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Дорогi читai!
Ми на порозі нового 2021 року. Рік, що минає, був непростим. Але труднощі та випробування,
з якими ми зіткнулися, ще більше згуртували нас, змусили відкрити величезні внутрішні резерви,
масштабні можливості для руху вперед.
Наш край поєднує у собі історичні та культурні традиції багатьох народів, а українці та українська
культура – важлива частина суцвіття національних культур нашого півострова. Міжнаціональний
і міжконфесійний мир та злагода – фундамент розвитку нашої республіки, це таке ж багатство, як
море, унікальна природа та кримське сонце. Ми повинні берегти це і примножувати.
Головне – ми віримо у свої сили, віримо у Росію і у наш російський Крим!
Нехай у новому році в житті кожної кримської родини відбудуться зміни на краще! Нехай здійсняться найзаповітніші мрії!
Щиро бажаю всім здоров'я, благополуччя і нових успіхів, а нашому Криму – миру та процвітання!

Голова Республіки Крим

Сергiй Аксьонов
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Слово редакторa
ас стрімко наближає нас до Нового року.
Позаду залишається насичений, повний
турбот – 2020 рік, коли ми всі боролись
зі страшною хворобою, завершували
невідкладні справи, уточнювали плани на
майбутнє і, звісно, готувались до свята. А зараз ми з
хвилюванням та надією чекаємо на Новий рік!
У кожного зараз свої очікування, але всі ми
бажаємо, щоб близькі були здорові, щоб у домі
панувала згода, діти раділи, життя було мирним, а
мрії, навіть найпотаємніші, обов'язково збувалися.
І саме зараз я, головний редактор журналу «Крим
сьогодні», раджу вам, любі друзі, взяти до рук наш
журнал, який є результатом нашої кропіткої роботи,
та трохи розслабитись, видохнути й зануритись у
читання цікавих матеріалів.
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Різноманітність матеріалів нашого журналу
дозволить вам помандрувати потаємними куточками
Криму, а деякі статті навпаки розкриють для вас
особливості міжнаціонального та міжконфесіонального
життя Криму. Я вірю, що третій випуск «Крим сьогодні»
подарує вам справжнє новорічне диво. Ви здивовані?
Так, ви тримаєте в руках вже третій журнал і попри
те, що рік закінчується, наша редакція лише набирає
обертів! Наступний рік обіцяє бути дуже інтенсивним –
чотири пори року, чотири журнали «Крим сьогодні»
несхожі один на одного, вони стануть для вас
символом квітучої весни, сонячного літа, ліричної
осені та особливої кримської зими!
Вже зовсім скоро вся наша країна перегорне
сторінку 2020 року, а у новорічну ніч всі, як в дитинстві,
ми загадаємо бажання… І нехай всі ваші бажання
неодмінно здійсняться. Не забудьте побажати щастя
тим, хто поруч. Скажіть всім близьким найтепліші
слова, подякуйте батькам, ніжно та міцно обійміть
дітей, розкрийте свої серця назустріч один одному
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СПОГАДИ ПРО ВІЙНУ

31 грудня за часів війни був звичайним днем.
Люди працювали 12-14 годин, хтось йшов в атаку,
а хтось обороняв позиції.
Ворожа авіація скидала
«подарунки» на наші міста.
Однак, святковий настрій
приходив навіть у реаліях того суворого часу.
Солдати з передової відправляли листівки рідним
з написом: «Новорічний
привіт з фронту», а жителі
тилу поспішали привітати
своїх захисників відповідним святковим «привітом
з тилу». На листівках того часу Дід Мороз
перетворювався на бородатого партизана, що б'є фріців.
В окопах, землянках і бліндажах солдати святкували, не здаючи позицій. Особливо важко було зустрічати Новий 1942 рік.
Тоді суцільна лінія фронту простягалася
від Ленінграда до Севастополя. Це був час,
коли на передовій тривали безперервні бої.
Часом бойові товариші
встигали лише крадькома привітати один
одного. 1943 рік також
зустрічали важко, але
вже з непохитною вірою
у Перемогу, а ось 1944
рік зустрічали вже у
піднесеному настрої.
У тилу ж було по-різному. Головним атрибутом Нового року в тилу
була ялинка. Так, на новорічному
дереві можна було знайти саморобні іграшки з вати, погонів, бинтів та
гільз. Цікавий факт: випуск ялин-
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кових іграшок значно скоротили, але не
припинили. Найпопулярнішою ялинковою
іграшкою військових років був парашутист,
якого підвішували на нитках. Також «військові» ялинки прикрашалися «пістолетами»,
«собаками-санітарами». Деякі екземпляри
саморобок збереглися в музеї новорічної
іграшки на батьківщині
Діда Мороза – Великому Устюзі.
Подарунками
слугували гостинці з тилу.
Іноді передові частини
влаштовували для бійців
концерти художньої самодіяльності та гуляння
з феєрверком. Кульмінацією вечора в такому
випадку було прослуховування привітальної радіопередачі з
Москви.
Не обходилося і без святкової вечері.
Мізерні столи накривали навіть у блокадному Ленінграді. У Москві ж за картками
до свята видавали трохи більше їжі. Часом бійцям видавали трофейні консерви,
Крим cьогоднi
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які вдалося захопити у ворога. 1944 рік
в архівних документах відзначений врученням новорічних посилок і подарунків
родинам орденоносців, дітям фронтовиків, що перебували у дитбудинку, багатодітним матерям та старим батькам
військовослужбовців. Іноді на фронт передавали подарунки від сільських рад і
деяких об’єднань.
А ось салют на фронті був особливим.
За кілька хвилин до півночі артилеристам
давали наказ підготуватися до бою. Коли
годинник показував дванадцять, наші
солдати давали «салют» по ворогу. Така

Новорічна історія з фронту

практика була цілком нормальною, тому
німці боялися приходу Нового року.
У святковий вечір офіцерам давали суворий наказ – не допускати надмірних веселощів, дебошів, але все ж курйозні історії
траплялися. Червона Армія чотири рази
зустрічала військовий Новий Рік. І кожен
раз це свято ставало символом майбутньої Перемоги. І, якщо перший Новий рік
Великої Вітчизняної війни червоноармійці
зустрічали у Москві, то останній відсвяткували вже на підступах до Берліну. Для
багатьох захисників Новий рік залишався
особливим святом всі роки війни.
Крим cьогоднi
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Курйозний випадок зустрічі нового 1943
року відбувся в одній з фронтових штрафних рот. Бійцям як завжди видали 100 грамів
горілки. Звісно, після цього солдати повеселішали. Невдовзі, вояки вирішили отримати «добавку», але не де-небудь, а в окопах
ворога. Для того, щоб німці без бою віддали шнапс бійці вирішили виміняти його на
валянки, адже вороги дуже мерзли взимку.
Гонець закинув в окоп до німців валянок з
запискою, де пропонувався бартер. Німці
погодилися. Операція закінчилася повним
успіхом – роззулася вся рота!
Подію не змогли приховати від генерала,
який зобов'язав всіх під страхом розстрілу
за змову з ворогом повернути взуття. Для
повернення солдатам дали півгодини. Дуже
захмелілі штрафники повернули валянки без
жодного пострілу. Вони просто прийшли на
позиції ворога з ножами в руках і скрутили
всіх, хто відмовився віддавати взуття власникам.
Генерал привітав бійців з Новим роком, а весь наступний тиждень німецький
репродуктор передавав повідомлення з
проханням повернути шнапс.
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ГЕРОЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Народилася Марія Байда в Криму, у Новосельському
селищі Ак-Мечетського (Чорноморського) району 1 лютого 1922 року. Після семи років школи стала працювати
у хірургічному відділенні місцевої лікарні санітаркою.
Професія лікаря захопила її, і дівчина вирішила вступити до медичного технікуму, але вчитися довелося вже на
передовій.
З перших днів війни у складі бригади медиків Марія
допомагала лікарям, які працювали з санітарним
потягом. Молода дівчина допомагала міняти пов'язки,
вмивати і годувати поранених. Одного разу після
чергового нальоту ворожих літаків, вона витягла з
вогню палаючого вагону літнього солдата. Вмираючи, він сказав їй: «Доню, мені не страшно вмирати.
Шкода, мало знищив фашистських гадів». Відтоді вона
прийняла рішення стати в стрій поруч із захисниками
Батьківщини на передовій. Так вона увійшла до складу
винищувального загону боротьби з ворожими парашутистами і розвідниками.
У 1942 році наші війська билися за Крим. З початку
оборони Марія була санітаркою на передовій, дівчина
витягувала поранених бійців з поля битви через мінні
поля і дротяні загородження.
250 днів наші війська захищали Севастополь.
Марія весь цей час працювала щосили. Кмітливу
дівчину примітило керівництво. Вона була сміливою і
відповідальною, тому її стали відправляти в розвідку.
Марія не тільки могла надати за необхідністю першу
допомогу, але й могла прикрити товаришів, якщо
доводилося відступати. Незабаром старший сержант Марія Байда стала бійцем розвідки.
На її рахунку було багато врятованих життів
і подвигів, але 7 червня 1942 року їй вдалося
зробити те, у що не відразу повірили. Це була
чергова спроба ворога взяти штурмом місто.
Разом зі своїм взводом Марія відбивала атаки
фашистів. Бій давався важко, молода дівчина
стійко боролася і допомагала пораненим. Вибу-
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хом гранати її оглушило, дівчина отримала поранення
голови. Того дня фашисти змогли зламати супротив
наших бійців. Вороги прорвали оборону і підійшли до
позицій розвідників з тилу. Байда разом із пораненими
товаришами опинилася в облозі. Дівчина не розгубила-
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ся, перенесла всіх поранених в укриття і організувала
кругову оборону.
Ось тут і почалося диво! Молоде дівчисько із автоматом знищила 15 солдатів ворога і одного офіцера,
більш того чотирьох солдатів вона вбила прикладом
автомату. Марія відбила у німців командира і вісім бійців.
Із трофейним кулеметом самотужки вона дочекалася
підкріплення. Указом Президії Верховної Ради СРСР від
20 червня 1942 року старшому сержанту Байді Марії
Карповні присвоїли звання Героя Радянського Союзу
та нагородили її орденом Леніна і медаллю «Золота

присвоїли звання «Почесний громадянин Міста-героя
Севастополя».
Померла незламна жінка 30 серпня 2002 року
у рідному Севастополі. Її поховали на кладовищі
Комунарів у Севастополі. Ім'я Марії викарбували на
плиті Меморіалу героїчним захисникам Севастополя
в 1941–1942 роках.
Зірка». Але життя не змилувалося над нашими бійцями,
місто було приречене. Вже 12 липня 1942 року поранену
дівчину взяли в полон. Там вона проведе два роки, поки
не дочекається визволителів. Свою Зірку Героя Радянського Союзу Марія Байда отримала лише в 1947 році.
Після війни вона повернулася до Джанкою. Потім
переїхала до Севастополя – міста, яке вона щосили
захищала. Тут Марія знайде своє сімейне щастя, виховає двох дітей.
Її життя буде цікавим і в мирний час. Так, спочатку їй
довелося працювати в системі громадського харчування. До неї придивлялися після полону. А вже у жовтні 1962 року вона стала завідувати Севастопольським
міським РАГСом. Тут Марія працювала наступні 24
роки. За цей час вона зареєструвала 60 000 шлюбів,
і понад 70 000 новонароджених. На її честь на будівлі
РАЦС Ленінського району Севастополя встановлена
меморіальна дошка.
Марія Карповна вела активну громадську діяльність. Її обирали депутатом міської ради. У 1976 році їй
Крим cьогоднi
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ВІДОМА ПОСТАТЬ

Степан Васильович народився 6 січня 1834 року в Хомутинцях
Вінницького повіту Подільської губернії (нині Калинівський район)
у родині сільського священика.
Початкову освіту, авжеж, отримав
у місцевого дяка. З 8 до 15 років
хлопець навчався в Шаргородській бурсі, потім ще 6 років в
Подільській духовній семінарії.

Г

уморески Руданського —
це такі собі народні
анекдоти, які віршовані
у формі коломийок.
Жартівливі твори дуже схожі
на вертеп або інтермедію.
Головними персонажами
в гуморесках Степана
виступають жид-корчмар,
рабин, лях, циган,
козак-запорожець,
солдат — тобто всі
найяскравіші
постаті з народу того часу.

Вільнодумний хлопець одного
разу вирішив змінити своє життя
і в 1856-му році Степан Руданський переїхав до Петербургу,
де проти волі батька замість
духовної академії пішов вчитися
до медико-хірургічної академії.
Так почалася його кар’єра
письменника. Бідному студенту в
столиці імперії було важко жити,
він навіть захворів на сухоти.
Щоб заробляти гроші він став
писати книги. Під час навчання
Руданський написав дві книги своїх поезій. Так з’явився
ліричний шедевр «Повій, вітре,
на Вкраїну», який з часом став
популярною піснею.
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Щ

е одна група
творів Руданського —
поеми, в яких можна
побачити особливе ставлення
автора до історії часів
Гетьманщини:
«Мазепа, гетьман український»,
«Павло Полуботок»,
«Павло Апостол» тощо.
Зразком для поета служили
українські народні думи.

У 1861 році Степан закінчив академію у званні повітового лікаря і
отримав дозвіл працювати в Криму,
куди з радістю зібрався, сподіваючись поправити підірване здоров’я.
Грошей, однак, вистачило лише на
половину шляху. Виручив попутник-татарин, що позичив Степану
два рубля. В Ялті Руданський працював в порту на громадських засадах. Тим часом, на перших порах
Руданський відчував матеріальну
потребу — вже тоді Ялта славилася
своєю дорожнечею. Степан Васильович навіть просив у брата ГриБудинок, в якому жив Степан
Руданський в Ялті з 1861 – 1873 рр.
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горія вислати полотно на сорочки.
Варто зауважити, що скрутне становище не заважало йому робити записи про історію Криму, його
архітектурні споруди, цікавитися
археологічними знахідками.
Степана Васильовича в Ялті поважали. Завдяки наполегливі праці повітовий лікар досяг значних
успіхів. Руданський зміг заробити
грошей та придбати землю з будинком. Цікаво, що частину придбаної
ділянки, ту, де була знайдена джерельна вода, Степан віддав для будівництва міського фонтану. До речі,
парк, який збудували ялтинці на
цьому місці, існує і сьогодні. Також
з ініціативи Руданського створили
ринок.
У 1869 році його обрали почесним мировим суддею Сімферопольсько-Ялтинської
мирової
округи. Успіхи чекали і з боку
літературної кар’єри.
Найбільшу увагу в
ялтинський
період
Руданський приділяв
перекладам з античної та російської літератури. Відомий історик
Микола Костомаров, який
гостював в Ялті у князя Воронцова, позитивно
відгукувався про переклад
Руданським
гомерівської
«Іліади» та «Енеїди» Вергілія.

Фонтан «Руданського» у Ялті

Степан пішов з життя раптово.
У 1872 в Криму спалахнула епідемія
холери. У Ялті було зафіксовано 144
хворих, 41 з них врятувати не змогли. Захворів на холеру і сам Руданський. На фоні холери у Степана
Васильовича загострилися сухоти. Через півроку 3 травня 1873-го
39-річний Руданський помер. Вдячні
жителі Ялти на надгробку на Полікурівському меморіальному цвинтарі викарбували саме «Малоросійський поет», хоча і знали його
переважно, як лікаря та громадського діяча. Цікаво, що саме після
смерті Степана Руданського були
оприлюднені чисельні твори, які він
написав за життя.
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ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю
ГОЛОВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

СЕРГІЯ

АКСЬОНОВА
Голова Республіки Крим Сергій Валерійович Аксьонов – видатна
постать, яскравий політик сучасності. Він повернув Крим додому, до
Рідної гавані – до Росії, він зробив Крим абсолютно незалежним від
окупаційного українського режиму, при цьому Сергій Валерійович
докладає значних зусиль, щоб підтримувати та розвивати українську
мову на півострові. Саме завдяки цим зусиллям наша громада та
агентство «Крим Сьогодні» квітне серед міжнаціонального розмаїття
республіки та насиченого інформаційного простору Криму.
Журнал «Крим сьогодні» №3 (3) – це підсумок важкого та насиченого
року для кожного з нас, тому ми вирішили дізнатись у найголовнішої
людини в Криму про те, як саме йдуть справи у різноманітних сферах
життя півострова та дізнатись відповіді на актуальні та важливі для
кожного кримчанина питання.

Фото: прес-служба Голови Республіки Крим
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чення єдності російської нації. У
цьому році проведено 30 таких заходів. Серед них – дні української,
кримськотатарської,
білоруської,
караїмської, італійської, французької, естонської культури, грецькі,
болгарські, вірменські національні
свята.

Як ви оцінюєте стан міжнаціональних відносин у Криму та роль
української громади у житті багатонаціонального кримського співтовариства?
Ситуація у міжнаціональних відносинах стабільна і гармонійна, переважна більшість кримчан оцінює
її саме так. Про це говорять, зокрема, соціологічні дослідження.
Кримські українці роблять значний внесок у розвиток Криму та
Росії, вони демонструють вікове
братерство наших народів. Багато українців брали найактивнішу
участь у подіях Кримської весни.
Українська громада багато чого
робить для збереження народних традицій, культури, української
мови. Члени громади гідно предс-

К

тавляють Крим на міжнародних
платформах.
Розкажіть про основні результати та перспективи реалізації
програми «Республіка Крим – територія міжнаціональної злагоди».
Що планується зробити у цьому
році?
У рамках програми сотні сімей
вже забезпечені власним житлом
або отримали матеріальну допомогу для завершення будівництва
власного житла, а також компенсації за підключення до мереж газо- та
водопостачання й водовідведення.
Щороку проводиться безліч заходів, спрямованих на збереження
і розвиток національних культур й
традицій народів Криму, забезпе-

Кримські українці роблять значний
внесок у розвиток Криму та Росії,
вони демонструють вікове братерство
наших народів. Багато українців брали
найактивнішу участь
у подіях Кримської весни
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Цього року з кримського бюджету національно-культурним автономіям і громадським організаціям виділено 9 мільйонів рублів на
реалізацію проектів, спрямованих
для зміцнення дружби і злагоди між
народами, забезпечення міжнаціонального миру, збереження та
відродження етнокультурної самобутності тощо. Також планується видати 30 книг, написаних національними мовами (російською,
кримськотатарською, українською,
вірменською).
Протягом
тривалого
часу
українська влада безуспішно намагалася використовувати водну
блокаду півострова як знаряддя для шантажу Росії та кримчан.
Сьогодні є комплексний план вирішення проблеми водозабезпечення Криму. Які ще «блокади» можуть
нам загрожувати?
Крим вже абсолютно не залежить
від України. Київський режим використав всі ймовірні в його розпорядженні можливості, щоб нашкодити кримчанам. Ці можливості
були пов'язані з інфраструктурною
залежністю півострова від України,
яка затвердилася у радянські часи,
коли ми були однією країною. Київ
намагався використовувати цю
залежність як знаряддя державного терору, спрямованого проти
населення півострова. Той самий
Північно-Кримський канал – це
великий радянський проект, який
свого часу приніс значну
користь і Україні, і Криму. Але київський режим убив цей проект, зараз
Крим cьогоднi
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він нікому не потрібен. Це сутність
бандерівської влади: вона здатна
лише руйнувати і вбивати. Росія
ж принесла у Крим мир, спокій та
розвиток. Гідна відповідь транспортній блокаді – створення нової транспортної інфраструктури,
основами якої є Кримський міст,
траса «Таврида», новий термінал
Міжнародного аеропорту «Сімферополь». Відповіддю на енергетичну блокаду стало будівництво
енергомоста Кубань-Крим і нових
електростанцій. Відповідь на водну
блокаду – створення нової системи
водопостачання. Це і підземні водозабори, і нові водогони, і модернізація мереж, і опріснення морської води. Кожен виклик робить нас
сильнішими!
Чи допускаєте ви ймовірне
«перезавантаження» відносин між
Росією та Україною?
Російський і український народи – братні, це історична аксіома, а нормалізація відносин
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Північно-Кримський канал – це великий
радянський проект, який свого часу
приніс значну користь і Україні, і Криму.
Але київський режим убив цей проект,
зараз він нікому не потрібен

між нашими країнами – історична
неминучість. Росія зі свого боку
до цього готова, про це постійно
говорить наш Президент. Все залежить від деструктивної позиції
Києва. Нинішній київський режим
веде свій «родовід» від державного перевороту 2014 року, організованого Заходом. Ідейна основа
цього режиму – це русофобія. Навряд чи можна говорити про якесь
«перезавантаження»
до
того
часу, поки цей режим управляє
країною, а цим режимом, в свою
чергу, управляють «західні ляльководи».

Як би Ви охарактеризували взаємодію Криму та України у питаннях
експорту та імпорту товарів?
Частка України у загальному зовнішньоторгiвельному обороті республіки за даними з січня – червня
цього року склала близько 32%, в
обсязі експорту товарів – близько
44%, в обсязі імпорту – близько
23%. Основою експорту з Криму до
України стали харчові продукти, а
до Криму з України імпортувалися,
загалом, чорні метали та паливо.
Зауважу, що у порівнянні з минулим
роком оборот зовнішньої торгівлі з
Україною знизився майже на 22%.
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Немає сумнівів, що відновлення
економічних зв'язків було б корисним і Росії, і Україні, але цьому заважає позиція Києва, який часто діє
за принципом: «на зло бабусі відморожу вуха».
Наші спецслужби вже не раз зупиняли спроби терактів і диверсій на
території Криму. За цими спробами
стояли українські спецслужби. Нещо-

Н

давно співробітники УФСБ Республіки Крим і Севастополя запобігли
теракту на ринку в Сімферополі.
З якими факторами, на Вашу
думку, пов’язані подібні провокації
та чи можливо їх повторення?
Повторюю: київський режим веде
свiй «родовід» від державного перевороту 2014 року. Державний те-

Російський і український народи –
братні, це історична аксіома,
а нормалізація відносин між нашими
країнами – історична неминучість.
Росія зі свого боку до цього готова,
про це постійно говорить наш Президент
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роризм – основа політики Києва
відносно Криму, незалежно від персоналій. Спроби терактів були при
Порошенко, вони є і при Зеленському. Ми маємо бути готовими до того,
що ці спроби будуть повторюватися і в майбутньому. Але наші силові
структури мають найпотужніші військовий та контртерористичний потенціал, який дозволяє нейтралізу-

вати будь-які загрози та повністю
забезпечити безпеку кримчан. А всі
терористи та їхні посібники отримають те, на що заслуговують.
В Україні жахлива ситуація з
системним утиском російськомовного населення, у результаті цього
російськомовні українці змушені
виїжджати до Росії. Які наслідки
матиме така політика?
До подальшої деградації України, а
також до цілковитого розпаду держави. Жодних інших варіантів я не бачу.
Крим cьогоднi
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Як би Ви охарактеризували команду Володимира Зеленського,
який вже рік перебуває при владі?
Це команда, яка грає за чужими
правилами, але, на жаль, не в інтересах народу України.
Сергію Валерійовичу, очевидно, що 2020 рік був дуже важким
для Криму та для всього світу. Як Ви
оцінюєте рік, що минає і що побажаєте кримчанам у наступному?
Дійсно, це складний рік. Пандемія коронавірусу внесла серйозні
корективи у плани країн, урядів, со-

П

тень мільйонів людей у всьому світі.
Хвороба забрала, і, на жаль, продовжує забирати людські життя. Си-

Панде
Пандемія
коронавірусу внесла серйозні
корек
корективи у плани країн, урядів, сотень
мільйонів людей у всьому світі.
Кримський бізнес гідно витримав
труднощі та, загалом, зберіг всі активи.
Цьому сприяли і заходи підтримки
з боку регіональної та федеральної
влади, і успішний курортний сезон

туація непроста. Проте, сьогодні ми
вже можемо сміливо говорити, що
система охорони здоров’я Криму
і економіка республіки витримали
це випробування. Вважаю, що нам
вдалося вирішити головну задачу –
знайти «золоту середину», зберегти
баланс для того, аби затверджені
карантинні заходи дозволили максимально зберегти життя та здоров'я людей, але при цьому не зруйнували економіку.
Кримський бізнес гідно витримав труднощі та, загалом, зберіг
всі активи. Цьому сприяли і заходи
підтримки з боку регіональної та
федеральної влади, і успішний курортний сезон.
Головні події року – відкриття
руху вантажних поїздів по Кримському мосту, запуск автомобільного
руху по трасі «Таврида», у якому
брав участь наш Президент. Повним
ходом йде реалізація комплексу заходів щодо забезпечення надійного
водопостачання Криму і Севастополя. У наступному році ця проблема закінчиться, так само, як закінчились проблеми енергодефіциту та
транспортної доступності.
У кримчан є всі підстави дивитися
в майбутнє з оптимізмом. Нехай
2021 рік принесе кожній кримській
родині здоров'я, стабільність, спокій та процвітання!
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ФАКТИ ПРО КРИМ

22

Крим cьогоднi

#3 | 2020

Крим cьогоднi

#3 | 2020

23

КУЛЬТУРНІ ПОДІЇ

Вперше про будівлю на Аврориній скелі у Гаспрі
стало відомо у 1895 році. Тоді це була проста дерев'яна
будівля, на зміну якій у 1912 році звели мініатюрний замок
в готичному стилі на замовлення барона Рудольфа фон
Штенгеля. Архітектором став Олександр Шервуд, син
архітектора Володимира Шервуда, автора проекту
будівлі Історичного музею на Красній площі.
У 1927 році в Криму стався сильний землетрус, після
чого будівля позбулася свого балкона та частини скелі,
яка і до цього дня служить їй опорою. Впали шпилі та
утворилися великі щілини. Скульптори і містобудівники навіть пропонували розібрати замок і побудувати
його заново в іншому місці. Уламки замку досі лежать на
дні моря. Щоб відновити колишню красу будови у 60-х
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роках минулого століття провели капітальний ремонт.
З того часу масштабних реставраційних робіт у замку
не проводилося до 2017 року.
Аварійний стан замку вже в 2011 році заважав роботі
музею, який відкрився на території Ластівчиного гнізда з
того часу, як був закритий ресторан, який функціонував
в цих стінах. Тоді ж доступ на оглядовий балкон над
морем був перекритий через загрозу обвалу плити і
фундаменту.
Голова Криму Сергій АКСЬОНОВ
під час церемонії відкриття палацу:
«Ластівчине гніздо – це символ Криму, який
друкують на грошових знаках як символ російського
Криму. Впевнений, що це початок нового життя такого
чудового об’єкта, як Ластівчине гніздо».
Вартість ремонтно-реставраційних робіт склала 87
мільйонів рублів, які були виділені в рамках Федеральної
цільової програми розвитку Криму та Севастополя.
Масштаби виконаної роботи досить
значні: будівельники зробили капітальний
ремонт покрівлі, реставрацію фасаду з
відтворенням декоративних елементів,
водостічних труб, флюгерів і камінної
труби, відтворили декоративну огорожу
на балконі другого поверху, встановлені
вікна і двері з масиву дуба, підлогу виклали
гранітом. У замку з'явилося нове освітлення
і був укріплений фундамент.
Після реставрації в музеї планують
регулярно проводити виставки робіт
художників. Раніше тут вже експонувалися
картини молодих художників і вернісажі
різних проектів. Відтепер туристи зможуть
відвідувати оглядовий балкон і оцінити
зусилля реставраторів у внутрішньому
оздобленні.
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Цікаві фактu про замок

ЛАСТІВЧИНЕ ГНІЗДО
На території Ластівчиного гнізда знімався
відомий радянський фільм «Десять негренят».
Також кадри замку були у фільмах «Міо, мій
Міо», «Академія Пана Плями», «Людинаамфібія». На фоні Ластівчиного гнізда знімався
в 1990-х відомий актор Джекі Чан.
Назва замку «Ластівчине гніздо» не перша,
замок мав ще й інші назви – «Генераліфе» і
«Замок кохання».
Під замком є печера. Один із залів печери
чорного кольору. Вчені вважають, що в епоху
неоліту, коли рівень моря був нижче на 20—30
метрів, в цій печері могли мешкати стародавні
люди.
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РЕЛІГІЇ КРИМУ

Святитель Лука Войно-Ясенецький
Архієпископ, професор, хірург
Видатна особистість, вчений і богослов, професор медицини, всесвітньовідомий хірург.
Він став лікарем для того, щоб допомагати простим людям і прийняв духовний сан, коли церква переживала
період гоніння радянською владою. За своє життя він написав 55 наукових праць та 12 томів проповідей.
Сьогодні за його науковими працями й досі навчаються студенти-медики. Він щиро прагнув допомагати
людям. І це лише частина того, що можна розповісти про Луку Войно-Ясенецького

М

ирське ім’я Святителя
Луки – Валентин Феліксович Войно-Ясенецький. Його земний
шлях почався тут – в Криму. Він народився у Керчі 1877 року у родині
фармацевта. Незважаючи на те,
що батько святителя, Фелікс Станіславович, був католиком, саме
його прагнення до богошанування
вплинуло на релігійність сина.
У 1889 році родина ВойноЯсенецького переїхала до Києва.
Душа Валентина прагнула вивчати художнє мистецтво. Він закінчив гімназію та художню школу
і був налаштований навчатись
у Санкт-Петербурзькій академії
мистецтв. Мине небагато часу, і
майбутній святитель передумає
та вирішить вивчати медицину у
Київському університеті. Така різка
зміна поглядів була зумовлена тим,
що Лука вважав, що він не має
права займатися тим, що йому до
вподоби.
Лише у 1898 році Валентин стане студентом-медиком. Вчитися
йому подобалося і після випускних
іспитів всі чекали, що Валентин
Феліксович буде влаштовувати
кар’єру в столиці, а хтось вважав,
що він зможе стати видатним професором. Проте він здивував усіх
Крим cьогоднi
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несподіваним рішенням стати звичайнісіньким «мужицьким» лікарем.
Це рішення ніхто не зрозумів і
не підтримав. «Я був ображений
тим, що вони мене зовсім не розуміють», – писав майбутній святитель.
Настоятель
Петро-Павлівського кафедрального собору Сімферополя протоієрей Олександр
Якушечкін:
«Святитель цілком присвятив
себе людям. Він лікував хворих
в лікарні та вдома, проводив
численні операції. Одного разу
довелося оперувати цілу родину,
в якій від народження були сліпими
батьки та п’ятеро дітей. Шестеро
прозріли. Ступінь доктора Валентин Феліксович отримав за дисертацію, темою якої стала регіонарна анестезія – найскладніша та
найбільш делікатна анестезія».
Молодий лікар почав працювати у Київському медичному госпіталі Червоного Хреста, у складі
якого у 1904 році він відправився
на Російсько-японську війну. Саме
тут він зустріне свою майбутню
дружину. Валентин познайомився
з сестрою милосердя – Ганною
Василівною Ланською, яку на-

Його найголовніша людська
риса – любов до ближнього, адже
він залишив все цікаве для себе
і піде туди, де він потрібніше,
де потрібно віддати себе,
не отримавши чогось натомість.
За таким же принципом
почнеться і його шлях
церковного служіння. Спочатку
його знали, як віруючого лікаря,
але, коли настав 1921 рік
і почалися найважчі гоніння на
церкву, святитель Лука вирішує
стати священиком і приймає
священний сан, а після смерті
дружини приймає чернецтво.
З благословення святителя
Тихона Патріарха Московського
над ним здійснюється
архієрейська хіротонія, але при
цьому він не припиняє і своєї
хірургічної практики
Настоятель Петро-Павлівського
кафедрального собору
Сімферополя протоієрей

Олександр Якушечкін
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та засланнях 11 років, але навіть у
холодних, вогких бараках єпископ
Лука залишався все тією ж співчуваючою та доброю людиною.
Святий не залишив медицину і за
допомогою примітивних медичних
інструментів оперував каторжників та навіть наглядачів, які колись
допитували його.
Із заслання його повернуть
під час Великої Вітчизняної війни.
Святитель написав листа зі зверненням до керівництва країни,
де просив, щоб його направили
допомагати пораненим, а після
закінчення війни він зобов’язувався повернутися. Влада не тільки
скасує його покарання, але й
призначить головним хірургом
Красноярського
евакуаційного
госпіталю.

зивали «святою сестрою» за
доброту, лагідність та глибоку віру
в Бога. До речі, тоді вона тримала
обітницю безшлюбності. Молодий
лікар з добрим серцем сподобався дівчині. Наприкінці 1904 року
вони обвінчалися.
Після війни родина Войно-Ясенецького продовжила подорожувати
країною. Тоді святитель почав писати
свої відомі «Нариси гнійної хірургії».
А після смерті Ганни, яка хворіла
на туберкульоз, через два роки
вдівець і батько чотирьох дітей став
священиком, а ще через два роки він
постригся в ченці з ім’ям Лука.

Але така поведінка не пройшла
повз увагу влади. Незабаром
після таємного висвячення в 1923
році в єпископи святителя Луку
заарештували через «контрреволюційну діяльність». Звісно, його
засудили та відправили у заслання. В цілому, він провів у тюрмах

Робота талановитого хірурга
перевершила його релігійні переконання в очах уряду, але за ним
продовжували вести нагляд. Органи НКВС ретельно спостерігали
за кожним кроком святителя.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни Святитель Лука
очолив кримську кафедру православної церкви. Він також висту-

У суворі часи Громадянської
війни він не змінив свого покликання і не відмовився від віри. До
лікарні він приходив у рясі. У цьому
ж вбранні він читав лекції студентам, намагаючись передати
їм свої знання і вміння. Перед початком кожної операції святитель
Лука молився та благословляв
всіх учасників процесу. Перед тим
як зробити надріз скальпелем він
малював хрестик йодом.

30

Крим cьогоднi

#3 | 2020

пав з лекціями і носив білий халат.
Архієпископ оперував людей та
допомагав стражденним абсолютно безкоштовно.
Коли професор Войно-Ясенецький став лауреатом Сталінської премії першого ступеня
за розробку новітніх хірургічних
методів лікування, більше половини грошової винагороди він віддав
дітям, постраждалим від наслідків
війни.
У 1956 році святитель Лука
втратив зір, але продовжував
приймати стражденних, тепер він

Не зважаючи на свою благодушність та доброту святитель був дуже
суворим архієреєм. Його кафедра дісталася йому в занедбаному стані.
Після війни всі храми були закриті, священиків не було, хтось пішов в
єресь, хтось зняв з себе сан під натиском влади. Тоді архієрей намагався
навести порядок у лавах церкви, наполягав на жорсткому виконанні всіх
канонів. Святитель Лука одягався дуже просто. Сьогодні ми, коли час
від часу з’являються дірочки на рясі, міняємо її. Архієпископ же ходив
в латаній старій рясі і кожен раз, коли племінниця пропонувала йому
зшити нову, говорив: «латай-латай, Віро, бідних зараз багато»
Настоятель Петро-Павлівського кафедрального собору
Сімферополя протоієрей Олександр Якушечкін

НАГОРОДИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
лише молився та читав лекції студентам-медикам. Святитель упокоївся 11 червня 1961 року у День
Всіх Святих, що в землі Російській
просіяли.
Прощатися з архієреєм прийшли тисячі людей. Навіть після
смерті на його могилу приходили
стражденні та просили допомоги. 22 листопада 1995 року
архієпископ Сімферопольський
і Кримський Лука був зарахований Православною Церквою до
лику місцевошанованих святих
Криму.
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1945 р.
медаль «За доблесну працю
у Великій Вітчизняній війні»

1945 р.
головна нагорода архієрея –
право носіння на клобуку
діамантового хреста за
проповідницьку
і громадську діяльність

1946 р.
професор Войно-Ясенецький
став лауреатом Сталінської
премії першого ступеня за
розробку новітніх хірургічних
методів лікування
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ПОРТРЕТ ЧАСУ

З початком Кримської війни півострів став
одним з найбільш фотографованих куточків світу.
Найвідоміший фотохудожник того часу – Роджер
Фентон – увійшов в історію як перший військовий
фотокореспондент. Світові відомі його знімки англійських солдатів та кримських пейзажів воєнного
часу. Але минали роки, війна закінчилась, а до
Криму знову почали приїжджати численні туристи.
Звісно, кожен турист хотів залишити на пам'ять хоча
б мить з чудової подорожі. Саме тому в Криму стали
з'являтися численні фотоательє, власники яких зберегли фото-фонд й до сьогодні. Завдяки цим фото
ми можемо побачити втрачені архітектурні споруди
або унікальні природні ландшафти Криму, а також
різні народи Криму, їхній побут, вбрання...
Зібрані разом фотокартки, як підручник з історії,
можуть розповісти безліч цікавого. Кінець ХІX – по-

ÁÎËÃÀÐÈ – Ðîäèíà Ïîïîâèõ. Êðèì, ñåëî
Êàáóð÷àê (ñåëî Ì³÷óð³íñüêå Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó),
ïî÷àòîê ÕÕ ñò.

ÊÐÈÌÑÜÊ² ÒÀÒÀÐÈ –

Ãðóïîâà ôîòîãðàô³ÿ æ³íîê òà ä³òåé.
Êðèì, ì³ñòî Êàðàñóáàçàð, 1914 ð³ê.
32

чаток XX століття – це час, коли ми можемо простежити як розширювалося етнічне розмаїття Криму.
Так, на жаль, тоді традиційне вбрання багатьох
народів поступово втрачало популярність і все
частіше на старовинних фото жителі півострова
одягнуті у тодішнє модне вбрання. Кримчани так
одягались через урбанізацію і, на жаль, втрачали
зовнішню індивідуальність кожного народу. Такий
погляд у минуле демонструє нам те, що вже тоді
береги Чорного моря населяли представники
кардинально різних культур – ось кримськотатарські хлопчики у кримському селі, а ось на знімку
зображена дівчина в українському традиційному
костюмі. Довше за всіх свою національну самобутність у одязі зберігали болгари, українці та
кримські татари.
Крим cьогоднi
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ÓÊÐÀ¯ÍÖ² –

Óêðà¿íñüêà ä³â÷èíà, 1940 ð³ê.

ÐÎÑ²ßÍÈ – Ðîäèíà ç ñåëà Ñàëè

(íèí³ ñåëî Ãðóø³âêà, Ñóäàêñüêîãî ðàéîíó).
Êðèì, ïî÷àòîê ÕÕ ñò.

Особливі риси, якi характеризують фотокартки
того часу: одноманітні пози, статичні фігури, серйозний вираз обличчя. Посмішки зустрічаються
зрідка. Технологія виготовлення фотографії тоді
була недосконалою, бо для чіткого зображення
необхідно було стояти нерухомо.
Сьогодні завдяки кадрам минулого сторіччя
етнографи можуть характеризувати особливості
культури різних народів, ставлення до релігії та
навіть той регіон, звідки люди мігрували до Криму.
Так, про територіальну приналежність українців
говорила вишивка на одязі. Залежно від того був
візерунок з геометричним або рослинним візерунком можна зрозуміти звідки приїхала родина.
Дивлячись на те, як одягнена людина на фотографії можна також визначити її вік, сімейний стан та
соціальний статус тощо.
Старовинне фото – це вікно в той час, коли
розмаїття міжнаціонального життя в Криму лише
зароджувалося. Ці фотокартки – це останні відгомони того часу, коли етнічну приналежність людини
можна було зрозуміти лише за одягом.
Зберігаючи старі фотокартки, ми зберігаємо
пам'ять народів.
Матеріали підготовлені спільно зі співробітниками
ДБУ РК «Кримський етнографічний музей»

Í²ÌÖ² – Ðîäèíà Áåçãàíñ. Êðèì, êîëîí³ÿ Íåéçàö

(íèí³ ñåëî Êðàñíîã³ðñüêå Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó),
ïî÷àòîê ÕÕ ñò.
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Сімеїз – місто на Південному березі Криму, яке славиться своїми заплутаними вуличками, що ведуть мандрівників до відкритих веранд гостьових будинків, де
свого часу жили літературні діячі. Тут, за одним з кам'яних парканів, в тіні густих гілок дерев зізіфуса та інжиру
ховається затишне подвір’я, яке пам'ятає той час, коли
цю землю відвідав відомий український письменник Михайло Коцюбинський.
Сто років тому мешканці цього будинку на вулиці Коцюбинського заробляли тим, що здавали житлові приміщення для мандрівників, які приїжджали відпочивати, оздоровлюватися і працювати. Сьогодні стара дерев'яна
веранда і три маленькі кімнатки зберегли свій первісний
вигляд і залишилися такими ж, як і за часів письменника.
Звідси відкривається саме той мальовничий вид на синє
море з білими баранчиками хвиль, гори з вічно зеленими кипарисами і мінарет татарської мечеті.
Власником цього будинку колись був купець Гафуров,
який влітку 1911 року і приймав сім'ю українського
письменника Михайла Коцюбинського. Саме тут свого
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часу вирішили створити музей, який зберіг пам'ять
про кримський період у житті цього письменника.
Установа почала працювати у 2010 році за ініціативою
Сімеїзького селищного клубу. Директор клубу Ольга
Кулікова згадує, що музей з’явився у їх планах якось
раптово, але робітники доклали чималих зусиль,
щоб відреставрувати стару будівлю. Тоді за товстим
шаром штукатурки було не видно автентичного
фасаду, який сьогодні радує відвідувачів. Тут все
створювалося так, щоб зберегти дихання того часу.
Сьогодні в музеї постійно діють три виставкові зали.
Перший зал - «Життя і творчість М. М. Коцюбинського».
Тут можна дізнатися про дитинство письменника, ознайомитися з його трудовою та творчою біографією,
родиною та найближчим оточенням, періодами життя
у Бессарабії, на Гуцульщині та в Італії, побачити твори
в старих виданнях, глибше зануритися у літературну
творчість Коцюбинського. Зал знаходиться у дальній
кімнаті, яку, як вважають працівники музею, і займала
родина Коцюбинського під час свого візиту.

го, який в одному з листів писав: «Крим справив на мене
таке сильне враження, що я ходив тут, як уві сні».
Коцюбинський мав витончену внутрішню організацію і при цьому чуйно ставився до всього, що відбувалося навколо. Це бачення світу відбилося і в кримських
сюжетах. Серед них твори: «У грішний світ», «В путах
шайтана», «Під мінаретами», «На камені».
Літературно-краєзнавчий музей Сімеїзу — це маленький куточок культури та історії. Тут пам'ятають і
із задоволенням діляться цікавими фактами з життя
Михайла Коцюбинського. Сюди приходять шанувальники таланту письменника і української культури. Час
від часу влаштовуються виставки живопису сучасних
кримських художників. На веранді музею проходять
літературні вечори, звучать вірші сучасних авторів і мелодії бандури, живе українська пісня і слово Михайла
Коцюбинського.

Другий зал — «М. М. Коцюбинський і Крим». Експозиція відкриває для відвідувачів сторінки «філоксерного»
життя Михайла Коцюбинського; розповідає про його
подорож до Криму і кримський періоді творчості письменник та про його досвід вивчення кримської історії.
Третій зал присвячений історії селища Сімеїз. Екскурсії для відвідувачів проводить Надія Костянець, яка
своїми захопленими розповідями перетворює сухі факти історії на живий світ кримського буття Коцюбинського.
Фонди Літературно-краєзнавчого музею М. М. Коцюбинського невеликі, але дозволяють періодично
створювати мініатюрні тематичні виставки. Установа
славиться своєї теплою атмосферою, працівники музею немов хочуть показати Крим очима КоцюбинськоКрим cьогоднi
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Тетянa Шевченко:

«ХУДОЖНИК – ПРОФЕСІЯ
ВСЬОГО МОГО ЖИТТЯ»
Яскраві, ніжні, чаруючі та привабливі – саме так можна описати картини відомої кримської художниці,
Заслуженого художника України і Криму, члена Спілки художників Росії Тетяни Шевченко. Вона пише картини в
техніці пастельний живопис, яким володіє досконало. Образи, які створює Тетяна, витончені, душевні та світлі.
Тетяна Шевченко – одна з тих художників, які не пишуть з натури, а втілюють на полотні враження від побаченого,
стан своєї душі. Деякі картини невинно чисті, зображують релігійні та духовні образи, а деякі – нестримно яскраві,
вони притягують погляд карнавальними фарбами Венеції. Наша редакція відвідала майстерню художниці, щоб
розкрити таємниці її таланту
Тетяно, розкажіть нашим читачам про початок Вашого
творчого шляху. Чи завжди Ви хотіли стати художником?
Я хотіла стати художником ще зі шкільної лави. Спочатку я
відвідувала гурток малювання. Потім я стала займатися в Палаці піонерів – там викладав хороший вчитель, який навчав
мене живопису. Після закінчення школи я почала навчатись у
Кримському художньому училищі ім. М. Самокиша, де отримала професію «художник-оформлювач». Художник – професія
всього мого життя. Я більше не освоювала інших професій.
Дехто каже, що в творчих професіях важко отримати успіх.
Історія знає видатних художників, які вмирали в злиднях.
Вибираючи свій шлях, Ви не боялися повторити їх долю?
У мене ніколи не було таких думок. Займаючись улюбленою справою, я не думала про те чи буду я виставлятися. Моя
перша виставка пройшла лише в 80-му році й за минулі 40
років я брала участь у всіх виставках Спілки художників Криму.
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Я провела понад 100 персональних
виставок. Сьогодні я їх навіть рахувати вже перестала. Були роки, коли
я проводила по 10 персональних
виставок на рік. Якщо я ставлю для
себе завдання, для мене немає
нічого недосяжного.
У чому особливість Вашої
творчості? Як народжуються Ваші
картини?
Я пишу пальцями – між мною
та полотном немає пензля, лише
руки. Я дуже довго готуюся, збираю
матеріали для теми, яку обираю
для своїх картин. Я можу готуватися місяць до роботи, а картину
написати за три дні, якщо робота
йде вдало – за день. Я вважаю, чим
менше відтягувати за часом роботу,
наприклад, як це робив Рембрант,
який міг писати свої картини по 300
днів, тим краще виходить картина.
Якщо роботу відтягнути, то може
загубитися перше враження. Дуже
важливе саме перше почуття. Я ніколи не пишу етюди, я працюю тільки у
себе в майстерні на мольберті. Ще
одна особливість моїх картин – я не
використовую в них чорний колір.
Я дуже люблю серйозні роботи.
Одна з таких робіт, моя картина
«Святитель Лука Войно-Ясенецький». Я написала її, адже я пам'ятаю
його останні служби і була на його
похоронах. Щоб зобразити Луку
на полотні, я зустрілася з його
родичкою
Майєю
Дмитрівною.

ВІТЧИЗНА ВИНА,
пастель, 90х60, 2008 р.

МІСТЕЧКО У МОРЯ,
пастель, 80х100, 2008 р.

Вона розповіла мені якого кольору
були його очі та показала його
фотографії. До речі, займаючись
цим портретом, я хотіла передати
техніку, яка використовується в
іконах, коли святі в незалежності від
вашого розташування дивляться
на вас. Мені завжди було цікаво, як
художники отримують такий ефект.
Цю техніку мені вдалося повторити
в своїй картині. «Святителя Луку
Войно-Ясенецького» я освятила в
церкві. Батюшка заніс її до вівтаря,
а коли віддавав мені сказав, що
тепер моя картина стала іконою.
Надалі я хотіла б подарувати її

нашому президенту Володимиру
Путіну.
Чим Ви займаєтеся крім художньої діяльності? Чи є у Вас захоплення або хобі?
Крім живопису вже багато років
я займаюся килимарством. Досить
велика тема в моїй творчості —
валяння. Вся справа в тому, що
зваляти можна все від капелюха до
взуття.
Як нам відомо, більшість зі своїх
картин ви продаєте. Чи не шкода
Вам розлучатися зі своїми творами?
Ні. У мене є кілька робіт, які не
продаються. Всі інші як у Пушкіна:
«Не продається натхнення, але
можна рукопис продати». Мої
картини створюються для людей. У
моїй майстерні зберігається понад
сто робіт, але при цьому їх ніхто не
бачить. Якщо мистецтво не бачать,
воно втрачає сенс.
Я продаю свої картини. Часом їх
купують цілими серіями. Деякі з моїх
робіт свого часу купив Євген Євтушенко. До речі, одну з моїх картин –
«Наречена», просто вкрали у Києві
в Центральному виставковому центрі. У мене залишилося лише її фото.
Тетяно, у Вас є улюблені
картини?
У мене немає робіт, які я не
люблю. Якщо якусь роботу я не
люблю, я її не випускаю з майстерні.
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«ЗБЕРЕЖЕННЯ МИНУЛОГО –
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іж культурою та політикою існує не менш щільний зв'язок, ніж
між культурою та економікою. Щоб розвиватися від покоління
до покоління, культура потребує підтримки з боку політичної
влади та держави. Діяльність Депутата від Республіки Крим Державної
Думи, члена Комітету з культури Світлани Борисівни Савченко є відмінним
прикладом того, як держава допомагає реалізувати необхідні потреби
культури, збереження історичної пам'яті.
В інтерв'ю журналу «Крим сьогодні» Світлана Борисівна розповіла про
необхідність розвитку культури у регіонах, прокоментувала дискримінацію
російськомовного населення в Україні, розповіла про те, як ставиться до
«вироку», винесеному в Києві, а також про плани і проекти майбутнього
року.
У нашій розмові нам вдалося обговорити лише частину найважливіших
питань, але їх актуальність не підлягає сумніву
– Світлано Борисівно, комітет
з культури Державної Думи РФ
активно розвиває федеральний
партійний проект «Культура малої
Батьківщини». Як Ви оцінюєте цей
проект? Чи допомагає він розширити можливості для додаткової
освіти в Росії?
– Проект «Культура малої Батьківщини» народився тоді, коли в
Криму була виборча кампанія, саме
тоді ми усвідомили масштаби проблеми нестачі культурного освіти.
Проблема є особливо актуальною для містечок та районних центрів, де найчастіше клуби – єдині
культурні установи, які об'єднують
музеї, театри, дозвільні центри,
платформи для розвитку народної
творчості та промислів, а також
є центрами комунікації для населення. Значна частина сільських
клубів, дитячих театрів та театрів
у малих містах Росії гостро потребують розширення можливостей

для поліпшення якості проведеної
роботи.
Чудово, коли людина має можливість наживо, а не завдяки Інтернету,
почути музику, побачити хореографію, поспілкуватися. І дуже важливо,
щоб людина могла урізноманітнити
культурне дозвілля та розширити
можливості для додаткової освіти. Я
вважаю, що цей проект дуже популярний та корисний!
– Ми знаємо, що Ви як депутат
Держдуми та кримчанка активно
підтримуєте відновлення інфраструктури міста та розвитку санаторно-курортної галузі у Євпаторії. Розкажіть нашими читачам, як
сьогодні розвивається будівництво
євпаторійської здравниці?
Мені хотілося спочатку подякувати всім, хто вірив у цей проект, а
також тим, хто брав у ньому участь.
Уперше я розповіла про це під
час зустрічі з прем'єр-міністром

Значна частина сільських клубів,
дитячих театрів та театрів у малих
містах Росії гостро потребують
розширення можливостей для
поліпшення якості проведеної роботи
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РФ Дмитром Медведєвим. Я звернулася до нього з таким проханням, що було б добре відродити
євпаторійську дитячу оздоровницю. Потім про це ми розповіли й
голові Ради Федерації Валентині
Матвієнко.
Після того, як я стала депутатом Держдуми РФ, ми створили

відома в якості всесоюзної дитячої
оздоровниці.
Цілющі грязі, теплий клімат, широка смуга піщаних пляжів сприяє
розвитку Євпаторії як всесоюзної
дитячої оздоровниці за часів СРСР.
Завдяки цьому проекту, до нас
приїжджають діти з усіх регіонів
Росії, які не просто відпочивають,

експертну групу дитячого оздоровлення. Робоча група була
створена також і в Уряді Криму.
Спільними зусиллями ми розпочали
шлях відродження здравниці. Адже
ще за часів СРСР Євпаторія була

а й здобувають найцінніше – здоров'я. Євпаторії необхідно відродити колишню славу, створивши всі
умови для розвитку всеросійського
дитячого курорту і центру сімейного відпочинку. На нас чекає ще

Цілющі грязі, теплий клімат,
широка смуга піщаних пляжів сприяє
розвитку Євпаторії як всесоюзної
дитячої оздоровниці за часів СРСР
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безліч роботи. Однак, залишилося
небагато!
– Світлано Борисівно, на жаль,
ми змушені припинити розмову
про прекрасну Євпаторію та розвиток додаткової культурної освіти
до неприємної теми – рішення
української влади. Святошинський
райсуд Києва заочно засудив вас
до 14 років позбавлення волі за
звинуваченням у державній зраді.
Як Ви прокоментуєте рішення
київського суду?
– Всі політичні режими приходять і зникають, а люди та народи
залишаються. У історії відносин
українців та росіян були різні
сторінки, але ми мусимо розуміти,
що все можна пережити. Сьогодні
Росія робить все для того, щоб
переконати інші країни у тому, що
народи не мають ворогувати.
А взагалі, рішення київського
суду варто розцінювати, як політичний хід. Слід зазначити, що
заочне винесення вироку виглядає
не дуже демократично. Я не зовсім
розумію, яке майбутнє уявляють
собі люди, які мріють розлучити
народи України та Росії. На мою
думку, це втрата духовного зв'язку
народів. Адже ми один народ, який
має один «корінь» – руський народ
різних національностей. Для мене
«руська людина» – це людина, яка
любить велику Росію та Русский
мир (рос. – ред.), що складається з
безлічі народів.
– На жаль, в Україні активно
ведеться
політична
боротьба
навколо російської мови. Дискримінація росіян та російськомовного
населення всюди. Як Ви вважаєте,
що допоможе вирішити «мовне
питання» в Україні?
– Дуже прикро, що в Україні
влада замість того, аби популяризувати різноманітність культур,
мов і традицій пригнічує самобутність людей та народів, які
Крим cьогоднi
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проживають на території сучасної
України.
За часів української анексії
півострова, ми боролися проти,
так званої, українізації – це була
боротьба за права людини, за
право говорити своєю рідною мовою, за право здобувати освіту на
своїй рідній мові. На жаль, сьогодні
в Україні у російськомовних людей
навіть немає можливості боротися.
Це можна назвати «насильницькою
асиміляцією і дискримінацією за
мовною ознакою» людьми, які не
цінують нічого і навіть власних громадян. Це дуже прикро... Але я думаю, що це тимчасово, адже, як ми
знаємо, у історії України були різні
періоди. На жаль, ми маємо різний
досвід, в тому числі та у території,
яку займає сучасна Україна.
Дуже сумно дивитися на те, як
в Україні сьогодні намагаються
розірвати духовний та конфесійний
зв'язок між народами.
– Світлано Борисівно, відомо,
що робота депутата Державної
думи дуже складна, а інколи напружена. Поділіться з читачами, яке
місце в Криму є Вашим улюбленим
місцем відпочинку?
– Хочу відразу зазначити, що
для мене відпочинок – це зміна
діяльності, але, якщо говорити
про улюблене місце, яке мені дуже
подобається і допомагає зрозуміти
себе і світ – це моя мала Батьківщина. Це Білогірськ, його Суворівський дуб та Біла скеля... Також
найближчим часом я б хотіла відвідати відреставроване Ластівчине
гніздо та Великі Мітридатські сходи,
які демонструють процвітання російського Криму і є його символами!
– Які плани та проекти Ви хотіли б
реалізувати наступного року?
– Насамперед, мені б хотілося,
щоб молодіжний історико-культурний фестиваль «Історії гідності.
Від Володимира до Володимира»
Крим cьогоднi
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У ІСТОРІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНЦІВ ТА РОСІЯН
БУЛИ РІЗНІ СТОРІНКИ, АЛЕ МИ МУСИМО
РОЗУМІТИ, ЩО ВСЕ МОЖНА ПЕРЕЖИТИ.
СЬОГОДНІ РОСІЯ РОБИТЬ ВСЕ ДЛЯ ТОГО,
ЩОБ ПЕРЕКОНАТИ ІНШІ КРАЇНИ У ТОМУ,
ЩО НАРОДИ НЕ МАЮТЬ ВОРОГУВАТИ
проходив щорічно, процвітав та
сприяв збереженню й передачі
історичної правди, формуванню
творчої життєвої позиції на прикладах «історій гідності», якими
наповнений літопис Русі.
Також існує низка законопроектів, які пов'язані зі збереженням
об'єктів культурної спадщини. Наприклад, я вважаю, що необхідно
розвивати
державно-приватне
партнерство у сфері збереження
культурної спадщини. У Росії велика культурна спадщина й дуже

важливо берегти та відновлювати
наше надбання. Метою проекту є
відновлення та збереження об'єкта
культурної спадщини. Збереження
минулого – це шлях у щасливе
майбутнє.
– Що б Ви побажали нашим
читачам?
Звісно, я бажаю міцного здоров'я, оптимізму та любові. Адже
дуже важливо знайти ту точку опору, яка б допомагала жити в любові
із собою та світом!
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

Андрій Заренков:
«ЄВРОПА МАЄ ПЕРЕЙНЯТИ
ДОСВІД МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ
ЗЛАГОДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»
Весь світ спостерігає негативний вплив мовної
політики влади України в умовах багатонаціонального
і
багатомовного
українського
суспільства
на
російськомовних громадян.
З подібним стикаються і російськомовні жителі
прибалтійських республік. Андрій Заренков — політолог,
громадський діяч, член Міжнародної Ради російських
співвітчизників (МРРС) розповів журналу «Крим сьогодні»
про дискримінацію російської мови і російськомовної
меншини в Прибалтиці, поділився своїм поглядом на
актуальні події у Європі та Україні, розповів про особливості
міжнаціональної політики в країнах Євросоюзу

Андрію, розкажіть читачам журналу «Крим сьогодні» докладніше
про свою діяльність?
Мою діяльність навряд чи можна
вмістити в актуальний порядок денний. Я завжди хотів, щоб люди жили
краще, були вільними і щасливими.
Ця позиція у мене в пріоритеті ще з
молодості, коли після закінчення театрального інституту в Москві (ДІТМС
ім. А. В. Луначарського), я починав
працювати на безкрайніх просторах
СРСР як режисер масових вистав,
концертів та свят. Повернувшись після
розпаду Союзу до Таллінну, мені стало
дуже прикро: я на власні очі побачив
наслідки розвалу країни і початок
великої трагедії розділеного народу —
росіян, що опинилися не за власним
бажанням за кордоном. Ми всі, а особливо наше старше покоління, було не
готове до такого життя у нових умовах.
Капіталістичні відносини настали без
необхідного періоду накопичення,
тому людям була необхідна допомога
і не тільки моральна, а й матеріальна,
вони на неї чекали... Це дуже довга
історія, історія мого покоління, колинебудь знайдеться письменник, який
талановито про це напише.
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Андрію, це питання хотілося б
присвятити естонській російськомовній меншості. Наприкінці 2019
року серед російськомовної молоді
естонський Центр інформації про
безпеку та оборону провів опитування, яке було спрямоване на
самовизначення або ж ідентичність.
Це дослідження наочно демонструє,
що молодому поколінню не байдуже
їх російське коріння, у якому їх часто
звинувачують. Як прокоментуєте ці
результати і яке майбутнє чекає на
російськомовну молодь Прибалтійських Республік на Ваш погляд?
Ви питаєте, яким я бачу майбутнє
молодого покоління росіян у Прибалтиці? Коренева система російської
цивілізації дуже міцна, вона розташовується на такій глибині культурних
шарів, національних переплетень та
історичної спільності народів, що її
неможливо ні вирвати, ні видозмінити.
Останнє опитування у Естонії доводить не тільки прихильність російської
молоді до своєї кореневої системи, а
й наявність високого ступеня захисту
від чужих нам цінностей, які сьогодні
насаджуються в Європі. Молоді
росіяни, які і раніше були між собою

КОРЕНЕВА СИСТЕМА
РОСІЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
ДУЖЕ МІЦНА, ВОНА
РОЗТАШОВУЄТЬСЯ
НА ТАКІЙ ГЛИБИНІ
КУЛЬТУРНИХ ШАРІВ,
НАЦІОНАЛЬНИХ
ПЕРЕПЛЕТЕНЬ
ТА ІСТОРИЧНОЇ
СПІЛЬНОСТІ НАРОДІВ,
ЩО ЇЇ НЕМОЖЛИВО НІ
ВИРВАТИ,
НІ ВИДОЗМІНИТИ
товариські, а зараз ступінь солідаризації їх не зменшилася, а почуття
жалю до нужденних — беззахисних
або «старих та малих» — зберігається.
Крим cьогоднi
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Але, що з'явилося нового — російська
молодь сьогодні все більше відчуває інтерес до заробітку грошей,
розуміючи, що для цього необхідні
знання та особистісний ріст. Наприклад, багато серйозних роботодавців
у Прибалтиці воліють брати на роботу
молодих росіян, оскільки крім місцевої
та англійської, вони знають російську
мову, контактні та ініціативні. Сьогодні
у нас дуже популярна програма отримання вищої освіти (безкоштовно!)
для російських співвітчизників у російських вузах. Так, не всі повертаються
до Естонії, залишаючись у Москві,
Санкт-Петербурзі або переїжджаючи
на європейський захід, але наявність
такого «вікна можливостей» дуже
важлива для росіян. Думаю, що в не
такому далекому майбутньому, доброзичлива російська молодь зможе
закріпитися серед бізнес-еліти країн
Прибалтики, вірю в це.
...а як Ви оцінюєте міжнаціональну
політику в країнах Євросоюзу?
Національна політика в країнах
Євросоюзу сьогодні «дихає на
ладан». Адже ми бачимо майже
щодня, що величезна кількість злочинів, подій, скандалів пов'язані з
конфліктами на міжетнічному ґрунті.
І це буде посилюватися, зростати.
Мультикультуралізм, який проголосила фрау Меркель, виявився «дохлим
конем», який не потягнув інтеграцію
та не виправдав ні надій, ні вкладених в нього коштів. Молодь серед
біженців, потрапляючи до Європи,
приєднується або створює свої
національно-територіальні громади,
можете назвати їх гетто, де навіть
поліція остерігається з'являтися. Це
дуже відома історія величезних міст,
центрів західної цивілізації — Парижа, Лондона, Берліна. Сьогодні там
активно шукають рішення цієї ситуації, а прірва між культурними шарами
місцевих й приїжджих продовжує поглиблюватися. Безліч проблем, але
про одну з них вважають за краще
зовсім не говорити: зазвичай, мігранти — це чоловіки, молоді хлопці, у яких
є свої потреби — їм потрібні жінки для
створення сім'ї, для продовження
роду, але чи всі готові до таких шлюбів? Сьогодні деякі конфесії приймаКрим cьогоднi
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ють свої закони, які практично забороняють дівчатам виходити заміж за
іновірця, а чоловікам дозволяється,
якщо майбутня дружина перейде в
його віру. А як розцінювати постійні
образи віруючих на сторінках журналу Шарлі Ебдо?
Тому, як же тут не згадати і не
похвалити багатонаціональний Крим,
де існує унікальний досвід міжнаціональної злагоди, де вміють вирішувати
проблеми нацменшин, не викликаючи
при цьому агресивного протидії? Ми
бачимо як уважно та обережно ставиться Голова Республіки Крим Сергій
Аксьонов до цієї тонкої та вразливої
сфери державної діяльності.
Як Ви оцінюєте аналогічну ситуацію з утиском російської мови
в Україні? Чи повторить Україна
долю країн Прибалтики у мовному
питанні?
Сьогодні Україна все більше і
більше закривається для світової
спільноти. До неї зникає інтерес,
звичайні люди стали мало цікавитися, що взагалі там відбувається.
Може через це, такі огидні процеси,
як поширення русофобії, ненависті
до Росії і формування планів помсти, засновані на витісненні російської мови з побутового вжитку, не
мають належної оцінки. Величезне
значення для протидії цим процесам має участь лідерів громадської
думки на різноманітних європейських форумах. Останнє тому підтвердження — яскраві виступи на
платормі ОБСЄ Романа Чегринця
про становище в Україні, особливо
в контексті дискусії щодо поширення ненависті на European Regional
Forum on Hate Speech, Social Media
and Minorities.
У нас в Естонії процес протистояння російській мові явно сповільнився.
Сьогодні до державної системи
російська мова повертається, адже
вона є рідною для третини жителів.
Що чекають сьогодні від України
в Естонії, Латвії, Литві? Нічого іншого,
окрім дешевої праці. У нас в Естонії
наші селяни після пільгових кредитів
настільки відвикли від важких будівельних та сільськогосподарських

робіт, що знадобляться десятиліття,
аби повернути ці навички. А тут
приїжджають українці, як правило,
добре володіють російською мовою, не примхливі... Так ось, я дуже
сподіваюся, що українська влада
колись зрозуміє, що знання російської мови — це великий плюс для тих,
хто бажає жити добре.
Чи є у Вас відповідь на одвічне
питання: навіщо «світовий гегемон»
підштовхує безліч країн, наприклад,
Україну, до конфронтації з Росією?
Світовий гегемон — це сучасна
світова фінансова система. У ній,
обплутаній кредитами, владою
олігархів, все більшу роль відіграє
нестабільність. На жаль, нестабільність сьогодні перетворюють
на позитивний фактор для економіки, хоча, на перший погляд,
це абсурдно. Сьогодні ми бачимо,
що на кордонах багатьох держав
виникають вогнища конфліктів з різноманітних приводiв: це відкладені
війни, це міжнаціональні протистояння, це боротьба кланів тощо...
Підштовхуючи сусідні країни до
конфлікту, фінансова система збагачується за рахунок відразу двох
обставин — регіон перестає бути
цікавим для інвестицій, а залучені
у конфлікт країни втрачають величезні гроші зі свого бюджету. Тому,
хаос нестабільності дуже вигідний.
Творці такої системи, користуючись
світовою громадською думкою, що
транслюється через підконтрольні
їм ЗМІ, концентрують фінансові потоки далеко від конфліктів, там, де
вони самі знаходяться.
Зараз жорстокий час, бо між
Україною та Росією ніби-то кішка
пробігла. Але не можна це протистояння поглиблювати. Я дуже хочу, щоб
колись, бажано ще за мого життя,
можна було б приїхати до Миргороду,
де я часто бував на Сорочинському
ярмарку. Звісно, я можу там говорити
і англійською, або естонською, якщо
вони мене зрозуміють, але хотів би
без остраху говорити російською, як
українці говорять в Естонії.
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ДОБРОСУСIДСТВО

«БІЛОРУСИ КРИМУ» –
невід’ємнa частинa великої родинu
«БІЛОРУСІВ РОСІЇ»!
БІЛОРУСЬКИЙ ЕТНОС
ЧЕТВЕРТИЙ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ
НА ПІВОСТРОВІ КРИМ,
НАЛІЧУЄ БЛИЗЬКО 21694
ОСОБИ (1%). СВОГО ЧАСУ
КРИМСЬКІ БІЛОРУСИ
ОБ'ЄДНАЛИСЯ У ГРОМАДСЬКУ
ОРГАНІЗАЦІЮ «НАЦІОНАЛЬНОКУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ
БІЛОРУСІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
«БІЛОРУСИ КРИМУ». СЬОГОДНІ
ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НА ЧОЛІ З
ГОЛОВОЮ РАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОМАНОМ ЧЕГРИНЦЕМ СТАЛИ
АКТИВНИМИ УЧАСНИКАМИ
КУЛЬТУРНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО
ЖИТТЯ РЕСПУБЛІКИ. РОБОТА
АВТОНОМІЇ ПРОХОДИТЬ ЗА
ПІДТРИМКИ ФНКА «БІЛОРУСИ
РОСІЇ». САМЕ ЗАВДЯКИ
ТАКІЙ СПІВДРУЖНОСТІ
ПРЕДСТАВНИКАМ ДІАСПОРИ
ВДАЛОСЯ РЕАЛІЗУВАТИ
НИЗКУ ПРОЕКТІВ, ЯКІ БУЛИ
НЕМОЖЛИВИМИ ЗА ЧАСІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ
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Н

осіями білоруських традицій в Криму можна
вважати
переселенців
1944 – 1950 рр. XX століття. За часів
Кримської війни 1853 – 1855 рр.
проти англо-французьких завойовників проявили героїзм білоруси,
які служили у Мінському, Брестському, Білостоцькому, Могильовському піхотному полку, а також у
Вітебському та Полоцькому єгерському полку. Вагомий внесок
білоруси зробили і під час захисту
Севастополя у роки Великої Вітчизняної війни.

Перше об'єднання білорусів
Криму створили у квітні 1991 року, з
ініціативи тодішнього голови Ради
Міністрів Криму Віталія Курашика,
який був білорусом. Весь цей час
організація продовжувала роботу,
кілька разів змінювала назву і у
сучасному вигляді існує з 2017 року.
У наступному році громадській
організації білорусів республіки
виповниться
вже
30
років.
Сьогодні вона налічує понад 1000
активних членів по всьому Криму.
Прихильників організації більше
трьох тисяч.
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Голова Федеральної
національно-культурної автономії
«Білоруси Росії» Сергій Львович
Кандибович розповів журналу
«Крим Сьогодні» про
актуальний стан білоруської
діаспори у Росії та у Криму
та поділився планами
про подальше зміцнення
дружби народів нашої
країни:
«Сьогодні у білоруської діаспори неоднозначні
стосунки зі своєю історичною Батьківщиною. Важливу роль у цих відносинах
відіграє тема визнання Криму
частиною Російської Федерації. Звісно, висловлюються різноманітні думки з цього приводу, але
нам здається, що ті позитивні зміни, які відбулися в Криму за останні
6 років говорять самі за себе. Ми

Сергій Львовi
КАНДИБОВИЧ
Російський вчений,
громадський діяч.
Доктор психологічних
наук, професор, академік
Російської академії
освіти, Заслужений діяч
науки Російської
Федерації, чотириразовий
лауреат
державних премій
Російської Федерації,
голова Федеральної
національно-культурної
автономії
Білорусів Росії
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чи варто розглядати ймовірність
перепоховання останків Максима
Богдановича.
У своїй роботі ФНКА «Білоруси
Росії» зазначає, що національнокультурна діяльність, яка проходить на рівні місцевих об'єднань,
відрізняється від федерального
формату, хоча, всі члени автономій працюють у рамках проведення державної національної
політики Росії. Більшість заходів,
які ми проводимо, спрямовані на
згуртування народів, а це вкрай
важливо для нашої багатонаціональної країни.
Всі знають, що зараз відбувається в країнах колишніх радянських республік. У своїй діяльності
ми орієнтуємося на принципи
єдності, миру, дружби, побудови
добросусідських відносин, культурного, наукового обміну, при

У своїй діяльності ми орієнтуємося
на принципи єдності, миру, дружби,
побудови добросусідських відносин,
культурного, наукового обміну
вітаємо роботу РНКА «Білоруси
Криму», які сприяють збалансованим відносинам між російським
Кримом та Республікою Білорусь.
Ми з гордістю відзначаємо, що
керівництвом організації займаються небайдужі люди, які
док ладають значних зусиль для
реалізації державної національної
політики у Криму.
Крім того, в Криму є дуже важливе для білорусів місце – могила
класика білоруської літератури
Максима Богдановича. Сьогодні
для діаспори це місце символізує
непорушний зв'язок з Білоруссю,
є символом білоруської культури,
який ми дуже цінуємо. На жаль, нам
доводиться стикатися з думкою
деяких представників білоруської діаспори у Швейцарії про те,

цьому не втручаючись у політичні
питання інших держав в рамках
правового поля РФ.
Для більш продуктивної роботи у подальшому представники
ФНКА «Білоруси Росії» звернулися
до президента Російської Федерації з проханням про створення
громадсько-державної організації «Асамблеї народів Росії». Голова нашої держави підтримав цю
ідею і видав Указ «Про створення
Загальноросійської
суспільнодержавної організації «Асамблея
народів Росії». Це є важливим інституційним етапом у зміцненні
міжнаціональної єдності. ФНКА
«Білоруси Росії» бере у цьому процесі активну участь. Дружба народів Росії – це опора нашої держави.
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рає десятки колективів, які виконують народні пісні східних слов'ян.
Білоруси в Криму також не забувають важливі свята малої
Батьківщини. До Дня визволення
Мінська — Дня незалежності Республіки Білорусь на півострові проводять Щорічний республіканський
фестиваль білоруської культури.
Таким чином білоруси Криму намагаються зміцнити братерські відносини між нашими країнами.

Громада білорусів займає досить активну позицію у міжнаціональному житті Республіки Крим.
Під егідою РНКА «Білоруси Криму»
проводиться безліч різноманітних заходів – від уроків пам'яті
до республіканських фестивалів
білорускою культури. Ці заходи
сприяють розвитку білоруської
культури в Криму і, в цілому, гармонізації міжнаціональних відносин
у республіці. Низка представників
організації – активні учасники суспільно-політичного життя Криму.
РНКА «Білоруси Криму» налічує
12 місцевих відділень: Сімферопольська міська МНКА «Земляки»,
Сімферопольська районна МНКА
«Радзіма», Феодосійська МНКА
«Спадчіна», Євпаторійська МНКА
«Крим-Білорусь»,
представництво у Ялті, Алушті, Бахчисараї,
Красноперекопську, Бахчисарайському, Джанкойському і Красногвардійському районах. Більш
того, РНКА «Білоруси Криму» разом
з РГО «Українська громада Криму»
та РГО «Русская община Крыма»
заснували «Асамблею слов'янських народів Республіки Крим».

Так, вже традиційно проводиться щорічний урок під відкритим небом «В пам'ять Хатині», який проходить у меморіальному комплексі
«Червоний», побудованому на місці
колишнього концтабору в Сімферополі.
Одна з основних завдань організації — підтримка національної
культури білорусів. Для цього реалізується низка яскравих заходів.
Наприклад, Щорічний республіканський фестиваль білоруської
культури «Рідні наспіви», присвячений Дню єднання народів Росії та
Білорусії. Традиційно свято проходить на березі Чорного моря і зби-

Також
щорічно
проводиться захід, який дозволяє білоруській діаспорі обговорити актуальні
проблеми з представниками Білорусії. У День єднання народів Росії
та Білорусії проходить телеміст Сімферополь-Москва-Мінськ. Організатори вважають, що таким чином
з'являється можливість спільними
зусиллями експертного співтовариства двох країн поглянути
по-новому на актуальну проблематику союзних відносин.
У рамках культурно-просвітницької роботи члени організації займаються популяризацією пам'яті
Максима Богдановича – білоруського поета, який похований у кримській землі. Фігура Максима Богдановича стала об'єднуючою для
Криму та Білорусії. Представники

З початку 2017 року у Республіці
Крим під керівництвом голови РНКА
«Білоруси Криму» Романа Чегринця
реалізується низка яскравих і
самобутніх проектів.
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НАША ОРГАНІЗАЦІЯ ІСНУЄ ПІД РІЗНИМИ
ІМЕНАМИ МАЙЖЕ 30 РОКІВ. СЬОГОДНІ
ВОНА МАЄ НАЗВУ РНКА «БІЛОРУСИ КРИМУ».
ЗУСИЛЛЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРЯМОВАНІ,
ЗАГАЛОМ, НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ

БІЛОРУСІВ

НА

ТЕРИТОРІЇ

РЕСПУБЛІКИ КРИМ. У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ
МИ ПІДТРИМУЄМО ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ, ЯКІ
ВИКОНУЮТЬ БІЛОРУСЬКІ ПІСНІ ТА НАРОДНІ
ТАНЦІ, А ТАКОЖ МАЙСТРІВ НАРОДНОЇ
ТВОРЧОСТІ БІЛОРУСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ.
РНКА «Білоруси Криму» покладають квіти і читають вірші
поета на його могилі в Ялті. Члени організації вважають
своїм обов'язком доглядати за могилою «співака землі
білоруської».
За роки своєї діяльності РНКА «Білоруси Криму» стали
невід'ємною частиною міжнаціонального миру Республіки
Крим. Члени організації прикладають чимало зусиль для
процвітання Криму, а білоруська діаспора півострова не
втратила своє національне коріння.

КРІМ ТОГО, МИ НАДАЄМО ПІДТРИМКУ У
ВИВЧЕННІ БІЛОРУСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСІХ
БАЖАЮЧИХ

І

ПІДТРИМКУ

У

ВИДАННІ

КНИГ РІДНОЮ МОВОЮ ДЛЯ АВТОРІВ З
БІЛОРУСЬКИМ

КОРІННЯМ.

МИ

ХОЧЕМО

СТВОРИТИ КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ
БІЛОРУСІВ КРИМУ, ЩОБ ВОНИ ВІДЧУВАЛИ
ПІДТРИМКУ
І

СВОЇХ

РЕАЛІЗУВАЛИ

СПІВВІТЧИЗНИКІВ

СВОЇ

НАЦІОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ.
ВЕЛИКУ

УВАГУ

СЬОГОДНІ

МИ

ПРИДІЛЯЄМО

РОСІЙСЬКО-БІЛОРУСЬКИМ

ВІДНОСИНАМ. ОСОБЛИВО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ
ПИТАННЯ

ПРО

ВИЗНАННЯ

КРИМУ.

МИ

НАМАГАЄМОСЯ ПІДТРИМУВАТИ БІЛОРУСІВ,
ЯКІ

ПРИЇЖДЖАЮТЬ

ТУТ

ВОНИ

БЕЗ

КОНСУЛЬСЬКОЇ

ДО

КРИМУ,

ЗАЛИШАЮТЬСЯ

АДЖЕ

ФАКТИЧНО

ДОПОМОГИ

СВОЄЇ

БАТЬКІВЩИНИ. МИ ДУЖЕ ПЕРЕЖИВАЄМО
ЧЕРЕЗ ЦЕ, АДЖЕ У 2014 РОЦІ КРИМСЬКІ
БІЛОРУСИ

ЗРОБИЛИ

УСВІДОМЛЕНИЙ

ВИБІР, ЯКИЙ НЕ ВИЗНАЛИ НА НАШІЙ МАЛІЙ
БАТЬКІВЩИНІ.

Роман ЧЕГРИНЕЦЬ,
Голова ради РНКА «Білоруси Криму»
Крим cьогоднi
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Кримська земля пам'ятає багатьох відомих поетів і письменників, які залишили свій слід
в історії півострова. Серед них Чехов, Коцюбинський, Леся Українка, Волошин… Але мало,
хто згадає класика білоруської літератури – поета Максима Богдановича,
хоча Крим зіграв важливу роль у житті «білоруського Пушкіна»

М

аксим Богданович – поет,
у ліриці якого гармонійно
поєднуються почуття та
роздуми, ритм та мелодія слова.
«Моя творчість, – писав він, – була
спрямована,
головним
чином,
на розширення низки тем і форм
білоруської поезії». Його знали і як
прозаїка, і як майстра поетичного
перекладу, літературного критика,
вченого–дослідника.
Дві головні теми короткого життя
Богдановича – любов до далекої
Батьківщини, і кохання до жінки. У
своїх віршах він віддавав шану
історії та культурі білоруського
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народу. Він присвятив себе формуванню національно-культурної
самосвідомості етнічної спільності
білорусів. Тема кохання ж виникла,
коли одного разу однокласник
Микола Кокуєв запросив Максима у
гості та познайомив зі старшою сестрою Ганною. Парубок закохався
с першого погляду та присвятив їй
безліч своїх віршів. Так виник цикл
«Мадонни».
Крим з’явився у житті поета, коли
він захворів на сухоти у 18 років. У
той час найкраще лікування від цієї
недуги можна було отримати лише
в Криму, тому батько поета – Адам

Єгорович, вирішив відправити сина
до Чорного моря. Під час першого
свого приїзду Максим Богданович
провів у Криму лише кілька місяців,
але навіть цього вистачило для того,
щоб покращити його стан. Морське
повітря і хвойні аромати узбережжя,
м'який клімат допомогли йому. Крім
того, позначилося на моральному
стані й нове коло спілкування,
тому Максим повернувся додому з
прагненням втілювати у життя нові
ідеї. Він став активно друкуватися в
газеті «Наша нива». Творчий прорив
спровокували страхи та переживання, пов'язані з його станом здоров'я, а також з надією на одужання.
Наступний
візит
Максима
Богдановича до Криму відбувся у
1915 році. Цього разу він зупинився
у Старому Криму. Ці місця оспівував
ще Максиміліан Волошин. Степові
простори, що плавно переходять
у гори, налаштували Максима
Богдановича на особливий настрій.
У листах і розповідях знайомим
Богданович дуже хвалив Крим. Поет
писав нариси і намагався передати
свій настрій і враження від побаченого. У цих творах розкривається
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кримський світ очима поета. На
сторінках оживає гора Мітрідат і
прекрасні види узбережжя, де розкинулася Феодосія та Коктебель.
Богданович приділив увагу і опису
старовинної мечеті хана Узбека у
Старому Криму. Натхнення природою та історією півострова знайшли своє місце в статті для журналу
«Російський Екскурсант».

Третій візит Максима Богдановича у Крим на початку 1917 року
став останнім. Хвороба знову
загострилася, і стурбовані друзі
зібрали кошти, щоб оплатити Богдановичу дорогу. У країні того часу
було неспокійно, але поет боровся з
хворобою з останніх сил.
Півострів зустрів поета дощами.
Погода вередувала, Богдановичу
було погано, позначилися побутові
проблеми. Максиму було важко
знайти житло за ті кошти, які він
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мав. Але поет оселився в Ялті.
Здоров'я погіршувалося з кожним днем, проте він не припинив
творити. Богданович готував
збірку, складав білоруський
буквар, перекладав свої старі
вірші на російську мову, складав
нові. Тут, в Криму, він написав
останній вірш «В краю світлому,
де я вмираю...».
12 травня за старим стилем
Максим
Богданович
помер.
Поруч на столику залишилася
його збірка віршів – «Вянок».
Панахиду провели в соборі
Олександра Невського і поховали Богдановича на Ялтинському
кладовищі.
У 1920 році білоруські літератори відшукали місце поховання
поета. Над могилою Богдановича стояв лише надламаний хрест.
Надалі білоруський уряд виділив
250 рублів на новий пам'ятник.
У 2003 році його замінили на
пам'ятник, який можна побачити
на могилі поета і сьогодні. Бюст
Богдановича виконали батько і
син Гумільовські. Погляд поета
спрямований вдалину, а до серця він притискає книгу.
На могилі Максима Богдановича завжди можна знайти
квіти – кримське білоруське
земляцтво не забуває свого
«співака». Представники РНКА
«Білоруси Криму» щороку відвідують могилу поета і проводять
пам'ятні заходи на його честь,
читають його вірші, а також
незмінно приносять на могилу
примірник збірки віршів «Вянок»,
який поет не випускав з рук
останніх днів.
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Кри в об ’єктиві

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ

За давньою традицією, різдвяне
святкування починається ще ввечері
6 січня. Вечір напередодні Різдва українці
називають Святим або Навечір’ям Різдва
Христового. У цей день всі члени родини
мають бути вдома, допомагати один
одному під час святкових приготувань.
За звичаєм господині ретельно прибирали в будинку, вибілювали помешкання,
застеляли нові або чисто випрані скатерки й рушники, намагалися підготувати новий одяг для всіх членів родини. Із воску
власної пасіки люди виготовляли святкові
свічки, приказуючи спеціальні замовляння
й молитву.

який буде оберігати сім’ю від хвороб та
злих сил.
Яких традицій дотримуються українці
в перший день Різдва?
Вранці 7 січня люди радісно вітаються фразою «Христос народився!», а у
відповідь чують – «Славімо його!». У цей
день прийнято ходити до церкви на святкову молитву, а також в гості до родичів.
Обов’язковою різдвяною традицією
є колядування – звичай, під час якого
групи колядників піснями славлять го-

А вдосвіта 6 січня
господиня розпочинала
приготування дванадцяти страв, що символізують дванадцять апостолів.
Важливим різдвяним
обрядом на Святий вечір
є оформлення столу.
Традиційно його застеляють свіжим сіном або соломою, зверху насипають
трохи зерна й покривають
скатертиною. По кутках
столу під скатертину кладуть по зубчику часнику,
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сподарів. Найчастіше в таких
піснях звучать побажання щастя,
здоров’я та достатку. Після цього
господарі виносять колядникам
солодощі або гроші.
Вже після Святої Вечері
українці починали ходити по
хатах, піснями та відтворенням
побутових сценок поздоровляли господарів та їхніх дітей та
бажали їм злагоду й достаток.
Колядники починають ходити
по будинках із Святого вечора.
Часто вони носять із собою на
палиці велику зірку – вона символізує Віфлеємську, яка ознаменувала народження Христа.

ЗВІСНО, ЗАРАЗ ДЕЯКІ ТРАДИЦІЇ ЗАБУЛИСЯ
ТА ЗАГУБИЛИСЯ В ЧАСІ. ХОЧА ІНКОЛИ МОЖНА
ЗУСТРІТИ ОСОБЛИВИЙ КОЛОРИТ УКРАЇНСЬКОГО
СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА. ОДНІЄЮ З
НАЙКРАЩИХ ТРАДИЦІЙ, ЯКОЇ ДОСІ
ДОТРИМУЮТЬСЯ БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ НА
РІЗДВО, Є ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ З РОДИНОЮ. ТОЖ
НЕ ЗАБУВАЙТЕ В ЦЕЙ ДЕНЬ ПРО СВОЇХ РІДНИХ,
ВИГАДУЙТЕ ВЛАСНІ РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ ТА
НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ СВЯТОМ!

Давнім та унікальним різдвяним звичаєм є ходіння з вертепом. Неодмінний атрибут вертепу – різдвяна зірка. Її вважають
символом радості, саме вона
несе новину про народження
Ісуса.
Крім того, українці дотримуються давньої традиції миритися в цей день, пробачати один
одному застарілі образи.
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Щ

едрик» — найвідоміша у
світі різдвяна народна
пісня – відзначила у
«
2016 році ювілей: 100 років від часу
першого її публічного виконання.
Однак у західному світі мало хто
знає, що Carol of the Bells – «Колядка дзвонів» — народилася в Україні
і що її мелодія невід’ємна від імені
українського композитора Миколи
Леонтовича.
Сьогодні
неможливо
точно
сказати, коли саме з’явився «Щедрик». З упевненістю можна говорити
лише про те, що цей мотив був
відомий ще в дохристиянські часи.
Музикознавці вважають цю мелодію
однієї з найстаріших у світі. А нове
життя в неї вдихнув на початку
XX століття композитор Микола
Дмитрович Леонтович.
Молодий талановитий композитор, уродженець Поділля Микола
Леонтович натрапив на текст
давньої української народної пісні
десь на початку 1900 року, його
особливу увагу привернули слова
«Щедрика» – щедра ластівка
щедрувала гарний рік і щастя. Вже

56

наступного 1901 року він написав
до неї музику, чи точніше – опрацював народну мелодію, поклавши
її на ноти. Микола Леонтович удосконалював мелодію «Щедрика»
продовж майже всього свого життя,

п’яту версію обробки пісні створив
у 1919 році.
Над переробкою цієї мелодії він
працював два десятиліття, зробив
три редакції, але жодна з них йому
самому не прийшла до душі. І тільки
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четверта версія настільки сподобалася композитору, що він вирішив
винести її на суд публіки.
Уже в 1921 році «Щедрик» співали
у славному Карнеґі Холі в НьюЙорку, наступного року «Щедрика»
заспівав відомий у США український
хор Олександра Кошиця. Прониклива українська мелодія щедрівки
дуже сподобалась, 80 років тому, в
1936 році американець українського
походження Петро Вільховський
переклав її слова англійською, так
народилась Carol of the Bells –
«Колядка дзвонів».
Але Микола Леонтович до цього не дожив, автора «Щедрика»
спіткала трагічна доля. Як свідчать
віднайдені документи, 23 січня 1921
року композитора в домі його батька в селі Марківці, що на Поділлі,
застрелив чекіст Афанасій Грищенко, та ще й після всього пограбував
хату.
Микола Леонтович загинув, але
його найвідоміша у світі різдвяна
пісня живе, вже 100 років «Щедрик»
прославляє Україну та ім’я її автора. Аж до сьогодні вона настільки
стала популярною, що пролунала
в багатьох світових кіносеріалах,
кінофільмах, можна тут згадати,
наприклад, такий відомий, дуже
популярний фільм «Гаррі Поттер»
і «Сам удома». А на початку 2016
року – 5 січня – Національний банк
України ввів в обіг дві пам’ятні монети «Щедрика».
Американський варіант «Щедрика» підхопила і розповсюдила
масова культура, і він моментально
увійшов до списку обов’язкових різдвяних пісень у США. І сьогодні вже
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мало хто пам’ятає про витоки цієї
мелодії і про Миколу Леонтовича,
який подарував пісні друге життя.
Вже сто років український
«Щедрик» мандрує світом. Відому
різдвяну пісню виконують хори,

солісти й ансамблі у класичному
виконанні, але можна її почути і як
рок-мелодію. І завжди ця незабутня мелодія «Щедрика» сповіщає
світові, що різдвяні свята вже на
порозі.

«Щедрик» – одна з вершин творчості
композитора. Найвищим досягненням Миколи
Леонтовича як композитора вважають пісні
«Щедрик» та «Дударик». У них якраз Леонтович
досягнув максимальної ритмічної організації,
тут поєднані прийоми народного багатоголосся
з досягненнями класичної поліфонії
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