім дали», за це-от дали,
за це-от дали — і ти розумієш. А тут людина так,
просто, за думки, за свою точку зору, так, яку — нам

завжди казали, навіть у дитячому садочку: мати свою
точку зору, не уподібнюватись... І виходить, зараз за
правду, за свою точку зору, за свою думку, за те, що
ти хочеш висловитися, — і такі строки... За що? За
що? Він убив? Він украв? Якщо він навіть не закликав? Він до чого закликав? Не красти, не вбивати. Ми
в цій державі, у якій жили, — ми що, законів якихось
не дотримувалися? Ми теж за газ, за оце-от платимо,
теж за світло платимо, за воду платимо, нічого
не крадемо, своїм потом-кров’ю заробляв він ці гроші, він ні в кого не віджимав, ні в кого не відбирав...
Що за життя стало взагалі...
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Ну, вони оце все розуміють,
звісно, усе розуміють і ті свідки, які свідчили в суді,
їхня оця брехня — вона от врешті вилилась у таку
очевидну... Скажімо так, відкрилося, що навіть уже
сам свідок і суддя вже розуміли, що все — це все
брехня, і він каже:
СУДДЯ. Я розумію, що ваші хлопці, підсудні, —
що вони добрі, хороші, чесні й ні в чому не винні.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Він навіть сам це сказав —
суддя. Тобто коли наші свідки свідчили, тому що
на кожного з наших хлопців було десь 35-45 свідків,
і суддя не став слухати їх усіх, і він одразу сказав...
Дитина кричить, граючись.
СУДДЯ. Я розумію, що вони всі невинні, всі хороші,
всі добропорядні, ну але цього недостатньо. Все.
Закройте занавески.

ЦИТАТИ З «ЕКСТРЕМІСТСЬКОЇ» ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАВІСАХ
Загальні лиха приходять через помилки більшості.
Біда — підсумок злочину і початок винагороди.
Шлях безсилля говорить: чотири речі необхідні —
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абсолютна бідність, абсолютне безсилля, абсолютна
наснага, абсолютна подяка, о мій любий брате!
Єство НЕ бреше. Здатність до проростання в кісточці
каже: «Я проросту і принесу плоди», — і вона каже
правду. У яйці є здатність до життя. Воно каже: «Я
стану курчам». І волею Аллаха стає ним, каже правду.
Пригорща води своєю здатністю до замерзання каже:
«Я займу більше місця». Навіть міцне залізо не може
їй заперечити. Правдивість її слів розриває залізо
на шматки. Ці здатності є проявом творчих наказів,
що йдуть від волі, є їхнім відображенням.
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АКТИВІСТИ

АЛІЄ АРІФМЕМЕТОВА. За освітою він учитель
математики та інформатики.

СУБТИТРИ 9

Осман Аріфмеметов народився 1985 року в Ташкентській області Узбекистану.
1990 року разом із родиною переїхав до Криму, у
місто Бахчисарай, де й закінчив школу 2002 року.
2007 року закінчив Таврійський національний
університет за спеціальністю «Математика», отримав
кваліфікацію математика, учителя математики
та інформатики.
У 2011–2015 роках працював програмістом, репетитором математики, готував дітей до іспитів і займався
з ними програмуванням.
2015 року став громадянським журналістом, активістом «Кримської солідарності». Висвітлював обшуки
та судові процеси, допомагав організовувати передачі
в СІЗО для несправедливо засуджених кримських
татар.
В Османа Аріфмеметова і його дружини Аліє двоє
дітей.
Осман — один із перших громадянських журналістів
у Криму. 2019 року він вів прямий ефір, біжучи за тонованим мікроавтобусом «спецслужб». У цій машині
представники російських спецслужб вивозили Біляла
Аділова, батька вісьмох дітей, якого викрали прямо
з-під будівлі суду. У жовтні 2017 року Осман знімав
наслідки обшуку в домі Тимура Ібрагімова, де на той
час перебувала десятиденна дитина: представники
спецслужб перевернули все в пошуках релігійної
літератури.
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27 березня 2019 року в будинку Османа провели

обшук. Наступного дня суд постановив залишити
його під вартою. Аріфмеметову загрожує до 20 років
позбавлення волі.
АЛІЄ АРІФМЕМЕТОВА. Пам’ятаю, про одного учня
розповідав. «Я, — каже, — коли до нього прийшов,
побачив у його очах, що його взагалі не цікавить
ні математика, ні алгебра, ні геометрія. І я не знав,
як до нього підійти. Одного дня, — каже, — приходжу
й кажу йому: сьогодні ми з тобою працівники NASA
і нам треба вирахувати траєкторію марсохода.
Давай, — каже, — треба зробити, у нас на це 45
хвилин, а то прийде начальство...» — «І що, і що,
мене звільнять?» — «Ні, — каже, — не звільнять,
але позбавлять премії. Я, — каже, — не хотів його
одразу навантажувати всіма цими задачами. Я йому
допомагав усе це робити». Йому лишилося тільки
підставити цифри й розрахувати. І на це все в нього
було п’ять хвилин. І він, звісно, не вклався, і питає: «А
де ж начальство?» І Осман каже: «Воно там кавомашину побачило й зупинилося кави попити, тож нам
пощастило, ми встигли».
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Так, Ремзі теж закінчив,
але йому так і не довелося працювати вчителем
історії, тому що робота вчителя, по-перше, погано
оплачується. Там просто копійки. І йому доводилося
виходити на будову, щоб заробити. А по-друге, він
каже: «У цій системі я не зможу викладати історію,
тому що там дуже багато брехні. Я, — каже, —
не зможу дітям брехати тільки тому, що в програмі
ці теми треба дітям отак викладати».
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. На ринку в нього дуже...
Це така відповідальна робота була, це був підхід
до людей, і з роками він до такої міри собі набив клієнтуру, що приходили діти, батьки, і наші діти росли
на очах у цих людей. І такі клієнти, які з року в рік
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на закатки в нього брали, він їм пояснював, що оце
не підходить вам для зими, оця картопля підійде для
варки, ця для смаження, ця капуста для засолки,
і от за його рекомендаціями... Після того, як його
забрали, весь ринок був у шоці.
І от коли чоловіка забирали, син підійшов із ним
попрощатися, і чоловік йому сказав: «Ти лишишся
за старшого, на тобі вся відповідальність». Син тоді
вчився на другому курсі в училищі, на товарознавця.
Він одразу пішов, написали ми там заяву, що поки
тимчасово він не зможе... Перейшов на заочне.
Став на батькову точку вже й почав працювати.
Але в нього не вийшло, тому що ті клієнти, які були
в нього, вони... не вийшло в нього працювати, вони
в нього не стали брати. Тому що в чоловіка свій підхід
був — він кожному... до кожної людини в нього був
свій підхід... «Ой, мамусю, ой, бабусю, ой, тітонько,
давайте я вам допоможу». А молодь — вона така,
от вони... Йому треба було все це швидко якось...
«Тут не чіпайте, я щойно товарний вигляд зробив,
ви мені зараз поламаєте, я вам звідси дам», — і так
усіх клієнтів розгубив... Ну він допрацював до грудня,
і точку закрили.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. Він любив займатися фотозйомкою, відеозйомкою — це було його хобі. У нього були такі якісні, гарні фотографії, що багатьом
вони подобалися, і... він не вважав це ніби якимось
досягненням, просто казав:
ТИМУР ІБРАГІМОВ. Ну подобається мені, я просто
це роблю.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. До чотирнадцятого року
це було, знаєте, звичайне, це могла бути домашня
зйомка, це могла бути зйомка хлопців на парковці,
або ж він знімав, як метелик просто сідає на квітку,
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чи бджола. А після п’ятнадцятого він почав знімати
все, що відбувається в Криму. Це обшуки, це суди,
це зустрічі «Кримської солідарності».
НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ. Наприклад, я поїхав
щось відзняв, хтось допомагав родині в’язня — елементарно в медпункт кудись звозити з дитиною або
вдома шпалери приклеїти, водопровід полагодити, —
хтось робив передачку в СІЗО, і врешті-решт, скажімо так, у групі ризику опинилися всі: і ті, хто знімав, і
хто допомагав, і ті, хто щось робив.
Нічого такого незвичного в плані, там, поведінки
або дій якихось... Що я там знімав, фотографії робив?
Але спочатку ж це було зовсім... таке, дилетантська
фотографія була, або текст якийсь — може, там
забагато емоцій було, мало потрібної інформації
для інших — тобто журналістів, правозахисників,
громадськості врешті-решт. Якось так. А розумів
я, що мене це може якось торкнутися, тобто ув’язнення, переслідування — так, так. Я думаю, що будь-хто
розсудливий розуміє, що і його це може торкнутися.
Нікого не лякаю, у принципі боятися нема чого, тому
що законів ми не порушуємо й нічого протизаконного
не робимо, однак, на жаль, так, на жаль, так.
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. Він почав займатися правозахисною діяльністю. Він завжди казав: «Рано чи пізно
так може бути, що мене, — каже, — можуть забрати».
Особливо коли 2014 рік уже до нас прийшов, скажімо
так, уже почалися ці обшуки, арешти — і от було вже
ніби зрозуміло. Людина, яка займається активістською діяльністю, рано чи пізно потрапить за ґрати.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. І він усе одно не боявся,
він казав: «Що судилося — те й буде. Куди не тікай,
якщо судилося — воно буде». І коли я питала: «Може,
ми теж поїдемо? Може, до нас теж прийдуть?» —
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він казав: «Та ні, куди ми поїдемо», — типу, не для
того ми сюди поверталися, щоб їхати отак-от...
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. І якось у нас була отака
розмова, що я кажу: «Сервере, отака реальність
зараз, що можуть тебе, — кажу, — забрати. Може, —
кажу, — нам поїхати?» Він сказав, що, по-перше,
Крим — наша батьківщина, і ми тут жили та будемо
жити. І нас звідси ніхто не вижене. «Це наше, так?
Чому, — каже, — я маю їхати? Я, — каже, — допомагаю людям. Що, — каже, — я такого поганого роблю,
що маю їхати?» І я тоді зрозуміла, що нам не варто
про це навіть розмовляти.
Деякий час ніхто нічого не каже. Можливо, тут ми дивимося відео й фото, які зняли кримськотатарські
активісти. Наприкінці крупним планом — аплікація
Мухаммеда.
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БАТЬКИ

ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Мухаммед ніколи нічого
не каже, мені завжди здавалося, що це ніби навіть
якась байдужість чи що, якесь таке закрадалося
в голові. А якось він зробив одну штуку. Зробив отаку
аплікацію. Я була трохи вражена, чесно кажучи.
І каже: «Оце дерево, — каже, — наша сім’я. Ось
Салахуддін, Мухаммед, Халіде, Сафіє». Я кажу:
«А чого ти бабаку не позначив?» А самій так прикро
стало. А він каже: «А ось його силует, його тут немає».
Я кажу: «Ну чого немає, він же член нашої родини?»
А він каже: «От, за ґратами, — каже. — А оця
гусінь — це ФСБ-шники, які тримають їх. А оце, —
каже, — усі інші емджеки, які в тюрмах зараз. А це, —
каже, — їхні дерева, їхні сім’ї, і в кожному дереві
є порожнє яблучко. От якого не вистачає. І це, —
каже, — теж сім’ї, які ждуть їх». На той момент, коли
він робив цю аплікацію, їх було 64, зараз уже набагато
більше.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. От скільки пам’ятаю, у нас
коли не було, скажімо так, гарної закордонної машини, у нього була «копійка». І от ця «копійка» в нього
просто блищала чистотою, і всі заздрили, казали: «Ой,
яка гарна машина!» Чистота в машині підтримувалася щоденно, от людина вийшла, а він навіть одразу
взяв ганчірку — витер, багато хто казав:
БАГАТО ХТО. А, ну так, у Тимура ж машина, бахіли
не потрібні?
ДИТИНА. А я пам’ятаю, коли... у нас же була жовта
машина? На бабашкіній машині в річку заїхали.
АДВОКАТ. Він жартував так?
ДИТИНА. Реально заїхали прямо в річку. Так смішно
було...
АДВОКАТ. Що ти пам’ятаєш про бабашку?
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ДИТИНА. Ми їздили на озеро.
АДВОКАТ. Це десь тут, поруч?
ДИТИНА. Ну біля мосту, отам. Ми ще на річку їздили, там купалися, і на море їздили, там теж купалися,
і на озері брали з каменя стрибали прямо у воду.
АДВОКАТ. Є в тебе якась мрія?
ДИТИНА 2. Щоб бабашка повернувся, і щоб я закінчила Коран.
ДИТИНА. На море. Ми не поїхали на море через те,
що вірус.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. У дитинстві, виходить, батько
Тимура ремонтував машини, і так вийшло, що він
грався, йому потрапила скалка металу в око, він,
очевидно, грався молотком, і от іскри оці йому ніби...
оці скалки йому потрапили в око. Це було у віці
шість-сім років, от він... За одинадцять років нашого
спільного життя, чесно скажу, я навіть не підозрювала, що в нього імплант. І от уже коли він сів у тюрму,
його забрали, він попросив ліки, оскільки око пересихає, йому треба зволожувати, категорично не можна
антисанітарію, і потім тільки я дізналася, кажу мамі:
«А що, у нього імплант?» Вона каже:
МАМА. Так.
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. І навіть дівчата мені казали:
ДІВЧАТА. Ну як ти, живучи з чоловіком, не знала
чи що?!
ДІЛЯРА ІБРАГІМОВА. А я кажу: «Ви знаєте, він
ніколи цього не показував і на цьому не акцентував
увагу...»
ДІВЧАТА. А ти знала, що його батька вбили в нього
на очах?
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ТИМУР ІБРАГІМОВ:
Це був пізній вечір, і так вийшло,
що у нас пес із двору втік на вулицю,
великий пес,
і в цей момент мій батько вийшов на вулицю,
щоб пес не вкусив і щоб
його піймати і завести назад додому.
І так вийшло, що коли він вийшов, назустріч
йому йшли двоє п’яних людей,
один із них пройшов уперед, ніби проминув, а другий
був оце...
І він його зупинив просто спитати:
«Ти не бачив пса?»
І в цей момент його вдарили ножем,
тобто за такою-от трагічною випадковістю, так,
він загинув.
І вийшло так, що він його вдарив і, мабуть,
далі пішов,
і в цей момент вийшов я, щоб, типу, подивитися,
покликати батька,
тому що він довго не повертався.
І от на моїх руках він, виходить,
у цей момент...
відбувся...

СУБТИТРИ 10
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Амет Сулейманов був стрімером «Кримської

солідарності» в Бахчисараї. У жовтні 2017 року його
затримали за те, що знімав на телефон дії представників російських спецслужб біля будинку іншого
активіста Сейрана Салієва, де співробітники ФСБ
проводили обшук. На Сулейманова відкрили адміністративну справу, призначили штраф 15 тисяч рублів.
11 березня 2020 року в будинку Амета провели обшук,
активіста заарештували. Наступного дня Київський
районний суд Сімферополя за клопотанням слідчого
ФСБ відправив затриманого під домашній арешт.
Це перше рішення про домашній арешт за справою
Хізб ут-Тахріру в Криму. На жаль, причина прикра:
в Амета дуже серйозне захворювання серця і перебування в СІЗО — реальна загроза його життю.
Амету інкримінують участь у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК РФ). Йому загрожує
до 20 років позбавлення волі.
АМЕТ СУЛЕЙМАНОВ. У мене серце, так. Пік почався після вісімнадцяти років. Тобто це перехідний вік,
організм почав працювати на повну. З того моменту
мені потрібна операція.
Той співробітник ФСБ, який писав, тобто заповнював
протокол затримання, — він був шокований. Тобто
там і те, і те, і те, і те. Він так на мене подивився,
каже: «А як ти взагалі живий ходиш?» Тобто стільки
всього. Там такий шлейф хвороб дуже великий був.
І тоді Ліля-тата, адвокатка, так каже: «Амете, —
каже, — не переживай, я намагатимусь зробити так,
щоб тобі дали домашній арешт». Ну, я кажу: «Дякую
дуже».
Стаття така тяжка, з нею ніяких домашніх арештів
не було, і думаю: якщо такий, як Едем-ага Бекіров,
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який без ноги, з цукровим діабетом, якому вже
операція зроблена, — якщо його з таким діагнозом
не відпустили, то що казати про мене?
Наступного дня суд мав відбутися близько четвертої
години. Завезли нас у двір суду, і ми сиділи в цих
легкових автомобілях. І в якийсь момент Ліля-тата
виходить і каже: «Амете, йди сюди». Дивлюся, така
радісна вона, усмішка на обличчі. «Ходімо», — каже.
Вона мене заводить в один із порожніх залів засідання, де суди проходять, каже: «Амете, дивися, — видно, у неї така радість на обличчі. — Слідчий клопоче
про те, щоб тобі дали домашній арешт».
Вона каже: «Отак, тобто домашній арешт буде, тому
що коли він сам клопоче, це 90 %, що тебе відпустять
додому, ти сьогодні додому поїдеш». Кажу: «А з мене
що, я маю ознайомитися, розписатися». І коли розписався, вони мене знову відвели в машину.
Вони кажуть: «За дві-три години приїде автозак, уже
нас заберуть, виходить, у СІЗО. Там уже геть інша
реальність». Ті, хто поруч зі мною, якщо навіть мене
відпустять, — вони ж їдуть не додому вже.
Нам адвокати передали їжу. Те, що нам дали,
ми повністю розклали й почали їсти. А я не можу
їм це сказати. І вони втрьох їдять, а я відійшов убік
і стою. І Рустем-ага, він серед нас найстарший, каже:
«А ти чого там?» Я кажу: «Рустем-ага, я не хочу їсти».
Він каже: «Як “не хочу”? Ти, — каже, — як я, нічого
не їв, а в цей момент, зараз, нам їжу дали, потім там
буде геть інша реальність. Там, — каже, — цю їжу
не пропустять».
А в мене на язику крутиться, і я не можу про це
говорити. Але кажу: «Агъалар, — кажу, — тут такий
момент. Мені дали домашній арешт». І вони всі встали й почали мене обіймати. Перестали їсти. Він каже:
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«Ми за тебе дуже раді, за те, що тебе пустили додому». Я кажу: «Ви поїдете зараз у СІЗО, а я — додому».
У той момент — не те щоб почуття провини, почуття
провини не було. Я знав — не те щоби знав, я був
упевнений у тому, що вони такі ж невинні, як і я.
Що я приїду додому, зможу обійняти своїх дітей, тобто бути поруч із ними. А вони — невинні, такі ж, як
і я, — вони цього зробити не зможуть. І оцей-от їхній
погляд, коли я йшов, ну, це якось так, не передати.
І тоді ж дружина вагітна була. Я кажу: «Друзі, тоді
хочу вам такий момент сказати. У мене, — кажу, —
скоро народиться четверта дитина, і ми з іменем
не визначилися. Дасть Бог, на честь нашої четвірки, — кажу, — нашого сина, який, іншаллах, має
за місяць народитись, я назву Сейтосман».
І кажу, чому саме Сейтосман: тому що в нас по справі проходили Сейтумеров Сейтумер, Сейтмеметов
Рустем і Осман. Ця дитина, яка народиться, буде
символом нашої свободи й того, щоб надалі такі
ситуації не повторювалися. Ми там прочитали дуа
всі разом, це для них теж так неочікувано було,
і от я поїхав додому.
Але це не забувається. Практично щоразу, коли їсти
сідаю, — я щоразу це згадую. Тому що я тут, їм у сім’ї,
а вони там, у геть інших умовах.
УСІ ЖІНКИ (як мантру). І після тягаря приходить
полегшення.
СПІВАЧКА. Не приходить. Не приходить! Зараз
я заспіваю про Мусу, молодшого сина Руслана та Ельзари, який пропав одного дня, якого шукали тисячі
людей і який загинув, тому що його мати лишилась
одна з трьома дітьми...
Молодша дитина — так,
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він же найсолодший, —
коли чоловіка забирали,
йому було рік і дев’ять,
ну, він тільки ще якісь слова казав,
а коли пішов — три роки йому,
це геть інша дитина,
і коли я в листах навіть чоловіку писала:
«От він уже це робить», —
він, Руслан, дуже дивувався:
«Та що ти!» —
отак він казав.
Муса був сам такий розумний хлопчик,
тому...
Він цього всього не бачив,
і цей-от біль, звісно, у нього,
плюс те, що його не пустили —
хоч як адвокати не просили, —
його на поховання не допустили,
бодай побачитися востаннє.
От...
УСІ ЖІНКИ. І після тягаря приходить полегшення?
АМЕТ СУЛЕЙМАНОВ. Після цього я місяців два,
мабуть, до тями приходив. Така, як це сказати,
постійна якась тривожність була чи що, от ніби вони
зараз знову повернуться. У мене на нозі браслет,
отакий браслетик, і от він наче не на нозі, а на шиї.
От він стискає постійно. І потім з організмом... висип
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пішов по шкірі незрозумілий. Руки почали терпнути.
Безсоння з’явилося. Тобто рук узагалі не відчував,
дитину не міг на руки взяти.
І постійно бувають такі моменти, практично щодня:
згадуєш до кожної дрібниці, коли от процес обшуку
відбувався, тобто коли вони ввірвалися. Хто де стояв.
Про що говорили. Як вони літературу підкидували.
Як вони провокували на нехороші питання там, так.
Відповіді. Тобто оце все щоразу згадуєш — і воно
якесь таке, як паніка.
Немає бажання щось робити. Думки в іншому місці.
Також у нас як: якщо ми щось робимо, то маємо
зробити найкращим чином, щоб воно років на сто
п’ятдесят було, так? На подвір’ї починаєш щось
робити, і оці-от думки: а варто це робити? Скільки
я ще тут буду? Вони от постійно гризуть, і з цим
самим лінь пролізла, чи що.
На багато чого дивишся якось геть по-іншому. Ніби
воно вже не твоє і взагалі вже навіть не цікавить.
Коли забирали мене... Знаючи попередні обшуки,
що дітей можеш не побачити найближчим часом,
роки там, навіть, може, десятиліття, хіба що в судах.
І я це розумів. А коли я повернувся наступного дня —
це було ввечері, пізно, мене привезли, — діти обійняли, вони ніби прилипли до мене. І з того моменту
я сплю з дітьми.
«ФОТОН»:
— Ми впевнені, що сьогодні пройдемо далі. Тому що,
ну, ви уявляєте, як звичайний росіянин вмикає телевізор, а там Алєксандр Васільєвіч каже: «Нас покидає
Крим». Дивно, погодьтеся.
— О, це означає, що все журі поставить нам п’ятірки?
— Ні, всі п’ятірки не можна. Коли всі сто відсотків
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«за» — виглядає підозріло. Нам ще шість років тому
так пояснили. Тому має хтось поставити четвірку.
Але хто? Хто поставить під сумнів свою репутацію
неупередженого судді? Хто в ефірі «Першого каналу»
недооцінив Крим? Так. Не заздрю вам, журі.
— (Путін) Нехай сьогодні переможе найсильніший.
У мене є для регіону, який переможе, подарунок.
Я подарую їм нову, відремонтовану набережну в Ялті.
Тут із «Фотоном» має щось статися.

120

121

ПОВЕРНЕННЯ

АЛІЄ АРІФМЕМЕТОВА. Ну, я живу саме сьогоднішнім днем і, мабуть, от як є. Пропрацьовуєш там різні
варіанти. І вже діти виросли. Зазвичай, коли він
починає питати: «А ти як думаєш, коли вже нас відпустять?» — я кажу: «Та я тебе щодня чекаю на каву».
Навіть зараз коли він пише, то каже: «Я скучив
за твоєю кавою». Хоча... коли я вийшла за нього
заміж, він кави взагалі не пив. Я дуже любила каву,
а він — тільки чорний чай. А я — зелений чай. І тепер
він теж зі мною любить каву.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Мрії, мабуть, як сказати,
здійснилися. (Усміхається.) Я коли ще була дівчинкою, потім дівчиною — завжди от, ну не знаю, якось
у мене було уявлення, що потрібно вийти заміж, мені
хотілося вийти заміж і знайти свого принца на білому
коні. Ну от, чомусь якого я хотіла чоловіка — отак
і здійснилося. І наша сім’я, як ми жили — усе як
я мріяла, у принципі, збулося. Я не хотіла, там,
шикарно жити, заможно, великий дім, якось... Мені
хотілося знайти свою людину в житті. Близьку людину, друга, і от Руслан виправдав мої надії. Мабуть, оце
була моя мрія.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Він дуже мріяв з’їздити в хадж.
У Туреччину. Крим він нам майже весь показав
із дітьми. От коли не було обшуків і не було судів,
він просто саджав нас у машину — і ми десь їхали.
Він любив возити нас у печери, оце в Криму, Червоні
печери. Він любив на водоспади нас возити, на море,
у гори. Сильно любив знайомити нас із кримською
природою. Його мрія була — щоб я побачила щось
поза Кримом. Я за свої тридцять років — от як білочка, у Криму кручуся. Я ні в Україні не була ніколи,
ні в Росії. Тільки Крим. У Ростов я потрапила вже
після того, як його забрали.
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Сафіє, моїй дочці, було чотири роки — тоді вже,
здається, Ремзі забрали, — і вона мені одного разу
сказала таку фразу:
САФІЄ БЕКІРОВА. Ана, я хочу, щоб у мене чоловік
був такий, як бабака, такий же хороший і добрий.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. «К’изим, точно такого, як бабака, знайти, мабуть, буде складно, тому що він
ДУЖЕ хороший, — кажу. — А точно такого де ми тобі
знайдемо? — кажу. — Але будемо намагатись!» Вона
каже:
САФІЄ БЕКІРОВА. Коли я вийду заміж, я тут жити
не буду, ми з ним поїдемо з Криму.
ХАЛІДЕ БЕКІРОВА. Чому ти так кажеш? «Ми
ж, — кажу, — з бабакою не поїхали, попри все. Ми
ж вирішили залишитися тут, у Криму». Вона каже:
САФІЄ БЕКІРОВА. А я не хочу, щоб мого чоловіка
теж забрали, як бабаку.
МАЙЄ МУСТАФАЄВА. Коли він вийде — перше, що...
ой... я навіть не знаю, що можна першим зробити...
Це, мабуть, усією родиною отак-от обійнятися.
З дітьми, так, це от... Я ніколи не забуду: коли Сервер
приходив із роботи, усі діти бігли на нього отак-от,
усі — типу, хто швидше на нього застрибне, той
і встиг. А я завжди думала: а я, а я завжди збоку,
думала... А як же я... Прикро було. І от, мабуть, це-от
обійнятися — так, усім разом...
ВЕНЕРА МУСТАФАЄВА. Ой... я теж... я, мабуть... я,
мабуть, кричатиму... я, мабуть, кричатиму... щоб усі
мене почули, що Сервер повернувся.
АДВОКАТ. Він, іншаллах, повернеться — перше,
що ти заплануєш із ним зробити?
МУХАММАД. Не знаю, я звідки знаю.
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АДВОКАТ. Ну ти зараз про щось думаєш? От був
би бабака — ми зробили б те і те? Або поїхали
б кудись...
МУХАММАД. Нічого зазвичай... Ну... Що зараз можна зробити? Нічого не зробив би, а що? Зараз, восени,
може, нічого не можна робити. Ну а що можна
робити? Можна взимку щось...
АДВОКАТ. Ким ти станеш, коли виростеш? Ну, як бабака — фізиком?
МУХАММАД. Фізиком... Не знаю.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Ти готувати любиш, так?
МУХАММАД. Не знаю, не пам’ятаю, чи готував щось,
але кухарем не хочу бути. Не знаю, ким буду. Потім
подумаю.
АДВОКАТ. Ти просто працювати не хочеш?
МУХАММАД. Неважливо де, головне, щоб це
було... Ну, в принципі, немає різниці, де працювати.
По-перше, які роботи я НЕ хочу, це точно: я не хочу
в медицині працювати, тому що це складно... Не хочу
бути пожежником, не хочу бути будівельником,
не хочу бути ще... які ще роботи... Не хочу я бути
будівельником, будівельником — зводити треба цілий
дім...
АСІЯ. У поліції.
МУХАММАД. Це скільки треба дім будувати, а скільки ти грошей отримаєш із нього?
АДВОКАТ. Асіє, а ти ким будеш?
АСІЯ. Ніким.
ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Ким тобі подобається?
Перукаркою, ми говорили...
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АСІЯ. Ні! Ніким.

ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. Не будеш перукаркою?
АСІЯ. Ніким.
АДВОКАТ. А ким ти будеш, водійкою?
АСІЯ. У-у (ні).
АДВОКАТ. І водійкою не будеш? А художницею?
АСІЯ. Ніким. Ні.
АДВОКАТ. Теж ні? А оце чия дошка, не твоя?
АСІЯ. Моя.
АДВОКАТ. Так? А що ти на ній — малюєш чи рахуєш?
АСІЯ. Малюю.
АДВОКАТ. А що ти малювала?
АСІЯ. Нічого.
АДВОКАТ. Усе-таки художницею, мабуть, будеш?
АСІЯ. Ні.
АДВОКАТ (Мухаммаду). Пожежником ти не будеш,
будівельником ти не будеш, медиком ти не будеш...
МУХАММАД. Ким я буду — не знаю, ким я буду.
АДВОКАТ. А на першу зарплатню що купиш?
МУХАММАД. Ну, спочатку, якщо в мене цього
не буде до того, коли я закінчу школу, тоді... На першу
зарплату я куплю... якщо я буду такий же, як зараз...
залежить, скільки зарплата буде... Ну, буде тисяч...
Куплю телефон собі, тому що без телефона як? Дзвонити треба буде, ще там щось робити...
АСІЯ. Мавпу.
МУХАММАД. Мавпа дорого коштує.
АДВОКАТ. Та її ж годувати треба, доглядати треба,
дресирувати треба. Будеш? А ти знаєш, як мавп
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дресирувати?
АСІЯ. Ні. Двох мавп.
АДВОКАТ. Навіщо тобі стільки мавп?
АСІЯ. Будуть лазити отак по деревах...
АДВОКАТ. Щось я тут дерев особливо багато не бачу.
АСІЯ. Ну, по стовпах будуть лазити. По будинках.
МУХАММАД. Куплю собі телефон. Потім...
АДВОКАТ. А Асії щось візьмеш?
МУХАММАД. Ну, якщо я буду... Куплю їй щось,
мабуть. Грошей, може, дам — сходиш купиш собі
чогось.
АСІЯ. Не треба, я сама буду... Сам бери свої гроші.
МУХАММАД. А якщо ти сама зароблятимеш,
чому ти кажеш, що ніким не станеш? Як ти гроші
отримуватимеш?
АСІЯ. На Байрам.
АДВОКАТ. На свята збереш данину, так?
МУХАММАД. Грошей на трошки вистачить, потім
ти витратиш їх, а потім у тебе їх не буде.
АСІЯ. Тоді не треба мені грошей.
МУХАММАД. А хто тебе годуватиме? Як ти собі
щось купуватимеш? Як ти купуватимеш, коли тобі
щось треба?
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ЕЛЬЗАРА СУЛЕЙМАНОВА. (Пауза.) Може, відкрити
свою справу якусь, бути корисною, щоб... Узагалі
мені подобається психологія, і хоч зараз мені вже
тридцять один, але, як кажуть, ніколи не пізно. І мені
подобається дізнаватися проблеми людей, якось
допомагати їм. Щось пов’язане зі спілкуванням
з людьми. Але, кажу ж, мені не вистачає оцього

Руслана, мабуть (сміється), який буде підштовхувати.
Навіть от пішла я на права здавати, водіння — відучилась, але іспити треба доскласти, і коли я в листі йому
писала, кажу: «От я пішла на автодром — не вийшло
скласти», — засмучена, так... Він мені писав:
«Ти не поспішай, головне — не поспішай, усе вийде.
Спокійно».
ЛЕМАРА МЕМЕДЕМІНОВА. А я стала сильною.
Я стала самостійнішою. Зараз, наприклад, для мене
зробити якісь там справи, домовитися десь щось,
вдома чи десь із документами — хай воно що, мені
неважко. Тоді я просто не розуміла, що робити.
Тоді було дуже складно, тому що все за мене робив
Наріман. Зараз я стала сильнішою, я стала в якихось
моментах навіть жорстокішою.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Сподіваємося, звісно, жити
у своєму Криму, пити свою кримськотатарську каву
й від своїх традицій не відходити... Оцього, звісно,
хочеться — тому що, коли переїхали в Крим, ми
навіть не об’їхали цей Крим, не побачили цієї краси,
цього всього. І радіти кожному дню, насолоджуватися — цього хочеться...
Він казав: «За кожним тягарем приходить
полегшення».
ЗУЛЬФІЄ. Він любив... мене. І снікерс.
СУРІЯ ШЕЙХАЛІЄВА. Уже й не віриш, а вже рахуєш — якщо дадуть йому п’ятнадцять років, думаєш:
«От за п’ятнадцять років вийде, от їй стільки буде,
мені стільки буде», — уже рахуєш сидиш, старшому
вже майже сорок буде, уже навіть... Уже й на це
згодна, так?
ЗУЛЬФІЄ. Так. А ще мені здається, що бабашка
прийде так: анашці подзвонить і скаже: «Приїжджайте
туди й туди». Це буде великий аеропорт у якомусь
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там Києві, наприклад, і звідти будуть виходити
агашки і бабашка. І анашка буде з кульками, решта
будуть з плакатами, я побіжу до бабашки, кинусь
йому на плечі, а він скаже: «Ого, як ти підросла!»
(Сміється.)
Жінки стають, утворюючи коридор. Чекають на повернення чоловіків.
ЛЕМАРА МЕМЕДЕМІНОВА. Коли він ішов, тобто
ми розуміли, що він іде вже, а ми чекали, родина
чекала його вже, то, звісно, оці хвилини — це для
мене взагалі було стільки емоцій, і просто от не
могла повірити до кінця, що от він іде, що він вийшов,
і от, ну... І, звісно, це радість дітей, і це взагалі... Діти
у нас... от до цього дня вони його чекають. Це взагалі
інші діти. Це настільки спокійні діти, що навіть я дивуюся. Думаю: ну як? Прийшов Наріман — ну ніби це
діти, вони далі мають, типу, і лаятися, і сперечатися
десь, але зараз у нас такого немає: у нас вони абсолютно спокійні, вони задоволені. Якщо Наріман
удома — це все: у нас тиша, ніби вдома нікого немає.
НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ. Ну от коли я вийшов,
там спершу сів... Я там хлопцям, здається, казав...
Я кажу: «Уявляєте, от ніби вийшли, їдемо вже».
Уже їдемо (сміється), і довго — ну там, я не знаю,
двадцять хвилин — це вже довго. Ну, щоб до тями
прийти. Півгодини вже їдемо. Я їм кажу: «А я ще
ніби не тут... я ще ніби... Я ж уже вийшов, але ще не...
у думках, мабуть, ще не в машині цій».
А коли приїхав — оця кількість людей величезна...
Я йду, думаю: зараз же, мабуть, я кудись дійду, і там
десь... Я маю на увазі — серед людей, от зараз я дійду,
і мене (сміється) родина там зустріне. Ну, думаю,
навряд чи, мабуть, десь серед людей, такий коридор
був широкий-широкий, думаю, ну десь там, оскільки
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вже організовано, мабуть, десь там, ну не просто так
мене не зупинили, не сказали: «Ні, осюди йди», —
мабуть, там. Урешті-решт молодший вибіг, потім
середній вибіг, і нарешті підійшла дочка, дружина,
мати, сестра й так далі. І після того, як от із ними вже
привіталися, обійнялися, поцілувалися, уже от натовп
людей — він не закінчується, багатьох не знаєш, і все
одно приємно... Хотілося б, звісно, щоб я не один там
був.
ЛЕМАРА МЕМЕДЕМІНОВА. І хочеться, дуже
хочеться, щоб повернулися всі наші хлопці, тому
що навіть от коли я там стояла, зустрічала Нарімана,
за моєю спиною стояли дружини, вони були всі там,
і просто на той момент, я просто... У мене була така
картинка, щоб ішли всі (голос тремтить), тому що
дружини — вони дуже близькі мені, я їх дуже люблю.
Вони навіть дзвонили мені, і в них теж був такий
відлік.
ДРУЖИНИ. Лемарко, ще три дні лишилося! Ще два
дні лишилося!
ЛЕМАРА МЕМЕДЕМІНОВА. Я кажу: «Дівчата,
не можу повірити. От чесно, до останнього, —
кажу, — поки він не прийде, поки я його тут не
побачу, ще дорога далека, поки він доїде...» І не могла
повірити. І вони раділи. Звісно, за спиною моєю,
я постійно поверталася на них дивилася — вони всі
плакали...
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ПРО ГЕРОЇВ

СЕРВЕР МУСТАФАЄВ

Правозахисник, засновник і координатор «Кримської
солідарності»
Дата народження: 5 травня 1986 року
Професія: інженер, приватний підприємець
Сімейний стан: дружина Майє Мустафаєва, четверо
дітей
Дата арешту: 21 травня 2018 року
Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 2 — «Участь
у діяльності терористичної організації»
Статус: засуджений до 14 років колонії суворого
режиму
З останнього слова в суді, 10 вересня 2020 року:
Я громадянин України, політв’язень, в’язень сумління — таким мене та інших фігурантів бачить і визнає
весь світ у своїх численних резолюціях. Хоч ви й не хочете цього визнавати й долучати до матеріалів справи.
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У цих же резолюціях і деклараціях світу Крим визнаний територією України, а Росія названа окупантом.

До нас застосовується четверта Женевська конвенція,
на яку ми з першого дня арешту звертаємо увагу агресора і його слуг — прокуратури, ФСБ і судів РФ.
Моя релігія — іслам, і сформована нею культура,
традиції, спосіб життя є одним із важливих ідентифікаторів мого кримськотатарського народу.
Хоч як Росії не подобається наше прагнення захищати
себе, не мовчати перед несправедливістю, хоч як
не подобається наша нелояльність до агресора в особі
РФ — ми ніколи, ні в минулому, ні сьогодні, не станемо вашими рабами й підкореними.
Наша релігія і сформована нею культура, традиції
та політична воля стали сьогодні підставою для
репресій проти нас і для нашого арешту. Ви ніяк
не можете або сліпо не хочете цього визнати й прийняти. Для мене, для нас такі речі, як людське життя,
справедливість, бажання дивитися в очі своїй дитині
без сорому, бажання дивитися в дзеркало без відрази,
гордість за свою чисту і мирну релігію, свій народ
і свій власний вибір, — це цінність! Боротьба зі злом,
тиранією й несправедливістю — це дії, які не залежать від нагород чи покарань, які не залежать від
кількості ворогів або друзів, — це цінність! Цінність,
що живе в нашому народі, у кожному із сьогоднішніх
в’язнів. Тими, хто ми є, нас роблять не гроші, становище чи соціальний статус. Тими, хто ми є, нас
роблять наші вчинки й готовність втратити комфорт
заради благого, правильного, справедливого — навіть
ціною власної свободи й життя.
Саме тому, починаючи з 2014 року, після того, як нова
загроза прийшла до Криму, усвідомивши, що каток
цих репресій буде тривалим і торкнеться всіх без
винятку, лише поставивши в чергу спочатку активних, далі всіх інших, а в кінці й тих, хто помилився
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й схилився до зради, — ми вирішили не мовчати.
Для мене особисто і для всіх в’язнів сумління було
та є важливим, щоб Україна і весь світ докладали
зусиль для розуміння того, що відбувається в Криму;
системно й послідовно боролися з несправедливістю.
Наш спротив — це наше життя, бо життя, яке нам
нав’язує Росія, стирає нашу ідентичність, знищує нас
як народ. Тому в нас немає іншого шляху для збереження своєї історії, культури, мови та ісламської
ідентичності як основи народотворення.

ТИМУР ІБРАГІМОВ

Громадянський журналіст, активіст «Кримської
солідарності»
Дата народження: 26 січня 1985 року
Професія: філолог англійської та української мов,
перекладач; підприємець
Сімейний стан: дружина Діляра Ібрагімова, четверо
дітей
Дата арешту: 11 жовтня 2017 року
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Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 2 — «Участь

у діяльності терористичної організації»; 30, ч. 1 та
278 КК РФ — «Приготування до насильницького
захоплення влади»
Статус: засуджений до 17 років колонії суворого
режиму
З останнього слова в суді в день винесення вироку:
...Суди та судді прикривають і підтримують роботу
спецслужб із викорінення інакодумців. Подібні суди
більше схожі на цирк або спектакль, де імітують
рівноправність сторін і так далі. Я такого лицемірства ще в своєму житті не бачив. Так і цей суд,
у якому ми сьогодні перебуваємо, не є винятком:
за рік, що триває судочинство, ми на собі відчули
й побачили те беззаконня, яке цей суд нам відкрито
демонстрував. Я, Ібрагімов Тимур Іззетович, батько
чотирьох малолітніх дітей, інвалід третьої групи по
зору, добропорядний мусульманин і сім’янин, сьогодні, перебуваючи в цьому акваріумі, кажу своє останнє слово в цьому суді, а це означає, що судилище
підходить до свого завершення, і скоро ми побачимо
те, що нам приготували судді.
Протягом трьох років я перебуваю в місцях позбавлення волі в нелюдських умовах, далеко від сім’ї
та рідних. На сьогодні мені запросили двадцять років
суворого режиму плюс два роки обмеження волі.
За що? Я не наркоман, не вбивця, не ґвалтівник —
за що так багато? Годі збагнути! Я мусульманин,
і я мрію, як і всі мусульмани світу, жити за ісламськими канонами. Це мої бажання й переконання,
і я нікому їх не нав’язую. Я здійснюю намаз, тримаю
піст, здійснив хадж; моя сім’я так само живе відповідно до ісламу. Ми з моєю дружиною дружно прожили десять років спільного життя, нам чужі брехня
й лицемірство, алкоголізм і наркоманія, шахрайство
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і злодійство, перелюбство та інші гидоти. Усе це нам
чуже — це наші думки, це наше життя, це ми. Але,
незважаючи ні на що, РФ бачить у мені та в інших
хлопцях тут загрозу для себе. Нас переслідують,
бо ми — мусульмани з активною громадянською
позицією, які не залишають у біді тих, хто цього
потребує. До 2014 року ми й не думали, що можемо
бути колись звинувачені в подібному. Тероризм прийшов до Криму разом із Росією, тому що Росія і є втіленням тероризму. У підсумку що вийшло: що ми,
кримські татари, несемо тягар репресій, який несли
й наші предки. І нічого не змінилося, просто раніше
нас звинувачували в зраді, а зараз — у тероризмі.
За розмову в мечеті сьогодні загрожує до двадцяти
одного року позбавлення волі. Я не націоналіст,
я абсолютно неупереджено ставлюся до інших націй.
Я вважаю, що людину красить розум, а не колір шкіри
або її походження. У мене немає ненависті до інших
релігій, іслам це категорично забороняє. Мене ваші
терміни абсолютно не лякають. Справжні терміни —
у Всевишнього Аллаха. Я себе винним не вважаю
і своєї провини не визнаю. Та й визнавати мені нічого.
Я не збираюся потурати фантазіям слідчих і прокурора.
Я вимагаю у вас зупинити це судилище, зупинити
переслідування нас і нашого народу. Дайте нам спокій врешті-решт! Що ви від нас хочете? Ви вже понад
два століття проливаєте нашу кров. Ви маєте негайно
звільнити нас із зали суду і компенсувати кожну
хвилину, проведену в ув’язненні. Хоча таке навряд
чи взагалі можливо компенсувати. Сім’ї, залишені
без батьків, сльози матерів і дружин — немає чим
це компенсувати. Залиште в спокої іслам і не лізьте
в наше життя!
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СЕЙРАН САЛІЄВ

Громадянський журналіст, активіст «Кримської
солідарності
Дата народження: 4 листопада 1985 року
Професія: філолог турецької та кримськотатарської
мов, екскурсовод
Сімейний стан: дружина Муміне Салієва, четверо
дітей
Дата арешту: 11 жовтня 2017 року
Стаття звинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 2 — «Участь
у діяльності терористичної організації»
Статус: засуджений до 16 років колонії суворого
режиму
З останнього слова в суді, 10 вересня 2020 року:
«Прийшла істина і зникла кривда, воістину кривда
зникає» (сура 17, аят 81).
Ось уже третій рік я й семеро моїх товаришів перебуваємо в єкатерининських казематах за нашу активну
позицію, за те, що ми не мовчимо, бачачи беззаконня
влади щодо нашого народу. Те, у чому нас обвинувачу139

ють, а саме в тероризмі, ніякого стосунку до нас не має,
тому що ми — правовірні мусульмани, і ми не приймаємо терору, на відміну від тієї держави, яка на сьогодні
нас саджає у в’язницю на тривалі терміни.
Учений ісламу шейх Ібн Каїм сказав у своїй книзі «Мадарідж ас-салікін. Ступені тих, що йдуть»: «Відчуття
нагляду Всевишнього і страх перед ним — основа сприятливої поведінки людей. Дотримання ними закону не
може бути забезпечене постановами й фізичною силою,
якщо в їхніх серцях немає страху перед Господом і
відчуття того, що Він контролює їхню внутрішню й зовнішню поведінку. Хоч який буде терор із боку держави,
вона не зможе надати кожній людині стражника для
дотримання порядку. Неодмінно потрібне виховання й
відчуття очищення людських душ».
Іслам чітко й гармонійно будує взаємини між людьми,
не зважаючи на те, якої вони релігії, нації та кольору
шкіри. Халіфат — це нормальне бажання кожного мусульманина. Це не тільки псевдохаліфат, створений ІД,
а це та держава, яку заснував Пророк у променистому
місті Медина — з гармонійним суспільством, де жили
християни, іудеї, ідолопоклонники разом із мусульманами в мирі й злагоді. І це істина, бо ця держава була,
точніше, ґрунтувалася на духовній основі. І лише за
заряд цих думок ми перебуваємо в катівнях в’язниці.
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Це, на жаль, сувора реальність сучасної Росії, яка не отримала користі зі своєї історії. Як сказали в одній із
книг, на які я натрапив у СІЗО Краснодара, написаній
російськими юристами Матузовим і Мальком, «ідеолого-партійне тоталітарне правління, панівне в нашій
країні, сформувало в людей такі комплекси і стереотипи, як страх, боязнь відповідальності, пасивність, апатію, конформізм, догоджання, бездумне виконавство,
чиношанування. Спрацьовував рефлекс “як би чого
не вийшло”. Усе це глибоко вкоренилося в суспільній

свідомості і для багатьох стало життєвою філософією».
Те, що нам інкримінують, пов’язане лише з тим, що ми
не хочемо бути сірою масою, не хочемо бути баранами-манкуртами. У нашій кримінальній справі немає
потерпілих, немає цивільного позивача, а також немає
цивільного відповідача.
Проте мій кримськотатарський народ як частина великої мусульманської громади — нездоланний і не терпить несправедливості як щодо себе, так і щодо інших.
Насамкінець хочу висловити величезну подяку своєму
незламному народові, Україні, світовій спільноті за їхню
моральну, інформаційну та матеріальну підтримку, а
також підтримку наших сімей. Нехай вам повернеться
від Господа Бога, миру і благополуччя вашим домівкам.

АМЕТ СУЛЕЙМАНОВ

Громадянський журналіст, стрімер «Кримської
солідарності»
Дата народження: 25 жовтня 1984 року
Професія: столяр, менеджер-продавець
Сімейний стан: дружина Ліля Люманова (Сулейманова), четверо дітей
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Дата арешту: 11 березня 2020 року
Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 2 — «Участь
у діяльності терористичної організації», передбачає
позбавлення волі до 20 років
Статус: перебуває під домашнім арештом
З виступу у Південному окружному військовому
суді Ростова-на-Дону, 27 квітня 2021 року. Амет
Сулейманов коментує допит свідка Миколи Артикбаєва — співробітника СБУ, який 2014 року перейшов
на службу у ФСБ Росії:
Оперативник Артикбаєв обмовив усіх, хто проходить
у справі Третьої бахчисарайської групи. В основі
обвинувачення він використовує двох прихованих
свідків — Османова та Керімова, чиї показання в суді
не відповідають протоколам їхнього ж допиту. Вони
кочують з однієї справи до іншої, і Артикбаєв тримає
їх при собі, тому що в них проблеми із законом і вони
можуть свідчити, коли йому потрібно.
Під час допиту Сейтумер [фігурант справи Третьої
бахчисарайської групи, як і Амет, — прим. ред.] запитав: «Як ви зрозуміли, що я вів зустріч на заборонену
в Росії тему?» Артикбаєв відповів, що знайшов фрагменти доповіді на заборонених сайтах, тому і дійшов
такого висновку. Інші інтернет-ресурси він навіть і
не думав перевірити. Але ж доповідь була на історичну тему, вона є у відкритому доступі. Тепер виходить,
що такі виступи стали злочином.
Також оперативник сам не до кінця розуміє,
що за терміни фігурують у справі. На питання
Сейтумера, що таке сухбет, той відповів, що це
слово використовується виключно прихильниками
партії Хізб ут-Тахрір і означає збори членів партії.
Але це геть не так. Весь тюркомовний народ вико142

ристовує в побуті це слово, і воно означає аж ніяк не
збори, а спілкування. Це підтвердив і наш перекладач
Саледінов. Невже тепер потрібно засудити всіх, хто
його вимовляє?
У той же час Артикбаєв не раз під час засідань казав,
що імама мечеті Тахтали-Джамі проганяли на час,
коли в мечеті проходили сухбети. Про це оперативнику нібито повідомив чинний районний імам
Сейтвелі Ібрагімов. Сам імам Тахтали-Джамі Руслан
Ахмеджанов на допиті заперечував, що в мечеті
могли проводитися збори забороненої групи, а Сейтвелі Ібрагімов зазначив: у мечетях ніколи не було
конфліктних ситуацій, і нікого звідти вигнати просто
не могли.
Артикбаєв також заявив, що впізнав наші голоси
в записі. При цьому він ніколи не зустрічався з нами.
Навіть експерти не сказали однозначно, чиї голоси
є на аудіо, а ось Артикбаєв зміг визначити, кому вони
належать.
Нам обмежують свободу, принижують наші сім’ї та
весь кримськотатарський народ. Але треба пам’ятати:
терору серед нас, кримських татар, не було й ніколи
не буде. Лише після 2014 року, коли Росія прийшла
до Криму, порушили понад сто справ за статтею про
тероризм, але спроба Артикбаєва обвинуватити нас
у цьому, неспроможна доказова база й передбачуваний характер нібито злочину — все, що є у спецслужб
щодо нас. За чужі суб’єктивні висновки нам загрожують великі терміни. І я прошу суд притягнути до
відповідальності осіб, які дають неправдиві свідчення.
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ОСМАН АРІФМЕМЕТОВ

Громадянський журналіст, активіст «Кримської
солідарності»
Дата народження: 28 серпня 1985 року
Професія: учитель математики та інформатики
Сімейний стан: дружина Аліє Аріфмеметова, двоє
дітей
Дата арешту: 28 березня 2019 року
Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 2 — «Участь
у діяльності терористичної організації»
Статус: перебуває в СІЗО в Ростовській області РФ
Текст клопотання, яке Осман Аріфмеметов просив
долучити до матеріалів справи як «заключне слово»
в засіданні Верховного суду Криму 10 серпня 2020
року, коли йому подовжили термін перебування
в СІЗО:
Сьогодні я перебуваю незаконно на лаві підсудних —
не тому, що я злочинець, а лише через злочинні
закони, які 2014 року були насаджені в Криму. Росія
зловживає своїм антиекстремістським і антитерористичним законодавством, проводить політично
та релігійно мотивовані показові процеси проти
громадянських журналістів, активістів, правозахис-
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ників, у тому числі кримських татар, для закріплення
атмосфери страху в Криму. Боротьба зі «злом»
перетворилася власне на зло.
Моє покарання пов’язую з моєю активною громадянською позицією і професійною діяльністю
як громадянського журналіста. Про це є численні
резолюції міжнародних організацій і заяви з боку
світової спільноти. Переслідування громадських
активістів — не що інше, як переслідування за національною та релігійною ознакою. Це переслідування
всього кримськотатарського народу в рамках боротьби з інакодумством. А інакше як назвати арешти
за слова, за книги, за власну думку?
Ізолювання активного, мислячого прошарку
з паралельним насадженням страху серед народу
в перспективі мають на меті втілити обманним шляхом підступні плани стосовно всього мого народу.
Що може призвести до ще жорсткіших і масовіших
репресій. Це ми вже проходили 1944 року, коли
за один день був висланий цілий народ.
Для досягнення цих цілей представники російських
спецслужб зорганізувалися разом із суддями, які
порушують як національне, так і міжнародне законодавство, де Росія виступає одним із підписантів.
Ви «призначаєте» нас терористами, ставитеся до
нас як до терористів, хоча ми жодного теракту не
здійснювали.
Головне управління ФСБ офіційно заявило, що немає
даних про здійснення терактів із боку Хізб ут-Тахріру,
у причетності до якої мене обвинувачують. Але! Настане день, коли будуть шукати винних у політичних
репресіях, переслідуваннях активістів, і «призначати» будуть саме вас — як ланку, як виконавців
незаконних усних, тіньових доручень.
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СУЛЕЙМАН (МАРЛЕН) АСАНОВ

Громадянський журналіст, волонтер «Кримської
солідарності»
Дата народження: 2 березня 1977 року
Професія: філолог, викладач турецької та кримськотатарської мов і літератур; ресторатор
Сімейний стан: дружина Айше Асанова, четверо дітей
Дата арешту: 11 жовтня 2017 року
Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 1 — «Організація діяльності терористичної організації»
Статус: засуджений до 19 років колонії суворого
режиму
З останнього слова в суді, 10 вересня 2020 року:
У своїй промові я вкажу на подвійні стандарти, брехню, фальсифікації, наклепи, яких ми зазнали за цей
проміжок часу. В ув’язненні мені довелося прочитати
багато книг з бібліотеки СІЗО, тому я буду цитувати
витяги з цих книг, щоб довести свою невинність.
І політичне замовлення цієї справи. Я і всі, хто проходить по цій справі, вважаємо себе невинними, а всіх
тих, хто порушив ці кримінальні справи, — злочинцями проти людства. Але я не дивуюся сьогоднішнім
спадкоємцям тих, хто в минулому творив беззаконня

й терор, прикриваючись революційними гаслами.
Нам навісили статтю 278 — захоплення влади. Хто
в Криму захопив державні будівлі, військові частини?
Якщо ми, то слідство лукавить. Саме спецслужби
Росії брали участь у цьому захопленні, це давно вже
визнав голова держави Владімір Путін. Ми розуміємо, що йде переділ світу, але ми не дозволимо
заплямувати себе неналежними ярликами. Кримські
татари й мусульмани Криму близько тридцяти
років живуть у Криму після повернення, і за цей
час не було жодного теракту. Перший теракт стався
в Керчі з приходом Росії, і це зробив не кримський
татарин і не мусульманин. Виникає питання: так ХТО
приніс тероризм у Крим? Ми чи його нові господарі?
Демонізація ісламу — давня проблема, а ми — жертви цієї брехливої пропаганди. Нас обвинувачують
у тому, що ми хочемо побудувати державу-халіфат
і пригноблювати людей інших націй і конфесій.
Але це обвинувачення несправедливе та суб’єктивне.
Подивімося на цифри. Згідно з переписом населення
в Криму, проведеному Росією 2014 року, чисельність
кримських татар — близько 13 %, це приблизно
триста тисяч людей. Яким чином можна захопити
владу в Криму з таким низьким кількісним складом?
Я запитав це в оперативника ФСБ Артикбаєва.
На жаль, суддя зняв це питання. Тим паче, офіційний
представник Хізб ут-Тахріру Фазил Амза заявив,
що партія не тільки в Криму, а й по всій Росії не
планує встановлювати халіфат. Але хто звертає увагу
на ці слова — у Росії немає виправдувальних вироків
по тероризму.
Тепер звертаюся до тих, хто сьогодні буде ухвалювати рішення, словами Михаїла Лєрмонтова:
Вы, жадною толпою стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь.
Ми — вільні, перебуваючи в кайданах. Ви — залежні,
ви — раби своїх царів.
Хочу подякувати дружині, батькам, адвокатам,
Україні та всій міжнародній спільноті за допомогу
й підтримку в ці дні випробувань.
Правда на нашому боці. Всевишній усе розставить
по місцях. І на завершення — смисловий переклад
одного з аятів Корану (сура 5, аят 8): «О ви, які
увірували. Будьте стійкі заради Аллаха, що свідчить
неупереджено, і нехай ненависть людей не підштовхне вас до несправедливості. Будьте справедливі,
бо це ближче до богобоязливості. Бійтеся Аллаха,
адже Аллах відає про те, що ви робите».
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НАРІМАН МЕМЕДЕМІНОВ

Громадянський журналіст, медіакоординатор «Кримської солідарності»
Дата народження: 7 травня 1983 року
Професія: економіст
Сімейний стан: дружина Лемара Мемедемінова, троє
дітей
Дата арешту: 22 травня 2018 року
Стаття обвинувачення: 205.2 КК РФ, ч. 2 — «Публічні
заклики до здійснення терористичної діяльності,
здійснені з використанням мережі Інтернет»
Статус: на волі (звільнений 21 вересня 2020 року,
відбув увесь термін ув’язнення — 2 роки та 6 місяців
колонії-поселення)
З останнього слова в суді напередодні винесення
вироку, 1 жовтня 2019 року:
...Корінний народ Криму — кримські татари — знову
опинилися під катком тоталітарного режиму, де силові
структури узурпували й паралізували всі гілки влади.
Але ж це справді нонсенс: жили собі люди, жили
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десятки років після повернення з місць депортації, а
тепер раптом за одну мить стали терористами, екстремістами. Стали тими, хто загрожує безпеці держави...
Причому вони такими стали якраз після того, як
озброєні люди цю безпеку порушили...
Біда-то в тому, що мої слова мають бути адресовані
суду, який не зі своєї волі не чує. Та статуя, яка
називається Фемідою, — вона із зав’язаними очима,
і це символізує об’єктивність, справедливість. У нашому ж випадку Феміда — з берушами у вухах. Дивно,
правда? Людство використовує беруші від сторонніх
шумів, а для російської Феміди сторонні шуми — це
слова правди, істини.
Так ось, не дивує мене це все, тому що ніяк не вкладається в ці просвітлені голови структур, державного
обвинувачення та їм подібних: «Ну чому ви не сидите
вдома, навіщо вам приходити на суди і стояти під
будівлями? Навіщо вам стояти з цими плакатами,
для чого ці пікети взагалі? Навіщо вам гроші носити
цим сім’ям? Навіщо збирати монетки на штрафи?»*
Ну не розуміють вони, природа у нас така, культура.
Коли комусь із нас погано — усім некомфортно, тому
й солідарні одне з одним... Ось де єдність!
А що стосується мене — хвала Всевишньому Аллаху за
те, що ні на мить я не соромився за свого батька, діда
й весь народ у той час, коли їх несправедливо обвинувачували, тому що знав, що це брехня!
Тому: «Я — політв’язень Мемедемінов Наріман Ібраїмович, 7 травня 1983 року народження, громадянин
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* Ідеться про «Кримський марафон» — акцію «Кримської солідарності»
зі збору коштів для громадських активістів, оштрафованих на великі суми.
Ініціатори принципово брали пожертви монетами по 10 рублів, щоб потім
наповнювати ними відра і відносити в місця сплати штрафів. 2017 року
збір оголошували двічі: загалом вдалося зібрати близько трьох мільйонів
рублів.

України, син кримськотатарського народу, який
споконвіку сповідує іслам. Журналіст, батько трьох
прекрасних дітей, люблячий чоловік, коханий чоловік
і син. І, з дозволу Всевишнього, це моє не останнє,
а чергове слово!»

РЕМЗІ БЕКІРОВ

Громадянський журналіст, активіст «Кримської
солідарності»
Дата народження: 20 лютого 1985 року
Професія: історик, екскурсовод
Сімейний стан: дружина Халіде Бекірова, троє дітей
Дата арешту: 28 березня 2019 року
Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 1 — «Організація діяльності терористичної організації», передбачає
від 15 до 20 років позбавлення волі або довічне
ув’язнення
Статус: перебуває в СІЗО в Ростовській області РФ
З листа Ремзі Бекірова із СІЗО до Національної
спілки журналістів України та колег-журналістів:
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Добрий день, мої колеги журналісти! Не так давно
я, громадянський журналіст «Кримської солідарності» Ремзі Бекіров, дізнався від адвоката, що ви
нагородили мене і моїх колег премією. Нам дуже
приємно, що наша робота для висвітлення подій
у Криму була оцінена на такому високому рівні.
Велика подяка вам за це! Раніше ніколи не думав,
що буду займатися журналістикою.
Насправді я історик, закінчив історичний факультет
Таврійського національного університету ім. Вернадського. Займатися громадянською журналістикою
спочатку став вимушено, для того, щоб хоч якось
убезпечити людей у Криму перед лицем тих репресій, які обрушилися на нас із 2014 року. Я розумів,
що об’єктивне й альтернативне висвітлення подій
на півострові всупереч пропаганді провладних
кримських медіа — єдиний доступний активістам
інструмент, щоб якщо й не припинити остаточно,
але знизити кількість обшуків і арештів у Криму.
Можливо, це навіть стане превентивним заходом
для захисту «груп ризику».
Як ви розумієте, можливість відкрито висловлювати
свою думку в Криму сьогодні сильно обмежена.
Незалежні ЗМІ закрили, багато журналістів зазнали
обшуків і арештів. Атмосфера страху й безвиході
штовхнула багатьох колег переїхати з Криму на
материк. І я розумію їх багато в чому. Крім цього,
провладні ЗМІ строго діють за вказаною програмою
зверху, щодня показуючи, як «прекрасно живе
півострів».
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Робота громадянських журналістів поряд із 4-5 українськими професійними журналістами стає сьогодні чи
не єдиним джерелом правдивої інформації про Крим
(у сфері прав людини). Зараз я заарештований, але
мої колеги з «Кримської солідарності» продовжують

оперативно реагувати на події. Найчастіше це арешти,
обшуки, суди. І, незважаючи на всілякі утиски,
подають інформацію про Крим на весь світ. Мені дуже
хотілося б, щоб ви й далі продовжували підтримку
своїх колег, сподіваюся, я можу так вважати. Колективна підтримка і трансляція інформації з Криму — це
імунітет для продовження нашої роботи.
Дуже тепло було читати про солідарність, виявлену
вами, журналістами України, на підтримку свого
колеги — громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова. Не знаю точно, але припускаю, що саме
широкий резонанс навколо його справи змусив
російський суд обмежитися порівняно «маленьким»
терміном Наріману — 2,5 року колонії-поселення (хоч
і він несправедливий).
Беручи до уваги все вищесказане, прошу вас ініціювати роботу спеціальної медіагрупи, яка об’єднає всі
ЗМІ, зацікавлені в діяльності на окупованих територіях. Розробить спільно з державою план інформаційної
роботи, виступить платформою для допомоги в роботі
міжнародних медіа в Криму і на Донбасі.
З повагою, ваш колега, громадянський журналіст
Ремзі Бекіров
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РУСТЕМ ШЕЙХАЛІЄВ

Громадянський журналіст, активіст «Кримської
солідарності»
Дата народження: 22 червня 1979 року
Професія: приватний підприємець у сфері торгівлі
Сімейний стан: дружина Сурія Шейхалієва, троє дітей
Дата арешту: 27 березня 2019 року
Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 2 — «Участь
у діяльності терористичної організації», передбачає до
20 років позбавлення волі
Статус: перебуває в СІЗО в Ростовській області РФ
Лист із неволі від 16 січня 2021 року:
Уже більше 20 місяців мене і ще 24 кримських
мусульман незаконно утримують у СІЗО, і протягом
усього строку будь-якими обманними шляхами подовжують терміни практично на всі клопотання слідчого,
порушуючи свої ж закони.
Я ніколи не вів прихованого способу життя — моє
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життя протікало відкрито. Моя робота не пов’язана
з офісом і проходила не в будівлі. Вона проходила
останні 20 років на ринку, у спілкуванні з людьми,
проходила у самих людей на очах. Мені не було чого
приховувати. І моє перебування в СІЗО недоречне.
Довго розмірковував про минуле, що ж зі мною
сталося. Перед очима ранок, люди, не знайомі мені, —
непрохані гості, які ходять, топчуть, перевертають
догори дриґом, господарюють. Надягають мені ж наручники і під чуйним наглядом дозволяють переміщатися. Прощання з родиною, з моїми батьками — у той
день я й не думав, що бачу свого батька востаннє. Що
навіть не зможу бути присутнім на його похороні.
Тепер коротко й стисло хочу написати про умови
нашого утримання. Влітку дуже душно, взимку прохолодно, вентиляції немає. Освітлення тьмяне — це теж
свого роду дуже тисне на психіку, таким чином іде
«ламання» людини. Спочатку пощастило: мені дісталося ліжко. Багатьом ув’язненим не вистачає місць,
і сплять по черзі. Але пізніше я теж через це пройшов,
коли перевели до іншої камери.
Загалом стан здоров’я не найкращий, і тут виникає
питання: «Як же можна прожити в таких умовах?»
Адміністрація в’язниці жодним чином не реагує на відключені батареї, грибок, цвіль, заяви про прохання
викликати лікаря, і тим паче мови не може бути про
якісь таблетки та медикаменти.
Таке становище богобоязливого мусульманина, який
сподівається лише на Господа світів Аллаха (Святий
Він і Великий), і вся хвала Йому за те, що ми — мусульмани, яких не зламати і не залякати.
Хотів подякувати джемаату за підтримку. Ті листи,
які я одержав, підтримують, зігрівають, заряджають.
І відчуваєш, що ти — частина цього джемаату.
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Нехай воздасть усім Аллах за благі справи та обдарує
всіх вічним Раєм.
З повагою, Рустем Дінар огъли!

РУСЛАН СУЛЕЙМАНОВ

Громадянський журналіст, стрімер «Кримської
солідарності»
Дата народження: 21 квітня 1983 року
Професія: викладач фізики, програміст
Сімейний стан: дружина Ельзара Сулейманова, троє
дітей
Дата арешту: 28 березня 2019 року
Стаття обвинувачення: 205.5 КК РФ, ч. 1 — «Організація
діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації», передбачає від 15 до 20 років
позбавлення волі або довічне ув’язнення
Статус: перебуває в СІЗО в Ростовській області РФ
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З листа Руслана Сулейманова із СІЗО, опублікованого
10 липня 2021 року:

Я, Сулейманов Руслан Серверович, народився 21 квітня
1983 року в депортації в Узбецькій РСР, у місті Коканд.
Там пішов у перший клас середньої загальноосвітньої
школи № 2. У 1993 році з усією родиною переїхав у
Білогірський район Криму, село Сінне (Танагельді).
У ці роки життя в селах було матеріально скрутним.
Розуміючи тяготи моїх батьків, я поставив собі за мету
вчитися. Після закінчення школи у 2000 році із золотою
медаллю і з огляду на свою захопленість точними
науками того ж року вступив до Таврійського національного університету ім. Вернадського на факультет
фізики. З третього курсу паралельно з навчанням офіційно працював у Таврійському екологічному інституті
на посаді лаборанта фізики. У 2004 році одружився,
а у 2006 народився син Алі. На жаль, пізніше шлюб
був розірваний. У 2005 році закінчив університет із
середнім балом 4,75, отримавши диплом спеціаліста.
Наприкінці навчання в університеті я разом зі своїми
друзями Ремзі та Османом, які, як і я, проходять за
кримінальною справою, домоглися отримання ділянок
у селі Строгонівці Сімферопольського району, де стали
ще й сусідами. Разом із рідним братом Ескендером
(теж проходить за кримінальною справою) будували
будинок.
У 2009 році я одружився зі своєю нинішньою дружиною, від якої у мене троє дітей: син Мухаммад 2009
року народження, донька Асія 2014 року народження,
син Муса 2017 року народження. На жаль, останнього
сина я втратив, перебуваючи в СІЗО, так і не доторкнувшись до нього, відколи мене забрали. Мені не дали
можливості поховати його й відвідати могилу перед
депортацією, у якій я зараз перебуваю.
Після закінчення університету пробував себе в різних
робітничих спеціальностях, щоб забезпечити гідним заробітком свою сім’ю. У 2010 році влаштувався на фірму,
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яка виробляє програми для мобільних пристроїв. Там
я працював на посаді левел-дизайнера (програміста).
Але після подій 2014 року фірма через погрози санкцій,
як і всі IT-фірми, згорнула свою діяльність, через що
я вимушено залишився без роботи. Далі залишалося
стати самозайнятою особою, оскільки нова економічна
й політична ситуації на півострові багато варіантів не
залишили. Також підробляв репетитором із фізики,
готував учнів до складання іспитів.
Почалися репресії з політичних мотивів. Це не могло
залишити мене байдужим. Моє виховання і совість не
дозволили бути байдужим до проблем, які спіткали мій
народ. Мною рухала необхідність бути присутнім на
місцях обшуків і надавати цьому розголосу — єдиний
спосіб захисту від беззаконня. За час активізму я був
двічі притягнений за адміністративними статтями:
вперше — за мою присутність на місці обшуку, вдруге — за одиночний пікет. У результаті я став фігурантом
справи Сімферопольської 25-ки, і з 27 березня 2019
року утримуюсь у СІЗО.
Ми — народ, який сповідує Іслам, і наша культура тісно
пов’язана з ним. Тероризм і екстремізм — чужі для нас
поняття. Мій народ — творець, тому ці помилкові ярлики аж ніяк не ліпляться до нього. Це дуже добре знають
ті, хто переслідує нас, і в цьому переконані оточуючі,
тому що наш спосіб життя відкритий і очевидний. Те,
що відбувається сьогодні, — не нове в історії мого
народу. Подібне відбувалося в 1944 році, коли точно
так само навішувалися ярлики — тільки «зрадників»,
коли цілий народ піддали нелюдській депортації. Ще
не встигли облаштуватися після повернення до Криму,
як знову: переслідування, тиск, репресії. Ми не знаємо
спокою. Я правнук і онук депортованих, син народжених у депортації, сам народився в депортації, і сьогодні
знову в депортації. Хоч як парадоксально звучить,
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але така реальність.
Я дуже сподіваюся, що незабаром ці репресії припиняться, до батьків повернуться їхні сини, до дітей — їхні
батьки, до подружжя — їхні чоловіки. Я вірю, що настане той день, коли мій народ знову здобуде спокій на
своїй рідній землі, безпечно сповідуючи свою релігію,
зберігаючи свою культуру, і подарує світові великих
учених на благо людства. Я вірю: справедливість
обов’язково переможе.

НАРІМАН ДЖЕЛЯЛ

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, керівник інформаційно-аналітичного
підрозділу
Дата народження: 27 квітня 1980 року
Професія: політолог, журналіст, викладач
Сімейний стан: дружина Левіза Джелял, четверо
дітей
Дата арешту: 4 вересня 2021 року
Стаття обвинувачення: 281 КК РФ, ч. 1 — «Диверсія»,
передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі
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Статус: перебуває в СІЗО в Сімферополі
Інформацію про цю людину довелося додати в книгу
вже під час останніх приготувань до друку. Наріман
Джелял — видатна постать національного кримськотатарського руху сучасності. Він регулярно надавав
цінні дані про обшуки й арешти на території Криму,
вів громадську діяльність, брав активну участь
в ініціативах «Кримської солідарності», організовував передачі у московське СІЗО Лефортово для
українських військових моряків, затриманих у Керченській протоці наприкінці 2019 року. Хоча Джелял
живе в Криму, він постійно долучався до різних
політичних заходів у Києві та інших містах України.
Наприкінці серпня 2021 року він був присутній на
організованому українською владою міжнародному
саміті «Кримської платформи», яка має на меті
знайти шляхи деокупації Криму та привернути до цієї
проблеми увагу світової спільноти. І от, невдовзі
після повернення зі столиці, людина, яка боролася за
права та свободи своїх співвітчизників, раптом сама
опинилася за ґратами.
Події розвивалися так. 3–4 вересня в Криму відбулася чергова серія обшуків. Представники російських
спецслужб вивезли Нарімана Джеляла в невідомому
напрямку. Приблизно в той же час зникли ще четверо
людей: двоюрідні брати Асан і Азіз Ахтемови, Шевкет
Усеїнов і Ельдар Одаманов. Згодом стало відомо,
що частину з них затримано у зв’язку з вибухом
газопроводу в селі Перевальному під Сімферополем:
начебто газогін було умисно пошкоджено 23 серпня.
Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова і Азіза Ахтемова
обвинуватили у «вчиненні диверсії». У ФСБ Росії
стверджують, що «диверсія була організована
Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України». З інших джерел факт пошкодження
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газогону підтвердити не вдалося, і напевно не відомо,
чи був узагалі вибух.
Ці затримання викликали велику хвилю обурення:
Наріман Джелял відомий не лише як журналіст,
викладач, правозахисник, політик і перший заступник голови Меджлісу — він є символом, уособленням
вільного Криму. Того ж дня родичі затриманих, активісти й небайдужі громадяни вийшли до будівлі ФСБ
у Сімферополі, щоб висловити протест проти незаконних обшуків і арештів. Повідомлялося, що представники російських спецслужб схопили понад
півсотні протестувальників. Їх заштовхали в автобуси
із застосуванням грубої сили, відвезли в різні відділки
поліції та допитали, не допускаючи адвокатів. На
всіх затриманих склали адміністративні протоколи
за статтею 20.6.1 КпАП РФ — «Невиконання правил
поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її
виникнення».
Наразі Наріман Джелял перебуває в СІЗО. Київський
районний суд міста Сімферополя залишив його під
арештом на два місяці, до 3 листопада 2021 року.
7 жовтня Нарімана Джеляла помістили в психіатричну клініку, де він перебуватиме від 21 до 28 днів.
Заява Нарімана Джеляла, яку оприлюднив його адвокат Микола Полозов 11 вересня 2021 року:
Друзі!
Мій арешт акурат після повернення з «Кримської
платформи», де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками та близькими по духу
друзями, лише доводить мстивий характер російської
влади.
Вона, як і раніше, демонструє готовність виганяти,
ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу
за демократичні цінності і свободи в ім’я інтересів
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свого народу і держави.
Я був готовий до такого розвитку подій і, за прикладом старших братів, не збираюся відступати
від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу
доступними мені тут, в ув’язненні, способами.
Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який
його здійснював, між іншим сказав: «Ваша зброя —
слово. А це набагато небезпечніше».
Тож моя «зброя» зі мною. Моє слово зі мною.
Моє слово з вами!
Не відступайте! Не зупиняйтесь! Не зволікайте!
Мій народе!
Не вірте лицемірним викривачам, які будуть умовляти, що жертва насильства сама винна в насильстві
над нею! Вони скажуть, що я сам «наражався»,
що якби сидів тихо, був би вдома з родиною.
Але ми не можемо дозволити собі таку поведінку.
Вісім років тому ви, мій народе, делегували мені
право представляти ваші інтереси. Нагородили високим статусом і відповідальністю, перед обличчям
якої я не міг мовчати і ховатися.
Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього.
Зі мною поруч — моя кохана дружина, мої близькі
друзі, весь мій народ і весь світ. І ніяким стінам цього
не змінити.
Не опускайте рук!
Нехай те, що зробили зі мною, не наганяє на вас
страх, бо це одна з їхніх цілей.
Наші предки гордо пронесли небесний прапор із золотою тамгою. Зробити це повинні й ми!
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ПІСЛЯМОВА

За інформацією правозахисників з організації
«КримSOS», із 2014 року жертвами насильницьких
зникнень на тимчасово окупованій Росією території
України в АР Крим та м.Севастополь стали 44 людини.
Пізніше 19 із них вдалося знайти живими й вільними,
ще троє виявилися в місцях несвободи, а одного
екстрадували. Шестеро були знайдені мертвими.
Про долю 15 людей досі нічого не відомо, 11 із них —
кримські татари.
За даними Кримської правозахисної групи, 114
людей позбавлено волі через політичне або релігійне
переслідування в тимчасово окупованому Криму.
Десятеро з них залишаються на півострові, решту
вивезено в колонії та СІЗО на території Росії. Реальні
терміни від 5 до 19 років позбавлення волі, залежно
від статті Кримінального кодексу РФ, уже отримала
41 людина. Решта перебуває в СІЗО й чекає на вирок.
Більшість із них — кримські татари, представники
корінного народу України.
Наведені дані актуальні на момент публікації цієї
книги. За ті кілька тижнів, поки тривала підготовка
матеріалів до друку, з Криму надходили повідомлення про нові серії обшуків і затримань.
Кількість людей, яких засуджують до десятиліть
ув’язнення — при тому, що вони не скоювали,
не готували і не планували ніяких терористичних
актів, — лише зростатиме. Тому що арештів за
такими обвинуваченнями на тимчасово окупованій
Росією території України в АР Крим та м.Севастополь
з кожним роком дедалі більше.
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Автор фото Анастасії Косодій — Езра Ротхофф
Автор фото Надії Соколенко та Аліма Алієва — Валентин Кузан
Автор фото Вероніки Склярової — Павло Дорогой
Автор фото розпису хною — Богдан Пошивайло
Автор фото «Суди та в’язниці» — Рустем Камялієв
Автор фото «Активісти» — Заір Смєдля
Автор фото Нарімана Джеляла та Сейрана Салієва — Антон Наумлюк
Автор фото Рустема Шейхалієва — Куламет Ібраімов
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