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Ви тримаєте в руках унікальне друковане видання —
журнал «Крим сьогодні». Унікальність журналу полягає
в тому, що цей журнал перший в російському Криму
виданий українською мовою.
Це авторський проект Регіональної громадської
організації «Українська громада Криму», який отримав
можливість друкуватись завдяки підтримці Глави Республіки Крим Сергія Валерійовича Аксьонова.
Це видання перш за все для тих, хто цікавиться
актуальною ситуацією в Криму, а не байками, які за
30 срібняків поширюють вороги нашої Батьківщини.
Правда завжди залишається найбільш необхідною читачеві, вона знайде шлях до сердець та розуму людей.
Насамперед, «Крим сьогодні» — це площадка,
завдяки якій україномовні люди зможуть дізнатись
про нові сучасні тенденції, прочитати культурнопросвітницькі матеріали та ознайомитись з концепціями різних авторів. У широкому сенсі — це історична
лабораторія минулого та сучасності, в якій кожен
автор репрезентує читачам власні здобутки та напрацювання.
Сьогодні існує чимало інших журналів та газет,
однак наш журнал є не тільки унікальним форматом
для творчості, а й важливим осередком для комунікації
українців всього світу!
Наш авторський цех чимало постарався для вас,
любі читачі! Ми намагались розгорнути наші напрацювання та трансформувати їх в повноцінні, масштабні статті!
Ми шануємо наше минуле та будуємо майбутнє,
зберігаючи свою унікальність, неповторність та
багатогранність. Саме тому на обкладинці першого
випуску журналу «Крим сьогодні» зображене фото,
яке було зроблене ще за часів Великої Вітчизняної
Війни. Ми віддаємо шану всім, хто своєю мужністю та
героїзмом, кров’ю і потом здобув Велику Перемогу.
Цей рік визначний, бо ми святкуємо 75-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні. Ми пишаємося поколінням
переможців, шануємо їх подвиг, і наша пам’ять — це
данина величезної поваги до героїчного.
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Дзеркало культури

Фронтовi листи
Трикутники надії – так наші предки називали фронтові
листи. Вони й сьогодні дбайливо зберігаються в
сімейних архівах і передаються як реліквія нащадкам.
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Для історії Криму ім’я Людмили Павличенко значне.
Ця хоробра дівчина брала участь в обороні
Севастополя. Сьогодні складно уявити, але її
легендарний шлях почався випадково.

«Забутий маршал».
Людина, яка звільнила Крим

24

Перші римовані рядки вона написала для шкільної газети. Але
серйозне захоплення поезією почалося для неї в літературному
об’єднанні «Джерело» газети «Нижньогір’я».

Герої Великої Вітчизняної Війни
«Леді Смерть» Севастопольскої оборони

Надія Риндич. Майстер народної
творчості, кримська поетеса
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Федір Іванович Толбухін – радянський воєначальник,
маршал Радянського Союзу, Герой Радянського Союзу.
Кавалер ордена «Перемога», народний Герой
Югославії та Республіки Болгарія.

Вічний сокіл кримського неба
Амет-Хан Султан — двічі Герой Радянського Союзу,
лауреат Державної премії, заслужений льотчиквипробувач СРСР, Почесний льотчик Франції,
Почесний громадянин міст Ярославль, Мелітополь,
Алупка та Автономної Республіки Крим.
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Висловлювання сучасних політиків

цитати Сергія Аксьонова

ДОБРОСУСІдство
5 років в російському Криму
Регіональна громадська організація «Українська
громада Криму» була створена у російському Криму
14 жовтня 2015 року. Члени «Української громади
Криму» займаються культурним просвітництвом у
співдружності з численними народами Криму.
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Крим – регіон мальовничої природи. Тут все дихає
історією і таємницями від гірських вершин до густої
крони лісів. Тут все, до чого торкаються очі, викликає
захоплення. У цій статті ми розповімо
про найзагадковіші місця Криму.
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Сергій Аксьонов – Глава Республіки Крим, лідер думок серед жителів
регіону. Він керує республікою з того часу, коли Крим повернувся
додому – до Росії, восени минулого року його переобрали главою
республіки. Сергій Аксьонов знає півострів, як «свої п'ять пальців» і
більшість жителів Криму пишаються своїм харизматичним лідером.
«Крим сьогодні» зробив добірку висловлювань Сергія Аксьонова
для нашого читача

Спогади про війну

кримські канікули
5 загадкових куточків
Кримського півострова

Цитата нашого часу
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Iсторiя життя.
Спогади Вiри Роїк про
Велику Вiтчизняну вiйну

Війна залишила свій відбиток в пам’яті багатьох людей. Для декого
вона стала нічним жахом, а декого загартувала на довгі роки та
велике майбутнє. Саме така історія відома нам зі спогадів Віри
Сергіївни Роїк – талановитої вишивальниці, Героя України.

Крим cьогоднi

#1 | 2020

Кримські таланти
«Спадкоємці Сварога»:
ковалі-захисники Криму

46

З-під молота гільдії ковалів «Спадкоємці Сварога» народжуються
унікальні вироби. Члени Гільдії займаються історичними
реконструкціями. Вони доклали свою руку і до відновлення
стародавнього міста Неаполь Скіфський. В Сімферополі роботи
ковалів можна побачити і в Парку кованих фігур в сквері Дибенко.

«Спадщина, яку ми втрачаємо»

Гість номеру
Ексклюзивне інтерв’ю
Голови Громадської Палати Криму
Григорія Іоффе
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Щорічно 24 травня у всіх слов’янських країнах урочисто
прославляють святих Кирила і Мефодія – творців слов’янської
писемності. Були створені дві абетки — глаголиця і кирилиця. Це
був перший крок до створення та розвитку багаточисленних
слов’янських мов. Так і українська мова пішла своїм унікальним та
нелегким шляхом.

Голова Громадської Палати Республіки Крим Григорій Іоффе
підбив підсумки роботи Громадської Палати «другого» скликання
Республіки Крим, розповів про ставлення до громадських
процесів, які протікають в російському Криму, а також про
недостатнє вивчення молоді історії Великої Вітчизняної війни.

Козацька доля
Антон Сироткін: «Козацтво –
це ціла філософія, це життя,
і ми живемо цим життям»
У лютому цього року в Криму створено Чорноморське козацьке
військо. Отаман об’єднання Антон Сироткін розповів редакції
журналу «Крим сьогодні» як живе і чим займається сучасне
козацтво в Республіці Крим.

Суцвіття культур Криму
Кримська палітра:
етнічне життя
Республіки Крим

40

Крим — багатонаціональна Республіка. Тут мешкає понад 170
національностей. Палітра культур і релігій дозволяє віднести
півострів до найбільш унікальних та незвичайних місць планети.
Щороку на півострові відбувається низка різноманітних свят, які
влаштовують представники національних меншин.
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Відомий кримський доктор
спростував найпоширеніші
міфи про коронавірус

54

Навколо нас величезний обсяг інформації про новий коронавірус.
Поряд з панікою через поширення нового коронавірусу
формується багато міфів та помилкових уявлень. На жаль,
ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо
SARS-CoV2 розквітли у мережі.
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Трикутники надії – так наші предки називали фронтові листи. Вони й сьогодні дбайливо зберігаються в
сімейних архівах і передаються як реліквія нащадкам. Кожен лист просякнутий болем втрат, любов’ю, надією на
краще майбутнє і розповідями про життя в тилу, і на передовій. Вицвілі чорнила, жовті листи – у кожного з них
своя історія, що відображає, як дзеркало, долю нашої Батьківщини

«...Пройде час, люди залікують рани, люди побудують
нові міста, виростять нові сади. Настане інше життя,
інші пісні співатимуть. Але ніколи не забувайте пісню
про нас, про трьох танкістів... »
Прощальний лист смертельно
пораненого танкіста Івана Колосова, 1941 р.

«...Про справи наші тобі відомо з повідомлень преси. Вже
не далекий день, коли будемо святкувати повне звіль
нення нашої радянської землі від фашистської нечисті,
потім великим святом відзначимо остаточну перемогу
над гітлерівською Німеччиною. Нам до Берліна
виявилося ближче, ніж німцям до Москви»
Кругліков Овсій, 1944 р.

«...Вільного часу мало. Багато доводиться вчитися на ходу. Але
не варто сумувати. Ми переможемо. Мамо, тату і бабусю, за
мене не турбуйтеся. Не плачте. Все добре. Ваш син Коля»
Микола Дронов.
Загинув під Керчю в 1942 році.

«…Передай моєму другові, улюбленій Марусі, що я слово
своє виконав. Я буду битися до останньої краплі крові, як
вона просила.
Для мене Батьківщина — це все: і життя, і любов — все,
все. Зараз я бачу, що руська людина непереможна. Вона
любить свою Батьківщину, і в цьому її непереможність»
Сержант Назаров В. Е. 5 грудня 1943 р.
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«…Я вже втомився, у мене зараз повні руки квітів, старі
люди від радості плачуть і цілують російських солдатів.
У селі кругом свято, червоні прапори, портрети наших
вождів, гасла. Чехословацькі партизани виходять з
лісів і також зустрічають нас і дякують за звільнення їх
від гітлерівського ярма»
Михайло Івченко, Чехословаччина, 12 травня 1945 р.

«…Стоїмо поки на відпочинку. Днями йду в бій. Напевно, вже
останній, рішучий, добивати німецького звіра в його барлозі
і встановлювати Прапор Перемоги над Берліном. Тату, та я
ще молодий, але я вже багато бачив і багато зробив
корисного для нашої Батьківщини...»

Бовін Н. С. 8 квітня 1945 р.

«…Азочко, сьогодні я отримав твого листа в момент жахливо
сильного бою з противником. І я, отримавши лист в руки,
поспіхом подивився на адресу, зрозумів, що від тебе, і у
мене від радості бризнули сльози. Але прочитати його не
було часу, я заряджав свою гармату, і ми безперервно
вели стрілянину по противнику. Дочекався до ночі і
в тісному окопі із сірником вже його читав, і був йому дуже радий»
Волков К. А. 1943 р.

«...Але не дивлячись на те, що кожну годину і кожну хвилину
ми чекаємо смерті, над нами в’ються ворожі фашистські
літаки, нас бомблять, але ми не боїмося смерті та страху
через озлобленість нашого серця на фашистського гада
за його знущання над нашою Батьківщиною, дружинами,
матерями і нашими дітьми. Ми будемо бити його ми до
кінця, не жалкуючи власної крові і смерті...»
Сержант, Буригін А. І. (? —1942 р.).
Крим cьогоднi
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Українці у Великій Вітчизняній війні

Для історії Криму ім’я Людмили Павличенко значне. Ця
хоробра дівчина брала участь в обороні Севастополя.
Сьогодні складно уявити, але її легендарний шлях почався випадково.
Людмила народилася в 1916 році в українському місті
Біла Церква. Її батько був військовим, а мати — вчителем
англійської мови. Коли їй було 14 років, її сім’я переїхала до
Києва, де Людмила, закінчила середню школу і почала
вчитись на історичному факультеті Київського державного
університету. Практику дівчина проходила в Одеському
музеї, де писала диплом про досягнення гетьмана козацького війська Богдана Хмельницького (1595–1657). Ще під
час навчання Людмила з друзями ходила стріляти в тир, де
влучну студентку примітив колишній червоний командир.
Він умовив Павличенко ходити в школу снайперів, яку вона
з успіхом і закінчила напередодні війни.
Стрілецькі навички стали в нагоді Павличенко, коли
ворог ступив на нашу землю. Людмила перебувала в
Одесі і відразу пішла добровольцем на фронт. Саме тут
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вона вперше перевірила себе в бою. Оборона тривала з
серпня до жовтня 1941 року. При евакуації дивізія Людмили
Павличенко йшла з міста однією з останніх. Тепер треба
було захищати Крим.
Вже в листопаді противник був на підході до кордонів
півострова. У важких боях Червона армія несла втрати
і терпіла невдачі. Наприкінці весни 1942 року почалася

«Ми приймали присягу під старим
Чапаєвським прапором в невеликій
посадці лісовій. Ви знаєте, я нічого не пам’ятаю
в житті більш урочистого, ніж ось ця присяга
в дні війни. І тут же після присяги ми пройшли
ще вісімсот метрів і вступили в бій».
Крим cьогоднi
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героїчна оборона Севастополя, яка принесла вічну
славу його захисникам.
Вписати своє ім’я в історію
змогла і Павличенко. Нап
руга боїв була такою, що
вже до кінця червня на
рахунку Павличенко було
309 убитих ворогів.
Слава про дівчину снайпера, яка не має осічок,
поширювалася
миттєво.
Людмила стала прикладом
для підлітків, які мріяли так
само відважно захищати
Батьківщину.
У 1943 Павличенко відправили у Чикаго в складі
делегації радянської молоді. Тут вона вимовила свою
відому промову. Вона агітувала владу США відкрити
другий фронт.
Людмила Павличенко з солдатами в Севастополі
Після повернення із закордонного турне Людмила
Павличенко стала інструктором на снайперських
курсах «Постріл» і допомогла Батьківщині підготувати
понад 1000 влучних стрільців, багато з яких стали
результативними снайперами. 25 жовтня 1943 року їй
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Людмила Павличенко померла у віці 58 років. Зіграли
свою роль фронтові поранення. Але її ім’я ми пам’ятаємо
і сьогодні.

Промова Людмили Павличенко:

«Джентльмени, мені 25 років. На фронті
я вже встигла знищити 309 фашистських
загарбників. Чи не здається вам, що ви занадто
довго ховаєтеся за моєю спиною?».

Образ Людмили Павличенко на обкладинці
одного з американських журналів
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«Треба іноді, як то кажуть, вміти терпіти.
Зрештою, якщо ви мовчите, ворожий снайпер
може прийти до висновку, що вами тут і не пахне,
він може виходити. Він стає, з’являється погрудна
мішень, ну, а постріл залишився за вами».
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Федір Толбухін народився 16 червня 1894
року. У своєму дитинстві Федір аж ніяк не
сподівався на блискучу військову кар’єру. У
рідному селі він закінчив церковно-приходську школу.
Його життя змінила Перша світова війна. У
грудні 1914 року Федір був призваний до армії.
Закінчив офіцерські курси і стрімко просувався
по службі. Вже напередодні 1915 року Толбухін
командував ротою. Другу світову війну він
зустріне начальником штабу Закавказького
військового округу. Цю посаду він обіймав
після особистого знайомства зі Сталіним.
Салюти на честь переможних боїв
Федора Толбухіна гриміли у СРСР 34 рази з
355 салютів за весь час Великої
Вітчизняної війни. Радянські
війська під командуванням
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Зі спогадів Сергія Бірюзова:
Толбухіна звільняли Донбас, Молдавію і Болгарію, Югославію і Угорщину, брали Австрію. Під його керівництвом
були звільнені п’ять європейських столиць: Відень, Белград,
Будапешт, Бухарест і Софія.
Саме Толбухін розробив точний план звільнення Криму.
Навесні 44-го радянські війська під командуванням Федора
Івановича прорвалися на півострів з півночі і звільнили Севастополь 9 травня, немов передбачивши дату остаточної
Перемоги. Все це стало можливим адже Федір Толбухін володів рідкісним умінням — продумувати ходи
і прораховувати всі дії заздалегідь. За такий підхід
його часто називають військовим «шахістом».
Толбухін прославився не тільки, як військовий,
але і як дипломат. Саме після розмови з Толбухіним
румунський король Міхай заарештував диктатора
Антонеску. За фронтові успіхи з вересня 1944 року
Толбухіну було присвоєне звання маршала Радянського Союзу.
Жоден службовець на фронті так не дбав про
те, щоб якомога менше солдатів загинуло на полях
боїв як Федір Толбухін. Все життя він самовіддано
служив своєму народові і це незважаючи на важку
хворобу — діабет.
Маршал помер в 1949 році, коли йому було 55
років. Незважаючи на безумовні заслуги Федора
Івановича Толбухіна як полководця і стратега,
звання Героя Радянського Союзу він отримав
через 20 років після Великої Перемоги. Вже після
смерті. Він не залишив мемуарів, тому його називають «забутий маршал».
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«Він справляв враження
дуже доброї людини. Я не можу
згадати жодного випадку, коли
б він розлютився. І не дивно тому, що Федір
Іванович відверто висловлював свою
антипатію до надмірно гарячих людей».

Михайло Калінін та Федір Толбухін
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Народився легендарний льотчик Амет-Хан Султан 25
жовтня 1920 року. Цього року виповюється 100 років з дня
його народження. Ще юнаком Амет-Хан мріяв про небо.
Тренувався в сімферопольському аероклубі, який сьогодні
названий на його честь. Потім навчався в Качинській школі
військових льотчиків. Службу почав в місті Бобруйськ. За
часів Великої Вітчизняної війни Амет-Хан Султан увійшов до
списку кращих льотчиків-асів.
Велика Вітчизняна війна застала молодого льотчика під Кишинівом у складі 4-го

винищувального авіаполку Одеського військового округу.
Свій особистий рахунок збитих ворожих літаків Амет-Хан
відкрив 31 травня 1942 року. Під час атаки він витратив весь
бойовий запас після чого вирішив піти на таран ворожого
«Юнкерса». За цей подвиг він був нагороджений орденом
Леніна.
Ескадрилья Амет-Хана Султана

Коли старий орел передчуває
наближення смерті, він з останніх сил
рветься високо в небо, підіймається
якнайвище. А потім складає крила і
летить каменем на землю. Тому гірські
орли вмирають в небі – на землю вони
падають вже мертвими.
Амет-Хан Султан
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Наступний героїчний вчинок він здійснив
улітку 1943 року, коли йшли бої на річці Міус.
Амет-Хан вилетів на лінію фронту зі своєю
ескадрильєю. Зустрів групу німецьких бомбардувальників. Ведений Амет-Хана, Іван Борисов,
атакував і збив супротивника. Але інший німець
зайшов йому в хвіст. Амет-Хан Султан кинув свій
літак на ворога і знищив його. Борисов залишився живий. За боєм спостерігав командувач
армією Хрюкин. Вже на землі він подарував
Амет-Хану свій годинник, сказавши при цьому:
«За найкрасивіший бій, який я бачив у житті!». За
це 24 серпня 1943 року льотчик отримав звання
Героя Радянського Союзу. «Полк без Амет-Хана,
що весілля без музики», — говорили про нього
соратники.
Німецько-фашистські льотчики чули про
техніку польоту Амет-Хана і, коли впізнавали
його, передавали панічні повідомлення по рації,
називаючи його «Чорним дияволом». На літаках
ескадрильї Амет-Хана Султана були намальовані атакуючі орли.
Останній повітряний бій Амет-Хан Султан
провів 29 квітня 1945 року над Берліном. За
час Великої Вітчизняної війни він здійснив 603
бойових вильоти, провів 152 повітряних бою, в
яких збив особисто 30 і в складі групи 19 літаків
супротивника. 29 червня 1945 Амет-Хан був відзначений другою Золотою зіркою.
Після Великої Вітчизняної війни Амет-Хан
Султан застосував свої таланти в випробуванні
нової авіаційної та космічної техніки. Герой
випробував понад 100 серійних і експериментальних машин, ставши видатним льотчиком-випробувачем СРСР. 1 лютого 1971 року під
час випробування нового двигуна на літаючій
лабораторії Ту-16 сталася катастрофа. Екіпаж
на чолі з Амет-Ханом Султаном загинув. Похований наш видатний земляк на Новодівичому
кладовищі у Москві.
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Зі спогадів В. Д. Лавриненка (двічі Герой Радянського Союзу):

Ніколи не боявся Амет-Хан ворога, навіть якщо він
в кілька разів перевершував чисельністю загін його
літаків. Він перемагав ворога винахідливістю, хитрістю,
безстрашністю...
Амет-Хан вмів кожен виліт здійснювати з максимальною
користю для справи. І не випадково льотчики любили
ходити з ним на завдання, вони знали: він обов’язково
знайде противника.
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ДОБРОСУСІдство

5 років

в російському Криму
Крим — найбільш дружня республіка Росії. Кожен народ, який живе на території півострова,
привносить свій неповторний колорит в його життя. В 2017 році була створена Асамблея слов’янських
народів Республіки Крим. До її складу увійшли російська, українська і білоруська громади
Республіки Крим. У кожному з випусків наш журнал буде розповідати про культуру, традиції
та діяльність одного з цих народів Криму. Спершу, познайомимо вас з українцями.
Українці — друга за чисельністю національність Криму. Регіональна громадська організація «Українська
громада Криму» була створена у російському Криму 14 жовтня 2015 року. З того часу культурне життя
республіки складно уявити без активістів української діаспори. Члени «Української громади Криму»
займаються культурним просвітництвом у співдружності з численними народами Криму

Основна мета товариства: поглиблення дружніх зв’язків між братніми – російським і
українським народами.
Відродження, зміцнення, розвиток духовних, культурних, творчих, наукових, ділових зв’язків
з Україною та українськими громадами інших країн.

Пріоритетні напрямки діяльності: виховання української етнічної самосвідомості,
популяризація української культури, мови, традицій серед інших національностей.
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За п’ять років існування під
керівництвом «Української громади
Криму» проведено безліч заходів
різного спрямування. Найяскравіший
з них – це фестиваль української
культури
«Обжинки».
Барвисте
і веселе свято збору врожаю,
яке влаштовується щорічно 28
серпня. Мешканці та гості Криму
із задоволенням беруть участь у
колективних танцях, конкурсах і
співають улюблені українські пісні. На
фестивалі, дотримуючись традицій,
господареві
(господині)
свята
дарують останній скошений на полі
сніп. Цей дар приймає голова ради
«Української громади Криму».

Щорічно члени організації проводять пам’ятні заходи
і покладають квіти до пам’ятників Т. Г. Шевченка, Лесі
Українки, Івана Франка тощо. Для студентів та школярів
в дні народження українських авторів проводять
літературні вечори.
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У 2017 році була створена
Асамблея
слов’янських
народів
Республіки Крим. У її склад увійшли
російська, українська і білоруська
громади Республіки Крим.
Організація прагне формувати
відкритий
діалог
національних
громад
слов’янських
народів.
Асамблея зберігає пам’ять про
важливі події слов’янської культури
такі
як
Хрещення
Русі,
День
слов’янської писемності і культури,
День сім’ї, любові та вірності тощо.

Важливим напрямком для «Української громади Криму»
є патріотичне виховання молоді. Для членів організації
популяризація справжньої історії Великої Вітчизняної війни
стала пріоритетом. Меморіальними заходами організація
відзначає День Перемоги, День визволення України від
німецько-фашистських загарбників, День визволення
Криму від німецько-фашистських загарбників, пам’ятні
дати блокадного Ленінграду. Серед Героїв Радянського
Союзу, пам’ять яких «Українська громада Криму» зберігає
на території Республіки Крим, такі особистості як Василь
Горішній, Людмила Павличенко, Микола Кузнєцов, Марія
Байда тощо.
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Організація оберігає пам’ять та
культурну спадщину талановитої
вишивальниці,
почесного
жителя
міста Сімферополя, Героя України Віри
Сергіївни Роїк. За участю «Української
громади Криму» одна з вулиць міста
Сімферополя отримала назву на ім’я
цієї майстрині. Також за підтримки
ДБУРК Медіацентр ім. І. Гаспринського
в співдружності з керівництвом
організації в 2018 році був виданий
Альбом вишивки та візерунків Віри Роїк
«Пісні, гаптовані нитками».

«Українська громада Криму» міцно закріпилася
і в інформаційному просторі півострова. У 2019 році
почав свою роботу інформаційний Інтернет-портал
«Переяславська рада 2.0». Особливістю сайту є
мовлення українською і російською. Унікальність
проекту полягає в тому, що на території Російської
Федерації не існує аналогічних інформаційних
ресурсів. Редакція і співробітники порталу вважають
першочерговим завданням для себе — висвітлення
важливих політичних і культурних подій, які відбуваються
в Росії, Криму і в Україні. З колиски ідей «Української
громади Криму» вийшов ще один «первісток»
Республіки – журнал, який ви тримаєте в руках. «Крим
сьогодні» також став першим періодичним виданням
російського Криму, що видається українською.
Молодіжний запал організації успішно поєд
нується з багатовіковими традиціями українського
народу, що безсумнівно буде прикрашати життя
Республіки Крим ще довгі роки.
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кримські канікули

5 загадкових
куточків
Кримського
півострова
Фото: Олександр Сич
instagram @kartman_crimea

Крим – регіон
мальовничої природи.
Тут все дихає історією і
таємницями від гірських
вершин до густої крони
лісів. Кожна стежка
півострова кличе до
нових пригод. Тут все,
що бачать очі, викликає
захоплення. У цій статті
ми розповімо про
найзагадковіші місця
Криму.

Байдарська долина

1

Мальовнича міжгірна улоговина на північному
макросхилі південно-західного ланцюга Головного
пасма Кримських гір. Тільки тут можна спостерігати
неймовірні смарагдові луки, скрізь які протікають річки.
Байдарську долину також називають «кримською
Швейцарією». Тут знаходиться дивовижний каньйон
Узунджа, заповідний Чорноріченський каньйон та відоме
джерело в селі Орлиному, про яке згадував Олександр
Пушкін.

2

Кримський природний
заповідник

Кращий заповідник Криму. Він займає територію
44 га. Історія території, що входить нині до Кримського
природного заповідника, починається в 1913 році, коли тут
створили «Заказник імператорських полювань». Місцеві
ліси, наповнені різноманітною фауною, створюють
враження казки. Крім лісів на території заповідника є
чимало цікавого: гай реліктових берез, цілюще джерело,
водоспади, оглядові майданчики з мальовничими видами.
Якщо ви хочете побачити незайманий гірський Крим,
ласкаво просимо!
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Таракташська стежка

3

Протяжність Таракташської стежки — 8 км. Почи
нається вона біля підніжжя водоспаду Учан-Су, про
ходить через джерело «1904 року», Таракташський
хребет з химерними скелями та уступами і закінчується
на плато Ай-Петрі. Ландшафт тут має свої загадки. Вікові
дерева спрямовуються вгору і закривають кроною
небо та створюють напівтемряву. Сам Таракташський
хребет — це вузька доріжка, по обидва боки від якої
глибока прірва та стрімкі скелі.

4

Качі-Кальон

Подорож до Качі-Кальон — це справжня пригода.
Приголомшливі види зі скелі, найдавніші печери, святе
джерело, безліч написів на старовинних мовах і тисячі
вражень. Качі-Кальон являє собою комплекс печер —
гротів, створених не руками людини (як це може здатися
на перший погляд), а природою. Ці печери знаходяться в
140-метровій скелі, яка своїми обрисами схожа на великий
корабель. Це місце наповнене своїми таємницями, до яких
ще не дійшли руки вчених.
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Зеленогір’я. Панагія

5

Заповідне урочище Панагія розташоване поруч із
селом Зеленогір’я в оточенні величних гірських хребтів.
Біля цього села знаходиться дивовижне озеро з чистою
водою бірюзового кольору. На півночі розкинулася
мальовнича ущелина з каскадом невеликих водоспадів
та ванн. Навколишній пейзаж може здатися трохи
похмурим, але насправді куди не кинь оком – зелені
схили гір. Якщо приїхати сюди навесні, навколишня
природа ще більш чарівна.
Побачити зелений і квітучий Крим, без випаленої
нещадним сонцем трави, можна лише навесні. Весняний
Крим разюче відрізняється від літнього: він безлюдний,
тихий та прекрасний. Зараз у вас є можливість оцінити
всю загадковість і чарівність гірських ущелин, зустріти в
лісах диких тварин, і побачити повноводні річки. Тож не
баріться і відправляйтесь в подорож Кримом.
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Дзеркало культури

Літературна сторінка

Надія Риндич
майстер народної творчості,
кримська поетеса

Надія народилася 12 березня 1956 року в
Удмуртській Автономній Радянській Соціаліс
тичній Республіці, а вже у 1957 році її сім’я
переїхала до Криму. З дитинства дівчинка
писала вірші. Перші римовані рядки вона
написала для шкільної газети. Але серйозне захоплення поезією почалося для неї в

Хвала тобі, рідний мій краю

літературному об’єднанні «Джерело» газети
«Нижньогір’я». Під керівництвом Валентина
Солом’яного почали друкувати вірші поетеси. Валентин міг відобразити красу навколишнього світу таким чином, що неможливо
було не писати вірші. Саме він заклав потужний потенціал у творчість Надії Риндич.
Вірші поетеси друкували такі періодичні
видання: «Вільна територія» (м. Джанкой),
«Кафа» (м. Феодосія), «Нижньогір’я» (м. Нижньогірськ), «Нива» (м. Сімферополь). В співпраці
з композитором Натасією Яксою народилися
десятки пісень. Пісня «Квітне мигдаль» двічі
отримувала призові місця в конкурсах Республіки Крим та Білорусі. У співавторстві з
Олександром Мішустовим побачив світ пісенний збірник «Квітни моє Нижньогір’є».
В 2010 році Надія познайомилася з майстринею-вишивальницею,

Героєм

України

Вірою Роїк. Ця подія надихнула поетесу написати цикл віршів про народну творчість. Більше
десятка цих віршів були покладені на музику.
Сьогодні

Надія

є

активним

«Української громади Криму».
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членом

Хвала тобі, рідний мій краю,
Моя Нижньогірська земля.
Дніпровська вода, ніби райдуга грає
І плескотом хвиль промовля:
Хай квітне моє Нижньогір’я,
Врожаєм дивують сади,
Пшеничного поля безмір’я
Добробут в руках молодих.
Хай квітне земля Нижньогірська,
Хай слава зростає її.
І вірю: відбудуться дійсно
Всі мрії моєї землі.
Народи всіх націй з’єднала,
Моя нижньогірська земля.
У долі своїй лихоліття зазнала,
Та ниць не упала вона.
Над річкою верби схилились
В Салгір опустили гілля.
І де б я не був у вісні мені снилась
Моя нижньогірська земля.
Крим cьогоднi
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Невідомий солдат
Ішов у бій про те не думав –
Що може це останній бій…
Стоїть у сквері міста сумно
Солдат у кам’яній журбі.
Стоїть, мов дивиться додому,
Шукає друзів серед нас…
Солдату вічно молодому
Старий вклоняється не раз.
І може хтось із ветеранів
Впізнає друга давніх літ?..
І заболять давнішні рани,
І знов згадається та мить…
Той страшний бій, подібний пеклу,
Горіло небо і земля…

Червона калина

Солдату боляче нестерпно –

Буйним цвітом відцвіла калина,

Хай буде проклята війна.

За весною літечко прийшло.

Живий солдат і Невідомий

Низько нахиляється до тина,

Пройшли одну і теж війну.

Гілочкою стукає в вікно.

І повернулися додому

Та калина, що садила мати

Де залишили всю рідню…

І казала: «Донечко моя!

Прийми, солдате Невідомий,

Будемо калину поливати,

Букети квітів польових.

Щоб вона зростала та цвіла».

Поки до тебе йдуть — ти вдома,

Вже за літом осінь на порозі,

Доки є пам’ять — ти живий…

Опадає листя золоте.
Садимо з онуком при дорозі
Кущ калини. Хай собі росте!
Не злякає взимку хуртовина,
Не зігне на стиглому вітру
Ягідки розсипала калина,
Ніби подарунок на снігу.
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Цитата нашого часу

Сергій Аксьонов – Глава Республіки Крим, лідер думок серед жителів регіону. Він керує республікою з того
часу, коли Крим повернувся додому – до Росії, восени минулого року його переобрали главою республіки. Сергій
Аксьонов знає півострів, як «свої п›ять пальців» і більшість жителів Криму пишаються своїм харизматичним
лідером. «Крим сьогодні» зробив добірку висловлювань Сергія Аксьонова для нашого читача

«Найголовніша мета у нас була і є — не допустити ані краплі крові, жодних зіткнень, максимально
уникнути будь-яких, нехай навіть незначних, конфліктів, в тому числі й на побутовому рівні»
(2014 рік, про головне завдання «Кримської весни», «Відомості»)

«Крим повинен стати платформою для всієї
Російської Федерації для зйомок і проведення
кінофестивалів. Сюди традиційно з’їжджалися
люди мистецтва, відпочивали та творили тут,
тому необхідно проводити якомога більше
культурних заходів»
(2016 рік, про Крим, «Кримська газета»)

«У 2014 році сталося те, про що мріяли люди, але не вірили, що це може статися. Якщо керівники
західних країн якомога швидше зрозуміють, що це рішення остаточне, тим кращі в подальшому будуть
наші відносини – всі зможуть легше дихати та працювати. Ми стаємо по-доброму «зліше», зростає
наш опір. До того ж санкції дають поштовх до розвитку різноманітних напрямків нашої економіки»
(2016 рік, про визнання статусу Криму західними країнами)

«Доки існує зовнішній ворог, на мій погляд, необхідне об’єднання у всьому. Сьогодні у
президента має бути більше прав»
(2017 рік, про повноваження президента Росії, в ефірі телеканалу «Перший Кримський»)
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«Наша республіка пройшла величезний шлях від занепаду та деградації до відродження й розвитку. Не все у
нас виходить так, як хотілося б, є і помилки, і невдачі, багато невирішених проблем. Масштаби роботи, виконаної
органами влади всіх рівнів, цілком можна порівняти з масштабами завдань, які нам належить вирішувати. Майже за
кожною цифрою, що характеризує розвиток тієї чи іншої галузі, — не тільки успіхи та досягнення, а й проблеми»
(2019 рік, про розвиток Республіки Крим, прес-служба глави Республіки Крим)
«Найбільш дієвий інструмент у боротьбі з поширенням коронавірусу і головна умова перемоги над пандемією —
це свідомість і внутрішня дисципліна кожного, наша відповідальність за себе й близьких. Треба розуміти, що чим
сумлінніше ми дотримуємося режиму самоізоляції, який сприяє фізичному роз›єднанню людей, тим менше шансів на
передачу та поширення інфекції. Якщо громадяни в цьому питанні проявляють відповідальність і самодисципліну, то
немає необхідності посилювати адміністративні заходи, тим більше, водити комендантську годину»
(2020 рік, про пандемію COVID-19,
Прес-служба Глави Республіки Крим)

«Патріотизм — не ідеологічна приставка для промов на
мітингах, а глибинне, родове почуття. Як любов до матері.
Кримчанам це добре відомо»
(2015 рік, про патріотизм, з соціальної мережі
Глави Республіки Крим Сергія Аксьонова)

«Винний туризм і зловживання алкоголем — це різні речі»
(2015 рік, відповідаючи на питання про винний туризм, НТВ)

«Не буде жодних зрушень по відношенню до Криму з боку Зеленського, він демонструє проамериканську
позицію, не змінює риторику»
(2019 рік, про Зеленського на посаді президента України і його ставлення до Криму, ТАСС)

«Успіхи російського Криму повинні мати відображення в житті кожної людини. Кожен кримчанин повинен бачити
та відчувати, як зростає добробут його родини. Як змінюється на краще його рідна вулиця, місто, селище. Як
покращується якість і доступність медичної допомоги в місцевій лікарні або поліклініці. Саме в цьому полягає сенс
нашої роботи і головна мета всіх перетворень»
(2019 рік, про добробут кримчан, прес-служба глави Республіки Крим)

«Крим готовий на 100%, у нас шляхи не розібрані. Якщо
буде воля нашого президента, а президент все, що
на благо Криму, підтримає, то, звичайно, залізничне
сполучення буде. Ми «за». Зараз м’яч на їхньому
(України — ред.) боці»
(2019 рік, про відновлення перерваного після
возз›єднання півострова з Росією пасажирського
сполучення з Україною, ТАСС)
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Крим в об ’єктиві

Фото: Олександр Сич
instagram @kartman_crimea
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Спогади про війну

Iсторiя життя

Спогади Вiри Роїк про Велику Вiтчизняну вiйну

Війна залишила свій відбиток в пам’яті багатьох людей. Для
декого вона стала нічним жахом, а декого загартувала на довгі
роки та велике майбутнє. Саме така історія відома нам зі спогадів
Віри Сергіївни Роїк – талановитої вишивальниці, Героя України

25
квітня
цього
року виповнилося
109 років із дня
народження Віри Роїк — Заслуженого
майстера народної творчості України,
Героя України, Почесного громадянина Сімферополя. Війна в долі цієї талановитої жінки була важким тягарем.
Віра народилася у місті Лубни Полтавської області. Мало хто знає про те, що
саме у Лубнах заснували Ботанічний
сад з лікарськими рослинами та першу в Україні польову аптеку.
22 червня 1941 року війна увірвалася до життя нашого народу. З
початком Великої Вітчизняної війни
як військовозобов’язана Віра вирушила до військкомату. Її синові тоді
виповнилася лише три роки, тому
повістка прийшла не одразу. Люди
йшли на фронт, почалася загальна
мобілізація. Чоловік Віри Сергіївни
Михайло Стратонович записався до
винищувального батальйону, хоча він
мав бронь і повинен був евакуюватися
зі спиртзаводом, де працював ревізором-бухгалтером. Коли німці підходили до міста Лубни, чоловік і ще кілька
людей з винищувального батальйону
прилучилися до прикордонників, що
відходили останніми.
В останню мить Віра Роїк все ж
отримала повістку, вона вже була
неподалік від військкомату, коли почалося бомбардування. От як це згадує
майстриня: «Раптом почалося вороже
бомбардування. Диктор тривожно
повторював: «Громадяни, фашистський наліт, ховайтесь!». Праворуч
від військкомату була щілина і насип,
туди побігли люди, а разом з ними і я.
Неподалік розірвався снаряд і мене
вибуховою хвилею перенесло та ки-
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нуло на насип, я втратила
свідомість. Коли мене відкопали, кажуть, що я була в
крові, нічого не чула».
Вибухом Вірі Сергіївні
пошкодило два грудних
хребці. Жінка не могла
вставати з ліжка, її груди
стискав гіпсовий корсет.
Фронт стрімко наб
лижався.
До
середини
вересня 1941 року фашисти
зайняли
місто
Лубни.
Попереду була зима, настали морози. На стінах
квартири утворилися цілі
брили льоду. Топити було
нічим. Використовували стільці, крісла,
шафи, щоб зварити хоч якусь юшку.
Син Віри Вадим з кожним днем худнув.
Були страшні дні, коли в будинку не
залишилося ні крихти їжі, а в крані замерзала вода. Важко передати стан
душі матері, яка була безпорадна.
Доглядала доньку та онука мама Віри

Сергіївни – Лідія Еразмівна Сосюрко.
У той час місцевий госпіталь намагався сховати поранених красноармійців, лікарі організували підпільний

Віра Роїк разом із чоловіком,
сином Вадимом та мамою
Лідією Еразмівною Сосюрко.

половиною місяців. Це був дуже важкий
період для нашої родини.
Обіди мама возила на дитячих санях
мого сина Вадика для 30 поранених, а
31-й обід за свою небезпечну працю
залишався їй. Цей обід ми ділили на
«рівні частки» – половина для Вадика,
друга половина – ....для мене та мами».
У цей важкий час в оточенні медиків
опинилися всі порядні люди, ніхто не
виказав шпиталь й лікарів. За весь час
окупації у будинку Роїк німці з’явилися
лише один або два рази.
Щоб прогодувати сім’ю мама Віри Роїк
продавала вишиванки доньки. Їжі не вистачало. Навіть шматочок хліба доводилося ділила на багато маленьких частин.
Віра Сергіївна, яка стала інвалідом після бомбардування, не мала
надійної роботи. В неї погано діяла
права рука, і жінка дуже переживала,

Віра Роїк разом із чоловіком
та сином Вадимом.
шпиталь. Марія Олександрівна також допомагала підпільникам. Лікарі якось домовилися з
працівника їдальні про приготування 31 обіду,
але доставляти їх було нікому. Лідія Еразмівна не
роздумуючи, хоч це було дуже небезпечно для
життя, відразу дала згоду привозити їжу.
Віра боялася за матір:
«Я дуже переживала за неї, адже будь-який
поліцай міг зупинити і запитати кому вона везе
так багато їжі. Мама розповідала, що гроші на
обіди збирали самі лікарі та медсестри підпільного госпіталю. Тривало це приблизно біля двох з

Михайло Стратонович Роїк
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***
Закінчилася війна. У пошуках
кращої долі в грудні 1945 сім’я Роїк
переїхала з міста Лубни до Північного
Кавказу, а ще через вісім років — до
Криму.
Не зважаючи на інвалідність і понівечену праву руку Віра Роїк оволоділа
300 видами технік вишивання. Перші
спроби щось вишити вона зробила ще
за часів війни. Загалом майстриня організувала 140 персональних виставок
своїх творів «Український рушничок».
Вони проходили в Україні, у Росії,
Німеччині, Болгарії, Польщі, Туреччині.
Вона брала участь у 287 загальних
художніх виставках СРСР, України і за
кордоном, зокрема в Бельгії, Франції,
Угорщині, Італії, Монголії, США, Хорватії тощо.

плакала і говорила, що тепер вона не
зможе вишивати.
Перед відходом німців, у вересні
1943 року сім’ю Роїк за проханням
чоловіка Віри Сергіївни відвіз до себе
в сторожку місцевий лісник. Місто
бомбили і залишатися там ставало
небезпечно. Повернутися вдалося
лише через деякий час.
Німці залишили пособі місто наповнене гаром. Навколо літали папірці та
чорний попіл, багато будинків горіли.
Пощастило, будинок Віри Роїк вцілів.
На жаль, війна не щадить людей і
влітку 1944 року в боях важко поранили
чоловіка Віри Сергіївни. Його привезли
додому після лікування в госпіталі,
напівживого — він навіть встати не міг.
Батальйон Михайла Стратоновича
приєднався до регулярної армії. Він
став розвідником. Отримавши звання
старшини, він дійшов до самої Варшави.
Після окупації у холодних і голодних Лубнах жили дуже бідно. Прийшов
травень 1945 року.

війна закінчилася — передали по
радіо!». Мама та бабуся обнялися й
заплакали. Мама посміхнулася мені
й сказала: «Це сльози радості, а не
горя! Запам’ятай цей день, синку!».

Віра Сергіївна залишила людям величезний творчий спадок, який становить понад тисячу оригінальних робіт,
більшість з яких майстриня виконала
за власними орнаментами.

***
Зі спогадів Вадима Роїка:
«Бабуся була вдома і раптом з’явилася моя мама і закричала: «Все,
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Вадим Михайлович Роїк
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Ексклюзивне інтерв’ю
Голови Громадської Палати Криму

Григорія Іоффе
Фото: прес-служба Голови Громадської палати Республіки Крим

Голова Громадської палати Республіки Крим Григорій Іоффе напередодні виходу в світ
першого культурно-просвітницького журналу українською мовою в російському Криму
«Крим сьогодні» підбив підсумки роботи Громадської палати «другого» скликання
Республіки Крим, розповів про ставлення до громадських процесів, які протікають
в російському Криму, а також про недостатнє вивчення молоді історії Великої Вітчизняної війни.

— Григорій Адольфович, Державна
Рада Республіки Крим оголосила
про початок процедури формування нового складу Громадської палати Республіки Крим (далі Громадська палата РК). Ми разом з нашими
читачами хотіли б зазирнути «за
лаштунки». Розкажіть докладніше
про цей важливий для громадянського суспільства процес.
— Я цілком згоден з думкою, що
цінність часу пізнається аж тоді,
коли він утрачений. В червні закінчується трирічний термін ГроКрим cьогоднi
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мадської палати РК, яку ми умовно
називаємо «другим скликанням».
Відповідно до Закону РК «Про
Громадську палату Республіки
Крим», а також згідно з федеральним законодавством, формування
Громадської палати РК обумовлено чітким календарем.
Хотів би нагадати, що Громадська палата складається з
36 членів, які призначаються в
порядку, передбаченому низкою
статей Закону РК «Про Громадську палату Республіки Крим».
Протягом чотирнадцяти днів з

дня опублікування рішення про
початок
формування
складу
Громадської палати некомерційні
організації та ініціативні групи
громадян у складі не менше 50
громадян Російської Федерації, які
постійно проживають на території
Республіки Крим, мають право запропонувати Главі Республіки та
Державній Раді Республіки Крим,
Громадській палаті РК нинішнього
скликання кандидатів, які постійно
проживають на території Республіки Крим, для призначення
членів Громадської палати.
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Ми вважаємо одним із важливих
завдань Громадської палати РК
знаходити шляхи дотику
суспільства з владою, щоб уникнути
будь-яких напружень
в громадянському суспільстві.
У червні під час першого засідання Громадської палати РК оберуть голову Громадської Палати РК
та його заступників, а також будуть
сформовані комісії і призначені їх
керівники.
Очікується, що, звичайно ж,
відбудеться зміна членів Громадської палати. Минулого разу зміна
складала близько 33%, як буде на
цей раз покаже тільки час.

36
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Щоразу ми вдосконалюємо сис
тему, розділяючи Громадську палату
РК на комісії. Цього разу планується
створити новий підрозділ Громадської палати, який міг би керувати
питаннями народної дипломатії, тому
що все частіше члени Громадської
палати РК беруть участь у дипломатичних місіях різного характеру.
— Чи не могли б Ви підбити підсумки попереднього скликання:

які ініціативи мали позитивний
вплив на суспільство Криму?
— Відповідно до Закону ми
складаємо доповідь Громадської
палати про розвиток громадянського суспільства в Криму, де детально розповідаємо про все, що
вдалося зробити. Таку доповідь
склали і зараз. Я її презентував під
час проведення сесії Державної
Ради РК, а також під час на засідання Ради міністрів Республіки.
Тенденції розвитку громадянського суспільства Республіки
Крим обумовлені не тільки діями
членів Громадської палати РК, а й
загальним розвитком процесів, які
протікають в Криму.
Минулий рік був роком п‘ятиріччя «Кримської весни», що мало
свій відбиток. Ми багато чого ро-
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били для того, аби певні напружені
моменти, які виникають у зв‘язку з
різними діями влади були на майданчику Громадської палати РК
обговорені. Ми вважаємо одним
із важливих завдань Громадської
палати РК знаходити шляхи дотику суспільства з владою, щоб
уникнути будь-яких напружень в
громадянському суспільстві. Зазвичай це пов‘язано з рішеннями
влади, які прийнято називати
непопулярними. Однак, варто
зауважити, що влада змушена
їх затверджувати для того, щоб
державні та економічні завдання
мали своє логічне рішення.
Кожне таке «гостре» питання
Громадська палата РК обговорює,
що дозволяє винести експертний
та обґрунтований висновок. До
речі, ще не було такого випадку,
щоб до думки Громадської палати
РК не прислухалися.
Якщо говорити про останнє
скликання Громадської палати
Крим
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РК, то ми його провели під знаком
наших партнерських відносин із
громадськими радами при муніципальних і державних органах
влади Криму. У республіці видано
два укази Глави Республіки Крим
щодо формування громадських
рад і, так як ми не є керівництвом
або вищим відомством, то ми мали
налагодити з ними щільну партнерську співпрацю. Минулого літа
ми створили Координаційну раду
Громадської палати РК. Ця Координаційна рада є неформальним
об’єднанням, в якій ми вивчаємо і
пропагуємо кращі практики.

Якщо підбивати підсумки роботи минулого скликання, то можна
сказати, що Громадська палата
РК стала мостом між владою та
суспільним життям півострова. Але
діяльність цього інституту потребує
подальшого вдосконалення.
– Розкажіть нашим читачам, які
заходи планує провести Громадська палата РК до 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні?
— Члени Громадської палати
Криму висадили дерева на території другої черги меморіального
комплексу
жертвам
фашизму

Кожне таке «гостре» питання
Громадська палата РК
обговорює, що дозволяє
винести експертний
та обґрунтований висновок.
37
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«Концтабір «Червоний», варто
відзначити, в цій акції взяли також
участь Глава Республіки Крим
Сергій Аксьонов і спікер кримського парламенту Володимир
Константинов.
Під час підготовки до святкування 75-річчя Перемоги у Вели-

кій Вітчизняній війні ми створили
робочу групу, яка перевірила
як сьогодні школярі та студенти
вивчають історію Великої Вітчизняної війни. На жаль, ми маємо
невтішні результати дослідження.
Сьогодні у підручниках з історії
багато прогалин. Члени Громад-

Ми створили робочу групу, яка
перевірила як сьогодні школярі та
студенти вивчають історію Великої
Вітчизняної війни.
Сьогодні у підручниках
з історії багато прогалин.
38

ської палати РК відвідували школи
та вищі навчальні заклади Криму.
Після цього було проведено кілька круглих столів, в яких брали
участь відомі вчені, провідні історики. Ми розробили рекомендації
щодо цієї проблеми для органів
влади, а також я розповів про
це Главі Республіки Крим під час
своєї щомісячної зустрічі з ним.
Крім цього ми вивчили стан
пам‘ятників героям Великої Вітчизняної війни, які знаходяться в
кримській глибинці. На жаль, вони
не всюди мають належний стан.
Зараз наші колеги взяли шефство
над цими пам’ятниками.
Проводиться велика робота,
пов‘язана з громадською дипло
Крим cьогоднi
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матією. Наші представники часто
бувають на міжнародних майданчиках, де всіляко сприяють тому,
щоб припинилася фальсифікація
історії та переписування історичних фактів. Ми маємо намір
продовжувати цю роботу і надалі.
— Григорій Адольфович, щоб ви
побажали читачам нашого дебют
ного випуску «Крим сьогодні»?
Багато років різні конспірологи
пророкують смерть друкованим
джерелам інформації. Колись говорили, що телебачення затьмарить
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Наші представники часто бувають
на міжнародних майданчиках, де
всіляко сприяють тому, щоб
припинилася фальсифікація історії та
переписування історичних фактів.
газети та журнали, потім Інтернет...
Але люди все-одно беруть в руки і
газети, і журнали, і книги. Я переконаний, що життя успішних видань,
в тому числі і журналу «Кримський
вісник», залежить не від радіо, телебачення та Інтернету, а від того,
яку він має змістовність.

Якщо інформація буде цікавою
для людей, якщо вона буде підтримувати їх сподівання, якщо ваші
читачі будуть знаходити відповіді
на питання на сторінках цього видання, тоді буде успіх. Я вам щиро
бажаю успіху!
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Суцвіття культур Криму

Кримська палітра:
етнічне життя Республіки Крим

Крим — багатонаціональна Республіка. Тут мешкає понад 170 національностей. Палітра культур і релігій дозволяє віднести
півострів до найбільш унікальних та незвичайних місць планети. Щороку на півострові відбувається низка
різноманітних свят, які влаштовують представники національних меншин. Початок 2020 року також не став винятком

13 лютого вірмени Криму святкували свій
національний День закоханих — Терендез.
У Сімферополі свято пройшло галасливо й
весело. Були дотримані всі традиції свята.
Цього року святкували п’ять пар молодят, які
одружились минулого року. Саме вони за
традицією мали запалити багаття свічками,
вогонь для яких приносять з церкви.
Багаття має розпалитись, а молодята
та закохані стрибають через нього. Це
символізує єдність пари перед життєвими
іспитами та випробуваннями. Вважається,
що як їм вдається зробити стрибок не
розчіплюючи рук, то сім’я буде міцною, а
любов вічною. Найсмачнішою частиною свята
стала національна їжа, якою пригощали всіх
гостей заходу.
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Останнім
яскравим,
барвистим
і
душевним акордом зими в культурному
житті Криму стали Дні чеської культури, які
організували представники «Кримського
культурно-просвітницького
товариства
чехів «Влтава». Організатори пропонували
гостям заходу ознайомитися з виставкою
художніх робіт етнічних чехів, які протягом
багатьох років мешкають в Криму. У читальних залах були представлені роботи
майстрів чеського декоративно-приклад
ного мистецтва. Бажаючі також могли
спробувати ватрушки за старовинними
рецептами.
Відвідувачам заходу також запропонували прослухати захоплюючу лекцію
«Казка і бувальщина Божени Немцової» і
ознайомитися з книгами письменниці.
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Щороку з ініціативи Регіональної болгарської національно-культурної автономії
Республіки Крим «Паїсія Хілендарського»
3 березня проходять заходи, присвячені
річниці Перемоги у Російсько-турецькій
війні (1877-1878 рр.), а також Дню визволення
Болгарії від Османського іга. У програму
святкування входять традиційний міжнаціональний шаховий турнір, в якому цього
року брали участь 8 представників різних
національностей. Важливим атрибутом заходу є мартеніця — саморобна прикраса,
яка в болгарській культурі є оберегом.
Цього разу в рамках святкування провели суботник на алеї троянд біля пам’ятного каменю на честь святих Кирила та
Мефодія, який був встановлений минулого
року спільними зусиллями представниками
слов’янських діаспор Криму. У суботнику
брали участь голова РГО «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина, голова
РНКА «Білоруси Криму» Роман Чегринець,
голова виконавчого комітету РГО «Руська
громада Криму» Володимир Рєзанов, голова РНКА «Болгари Криму» Іван Абажер.
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Дарувати мартениці — традиція, яка
існує в культурі багатьох народів Криму.
У молдавської культури така прикраса
називається
мерцишор.
Мерцішором
називають й свято весни, яке в Криму
відзначають з ініціативи Регіональної національно-культурної автономії молдаван
Республіки Крим «Плай».
Дивно, але сьогодні немає достеменних даних про виникнення цього свята.
Вважається, що з’явилося воно ще за часів
Римської імперії — тоді Новий рік святкували
1 березня. Зараз його відзначають весело,
з танцями, традиційними хороводами і,
звичайно ж, з національними стравами.
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9 березня – особливий день одразу для
двох братніх народів Криму – українців
і росіян. Тому свої заходи представники
громад відзначають разом.
В цей день РГО «Руська громада Криму»
традиційно вшановує пам’ять про першого космонавта Землі Юрія Гагаріна. Біля
пам’ятника збираються студенти і члени
громад. Багато людей діляться своїми спогадами про знайомство або дружбу з Юрієм
Гагаріним. Тут можна почути історії про те,
як ще хлопчиськами, члени руської громади
тиснули руку легенді космонавтики.
Зі знаменитою фрази: «Поїхали!» почалася ера мандрівок людини у Космосі, незважаючи на всі можливі ризики. На згадку
про ті події члени громади співають пісні
і розповідають вірші, після чого присутні
покладають квіти до пам’ятника майора
Юрія Гагаріна, який назавжди залишився
першим в історії.
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Тарас Шевченко у Космос не літав, але
він також став людиною світового масштабу. Поет і письменник, символ української
літератури також народився 9 березня. Для
РГО «Українська громада Криму» пам’ятні
заходи традиційно проходять біля пам’ятника Кобзарю в Сімферополі. Кожен рік
тут можна почути українські вірші, народні
пісні, уривки з творів Тараса Григоровича.
Цього року «Українська громада Криму»
відзначила 206 річницю із дня народження
Кобзаря.
Крим багатий традиціями різних народів, попереду на нас чекає безліч цікавих
подій, які безсумнівно продемонструють,
яким яскравим і барвистим може бути життя
Республіки.
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Кримські таланти

«Спадкоємці
Сварога»:
ковалі-захисники Криму

Поза межами кузні ковалі – люди різних
професій: юрист, фінансист, культуролог... І
як виявилося, будь-яка професія може стати
в пригоді для ковальської справи. «У нас в
кузні немає людей без вищої освіти. Для
ковальської справи буде корисним навіть
освіта фінансиста. Потрібно вчитись постійно», — розповідає старійшина гільдії Олег
Криворученко. Більш того, коваль — це ще і
тесляр, і майстер шкіряної справи. Щоб виготовляти якісні вироби, майстру необхідно
розумітись навіть у породах дерев.
Умільці стверджують, що ще 40 років
тому, коли зароджувалася Гільдія «Спадкоємців Сварога», ковальську справу в
Криму доводилося відновлювати по крупицях. Потрібно було відшукати технології,
які вважалися загубленими. Сьогодні ж в
кузні можуть виготовляти і дамаську сталь,
і булатну.
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З ініціативи гільдії відроджуються і стародавні традицій слов›янської культури.
«Спадкоємці Сварога» проводять шлюбні
обряди ковалів, під час яких молодят, як і
багато років тому, приковують наручниками
один до одного.
У гільдії з задоволенням навчають молодь.
Коли питаєш про кількість учнів, старійшина
Гільдії сміється і навіть не намагається порахувати: «Бажаючих багато. Ми вчимо навіть
дитячі групи. Для дітей це особливо важливо».
Дорослі ж учні Олега Криворученко живуть у
всьому світі: в Америці, у Франції, у Фінляндії,
на африканському континенті.
Ще однією цікавою сторінкою історії
«Спадкоємців Сварога» стала участь в
народному ополченні за часів Кримської

весни. Залізна рота — так
прозвали підрозділ, до якого
увійшли представники гільдії.
Щоб захистити кримчан доводилося надягати залізні лати
під куртки. Для своїх «братів за
зброєю» «Спадкоємці Сварога» кували щити.
Сьогодні браві захисники
не люблять, коли їх зображують
воїнами зі зброєю, хоч вони і
беруть участь в фестивалях
і лицарських боях в Криму.
«Спадкоємці Сварога» стверджують, що не хочуть війни,
а лише прагнуть до мирного
життя і можливості займатися
улюбленою справою.
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Крим в об ’єктиві

Фото: Олександр Сич
instagram @kartman_crimea
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«Спадщина, яку ми втрачаємо»

Щ

Чудовий травень –
останній місяць весни.
Він наповнений щебетом
птахів, запахом трав та
зелені, освітлений сонцем
та променями тепла. Цей
місяць також один з найбільш очікуваних серед
інших через наближення
традиційних вихідних та
святкових днів. Серед
низки інших святкових днів
існує день, який важливий
для всього слов’янського
світу – День слов’янської
писемності і культури.
Для кожної людини найкращою мовою є його
власна мова, та, з якою
вона стала людиною.
Адже першою й головною
функцією мови є людинотворча функція і лише
другою — комунікативна.
Для кожного народу його
мова є родовою ознакою,
адже роль мови неперевершена.
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орічно 24 травня у всіх
слов’янських країнах урочисто
прославляють святих Кирила і
Мефодія — творців слов’янської писемності.
Кирило створив слов’янську абетку на
основі грецької, суттєво змінивши її, щоб
передати слов’янську звукову систему. Були
створені дві абетки — глаголиця і кирилиця.
Це був перший крок до створення та розвитку багаточисленних слов’янських мов.
Так і українська мова пішла своїм унікальним та нелегким шляхом.
Вважається, що саме Іван Петрович
Котляревський став основоположником
сучасної української літературної мови,
принаймні так його називають літературознавці та історики мови. Звичайно, в історії української культури є діячі, які особливо
яскраво й багатогранно відобразили в
своїй творчості душу народу, його націо
нальну своєрідність, поетичну
вдачу і один з таких творців – Іван
Петрович Котляревський, класик
нової української літератури,
видатний
письменник-реаліст,
автор славнозвісних «Енеїди» та
«Наталки-Полтавки».
Мова є дзеркалом буття кожного народу, його душею і голосом у вселюдському хорі народів.
Проте виникає питання: чому
українська мова, що пройшла
такий складний тисячолітній шлях,
зараз піддається тортурам з боку
влади та іноземних «радників»?
Мовознавці не мають твердої та
однозначної відповіді.
Українська мова — спадщина
тисячоліть, яку ми втрачаємо…
Мова, звичайно, псуватись
не може, бо вона має гнучкість і
може змінюватись час від часу.
Але, на жаль, що ми бачимо?
Замість милозвучних українських
слів? Замість вдосконалення своєї
мови, передусім, за рахунок своїх

Перша сторінка «Букваря» Івана
Федорова, надрукованого у Львові (1574 р.)

Іван Петрович Котляревський
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власних слів або за рахунок мелодійних
слів іншого народу, але таких, що були
запозичені раніше, наприклад, з російської мови, а не за рахунок неологізмів
іншого народу! Не варто запозичувати
такі слова, як «маркет», «гелікоптер»,
«процент», «окей», коли добре звучать
такі слова, як «крамниця, або крамарня», «вертоліт», «відсоток», «гаразд».
До речі, від таких агресивних впроваджень слів іноземних страждають
також й інші східнослов’янські мови. Останнім часом все загрозливішою стає
ситуація з масовим засміченням мови
новітніми запозиченнями з англійської.
Словниковий склад мови за своїм
походженням не є однорідним. Поряд з
питомою лексикою в ньому співіснують
запозичені слова, які засвоювалися
українською мовою протягом усього її
історичного розвитку. Запозичення є
одним із джерел збагачення лексичного фонду. Вони проникають у мову
внаслідок контактів між народами.
Історія запозичених слів відбиває
багату і різнобічну історію зв’язків
українців з іншими слов’янськими і
неслов’янськими народами. Є запозичення дуже давні і відносно нові. Так,
давньоруської доби сягають запозичення з тюркських мов (наприклад
товар, борсук), з грецької (левада,
океан, кит, оксамит), а також із мови
староболгарської (старослов’янської).
Пізніше, у XIV-XVII ст., українська мова
активно контактувала з польською і
чеською. Через польське посередництво до української мови потрапляють
латинські слова пропозиція, репліка,
німецькі за походженням цех, ярмарок
та ін. В українському словнику є запозичення з фінно-угорських мов, балтійських, слова за походженням перські
й арабські (останні — за тюркським
посередництвом) та ін.
Оскільки історична дійсність —
явище плинне, характер контактів між
народами змінюється, а разом з тим
змінюються й джерела, звідки до нас
починають приходити переважно чужі
слова. Так, характерною прикметою
нашого часу стали англо-американські запозичення. Поява у словниковому
складі української мови англійських

Крим cьогоднi

#1 | 2020

за походженням слів — факт відносно
недавній.
Проте чимало англіцизмів попросту
витісняє з обігу питомі українські слова,
а це вже мовна агресія. Шкода від неї
не лише Україні — людство втрачає
унікальні знаряддя пізнання світу.
Дійсно, явища, які простежуються
останні 10—15 років не зовсім добре
впливають на розвиток української
мови, нівелюють її індивідуально-національні риси, знижують виражальні та
естетичні якості. Насамперед, викликає
стурбованість процес тотального засмічення української мови англійськими
словами, і це при тому, що існують
українські варіанти слів для того, щоб
сказати те чи інше слово.
За мелодійність українську мову часто порівнюють зі співом солов’я. Проте,
останні десятиріччя у звичайному
спілкуванні українці стали використовувати настільки багато запозичених
з інших мов слів, що філологи висловлюють сумнів щодо виправдання такої
аналогії.
Такі, здавалося б, зовсім далекі від
української мови слова, як «месидж»,
«імплементація», «трейлер», «холдинг»
тощо все ширше та глибше засвоюються українцями.
Зміна мови — має бути природним
відбором, але його треба, звичайно,
коригувати. Обійтися зовсім без слів
іншомовного походження не можна.
Кожна мова запозичає більшу чи меншу
кількість слів. Але вона запозичає їх з
поняттями, якщо таких понять не було,
то, можливо, на перших порах вживається якесь слово, але потім йому треба
знайти в лексичній системі своєї мови
якийсь відповідник або його створити.
На жаль, українська мова політизована та дотримується курсу влади, а
ніяк не філологів та мовознавців!
Все це створює ніби-то якийсь
«синдром Проні Прокопівни» (від
редакції — героїні п’єси «За двома
зайцями», М. П. Старицький). Там все
також «дарагоє», «загранічноє», «хранцузькоє». Таке преклоніння перед усім
чужинницьким. Але ж ніхто не підозрює,
що мешканці східнослов’янських країн,
де люди мають такі чудові, багаті, нез-

рівнянні мови (до групи належать українська, білоруська та російська мови)
і є – ці «проні прокопівни» – так само,
якщо так активно цьому підкорюємося
в мовному питанні.
Від того, що ми знаємо, що таке
горизонт, але рівно ж знаємо і, що таке
небокрай чи обрій, ми не стаємо біднішими, ми навпаки стаємо більш духовно
багатими і в нас набагато образніше
мислення!
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Козацька доля

Фото: Діана Бєлова

У лютому цього року в Криму створено
Чорноморське козацьке військо. Отаман
об’єднання Антон Сироткін розповів редакції
журналу «Крим сьогодні» як живе і чим
займається сучасне козацтво в Республіці Крим

Одночасно зі створенням Чорноморського козачого
війська в деяких ЗМІ з’явилися заяви, що ця організація
носить формальний характер, а отаман обраний не
відповідно до законів козацтва. Антон Вікторович, що б
ви відповіли на такі заяви?
— Створення Чорноморського козачого війська — це
унікальний випадок для нашої держави. Ми довго до
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цього йшли, але за часів панування української влади
існування нашого об’єднання було неможливим. У Російській Федерації ми створили 12 козацьке товариство.
Мені відразу згадується стара приказка: «Собака
гавкає — караван йде». Якщо подивитися, хто стає джерелом негативу, очевидно, що корінь проблеми в проук
раїнських ЗМІ і в проукраїнських активістах. Це люди, які
працюють цілеспрямовано на дестабілізацію ситуації в
Криму. У цих звинуваченнях немає нічого конкретного.
Чим сьогодні займається козацтво?
— Сьогодні ми повноцінний, серйозний партнер і
союзник влади в питаннях безпеки в Республіці Криму.
Чорноморське козацьке військо співпрацює з органами
МВС, МНС і природоохоронними структурами Криму.
Нам належить сформувати Державний комітет з мобілізаКрим cьогоднi
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ної України залишилися лише поплічники фашистських
ідеологій. Їх не можна називати козаками.

ційної роботи, територіальної оборони і внутрішніх справ
козацтва, що розширить наші можливості та надасть
нам додаткові можливості для вирішення наших завдань.
Антон Вікторович, як сьогодні виховується молодше
покоління козацтва?
— У нас величезний потенціал в патріотичному вихованні молоді. Ось уже кілька років нашим кадетам надають квоти для проходження навчання в козацьких корпусах у Краснодарському краї. У цьому році ми плануємо
створення Державного козачого кадетського корпусу
Республіки Крим. У школах Республіки є кілька козацьких
класів і ми плануємо розширювати нашу просвітницьку
діяльність. Освітня програма для козацьких кадетів має
особливості. Так, наприклад, існують додаткові предмети: уроки володіння холодною клинковою зброєю, верхова їзда, уроки історії козацтва, основа православної
віри, хореографія для дівчаток.
Сьогодні Крим має складні відносини з Україною. Чи
співпрацюєте ви з українськими козацькими об’єднаннями?
— Все українське козацтво, яке було спрямоване
на добрі справи і не підкорилось націоналістам, вже
сконцентроване на Південному Сході країни у складі
незалежних республік — ЛНР і ДНР. На території ж сучас-
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Козак — це глибоко віруюча православна людина.
Неможливо уявити, щоб козак підтримував ідеї фашизму.
Козацтво — це ціла філософія, це життя…
Антон Вікторович, які заходи вживають козаки Чорноморського козачого війська для боротьби та профілак
тики вірусу — COVID-19?
— Я видав наказ згідно з яким козачим товариствам
півострова необхідно взаємодіяти з правоохоронними
органами. Козаки в складі мобільних груп здійснюють
контрольні та профілактичні заходи щодо протидії поширенню короновірусної інфекції. Зокрема, ми контролюємо дотримання режиму самоізоляції, а також надаємо
допомогу громадянам, які перебувають у групі ризику —
забезпечуємо безпеку листонош, які зараз займаються
доставкою пенсій. Це наша пряма задача — забезпечити
безпеку громадян Республіки Крим. Козаки на сьогодні з
цією роботою справляються в повному обсязі.
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Відомий кримський доктор
спростував найпоширеніші

міфи про коронавірус
Навколо нас величезний обсяг інформації про новий коронавірус. Поряд з панікою через поширення нового
коронавірусу формується багато міфів та помилкових уявлень. На жаль, ланцюгові розсилки із неправдивими фактами
та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі.
Коронавірус вмирає за температури 26-27 градусів? Цибуля, часник та алкоголь - найкраща профілактика?
Посилки з Китаю небезпечні? Тема уханьського вірусу є найбільш актуальною темою весни у Росії, а тому «Крим
сьогодні» зібрав 15 найпоширеніших міфів про коронавірус, а найвідоміший кримський лікар Борис Левін прокоментував
низку тверджень, пов’язаних з коронавірусом 2019 nCoV та розвіяв страхи наших читачів.

А чи правда що...
1. Коронавірус можна «знайти» в посилці, особливо з Китаю або Італії?

Категорично ні. Варто позначити, що у вірусу дуже низька живучість у відкритому просторі. До того
ж він миттєво гине під впливом дезінфекторів, а також при нагріванні. Та й без живого носія інфекція
сходить нанівець за кілька днів. Посилки ж з Китаю йдуть протягом 10-30 днів.

2. «В’єтнамська зірочка» рятує від вiруса?

Це дуже хороший засіб, але ефективність при лікуванні коронавірусу не доведена.

3. Чи помре людина, яка захворіла на коронавірус?

Ні, прикладом слугує кримський регіон. Ґрунтуючись на підтверджених даних ми маємо справу з
інфекцією помірного типу: 2% летальних випадків і близько 20% інфікованих переносять захворювання
у важкій формі.

4. Чи допоможе «рецепт Лукашенко» проти коронавірусу: 50 грам горілки
і робота в полі?
У «бацьки» було багато цікавих рішень. На щастя, в Криму влади дотримуються рекомендації Міністерства охорони здоров’я та слідує указам Президента Росії Володимира Путіна. Також варто відзначити, що вживання алкоголю не захищає від COVID-19 і може бути небезпечним.

5. Якщо затримати подих на 10 секунд і в разі, якщо це не викликає кашель
або почуття дискомфорту, тоді ти не хворієш на коронавірус?

Ні, це дуже популярний міф. Найбільш точним способом підтвердження зараження вірусом, що викликає COVID-19, є лабораторний тест.
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6. Чи правда, що ультрафіолетова лампа для дезінфекції (УФ-лампа) дозволяє знищити новий коронавірус (nCoV)?

Вона дозволяє створити сприятливу обстановку у приміщені. Розумне дозоване кварцування - 3040 хвилин в день. УФ-лампи не слід використовувати для стерилізації рук або інших ділянок шкірного
покриву, оскільки ультрафіолетове випромінювання може викликати еритему (роздратування) шкіри.

7. Сушарки для рук дозволяють знищити вірус 2019 nCoV?

Це дійсно корисний в побуті предмет. Для профілактики нової коронавірусної інфекції необхідно регулярно обробляти руки спиртовмісним антисептиком або мити їх водою з милом, а вимиті руки слід
ретельно висушити паперовими рушниками або електросушарками.

8. Від нового коронавірусу захищає вакцина проти пневмонії?

Незважаючи на те, що вакцини проти пневмонії, наприклад, пневмококова вакцина, не ефективна
проти вірусу 2019 nCoV, я рекомендую вакцинуватися, для того, щоб мінімізувати шанси ускладнення
не тільки при коронавірусі, але й при інших респіраторних захворюваннях.

9. Регулярне промивання носа сольовим розчином захистить від зараження коронавірусом?

Наукових даних про те, що регулярне промивання носа сольовим розчином дозволяє захистити від
нової коронавірусної інфекції, немає. Але це гарна рекомендація. Гірше не буде, це може прискорити
одужання.

10. Часник захищає від зараження на коронавірус?

Часник дуже корисний для організму, він має певні протимікробні властивості, проте він не захистить від нового вірусу. Часник можна вживати для зміцнення організму, бо це найкраща профілактика
багатьох захворювань.

11. Коронавірусом можуть заразитися лише люди похилого віку?

Ні, коронавірус значно «помолодшав» останнім часом, але літні люди і люди, хворі певними захворюваннями (наприклад, на астму, діабет, хвороби серця), схильні до підвищеного ризику розвитку
важких форм коронавірусної інфекції.

12. Лазня може вилікувати коронавірус?

Лазня не врятує від зараження COVID-19. Навпаки, надмірне захоплення лазнею може завдати шкоди вашому здоров’ю! Кращий спосіб захиститися від COVID-19 - регулярне миття рук. Це дозволить
знищити віруси, які можуть перебувати на шкірі, і уникнути зараження в разі дотику до очей, рота або
носа.

13. Кішки та собаки можуть заразити людину?

На даний момент не зареєстровано жодного випадку, коли домашні вихованці передавали вірус
своїм господарям.

14. Коронавірус передається через укуси комарів та інших комах?

Ні, ще раз нагадую про те, що респіраторний вірус, головним чином передається повітряно-крапельним шляхом в результаті вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів пацієнта при кашлі
або чханні, а також крапель слини і виділень з носа.

15. Обробка поверхні всього тіла етанолом або хлорним вапном дозволяє
знищити новий коронавірус (nCoV)?
Це не дасть жодного ефекту. Дезінфікуючий засоби повинні бути відповідними.
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