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Сьогодні ми з вами стаємо свідками видатних історичних 
подій, як і 8 років тому… У 2014 році в ці дні у Києві відбувся 
переворот під нацистськими прапорами й гаслами. Відтоді 
упродовж 8 років нова влада знищувала російськомовне 
населення та мирні міста Донбасу, які обрали шлях 
незалежності. Зараз ми бачимо паралелі з часом, коли наші 
діди і прадіди гнали фашистську нечисть зі слов'янських земель, 
саме так і сьогодні наші мужні військовослужбовці російської 
армії проводять спеціальну операцію з демілітаризації та 
денацифікації України.

Крім того, уся Росія святкує 8 річницю Кримської весни. 
Уже 8 років Крим – частина величезної і дружної російської 
родини, він успішно розвивається, наповнюючи новим змістом 
девіз на гербі республіки: «Процвітання у єдності!». Колись 
Президент Російської Федерації Володимир Володимирович 

Путін врятував жителів Криму від нацистської навали, він підтримав нас, а тепер ми маємо підтримати 
нашого президента та нашу армію!

Цей номер для нашої редакції особливий, натхненням для нього став патріотизм, любов до 
Батьківщини, віра у всесильну справедливість, надія на перемогу над нацизмом. Так, у цьому випуску ви 
можете прочитати низку інтерв’ю, одне з яких детально розповість вам про Кримську весну, матеріали 
про проведення спеціальної визвольної операції Росії в Україні, статті, які дадуть змогу вам зрозуміти, 
що всі ми – єдині, й у цьому наша сила.

Редакція журналу «Крим сьогодні» пишається відвагою, силою духу і стійкістю російських офіцерів та 
солдатів, якими будуть захоплюватися не одне прийдешнє покоління наших дітей. Подвиги російських 
військовослужбовців під час спецоперації в Україні назавжди залишаться в наших серцях і увійдуть у 
історію нашої великої Батьківщини!

Ми висловлюємо шану кожному, хто боронить наші кордони від ворожих планів, хто захищає 
самовідданий народ Донбасу. Пам’ятайте, що за спинами наших воїнів – Крим, Донбас, уся Росія!

З плином часу ми розуміємо, що для кримчан весна – час змін і нових звершень… Це не просто дати 
на календарі, а стан нашої душі. Саме ця пора року для нас завжди сповнена надій на краще. І ми 
віримо, що ці надії обов'язково втіляться в життя!

 

Головний редактор журналу «Крим сьогодні»

ZА РОСІЮ! ZА ПРЕЗИДЕНТА! 

итa і! Друзі! 
   Землякu!



№1 (7) 2022
Шлh  додому 
«КРИМ – РОСІЯ, НАЗАВЖДИ!»: 
8 РОКІВ ЛЕГЕНДАРНІЙ «КРИМСЬКІЙ ВЕСНІ» 

Картинa дня 
«ПРОСТЯГНУТИ РУКУ ДОПОМОГИ»
Незалежність ДНР та ЛНР, 
а також проведення рятівної 
спецоперації в Україні

Дзеркало культурu 
160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ГЕНІЯ КРИМСЬКОГО ЗОДЧЕСТВА 
ОЛЕКСІЯ БЕКЕТОВА

Мандрівкu у часі 
ПУТIВНИК ЯЛТИНСЬКОЮ 
НАБЕРЕЖНОЮ ХIХ СТОЛIТТЯ

«ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ  
МИСТЕЦТВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

 БАГАТОВЕКТОРНА І НАСИЧЕНА»

«МИ ПЕРЕМОЖЕМО, БО 
НАША СИЛА У ЄДНОСТІ»

8

10

18

22

28

14

Тетянa  Ман инa: 

М айло  Шеремеm

40



«Я ВІРЮ, ЩО НАСТАНЕ ЧАС, КОЛИ НАШІ 
НАРОДИ БУДУТЬ ЗНОВУ РАЗОМ»

38

Натхненя художників
ПЕРШІ ПРОМЕНІ: ВЕСНЯНІ КАРТИНИ    
УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 

Туm починається Крим…
УСЕ, ЩО ВИ МАЄТЕ ЗНАТИ 
ПРО  СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ АЕРОПОРТ 

Народний симвоl
«ОЙ ВЕРБО, ВЕРБО, ЗЕЛЕНА…»
ВЕРБА – СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ

Народнa спадщинa
МАГІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ТРАДИЦІЙНОГО ОДЯГУ

Укр аїнські традиції
«ОЙ ВЕСНО, ВЕСНО, ВЕСНЯНОЧКО…»
НАРОДИ КРИМУ ЗУСТРІЧАЮТЬ ВЕСНУ

Некласi ні класикu
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. НАЙВИДАТНІШИЙ 
ГЕНІЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ГЕРОЙ 
«ГЛАМУРНОЇ» ХРОНІКИ ПЕТЕРБУРГА

34

40

46

48

52

56

10

48
Олександр Формаn ук



                «КРИМ — РОСІЯ, 

НАЗАВЖДИ!»
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ШЛЯХ ДОДОМУ

18 березня 2022 року у Російській Федерації святкують 
восьму річницю історичної події, значення якої неможливо 
переоцінити. Жителі Криму і Севастополя звернулися до 
Росії із закликом захистити їх права і саме життя, коли в 
Україні почалася справжнісінька громадянська війна.

Двадцять три роки Крим був розлучений з 
Батьківщиною – Росією, і весь цей час жителі півострова 
чекали на справедливість. У Криму терпіли управлінців-
українізаторів, а українська влада страждала через 
необхідність приділяли увагу «бідному родичу» за 
залишковим принципом.

Минуло вісім років після повернення у Росію, і Крим 
дуже змінився: побудований міст через Керченську 
протоку, траса «Таврида», аеропорт у Сімферополі, 
електростанції, лікарні, школи, дитячі садки і безліч 
інших інфраструктурних об'єктів тощо.

Возз'єднання з Росією задало високий темп 
подальшій роботі з розвитку потенціалу республіки. 
За цей час реалізовані проекти, які було б неможливо 
реалізувати у минулому житті: Кримський міст, 

федеральна траса «Таврида», сотні створених і 
відремонтованих дитячих садків, шкіл, лікарень, 
програм упорядкування міст тощо. Довелося фактично 
відновлювати півострів з руїн.

Незважаючи на різноманітні блокади і санкції, 
попереду безліч амбітних проектів та ідей, які мають 
реалізуватися. Сьогодні Республіка Крим стала 
передовим суб'єктом Російської Федерації! З кожним 
роком Крим «зростає» — піднімається на новий щабель 
свого розвитку в економіці, культурі, духовній і соціальній 
сферах. Звісно, цього неможливо було б досягти без 
злагодженої роботи керівництва Республіки Крим і 
громадянського суспільства.

Певна річ, жителі Криму і Севастополя не думали про 
матеріальні цінності та інфраструктурну модернізацію. 
Найголовніше те, що їм вдалося відстояти свою 
історію та культуру, звільнитися від впливу української 
освітньої та пропагандистської машини, позбутися від 
насильницької політичної українізації та зберегти мир 
на півострові.

16 березня 2014 року відбувся референдум про статус Криму, де на голосування винесли питання про включення 
півострова до складу РФ. Тоді, за підрахунками нелегітимного з погляду українського законодавства ЦВК, 96,6% 
учасників висловилися за приєднання до Росії. У бланку голосування був ще й другий варіант, який визначав 
статус півострова частиною України з розширеними конституційними повноваженнями, але цей варіант майже 
ніхто не підтримав. Україна, як і раніше, вважає Крим своєю, але «тимчасово окупованою» територією. Проте 
Росія не раз наголошувала, що жителі Криму демократичним шляхом, цілком відповідно до міжнародного права 
і Статуту ООН, проголосували за возз'єднання з Росією. За словами російського президента Володимира Путіна, 
питання Криму «закрите остаточно»
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Глава Республіки Крим   Сергій Аксьонов 

СЬОГОДНІ МИ З ГОРДІСТЮ ЗГАДУЄМО КРИМСЬКУ ВЕСНУ, ЯКА НАЗАВЖДИ УВІЙШЛА В ІСТОРІЮ 
НАШОЇ КРАЇНИ І НАШОГО ПІВОСТРОВА, У СВІТОВУ ІСТОРІЮ. ДЕНЬ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ КРИМУ З РОСІЄЮ 
УОСОБЛЮЄ ЄДНІСТЬ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ПІВОСТРОВА, СПІЛЬНІСТЬ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ
І ЦІННОСТЕЙ, ПАМ'ЯТЬ ПРО ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ РЕСПУБЛІКИ, ПРАГНЕННЯ ДО ПРОЦВІТАННЯ І МИРУ. 
МИ З ВАМИ ПОКАЗАЛИ ВСЬОМУ СВІТУ, ЩО У КРИМУ ЖИВУТЬ ВІЛЬНІ ЛЮДИ, ЯКИХ НЕМОЖЛИВО ЗАЛЯКАТИ 
АБО КУПИТИ, ЯКИХ НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ!

Журнал «Крим сьогодні» на чолі з Регіональною громадською організацією «Українська громада 
Криму» вітає з 8-ою річницею Кримської весни і з Днем возз'єднання Криму з Росією.

Бажаємо вас процвітання, здоров'я і щастя!
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21 лютого 2022 року відбулася важлива історич-
на подія, що назавжди змінила життя майже кожної 
людини – Росія визнала суверенітет самопроголо-
шених Донецької та Луганської народних респу-
блік. Цим рішенням вона довела всьому світу, що 
для Росії понад усе — люди.

Виступаючи перед зверненням до росіян, пре-
зидент Російської Федерації Володимир Путін вису-
нув вимогу до України негайно припинити бойові дії 
в Донбасі, підкресливши, що у іншому випадку на 
совісті Києва буде «уся відповідальність за ймовір-
не продовження кровопролиття», а також попе-
редив — через брак конструктивних відповідей За-
ходу на пропозиції щодо гарантій безпеки, Москва 
має повне право «вживати заходи у відповідь». Воло-
димир Путін сказав, що визнання незалежності Дон-
басу — «давно назріле рішення – невідкладно визна-

«ПРОСТЯГНУТИ РУКУ ДОПОМОГИ»
Незалежність ДНР та ЛНР, а також проведення 

рятівної спецоперації в Україні

21 лютого 2022 року відбулася важлива 
історична подія, що назавжди змінила 

життя майже кожної людини – 
Росія визнала суверенітет 

самопроголошених Донецької та 
Луганської народних республік. 
Цим рішенням вона довела всьому 

світу, що для Росії понад усе – люди.

ти незалежність, а також ратифікувати договори про 
дружбу і взаємодопомогу з обома республіками». 

«Від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми 
вимагаємо негайно припинити бойові дії. В іншому 
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«Спецоперація в Україні – вимушений 
крок, оскільки Москві не залишили 
шансів на інший розвиток подій»

«Корінь поточної кризи криється 
в діях Києва, який багато років 

саботував свої прямі зобов'язання 
за Мінськими угодами»

випадку вся відповідальність за можливе продов-
ження кровопролиття буде цілком і повністю на 
совісті правлячого на території України режиму», — 
попередив президент. За його словами, Росія зро-
била все для збереження територіальної цілісності 
України, зокрема, коли вимагала виконати Мінські 
угоди. 

Президент Російської Федерації Володимир 
Путін не раз підкреслював, що російська воєнна 
спецоперація в Україні – вимушений крок, оскільки 
Москві не залишили шансів вчинити інакше. За сло-
вами президента, для Росії були створені такі ри-
зики у області безпеки, що інша реакція була б не-
можливою. Раніше постпред Російської Федерації 

Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН конста-
тував, що корінь кризи криється у діях Києва, який 
багато років саботував свої прямі зобов'язання за 
Мінськими угодами. Дипломат додав, що на Заході 
використовували Донбас як розмінну монету, а по-
тім не почули пояснень Росії щодо рішення визнати 
суверенітет ДНР і ЛНР. Варто зауважити, що захід-
ні країни практикували споживацьке ставлення до 
України, а США у результаті цієї ситуації знову по-
ставили європейців у скрутне становище.

STOP НАТО

Москви має усі підстави вважати, що «вступ 
України в НАТО і подальше розгортання тут об'єк-
тів Північноатлантичного альянсу — питання вирі-
шене», це «справа часу», зауважив Володимир 
Путін. Тоді Україна може стати передовим плац-
дармом для удару Заходу по Росії. Російська сто-
рона ще у грудні запропонувала Вашингтону і 
Брюсселю домовитися щодо гарантій безпеки, 
у Москва вимагала від НАТО відмовитися від по-
дальшого розширення на Схід, зокрема в Україну, 
і розміщення на території цієї країни ударної зброї. 
Як підкреслив президент, ці пропозиції залиши-
лися фактично без відповіді. Росія ніколи не стане 
членом НАТО — у 2000 році тодішній президент 
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США Білл Клінтон «вельми стримано» відповів на 
питання Володимира Путіна про можливе приєд-
нання Москви до альянсу. Це пов'язано з тим, що 
Сполученим Штатам не потрібна «така велика, 
самостійна країна, як Росія», і у цьому криється 
«джерело традиційної американської політики у 
російському напрямку», впевнений російський лі-
дер.   

СПЕЦОПЕРАЦІЯ РОСІЇ ЗАДЛЯ 
ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТІВ

24 лютого 2022 року президент Росії Володи-
мир Путін оголосив початок спеціальної операції зі 
встановлення миру на території України.

Майже за тиждень Збройним силам Російсь-
кої Федерації, а також армійським підрозділам 
Донецької та Луганської народних республік 
вдалося суттєво просунутися територією Украї-
ни, звільнити багато великих населених пунктів, 
блокувати сили ЗСУ і нацистських формувань 
навколо основних центрів і локалізувати загрозу 
прориву української армії. Увесь розвиток опе-
рації заснований на прагненні зберегти життя 
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мирного населення і уникнути непотрібних руй-
нувань.

Першочерговою метою російських військ 
на території України була і залишається дена-
цифікація країни — повне викорінення будь-якої 
неонацистської та людиноненависницької ідео-
логії. Сьогодні російська армія виконала проміж-
не завдання: локалізувати основні підрозділи 
українських неонацистів навколо великих міських 
агломерацій, як у безпосередній близькості від 
лінії фронту (Харків і Маріуполь), так і в українсь-
кому тилу.

ПЕРШОЧЕРГОВОЮ МЕТОЮ 
РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК НА ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ БУЛА І ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ДЕНАЦИФІКАЦІЯ КРАЇНИ — 
ПОВНЕ ВИКОРІНЕННЯ БУДЬ-
ЯКОЇ НЕОНАЦИСТСЬКОЇ ТА 

ЛЮДИНОНЕНАВИСНИЦЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Фото з сайту: www.mil.ru
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ПОВНА ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ 
УКРАЇНИ

Розпочата операція Збройних сил РФ за-
стала українську армію зненацька, у результаті 
цього сили ЗСУ несуть величезні неповоротні 
втрати. Проте зараз під загрозою повного ото-
чення опинилося основне угруповання військ 
ЗСУ й націоналістичних батальйонів Нацгвардії 
України, яку київська влада готувала для сило-
вого захоплення республік Донбасу. Скута боями 
в районах ДНР і ЛНР, а також під Харковом ар-
мія України виявилася не здатною протистояти 
російській армії, що почала просування з п'яти 
ключових напрямків.

Після заняття Мелітополя, звільнення Запорізь-
кої АЕС і виходу до Запоріжжя армія Росії сформу-
вала умови для потрапляння в «котел» оточення 
угруповання ЗСУ загальною чисельністю до 60 
тисяч солдатів і бойовиків Нацгвардії. З ураху-
ванням швидких темпів просування військ Росії 
ще через тиждень варто очікувати повного опе-
ративного оточення українських військ на пра-
вобережжі Дніпра. Отже, мета з демілітаризації 
України і відновлення миру в Донбасі оцінюється 
зараз у 65%.

Глава Республіки Крим Сергій Аксьонов 
зауважив, що Республіка Крим повністю 

підтримує дії Президента і Збройних Сил РФ:

«СПЕЦІАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА 
ДОРУЧЕННЯМ ПРЕЗИДЕНТА 
ВОЛОДИМИРА ПУТІНА 

ПРОВОДИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВО, В 
ІНТЕРЕСАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 
ГРОМАДЯН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

І ЖИТЕЛІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 
ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК, 
ЯКІ 8 РОКІВ ТЕРПІЛИ ГЕНОЦИД, 
РИЗИКУВАЛИ СВОЇМИ ЖИТТЯМИ 
ПІД ОБСТРІЛАМИ УКРАЇНСЬКИХ 
ВІЙСЬКОВИХ. МИ ПІДТРИМУЄМО 
НАШОГО ПРЕЗИДЕНТА І ЗБРОЙНІ 

СИЛИ РОСІЇ. ЗАВДАННЯ, 
ПОСТАВЛЕНІ ПРЕЗИДЕНТОМ, 

БУДУТЬ ДОСЯГНУТІ БЕЗ ЖОДНИХ 
СУМНІВІВ. КРИМЧАНИ МОЖУТЬ 
БУТИ У ЦЬОМУ ВПЕВНЕНІ» 

— зауважив Глава республіки.

Крім того, Сергій Аксьонов висловив подяку 
і побажав успіхів Збройним Силам Росії.
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ДЕПУТАТ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
МИХАЙЛО ШЕРЕМЕТ У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» 

РОЗПОВІВ ПРО ТЕ, ЯКОЮ ЙОМУ ЗАПАМ'ЯТАЛАСЯ КРИМСЬКА ВЕСНА, 
НАВІЩО БУЛА СТВОРЕНА «ЮНАРМІЯ», А ТАКОЖ ПОДІЛИВСЯ 

СВОЇМ ПОГЛЯДОМ ЩОДО ВЗАЄМИН РОСІЇ ТА УКРАЇНИ

«МИ ПЕРЕМОЖЕМО, 
БО НАША СИЛА У ЄДНОСТІ»

М айло  Шеремеm

Республіка Крим нещодавно від-
святкувала 8 річницю возз'єднання з 
Росією, ви були активним учасником 
Кримської весни. Що вам найбільше 
запам'яталося з того часу?

Я думаю, що для мене, як і для всіх 
жителів нашого півострова, найбільш 
хвилюючим був саме момент при-
єднання. Що може бути краще аніж 
історична справедливість? Кримська 
весна — це одна з ключових подій 
у світовій історії XXI століття, і це не 
просто гучна заява. Адже пере-
хід Криму до складу Росії розпочав 
суттєві зміни у світовій політиці. Та й 
потім, своїм прикладом, ми показали, 
що ніхто не має ставати жертвою 
чиїхось амбіцій. Це наш вільний вибір, 
за який ми маємо відповідати. Хіба 
це не основний принцип демократії? 
Деякі про це забули, але Крим усім 
нагадав хто є хто. 

Як ви оцінюєте події того часу? Чи 
вплинуло рішення кримчан на їхнє 
життя сьогодні?

Оцінити ті події неможливо, 
вони безцінні, вибір був один – ми з 
Росією — і він непохитний. Звісно, 
рішення кримчан позитивно впли-
нуло на якість їхнього життя. Якщо 
порівняти 2014 рік і 2022 рік, то пере-
рахувати усі досягнення вже напевно 
навіть і неможливо. У всіх сферах від-
булися кардинальні зміни. Нап риклад, 
енергетика — побудовані ТЕЦ, енер-
гетикою Крим забезпечений на 100%. 
Дороги — найсучасніші, у 2022 році на 
них виділять лише із бюджету Криму 
понад 46 млрд. рублів. Кримський 
міст — вже символ свободи і демо-
кратії в усьому світі, відповідь усім 
тим, хто не вірив у його існування. Я 
переконаний, що статуя Свободи у 
Нью-Йорку втратила свій статус. 

Ви куратор руху «Юнармія» у 
Криму, також давно керуєте роз-
витком патріотичних проектів. Що 
за цей час вдалося реалізувати? Які 
плани на 2022 роки?

«Юнармія» — це молодіжний рух, 
сформований для створення відо-
собленої патріотичної структури 

СУЧАСНА 
ПОЛІТИКА

14 Крим cьогоднi  #1 | 2022 



свій юнармійський КВК. Крім того, 
молодіжний рух розвиває питання 
професійної орієнтації школярів, 
формує у них інтерес до інженерної 
справи та технічної творчості. Важ-
ливо також сформувати у юнацтва 
позитивне і об'єктивне ставлення до 
військової служби у лавах російської 
армії.

Країни колективного заходу 
регулярно вводять санкції проти 
Російської Федерації. Однак, крим-
чани ще з 2014 року живуть з такими 
економічними обмеженнями. Чи вва-
жаєте ви такі санкції легітимними? 
І яка справжня мета цих санкцій?

Можна так само запитати: чи вва-
жаєте ви піратів легітимними? Чи від-
повідають їхні дії та захоплення чужої 
власності міжнародному праву? Від-

повім: звісно, ні! І усі країни, які вво-
дять проти Росії санкції — пірати XXI 
століття. Сьогодні вони мають новий 
привід — Україна. Але ми з 2014 року 
вже навчилися ефективно боротися з 
ними. Якраз на засіданні 4 березня 
ми затвердили низку заходів і пакет 
анти-санкцій, які вони спрямовані 
на підтримку людей, підтримку біз-
несу. Варто зауважити, що деякі з 
них передбачають й механізми для 
додаткової індексації пенсій. Крім 
того, вводиться мораторій на пла-
нові перевірки малого та середнього 
бізнесу на 2022 рік, а також оголо-
шений новий етап амністії капіталу 
тощо.

Російський і український народ 
об'єднує спільна культура, історія, 
віра, безліч традицій і обрядів. Як ви 
вважаєте, чи зможемо ми проломити 
стіну, що виникла в останні роки між 
Росією і Україною?

Ми цю стіну вже знесли, ми 
перевернули цю сторінку і навіки 
віків більше не дозволимо розкла-
дати наші спільні підвалини. Наше 
завдання сьогодні згуртуватися 
навколо Президента Росії Володи-
мира Путіна, не реагувати на про-
вокації фашистів. Ми повинні вірити, 
підтримувати, робити все мож-
ливе, аби російський дух, російська 
правда восторжествувала у світі. Ми 
переможемо, бо наша сила у єдності!

російського руху школярів. Тепер це 
окремий рух у державній структурі 
роботи з патріотичного виховання 
дітей та молоді. Зараз у Росії «Юнар-
мія» — найбільш популярна спілка 
учнівської молоді, вона охоплює 
майже 800 тисяч юнаків та дівчат. 
«Юнармія» створена, щоби виховати 
покоління добрих і чуйних людей, які 
з трепетом ставляться до традицій 
своєї країни та її історії. Збираючись 
після школи, юнармійці займаються 
не лише теорією, а й практикою: 
вони упорядковують меморіали та 
обеліски, несуть вахту пам'яті біля 
Вічного вогню, відвідують ветеранів... 
А також беруть участь у змаганнях 
з хлопцями з інших регіонів. Спектр 
емоцій, що дарує людині задово-
лення, багатоманітний — радість 
життя, веселощі, задоволення, без-
пека, благополуччя — це все дає 
«Юнармія».  Наприклад, у юнармійців 
Росії є свій «Клуб веселих і кмітливих». 
У Криму теж планують його запо-
чаткувати. Планується також, що до 
2024 року кількість хлопців, залуче-
них до юнармійського руху в Криму, 
має скласти не менше 10% від усіх 
школярів. Зараз ця цифра — близько 
5%. У Криму активно розвивається 
будинки «Юнармії» у кожному муні-
ципальному утворенні на базі уста-
нов бібліотечної та клубної системи. 
Стартують на федеральному рівні 
КВК-Ігри, бо наші юнармійці мають 
грати не гірше своїх однолітків з 
Кубані, з Севастополя і Ростовської 
області. Для цього у регіоні має бути 
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160 років від дня 
народження генія 

кримського зодчества 
Олексія Бекетовa

ДЗЕРКАЛО КУЛЬТУРИ 

ВИДАТНИЙ АРХІТЕКТОР, ТАЛАНОВИТИЙ 
ЖИВОПИСЕЦЬ, ЯКИЙ НІКОЛИ НЕ ЗУПИНЯВ СВОЮ 

РОБОТУ ТА НАПОЛЕГЛИВО ПРОДОВЖУВАВ 
УДОСКОНАЛЮВАТИ СВОЇ ПРОЕКТИ. НА ЖАЛЬ, 

СЬОГОДНІ ЙОГО ІМ'Я ЗАЛИШАЄТЬСЯ БЕЗ УВАГИ, 
НА ВІДМІНУ ВІД ФІЛІПА ЕЛЬСОНА, МИКОЛИ 

КРАСНОВА ТА ІНШИХ ВІДОМИХ АРХІТЕКТОРІВ, 
ЯКІ СВОГО ЧАСУ РЕАЛІЗОВУВАЛИ ЧИМАЛО 

ПРОЕКТІВ У КРИМУ. У 2022 РОЦІ ВИПОВНИЛОСЯ 
160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ 

МИКОЛАЙОВИЧА БЕКЕТОВА, ТОЖ МИ ВИРІШИЛИ 
ЗГАДАТИ ЙОГО ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
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У кримській столиці стоїть будинок, який при-
ваблює майже усіх фотографів й цінувальників 
мальовничої архітектури. Будівля Кримського ака-
демічного російського драматичного театру імені 
М. Горького – об'єкт культурної спадщини народів 
Росії та візитівка геніального архітектора Олексія 
Миколайовича Бекетова. Свого часу, лише йому 
вдалося вловити тонкі грані між розкішшю та істо-
ричним образом сусідніх будівель. 

У Крим Олексій Миколайович був закоханий 
ще з дитинства. Через погіршення здоров'я, його 
батько придбав ділянку землі в Професорському 
куточку, де побудував дачу. З того часу родина 
Бекетових була нерозривно пов'язана з півостро-
вом. Полюбив Крим і майбутній архітектор, який 
щоліта відпочивав на сімейній дачі.

Більшу частину життя Олексій Бекетов провів 
у Харкові. За проектами архітектора у Харкові 
побудовано понад 40 будівель. Сьогодні дослід-
ники вважають, що саме він сформував архітек-
турний вигляд першої столиці України. Архітектор 
був дуже прив'язаний до свого рідного міста і 
завжди тягнувся до нього душею, але його захоп-
лення і натура не дозволили обмежитися лише 
одним містом. 

Його учень, Іван Ігнаткін, писав про творчість 
Олексія Миколайовича: «Його працездатність та 
любов до роботи напрочуд дивує, а також його 
неймовірна ерудиція у знанні архітектури <...>, що 
цілком підтверджується гнучкістю й різноманітні-
стю творчості майстра».

Відпочиваючи у Криму, майже весь вільний час 
Олексій Бекетов присвячував живопису. Уміння 
бачити красу природи архітектор зобразив у чис-
ленних етюдах, виконаних маслом і аквареллю. 
Неповторну своєрідність кримської природи 
Олексій Бекетов передавав у сонячних тонах 
і яскравих фарбах. На його полотнах оживали 
загублені у горах татарські села, вкриті туманом 
кримські гори, кипариси під палючим сонцем і 
морські пейзажі. Він намагався відобразити свої 
відчуття і в архітектурі. В основі його робіт на 
морському узбережжі було прагнення доповнити 
навколишній ландшафт яскравими акцентами, які 
б не порушували загальної природної гармонії. 

Першою спорудою Олексія Бекетова на крим-
ському узбережжі була його власна дача (зараз 
Музей академіка архітектури О. М. Бекетова). Дача 
була зведена на ділянці, яку Олексію подарував 

«ЙОГО ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 
ТА ЛЮБОВ ДО РОБОТИ 
НАПРОЧУД ДИВУЄ, 

А ТАКОЖ ЙОГО НЕЙМОВІРНА 
ЕРУДИЦІЯ У ЗНАННІ 
АРХІТЕКТУРИ <...>, 
ЩО ЦІЛКОМ 

ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ 
ГНУЧКІСТЮ 

Й РІЗНОМАНІТНІСТЮ 
ТВОРЧОСТІ МАЙСТРА»

Іван Ігнаткін,
учень Олексія Миколайовича
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батько. Від будинку до узбережжя спускалися 
вузенькі доріжки і сходи. Домівка була побудо-
вана з місцевого каменю з різьбленими дерев'я-
ними деталями, виділяючись у загальній панорамі 
своїм східним колоритом.

Ще до революції, у 1915 році, архітектор узяв 
участь у з'їзді, який був присвячений розвитку 
вітчизняних курортів. У сімейному архіві зберігся 
лист Олексія Бекетова керівнику з'їзду з про-
ханням дати йому змогу займатися проблемою 
курортного будівництва: «Для правильного, 
раціонального та художнього розпланування 
готелів, курзалів, галерей тощо потрібен досвід-
чений архітектор-художник, добре знайомий з 
місцевим будівництвом і матеріалами для нього. 
Таким, без хвастощів можу сказати, вважають 
мене на півдні Росії. < ... > Взагалі таких архі-

«...ЛІКУВАЛЬНА СИЛА 
КУРОРТУ ПОЛЯГАЄ НЕ У 
ЙОГО ВУЗЬКО-ЛІКУВАЛЬНИХ 
ЗАСОБАХ, А У ЗДАТНОСТІ 
ДАТИ ЛЮДИНІ БІЛЬШЕ 
ТІЛЕСНОГО І ДУШЕВНОГО 
СПОКОЮ». 

Олексій Бекетов

текторів-практиків у нас в Росії мало, а тому мені 
здається, що я міг би бути корисним у цій галузі».

Пріоритетним завданням курортної архітек-
тури він вважав створення комфортних умов для 
людини: «...Лікувальна сила курорту полягає не у 
його вузько-лікувальних засобах, а у здатності дати 
людині більше тілесного і душевного спокою». 

Тому, працюючи на узбережжі, архітектор 
ретельно продумував планування, розташування 
будівель на ділянці, прагнув знайти гармонійне з 
природою художнє рішення. 

У Криму побудовано безліч будівель за його про-
ектами. Бекетов, зокрема, реалізував проекти парку 

20 Крим cьогоднi  #1 | 2022 



культури і відпочинку на мисі Камиш-Бурун поблизу 
Керчі (1934 р.), колишній пансіонат «Вілла Марина» 
в Алушті (1910 р.), дачі Скворцова і Максимовича у 
Гурзуфі, (1902—1903 рр.), дача Золотарьова в Алушті 
(1909 р.). Він належав до тієї школи архітекторів, які не 
лише створювали проект, але й керували будівництвом. 
Олексій Миколайович завжди вів суворий технічний 
нагляд за будівництвом об'єктів, не допускаючи жодних 
відхилень від проекту. «Бездоганна праця — головний 
закон мистецтва, як і закон життя», — був впевнений 
Олексій Миколайович Бекетов.

За проектом Олексія Бекетова у 1911 році побу-
дували Сімферопольський драматичний театр. У 
плануванні театру він використав осьову схему, 
розроблену ще на початку XIX-го ст., з послідовним 
розташуванням касового вестибюля, фойє з гарде-
робами. У другій ярус фойє ведуть парадні сходи, 
укладені в овальні обсяги, далі розташовується 
зала і сцена з додатковими приміщеннями. 

Звісно, Олексія Бекетова турбувала доля Криму. 
Архітектор неодноразово звертався до різних 
інстанцій з проханням залучити його до віднов-
лення регіону. Помічаючи шляхи розвитку Криму, 

він вказував на першорядність вирішення 
транспортної проблеми і освоєння місце-
вих матеріалів. Треба зауважити, що про-
світницька та благодійна діяльність була 
однією з найважливіших сімейних тради-
цій Бекетових, яку архітектор підтримував 
будівництвом будівель. Деякі проекти він 
виконував безкоштовно.

Вірний своєму принципу: «Архітектор 
має говорити лише з пером і логарифмічною ліній-
кою в руках», Бекетов наполегливо і плідно працю-
вав до кінця життя. Архітектор помер 23 листопада 
1941 року в окупованому німцями Харкові.

Талант і досвід, бажання присвятити життя архі-
тектурі дозволили йому створити і реалізувати без-
ліч проектів, виховати плеяду молодих архітекторів.

«АРХІТЕКТОР МАЄ 
ГОВОРИТИ ЛИШЕ З ПЕРОМ 

І ЛОГАРИФМІЧНОЮ 
ЛІНІЙКОЮ В РУКАХ»

«БЕЗДОГАННА ПРАЦЯ 
СТАНОВИТЬ ГОЛОВНИЙ

 ЗАКОН МИСТЕЦТВА, 
ЯК І ЗАКОН ЖИТТЯ»

Крим cьогоднi  #1 | 2022 21



ПУТIВНИК ЯЛТИНСЬКОЮ 
набережною ХIХ столiття

МАНДРІВКИ У ЧАСІ

КРИМСЬКІ МІСТА ЗБЕРІГАЮТЬ СПАДОК БАГАТОВІКОВОЇ ІСТОРІЇ. МАНДРІВНИКІВ 
ЗАЧАРОВУЮТЬ БАГАТО ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ, ЯКІ СТАЛИ ОСОБЛИВОЮ ГОРДІСТЮ 

ПІВОСТРОВА. ВИ, НАПЕВНО, НЕ РАЗ ЗАМИСЛЮВАЛИСЯ: ХТО ЖИВ У КРИМСЬКИХ МІСТАХ 
РАНІШЕ? ЧИМ ВОНИ ЗАЙМАЛИСЯ? ЧАСОМ УЯВЛЯЄШ ЯК СТАРОВИННИМИ ВУЛИЦЯМИ 
ХОДЯТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ІМПЕРАТОРСЬКОЇ ЕПОХИ... У ЦІЙ СТАТТІ СУЧАСНА ЯЛТА

 СКИНЕ З ПЛЕЧЕЙ ШАЛЬ СТОЛІТЬ І ПОСТАНЕ У ПИШНОСТІ СВОЄЇ ЮНОСТІ. 
ОТЖЕ, УЯВІМО ЯЛТИНСЬКУ НАБЕРЕЖНУ КІНЦЯ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ…



рами грав оркестр. За угодою з Ялтинською міською 
управою, комісія з управління міським садом ухвалила 
ціну за квиток — 8 руб., з членів сім'ї — 3 руб. У святкові 
дні кожен мав сплачувати на 50 коп. більше.

Щоби замовити екскурсію, необхідно було зверну-
тися до контори пана Бебеша.

Нещодавно тут реконструювали берегову 
лінію. Тепер піднята над рівнем моря, укрі-
плена будівельними блоками, фанерована 

гранітом і порфіритом, вона стала головним місцем 
для прогулянок. З боку моря набережну огород-
жували ковані перила, вони створювали ілюзію 
борту корабля. Тут можна було побачити відомих 
письменників та артистів, столич-
них франтів у розкішному вбранні. 
Поміж  відпочиваючих хутко бігали 
продавці газет, квітів, фруктів, 
кримських сувенірів, працювали 
комісіонери готелів, чистильники 
взуття.

Для відпочинку та прогулянок 
працював міський сад, Олександрів-
ський сквер та Гірський клуб. Ялтин-
ський міський сад кінця ХIХ століття 
був головним центром культурного 
життя міста. Там був театр і курзал, 
де ставилися вистави, влаштовували 
бали та маскаради, музичні вечори. 
У міському саду організовували лоте-
реї та художні виставки. Влітку вечо-

Ялта – невеличке містечко, цікаве унікальним 
поєднанням архітектурних пам'ятників, вписа-
них у гірський ландшафт. Є безліч гарних буді-
вель кінця XIX — начала XX століть. Це морський 
курорт, куди влітку на відпочинок приїздить 
величезна кількість людей. Ялта стала одним 
з найбільших центрів культурного життя. Арис-
тократія, видатні представники російської та 
української культури,  богема приїздили сюди 
відпочивати та лікуватися. Прогулянки уздовж 
моря робили набережну Ялти культовим місцем 
Криму. Від набережної тягнуться вузькі вулички 
до будинків ялтинської інтелігенції. Тут живуть 
відомі лікарі, інженери, художники та аристо-
крати. У низині розкинулися парки та сади знаті, 
у густій зелені то там, то тут раптом блисне, 
немов яскрава квітка, якийсь палац.

Але повернемося до набережної вулиці. Кінець ХIХ століття став для неї ренесансом та періодом бурхливого 
розвитку. Набережна забудовувалася будинками «шляхетної зовнішності». Плани фасадів суворо затверджувала 
міська управа, перетворюючи Ялту на «російську Ніццу».

На початку ХХ століття тут зосереджувалося все життя містечка: готелі, магазини, ресторани, кафе, фото ательє, 
перукарні, редакції газет, бібліотека, міський сад, театр, гірський клуб, музей і навіть метеостанція. Пропонуємо до 
вашої уваги наш путівник старовинною Ялтою!

Де провести дозвілля…
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Де зупинитися…

Шопінг 
у старовинній Ялті

У модній, красивій та багатій Ялті, звісно, було, де 
зупинитися. Першим будинком, побудованим 
на набережній, був готель «Росія». Будівництво 

закінчилося у 1875 році. «Росія» була найрозкішнішим 
і комфортабельним готелем Ялти. Пізніше саме тут, 
вперше у Ялті, провели електричне освітлення. Готель 
мав концертний зал і салон, читальню, більярдну кім-
нату. Балкони, внутрішній італійський дворик, зимо-
вий сад — все першокласне. У саду або на терасі 
грав струнний оркестр. Наприкінці XIX століття перед 
будинком готелю були зведені Торгові ряди з виходом 
на набережну, сквер. Наприкінці ХIХ століття у готелі 
«Росія» жили та давали концерти класики російської 
музики, автори російських опер М. П. Мусоргський та 
М. А. Римський-Корсаков.

Також можна було оселитися у готелі «Санкт-
Петербург», який належав 2-й гільдії, купцю Сергію 
Івановичу Шахназарову. Його побудовали за проектом 
архітектора М. П. Краснова. Двері для туристів 
відчиняли також готель «Франція», «Ялтинський», 
«Таврида» тощо.

Ялта – містечко, де був розквіт торгівлі. Протя-
гом літнього сезону в Ялті вирувало життя, а 
коли курортники виїздили, багато крамниць 

закривалося, місто ставало тихим, провінціальним. Тут 
були дивовижні крамарні, де ви знайшли б усе необ-
хідне для комфортного життя. Великих промислових 
підприємств у Ялті не було, дрібні ж працювали для 
задоволення потреб курорту. Розвивалися ремесла. 
На Набережній вулиці працював навіть магазин музич-
них інструментів та нот Юліуса Пфейфера. Магазин 
знаходився поруч із готелем «Франція».

Перший поверх готелю «Росія» займали галанте-
рейні крамарні, фотоательє та капелюшне ательє. 
Цікаво було зазирнути у будинок купця 2-ї гільдії із 
Санкт-Петербурга Михайла Петровича Решеткіна. 
Побудований у 1884 році під наглядом архітектора 
Франца Мартіановича Барча. У цьому будинку про-
тягом багатьох років розташовувалася книгарня Юлії 
Володимирівни Волкової. Магазин щодня отримував 
новинки російської, німецької та французької літе-
ратури, книги для подарунків, освітні ігри, письмове 
приладдя тощо.

Там була й найкраща у місті приватна бібліотека, 
яка була платною. Абонемент 1 розряду вартістю 2 руб. 
давав змогу прочитати чотири книги та однин новий 
журнал на місяць. Вчителі та учні користувалися піль-
гами.
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Гастрономічним центром Ялти були готелі. 
Наприклад, готель «Росія» пропонував гостям 
вишукані страви та вино. Там можна було 

випити вино «Лакріма Крісті» молодої виноробної 
компанії «Масандра», скуштувати перепілок, інжир, 
місцевих кроликів, кримську оленину. Для вимогливих 
гостей готували горбиль — рідкісний делікатес, одну з 
найблагородніших риб Чорного моря.

На першому поверсі готелю «Мар’їно» працювала 
кондитерська Ю. В. Берне. 

Кав'ярні, які захопили набережну та прибережні 
вулиці, мали колорит місцевого населення. Тут можна 
було поласувати ак'алвою — святковими цукерками з 
білої халви з горіхами за рецептом караїмів. 

Європейську кухню обирала інтелігенція. Якщо 
пощастить, можна було отримати запрошення на 
звану вечерю, де не було обмежень серед фантастич-
них страв.

Набережна Ялти – місце, де так приємно посидіти 
і помріяти, спостерігаючи за морем. Тут гуляли 
Антон Чехов та Іван Бунін, Микола Некрасов та 
Сергій Єсенін, любив її Максим Горький. Яскраву і 
точну характеристику набережній дореволюційної 
Ялти дав свого часу Антон Чехов. Він писав: 
«На набережній магазини, яким і в Парижі не 
соромно працювати, а за два кроки кав'ярні, які 
на ніч перетворюються на нічліжні притулки для 
безпаспортних. І це символ життя Ялти».

Де поїсти?
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Тетяно Анатоліївно, нещодавно, під час роз-
ширеного засідання колегії Мінкультури РК, ви 
розповіли про те, що у проектах сфери культури 
і мистецтв Криму у 2021 році взяли участь пред-
ставники з понад 20 країн світу і 40 суб'єктів Росії

Так, незважаючи на обмеження, пов'язані з 
епідеміологічною ситуацією, успішно проведені 
заходи, що спрямовані на міжрегіональне та між-
народне співробітництво.

Міністерство культури Республіки Крим у 2021 
році найбільш плідно співпрацювало з представ-
никами 40 суб'єктів Російської Федерації і 20 країн 

світу. Завдяки ефективній взаємодії ми реалізували 
низку творчих, виставково-експозиційних, фести-
вальних, соціокультурних проектів тощо.

У звітному році відбулися гастролі колективу 
Державного академічного музичного театру 
Республіки Крим у місті Липецьк, Новоросійськ і 
Керч, а також Кримськотатарського державного 
академічного музично-драматичного театру 
— у Севастополі і Новоросійську, Кримського 
державного академічного театру ляльок — у 
Мурманську, Кримськотатарського ансамблю 
пісні й танцю «Хайтарма» Кримської державної 

Тетянa  Ман инa:
Діяльність у сфері культури  мистецтв Республіки Крим

 багатовекторна і насичена
МІНІСТР КУЛЬТУРИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА МАНЕЖИНА 

У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» РОЗПОВІЛА ПРО ТЕ, 
ЯК У КРИМУ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ, А ТАКОЖ ПРО ЦИФРОВУ ТРАНСФОРМАЦІЮ 

І АКТИВНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ У РЕСПУБЛІЦІ

Діяльніст
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філармонії — у Новоросійську і 
Кримську.

Крім того, у 2021 році музеї про-
вели низку заходів, які традиційно 
користуються популярністю в гос-
тей і жителів півострова, а також 
стають місцем тяжіння представни-
ків наукової і музейної спілки Росії. У 
цих заходах брали участь фахівці з 
регіонів Росії, а також із закордону, 
зокрема, з Абхазії, Австрії, Біло-
русі, Бельгії, Болгарії, Угорщини, 
Греції, Іспанії, Казахстану, Канади, 
Киргизії, Китаю, Нідерландів, Нор-
вегії, Польщі, Сербії, Словаччини, 
США, Туркменістану, Узбекистану, 
України, Федеративної Республіки 
Німеччина, Франції, Чехії, Шотландії.

У 2022 році заплановані міжре-
гіональні та міжнародні проекти: 
фестивалі, конкурси, симпозіуми, 
конференції, читання, виставки, 
соціокультурні заходи тощо.

Як у Республіці Крим підтри-
мують українську культуру, адже 
українці – друга за чисельністю 
національність, що проживає у 
Криму?

У Криму велике значення при-
діляється національним культурам, 
зокрема, культурі українського 
народу. Наприклад, із загальної 

кількості національних колективів 
художньої самодіяльності та народ-
ної творчості у республіці, яких 
понад 215, 30 — українських 
(5 колективів мають звання «народ-
ний» і «зразковий» колектив).

Для знайомства з історією 
та традиціями народів Криму 

проводяться масштабні свята та 
фестивалі, в яких беруть активну 
участь українські колективи. У 
культурно-дозвіллєвих установах 
активно працюють етнічні центри, 
національні куточки, виставкові 
експозиції.

У популяризації національних 
культур і духовних традицій наро-
дів поліетнічного Криму беруть 
активну участь 4 республіканські 
загальнодоступні бібліотеки, 15 рес-
публіканських музейних установ 
Республіки Крим і 19 музеїв муніци-
пальної форми власності, а також 
понад 250 утворень музейного типу, 
які не є музейними установами від-
повідно до чинного законодавства 
(шкільні та відомчі музеї, музейні 
кімнати, кімнати трудової й бойової 
слави тощо).

У музеях діють постійні експози-
ції, присвячені побуту та традиціям 
українців, зокрема, виставка «Музей 
української вишивки ім. В. С. Роїк» та 
експозиційний комплекс «Українці» 
у основній експозиції «Мозаїка 
культур Криму» у Кримському етно-
графічному музеї; етнографічна 
експозиція, що демонструє побут 
і культуру українського народу в 
історико-археологічному музеї-за-
повіднику «Калос Лімен».

Крім того, регулярно прово-
диться Республіканська бієнале 
східнослов'янської народної ви-
шивки «Візерунок на полотні» ім. 
В. С. Роїк.

У 2021 році за ініціативою РГО 
«Українська громада Криму», а 
також за підтримки Міністерства 
культури Криму та Ради Міністрів 
Республіки Крим на республікан-
ському рівні відбувся цикл урочистих 
та пам'ятних заходів, присвячених 
110-річчю від дня народження 
заслуженого майстра народної 
творчості України, лауреата премії 
Автономної Республіки Крим, творця 
школи української вишивки Віри Роїк.

Також українською мовою 
проходить екскурсійне обслугову-

«Для знайомства 
з історією та 

традиціями народів 
Криму проводяться 
масштабні свята та 
фестивалі, в яких 

беруть активну участь 
українські колективи. 

У культурно-
дозвіллєвих установах 
активно працюють 
етнічні центри, 

національні куточки, 
виставкові експозиції»
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вання у республіканських музейних 
установах, а до послуг користу-
вачів бібліотек представлені книги 
українською мовою. Сьогодні у 
Республіці Крим є усі необхідні 
умови для розвитку і збереження 
української культури та української 
мови, яка є державною поряд з 
російською та кримськотатарською 
мовами.

Які найбільш яскраві проекти 
планує реалізувати Мінкультури РК 
у 2022 році?

Пріоритетний напрям для нас 
у 2022 році – проведення у Криму 
заходів, які будуть присвячені Року 
культурної спадщини народів Росії.

Для того, аби виконати Указ Пре-
зидента Російської Федерації Воло-
димира Володимировича Путіна для 
популяризації народного мистецтва 
і збереження культурних традицій у 
всіх установах культури і мистецтв 

рова трансформація в культурі, 
зокрема, Кримського регіону?

У 2021 році установи сфери 
культури й мистецтв працювали 
у режимі жорстких обмежень у 
зв'язку з непростою й нестабіль-
ною епідеміологічною ситуацією. 
Зараз ми на якісному рівні про-
довжили роботу у новому форматі: 
дистанційній взаємодії з відвіду-
вачами за допомогою ресурсів 
мережі «Інтернет», телебачення, 
інформаційно-комунікаційних і 
цифрових платформ, офіційних 
сайтів установ, соціальних мереж, 
розробили і демонстрували вірту-
альні проекти та Інтернет-тран-
сляції з урахуванням інтересів 
різ новікової аудиторії, займалися 
репетиціями і підготовкою нових 
вистав і концертних програм, 
відкрили віддалений доступ до 
інформаційно-бібліотечних ресур-
сів. Перехід у онлайн-формат доз-

Республіки Крим, культурно-доз-
віллєвих установах зап лановані 
тематичні заходи, вис тавки, лекції та 
майстер-класи, кінопокази, а також 
обмінні концерти.

Зараз Міністерство культури 
Криму готує документальний фільм, 
присвячений культурній спадщини 
народів Росії. Над проектом пра-
цюють Кримський кіномедіацентр, 
Центр народної творчості Рес-
публіки Крим, а також усі відділи 
культури адміністрацій міст і районів 
республіки.

Цього року активно проходить 
комплекс заходів, направлений 
на реалізацію програми «Пушкін-
ська карта», яка спрямована для 
того, аби познайомити дітей та 
підлітків із кращими зразками мис-
тецтва, творчими подіями, багатою 
історико-культурною спадщиною.

Цифровізація спрощує життя 
майже кожного. Як проходить циф-
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воляє істотно збільшити глядацьку 
аудиторію кримських проектів.

Усі онлайн-відвідувачі культурних 
подій враховувалися через елек-
тронний лічильник сайту «Культура.
Про», до якого підключені офіційні 
сайти культурно-дозвіллєвих уста-
нов Криму. У порівнянні з 2020 роком 
кількість відвідувачів збільшилася на 
1,7 млн осіб і склала більше 4 млн осіб.

Зараз у 5 державних музейних 
установах реалізований проект зі 

створення 7 Мультимедіа- 
гідів із застосуванням 
технології доповненої ре-
альності на основі цифро-
вої платформи «Артефакт».

Триває активна ро-
бота, пов'язана з циф-
ровізацією унікальних 
ресурсів і організацією 
відкритої інформації, зо-
крема, для користувачів 
Інтернету. Сьогодні 96% 
бібліотек комп'ютери-

зовані і мають доступ до мережі, 
функціонують 6 електронних бі-
бліотек, обсяг електронних ката-
логів кримських бібліотек включає 
2,4 млн видань.

Як би ви оцінили розвиток сфери 
культури і мистецтв у нашому 
регіоні?

Діяльність у сфері культури 
мистецтв Республіки Крим бага-

товекторна, насичена і дійсно 
відповідальна. У Криму успішно 
реалізується національний проект 
«Культура». Так, за 2019–2021 роки 
капітальний ремонт відбувся у 11 
сільських будинків культури, також 
створені 6 модельних бібліотек, 
придбано 10 пересувних багато-
функціональних культурних центрів 
для обслуговування населення, 
оснащене музичними інструмен-
тами, обладнанням та навчальними 
матеріалами 9 освітніх установ у 
сфері культури, оснащене сучас-
ним обладнанням 10 кінозалів, 
створені 3 віртуальних концерт-
них зали, на федеральному рівні 
забезпечено проведення 8 прямих 
онлайн-трансляцій знакових куль-
турних заходів, підвищено квалі-
фікацію 948 співробітників на базі 
центрів безперервної освіти та 
підвищення кваліфікації творчих та 
управлінських кадрів, у діяльність 

«Незважаючи на епідеміологічну 
ситуацію, установи сфери 
культури і мистецтв Криму 
успішно продовжують свою 
діяльність. Так, кількість 

відвідувачів кримських музеїв 
за 2021 рік склала 

орієнтовно 3,2 млн осіб»
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програми «волонтери культури» 
залучено 1588 волонтерів, створе-
но 6 мультимедіагідів у музеях.

Зараз у рамках Державної про-
грами Республіки Крим «Доступне 
середовище» пройшли адаптацію 
і доступні для інвалідів та інших 
маломобільних груп населення 
12 об'єктів культури.

Виконано ремонтно-реставра-
ційні роботи зі збереження 27 об'єк-
тів, у тому числі таких значущих 
для республіки об'єктів, як Палац 
«Ластівчине гніздо», «Сходи великі 
і малі» (Мітрідатські), Обеліск Слави 
(м. Керч, гора Мітрідат), Комплекс 
споруд «Керченська фортеця», 
Меморіальний комплекс «Аджи-
мушкай», Кримськотатарський ака-
демічний музично-драматичний 
театр, об'єкти «Гробниця «Дюрбе 
Діляра-Бікеч», «Гробниця «Північне 
Дюрбе», «Гробниця «Південне Дюр-
бе» Ханського палацу, Алуштин-
ський історико-краєзнавчий музей, 
Історико-археологічний музей-за-
повідник «Калос Лімен».

За період 2014–2021 рр. у рам-
ках Республіканської адресної 
інвестиційної програми проведе-
но капітальний ремонт 92 об'єктів 
культури, зокрема, установ куль-
тури муніципальної та державної 

форм власності. Триває виконан-
ня будівельно-монтажних робіт з 
реконструкції об'єкта капітального 
будівництва «Кримське художнє 
училище імені М. С. Самокиша».

Незважаючи на епідеміологічну 
ситуацію, установи сфери культури 
і мистецтв Криму успішно продов-
жують свою діяльність. Так, кількість 
відвідувачів кримських музеїв за 
2021 рік склала орієнтовно 3,2 млн 
осіб (пільгових відвідувачів музеїв 
склало 1,6 млн осіб, з них непо-
внолітніх — понад 700 тис. осіб). 
Кримськими установами культури 
і мистецтв проведено понад 3000 
заходів, які відвідали понад 530 тис. 
осіб республіканськими театрами 
проведено 1672 заходи, які відвіда-
ли майже 240 тис. глядачів. Значну 
увагу ми приділяємо збереженню і 
розвитку кінематографії на півост-
рові, що дає змогу на високому 
організаційному рівні провести 
знакові кінофестивалі, наприклад, 
Всеросійський кінофестиваль «Лю-
дина, що пізнає світ».

Побажання читачам журналу 
«Крим сьогодні»

Я від щирого серця бажаю всім 
нам найголовнішого в житті кожної 
людини — добра, миру, благопо-
луччя, міцного здоров'я! Також хочу 
побажати яскравих емоцій та неза-
бутніх вражень, які можна здобути, 
відвідуючи заходи в наших чудових 
закладах культури!

«Цього року активно 
проходить комплекс заходів, 
направлений на реалізацію 
програми «Пушкінська 

карта», яка спрямована для 
того, аби познайомити дітей 
та підлітків із кращими 
зразками мистецтва, 

творчими подіями, багатою 
історико-культурною 

спадщиною»



ВЕСНА У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ ТАЇТЬ У СОБІ НІЖНІСТЬ ПРОБУДЖЕННЯ ПРИРОДИ 
ВІД ЗИМОВОГО СНУ. ВЕСНА ПОСТАЄ ПЕРЕД НАМИ В ЯСКРАВИХ СОНЯЧНИХ ФАРБАХ, У БЛИСКУ БЕРЕЗНЕВОГО 

СНІГУ,  ІЗ СОКОВИТОЮ ЗЕЛЕННЮ ТРАВИ, БУЙНИМ ЦВІТІННЯМ САДІВ. ПРОСТІ ТА ЗРОЗУМІЛІ ПЕЙЗАЖІ 
ЗДАТНІ ПОДАРУВАТИ ВІДЧУТТЯ ПЕРШОГО ТЕПЛА Й ЛЕГКИЙ ПОДИХ ВЕСНЯНОГО ВІТЕРЦЯ

ПЕРШІ ПРОМЕНІ:   
весняні картинu укр аїнськ  художників

НАТХНЕННЯ ХУДОЖНИКІВ 

Михайло Беркос багато малював, викладав у Харківській міській школі малювання та живопису М. Раєвської. 
Усе змінилося після одруження. Дружина художника страждала від ревнощів навіть до його творчості. Він не міг 
більше спокійно займатися живописом. Від цього страждала ніжна душа художника. Щоб вилити на полотно свою 
світлу душу і любов до світу, Михайло Беркос ховався на дачі, де під його пензлем народжувалися яскраві сонячні 
пейзажі. Після смерті художника його дружина знайшла велике сховище його картин. Розгнівана жінка знищила 
усе. Картина «У квітучому саду» одна з небагатьох, що вціліли. Природа на цій картині витісняє собою все, люди 
стають маленькими і невиразними. 

М. Беркос. «У квітучому саду»

34 Крим cьогоднi  #1 | 2022 



Картина «Весна»  Костянтина Крижицького особлива. Ще не зійшов останній сніг, ще не пішла вода, але на 
деревах вже з'явилися бруньки. Скупі промені сонця прогрівають землю, але на цьому полотні напрочуд тепле 
небо, яке можна побачити лише у квітні або у травні. 

Здається, дмухне вітерець, й заворушяться гілки, зашелестить чагарник, а вода покриється брижами. І тільки 
залишки снігу нерухомі, нагадують про зимові хуртовини. Так зобразив українську весну Костянтин Крижицький.

К. Крижицький. «Весна»
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Проживши майже все своє життя у Малоросії, Сергій Васильківський любив зображати саме свою Батьків-
щину: її неосяжні простори, простих українців, їхній побут. Його картини, які ще за життя художника з величезним 
успіхом експонувалися на виставках в Західній Європі, високо цінуються донині. У картині «Весняний день в 
Україні» Сергій Михайлович майстерно створював багатопланову, складну композицію. Ця картина «сонячного 
художника», як називали Сергія Васильківського сучасники, незмінно викликає у глядачів теплі почуття. Білені 
хатки, зелень і зайняті повсякденною роботою люди – така вона, весна Васильківського.

С. Васильківський. «Весняний день в Україні»
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ПЕЙЗАЖІ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ У ГЛЯДАЧА ЕМОЦІЙНИЙ ВІДГУК І ДУШЕВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ, 
МАЮТЬ ОСОБЛИВУ ЦІННІСТЬ. ЦІ ХУДОЖНИКИ ВРАЖАЮТЬ УЯВУ НЕ ЛИШЕ ТЕХНІЧНОЮ СТОРОНОЮ 
ПЕЙЗАЖУ, АЛЕ Й ЛЮБОВ'Ю ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ. ВЕСНА НА ЇХ ПОЛОТНАХ ОСОБЛИВО ТЕПЛА І ЯСКРАВА

Володимир Орловський – український художник-пейзажист. Його картини різноманітні й за географією (від 
Фінляндії до Криму), й за творчим наповненням. Він передавав на полотні реальний стан природи. Наприкінці ХІХ 
століття його роботи користувалися величезною популярністю, їх колекціонували столичні аристократи і члени 
імператорської родини.

Картина «Весняний день в Україні», як і вся творчість Орловського, може здатися занадто буденною. Насправді 
ж уся чарівність композиції в деталях. Весна Орловського яскрава і сповнена грою світлотіні. 

В. Орловський. «Весняний день в Україні»
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Олександр Формаn ук:
«Я ВІРЮ, ЩО НАСТАНЕ ЧАС, 
КОЛИ НАШІ НАРОДИ 
БУДУТЬ ЗНОВУ РАЗОМ»

ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ОЛЕКСАНДР 
ФОРМАНЧУК ПОДІЛИВСЯ З ЧИТАЧАМИ ЖУРНАЛУ «КРИМ 
СЬОГОДНІ» ПРОГНОЗОМ НА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ 
РОЗПОВІВ ПРО ТЕ, ЯК ЗАХІД ГОТУВАВ УКРАЇНУ ДО МАСШТАБНОЇ 
ПРОВОКАЦІЇ В ДОНБАСІ

Чи налагодяться стосунки між 
українським та російським наро-
дами?

Український, російський та біло-
руські народи, як відомо, вийшли з 
однієї історичної колиски – Київської 
Русі. Лише це є найкращим свід-
ченням нерозривності історичних 
зв'язків між цими народами. У відно-
синах між російським та білоруським 

народами ця істина зберігається і 
підкріплюється й сьогодні. Проте, 
на превеликий жаль, після розпаду 
Радянського Союзу керівництво 
незалежної України розпочало 
політичний і державний дрейф від 
братньої Росії. Спочатку здавалося, 
що це не призведе до розриву, а там 
більше до воєнних дій між Україною 
та Росією. Дуже прикро усвідомлю-

вати факт, що це сталося. І сталося 
не через дії Росії. Добре відомо, що 
вперше після, так званої, «помаран-
чевої революції» 2004 року, а потім 
після київського Майдану 2014 року, 
Україна під диктовку колективного 
Заходу, і насамперед Вашингтону, 
перетворилася на «анти-Росію». 
Остаточно це сталося після того, 
як другий київський Майдан 2014 
року завершився державним пере-
воротом у країні. Тоді колективний 
Захід, на чолі з Вашингтоном, досяг 
поставленої мети — перетворення 
України на «анти-Росію». Вже тоді 
стало зрозуміло, що навряд чи 
вдасться уникнути прямого воєн-
ного зіткнення між Україною та 
Росією. І, незважаючи на вимушене 
проведення Росією спеціальної 
військової операції, історичні узи 
між українськими та російськими 
народами розірвати не вдасться. 
Росія, як відомо, не розпочинала 
цю війну, вона її завершує визво-
ленням народу України від скверни 
бандерівського неонацизму. Більша 
частина України внаслідок цієї опе-
рації скине з себе кайдани страху 
перед націонал-радикалами та 
повернеться на шлях відновлення 
історичної дружби двох наших 
народів. Цю дружбу неможливо зни-
щити з нашої спільної пам'яті. Я вірю, 
що настане час, коли наші народи 
знову будуть разом. Хоча чекати 
доведеться досить довго.

Як ви оцінюєте проведення 
спеціальної операції Збройних сил 
РФ з демілітаризації та денацифіка-
ції в Україні?

Я не маю жодного сумніву, що ця 
спеціальна операція завершиться 
успішно і Україна піде на усі умови 
російського керівництва щодо її 
демілітаризації та денацифікації. 
Переконаний, що коли ваші читачі 
отримають цей номер журналу, 
військова спецоперація Росії увійде 
до своєї завершальної переможної 
фази. На превеликий жаль, під час 
цієї спецоперації наші військово-
службовці зіткнулися з використан-

ГРОМАДСЬКЕ 
ЖИТТЯ КРИМУ
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ням українськими націоналістами 
мирного населення у вигляді «живого 
щита». Це призводить до абсолютно 
невиправданих людських жертв з 
боку мирних жителів українських міст 
та сіл. Це вкотре підтверджує жор-
стокість і цинізм націонал-радикалів 
і ще більшою мірою переконує, що 
іншого шляху, крім їх знищення, про-
сто немає. Зло має бути покаране. 
Справжня правда історії на нашому 
боці.

Деякі експерти вважають, що 
Захід готував Україну до масштабної 
провокації. Чим загрожувала б ця 
провокація Криму чи ЛДНР?

Сьогодні факт підготовки України 
колективним Заходом воєнних про-
вокацій проти Донбасу та Криму вже 
не потребує доказів. У ході військової 
спецоперації Росією виявлені неза-
перечні документи, що підтверджу-
ють початок таких провокацій у 
березні цього року. Президент Росії 
Володимир Путін лише випередив 
Захід. У такий спосіб нам вдалося 
уникнути більшої кількості жертв, а 
головне — вдалося врятувати народ 
Донбасу від неминучих етнічних 
чисток у разі силового захоплення 
цих територій. Що ж до Криму, то ми 
врятували себе ще у березні 2014 
року, коли виразили на Загально-
кримському референдумі свою волю 
та бажання увійти до складу Росії. І 
ми завжди будемо вдячні Президенту 

Російської Федерації Володимиру 
Володимировичу Путіну за те, що 
він відгукнувся на наше прохання та 
взяв на себе особисту відповідаль-
ність не лише за повернення Криму 
до складу Росії, а й за вирішення 
важливих соціально-економічних 
проблем республіки. Сьогодні 
Крим — повноцінний і рівноправний 
суб'єкт Російської держави. А росіяни, 
українці та кримські татари мають 
державну мову та усі умови для 
національного розвитку. Сьогодні ми 
живемо за умов повної безпеки, яку 
нам гарантує Велика Росія. Не довго 
ще залишилося чекати, коли героїч-
ний народ Донбасу отримає таку 
ж історичну долю, як і жителі Криму 

та Севастополя. Ми перебуваємо 
у спільному історичному коридорі 
з Росією. І інших шляхів тут не може 
бути.

Що чекає на нашого північного 
сусіда – Україну?

Як етнічний українець, я хочу 
вірити, що за допомогою Росії 
сучасна Україна позбавиться націо-
налістичної навали і стане дружньою 
нам державою. Іншого шляху в неї 
не може бути. Інакше на Україну 
чекає подальший розпад на окремі 
території, що ворогують між собою. 
Росія ніколи не допустить, щоб Захід 
використав Україну як військовий 
плацдарм для руйнування російської 
державності. Саме до цього прагнув 
Захід, коли активно озброював 
націоналістичний режим президентів 
Порошенка та Зеленського, щоб 
стравити два наші братські народи. 
Але Росія здатна перекреслити 
колективну ідею Заходу та повернути 
Україну до перевіреної вікової історії 
нашого спільного буття. Можна 
сказати, що ми покликані самою 
історією бути добрими сусідами та 
друзями. Те, що відбувається сьо-
годні, це лише тимчасова історична 
аномалія. Я вірю, що так воно й буде. 
Такої ж віри бажаю читачам вашого 
журналу!
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СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ АВІАВУЗОЛ ВХОДИТЬ У  ТОП КРАЩИХ АЕРОПОРТІВ КРАЇНИ. ОДНИМ З ПЕРШИХ ВІН ОБСЛУГОВУВАВ 
ЛІТАКИ АН-10, ТУ-104, ТУ-154 І ІЛ-86. ВПЕРШЕ У СРСР З КРИМСЬКОГО АЕРОПОРТУ ЗАПУСТИЛИ РЕГУЛЯРНУ ВЕРТОЛІТНУ 
ЛІНІЮ ДО ЯЛТИ. ПІСЛЯ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ КРИМУ З РОСІЄЮ АЕРОПОРТ ПЕРЕЖИВАЄ НОВИЙ ЕТАП БУРХЛИВОГО РОЗВИТКУ

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ

Рішення про відведення землі під будівництво 
аеропорту Рада Народних Комісарів Кримської АРСР 
затвердила 21 січня 1936 року. Вже 1 травня 1936 року 
відкрили авіалінію Сімферополь — Москва. Ще до 
початку Великої Вітчизняної війни аеропорт відправляв 
і приймав авіарейси до великих міст України та Росії. 

Аеропорт Сімферополь став основним повітря-
ним портом, що зв'язав Крим регулярними авіа-
рейсами з усіма великими містами СРСР, відкривши 
швидкий шлях до кримських курортів для усіх гро-
мадян країни.

У 1957 році тут відкрилася перша капітальна будівля 
аеровокзалу. У 1959 році завершилося будівництво 
першої бетонної злітно-посадкової смуги і перону, а у 
1982 році — другої злітно-посадкової смуги, розрахо-
ваної на прийом, зокрема, космічних човнів «Буран». 
За 1991 рік аеропорт Сімферополь виконав понад 30 
тисяч авіарейсів. 5,2 млн пасажирів за 1991 рік — це був 
максимальний обсяг авіаперевезень за всю історію 
аеропорту.

НОВИЙ ЧАС

З 16 квітня 2018 року рейси у Республіці Крим обслу-
говуються у новому сучасному аеровокзальному комп-
лексі. Переможцем конкурсу проектів, що проводився 
протягом 2015 року, оголошена архітектурно-ланд-
шафтна композиція, розроблена фахівцями південно-

корейської компанії «Samoo Architects & Engineers». 
Сьогодні можна стверджувати, що журі не помилилися 
з вибором. 

Новітній термінал аеропорту Сімферополь пло-
щею понад 78 тис. кв. метрів став одним з найбільших 
реалізованих інвестиційних проектів у Криму. Аеро-
порт вже побив рекорди свого старшого побратима. 
У 2021 році пасажиропотік досяг 6 833 061 пасажирів. 
Добовий пасажиропотік досяг максимуму 21 серпня 
2021 року, коли новий термінал прийняв 45 625 осіб. 

ТУТ ПОЧИНАЄТЬСЯ КРИМ
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Кількість прийнятих і відправлених регулярних рейсів 
досягала 268 на добу.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУ

Новий термінал аеропорту виконаний у формі хвилі, 
що відразу занурює в неповторну кримську атмос-
феру і навіває думки про море, пляж і відпочинок. 
Перед аеропортом розташована площа Возз'єднання, 
де працює фонтан і є зона для відпочинку. Навколо 
висаджені поля лаванди і шавлії.  

Для створення неповторного силуету аеровокзаль-
ного комплексу, що нагадує «морську хвилю», змонто-
вано понад 5700 тонн металоконструкцій і зведено 136 
унікальних криволінійних колон висотою до 35 метрів.

У аеровокзальному комплексі не лише красиво, 
але й зручно. Особливістю аеропорту стала відкрита 
тераса на четвертому поверсі будівлі, звідки у ясну 
погоду відкривається мальовничий вид на гору Чатир-
Даг. Тут є все для комфорту пасажирів: велика зона 
фуд-корту, крамниці з сувенірами, відділення банків 
тощо.

Своєрідною пам'яткою аеропорту стала також 
«зелена стіна», зроблена із живих і штучних рослин. 
Окрім цього, пасажири, які прилетіли до Сімферополя, 
у залі видачі багажу, бачать карту півострова, що 
створена з різних видів і відтінків моху, площею близько 
18 метрів квадратних.

ІМ'Я ДЛЯ АЕРОПОРТУ

1 грудня 2018 року, о 00:00 завершилося 
голосування щодо вибору назви різних аеропортів у 
Росії. Аеропортам Росії надавали імена співвітчизників, 
які зробили великий внесок у розвиток та історію 
нашої країни завдяки народному голосуванню у 
рамках проекту «Великі імена Росії». Майже половина 
кримчан, які взяли участь у голосуванні, вирішили, що 
аеропорт «Сімферополь» має носити ім’я художника 
Івана Айвазовського. Ось результати голосування:

Іван Айвазовський – 52% (133 154 голосів), 
Катерина II Велика – 28% (73 134 голосів), 
Павло Нахімов – 19% (48 915 голосів).

Указом Президента Російської Федерації В. В. Путіна 
Міжнародному аеропорту Сімферополь 31 травня 2019 
року надали ім'я художника Івана Костянтиновича Айва-
зовського. Урочиста церемонія відбулася 12 червня 2019 
року, у День Росії.

Не має жодних сумнівів, що відкриття нового міжна-
родного терміналу в Сімферополі зробило авіаподорожі 
набагато комфортнішими. Зараз, з перших хвилин пере-
бування в Криму, гості відразу занурюються у безтур-
ботну курортну атмосферу. 

З 255 203 
осіб, що проголосували: 
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 НАРОДНИЙ 
симвоl

«ЗАЦВІЛА ВЕРБА, 
ПРИЙШЛА ВЕСНА»

Здавна вважається вербу 
символом весни. Провісниками 
весни ми називаємо проліски, 
первоцвіти, сон-траву, але до 
цього списку беззаперечно 
можна додати і вербу. Чому? 
«Котики» на гілках цього 
дерева з’являються водно-
час із первоцвітами і стають 
передвісниками  теплої пори 
року. 

З давніх-давен, як тільки 
луки покривалися травицею, 
сільська молодь улашто-
вувала традиційні весняні 
ігри. Вибравши з-поміж себе 
«найудатливішу юнку», дів-
чата прихорошували її «коти-
ками» та розпуклими вербо-
вими галузками, наспівували 
веснянки. Взявшись за руки, 
водили хороводи.  

Ще одна весняна тради-
ція: перед Великоднем люди 
святкують Вербну неділю. У 
цей день нарізували вербові 
гілочки і несли їх до церкви, 
щоб освятити. Є давній зви-
чай жартівливо бити свяче-

Українське село важко уявити без верби. Це дерево висаджували на 
городах, біля ставку, на левадах, обабіч дороги, що вела до села, та навіть 

на болоті. «Дарма верба, що груш нема, — аби зазеленіла!», — 
каже українське прислів’я. Але коріння народної любові до цієї рослини 

йде ще від давніх слов’ян, які вважали вербу священним деревом, 
символом безперервності й постійності життя. Що ж символізує верба? 

Які таємниці зберігає це дерево?

«ЗАЦВІЛА ВЕРБА, 
ППРРИЙШЛА ВЕСНА»

г

ною вербою домашніх, примов-
ляючи:

«Не я б'ю, верба б'є.
За тиждень — Великдень,
Недалечко — красне яєчко.
Будь здоровий, як вода,
А багатий, як земля».
У слов'янських народів також був 

звичай: навесні, на Юрія, виганя-
ючи вперше худобу на пасовисько, 

вдаряли її освяченою вербою, яка 
зберігалась від Вербної неділі. 
Вважалося, що з'їдені весною вер-
бові сережки уберігали людину від 
лихоманки та зубного болю.

ВЕРБА У НАРОДНІЙ УЯВІ

Слов'яни вважали вербу сим-
волом родинного вогнища. Моло-

дих обов'язково водили 
навколо куща лози. У народі 
також кажуть: «Дівчина — як 
верба: де посадиш, там 
прийметься». Це означає, 
що  дівчина, виходячи заміж, 
переходить в іншу родину і 
там укорінюється. Верба 
також символізує згоду, тому 
чоловіки йшли миритися із 
своїми жінками під вербу, 
під нею збиралися й на віче.

Верба не дає жодного 
плоду, тому вона також 
стала символом неплід-
ності. Коли ми чуємо «на 
вербі грушки ростуть», 
то розуміємо, що нам 
розповідають про людину, 
яка бреше або вигадує 
нісенітницю. Вислів «хова-
тись під вербами» — символ 
незаконного кохання. 
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  ВЕРБА – «ПЕРЕДОВИК»
УЖИТКУ

Вербова деревина легко 
ріжеться, добре «тримає» рельєф, 
має приємний відтінок. Українсь-
кий народ помітив поміж іншим й 
мелодійні якості вербової дере-
вини — з неї виробляли кобзи і бан-
дури. Природа обдарувала вербу 
такою гнучкістю, якої не має жодна 
швидкоросла деревна порода. 
Вербові гнуті дуги, полоззя, коро-
мисла завжди були ходовим това-
ром. 

У природі майже немає кращого 
матеріалу для плетіння, ніж вербове 
пруття. Плетуть з нього кошики, 
крісла й різну тару. Найчастіше 
беруть прути однолітні, прямі, гла-
денькі, без пошкоджень та сучків. 

МІСТИЧНІ ТАЄМНИЦІ 
ВЕРБИ

В українському фольклорі 
поширений мотив перетворення 
людини в дерево. Міфічні мета-
морфози дуже часто використову-
вали у своїй творчості письменники 
(романтичні балади Т. Шевченка, 
поезії Леся Українки).

Згідно з повір’ям, що побутує на 
Закарпатті, у криве, сухе дерево, 
нахилене над водою, можуть 
перевтілитися вурдалаки — ходячі 
мерці. На вербі полюбляють гойда-
тися русалки (за повір’ям, яке існу-
вало на Харківщині, вони можуть 
бігати по вербі й у вигляді білки).

Леся Українка в «Лісовій пісні» 
зображує картину послідовного 
перевтілення Мавки через вогонь і 
дерево:

Легкий, пухкий попілець ляже, 
вернувшися, в рідну землицю, вкупі 
з водою там зростить вербицю, — 
стане початком тоді мій кінець.

Є повір'я, що з верби, яка 
росте в глибині дрімучого лісу, в 

самій гущавині дерев, куди 
не проникає жоден промінь 
світла, можна зробити чарівну 
дудочку. Її музика розважить 
найсумнішу людину на світі, 
а зла людина, почувши її, 
визнається і покається у всіх 
своїх зло чинах.
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АРХЕОЛОГІВ, ЯКИМ ПЕРШИМ 
ПОЩАСТИЛО ПОБАЧИТИ 

ГРОБНИЦЮ ТУТАНХАМОНА, 
ВРАЗИЛО ТЕ, ЩО ПОРЯД 

З МАСЛИНОВИМИ ГІЛКАМИ, 
ПЕЛЮСТКАМИ ЛОТОСА 

Й ВОЛОШКАМИ НА ПОКРИВАЛІ 
ЮНОГО ФАРАОНА ЛЕЖАЛИ 
Й ГІРЛЯНДИ З ВЕРБОВИХ 

ЛИСТКІВ! 

ЩЕ СТАРОДАВНІ РИМЛЯНИ 
НОСИЛИ САНДАЛІ, 

СПЛЕТЕНІ З ВЕРБОВОЇ КОРИ;

ЛЮДИ, ЩО НАРОДИЛИСЯ  
01.03-10.03 І 03.09-12.09, 

ВВАЖАЮТЬ, ЩО ЇХНІМ ДЕРЕВОМ 
ЖИТТЯ Є ВЕРБА, БО ВЕРБА – 

ОДИН ІЗ СИМВОЛІВ 
ГОРОСКОПУ ДРУЇДІВ;

КОЛИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ВІДПРАВИЛИ НА ЗАСЛАННЯ, 
ДОРОГОЮ ДО МІСТА ГУР'ЄВІ, 

ВІН ЗНАЙШОВ ГІЛОЧКУ 
ВЕРБИ. ПРИБУВШИ НА МІСЦЕ 
ЗАСЛАННЯ, ПОСАДИВ ВІН 
ТУ МАЛЕНЬКУ ЛОЗИНУ НА 

НЕРОДЮЧОМУ СОЛДАТСЬКОМУ 
ГОРОДІ, ТА ПРИЙНЯЛАСЬ. 

УЖЕ ДРУГЕ СТОРІЧЧЯ СТОЇТЬ 
«ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕРБА» 

У ФОРТІ ШЕВЧЕНКА.

Цікаво про 
вербу
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НАРОДНА 
спадщинa
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ЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГ

Традиційний чоловічий костюм 
українців має схожість з іншими 
східнослов'янськими — російським 
та білоруським. Основу чоловічого 
одягу становлять сорочка, шита з 
конопляного або лляного полотна 
і вовняні або суконні штани. 
Сорочка, що надягається на тіло, 
часто служить і верхнім одягом. 
Відмінною особливістю української 
чоловічої сорочки є розріз спереду 
(пазушка), прикрашений вишивкою. 
За конструкцією ворота сорочки 
розрізняються - зі стоячим, відклад-
ним коміром або без коміра. Варіант 
сорочки в цьому випадку збирають 
у збірку, її обшивають тасьмою або 
вузькою смужкою матерії, у такий 
спосіб виходить низький стоячий 
комір, який українці пришивають 
до коміру сорочки не згори, а знизу. 
Відомий українцям і широкий від-
кладний комір.

 

Вважалося, що одяг створе-
ний власноруч мав захисну функ-
цію. Наприклад,  сорочка вишита 
матір’ю або коханою жінкою дуже 
цінилася чоловіками. Її дарували на 
щастя у довгій подорожі. А, напри-
клад, у батькову сорочку загортали 
немовля й несли хрестити. 

Використання спеціальних зна-
ків та дотримання ритуалів сприяє 
тому, що готовий предмет одягу стає 
носієм потенційної енергетики, яка 
вивільняється за певними обстави-
нами. Наприклад, чари весільних 
сорочок починають діяти у момент 
вінчання й оберігають пару доти, 
доки ці речі не зносяться (тому їх і 
берегли, вдягаючи лише на великі 
свята). Отже, елементи українського 
національного вбрання – це не 
лише функціональні та гарні речі, 
але й своєрідні носії духовності 
нашого народу.

Упродовж багатьох століть 
дівчата та молодиці збиралися на 
вечорницях, і за роботою та гар-
ною піснею проводили довгі зимові 
вечори. Майстрині шили, пряли, 
вишивали, щоб з приходом весни 
прикрасити своє житло, збагатити 
веселковими візерунками посаг.  
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своє житло, збагатити прикрасити
и візерунками посаг. веселковими

ЗДАВНА ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ КОЖНОГО ЕЛЕМЕНТУ ВБРАННЯ УКРАЇНЦІВ БУВ НЕ ТІЛЬКИ КРОПІТКОЮ ПРАЦЕЮ, 
АЛЕ Й РИТУАЛОМ. ДЕЯКІ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІ ВВАЖАЮТЬ, ЩО ЖІНКИ ВИШИВАЛИ ЛИШЕ ДЛЯ ТОГО, АБИ ПРИКРАСИТИ 
СВОЄ ЖИТЛО, ОДЯГ ТА ПОБУТОВІ РЕЧІ. АЛЕ ЦЕ НЕ ТАК. НАСПРАВДІ, ЦЕЙ ПРОЦЕС БУВ САКРАЛЬНИМ ДЛЯ 
ВИШИВАЛЬНИЦЬ



ЖІНОЧИЙ ОДЯГ

Жіночий традиційний костюм 
українців має безліч локальних 
варіантів. Етнографічні особли-
вості історико-культурних районів 
України в одязі проявилися у силу-
еті, крої, деяких частинах одягу, 
способах її носіння, колірному 
декорі, прикрасах. Архаїчні еле-
менти одягу найбільше зберігалися 
на Поліссі; класичним українським 
вважається одяг Середнього Прид-
ніпров'я; у південних регіонах Укра-
їни спостерігалося взаємовплив 
традиційного одягу різних наро-
дів; в костюмі населення Поділля 
помітна етнокультурна взаємодія 
українців із молдаванами, а в пів-
нічно-західних — з поляками; своїми 
особливостями характеризувався й 
одяг українських горян.  

ОДЯГ ЗА ВІКОМ 
ТА СІМЕЙНИМ СТАНОМ

Народження дитини завжди було 
визначною подією в житті родини, 
адже за народним уявленням «хата 
з дітьми – базар, а без них цвинтар». 
Але незважаючи на це, в українців 
не було дитячого одягу: він відріз-
нявся від дорослого вбрання лише 
розмірами. До того ж, у дитинстві 
не було одягу окремо для дівчат 
та окремо для хлопчиків. Діти до 
5—6 років носили лише сорочку як 
нагрудний одяг. Ця традиція пов'я-
зана не лише з матеріальними 
умовами, а зі стійким збереженням 
своєрідного стереотипу. 

Коли діти дорослішали та почи-
нали працювати у полі, тоді вони 
вже могли носити одяг для дорос-
лих. Одяг, насамперед, відрізнявся 
кількості елементів. Право носити, 
наприклад, деякі види головних 
уборів та поясного одягу безпосе-
редньо пов'язувалося з повноліттям.

За одягом можна зрозуміти й 
сімейний стан українця. Особливо, 
за жіночим костюмом. Насампе-
ред, це стосується головних уборів. 
Стрічки й вінки, які носили дівчата 
на свята, слугували символами 
досягнення ними шлюбного віку. 
Крім того, відрізнялись вінки дівчат 
«у порі» та заручених, проте їх 
виготовлення не супроводжувалося 
обрядовими діями.

ЯГ

й костюм 
локальних 
особли-

их районів 
ися у силу-
нах одягу, 
колірному 

хаїчні еле-
берігалися 
країнським 
ього Прид-
онах Укра-
заємовплив 
них наро-
ня Поділля

За одягом можна зрозуміти й 
сімейний стан українця. Особливо,
за жіночим костюмом. Насампе-
ред, це стосується головних уборів.
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М ія одg у
СОРОЧКА БУЛА Й ЗАЛИШАЄТЬСЯ 

ГОЛОВНИМ ОДЯГОМ ЛЮДИНИ, ПРО 
ЩО СВІДЧАТЬ ДАВНІ ПРИПОВІДКИ: 

«СВОЯ СОРОЧКА БЛИЖЧЕ ДО 
ТІЛА», «ЩАСЛИВИЙ, БО У СОРОЧЦІ 

РОДИВСЯ». ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО 
СОРОЧКА, ЯКА БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ОБЛЯГАЄ ТІЛО, Є ПРОВІДНИКОМ 

МАГІЧНОЇ СИЛИ, ПРИХОВАНОЇ 
В ЛЮДИНІ. СОРОЧКА У ЧОЛОВІКІВ 

ТА У ЖІНОК МАЛА СИМВОЛІЧНЕ 
ЗНАЧЕННЯ ОБЕРЕГУ ВІД ЗЛИХ ВІТРІВ 
І НЕДОБРОГО ОКА. ОСЬ ЧОМУ ПРИ 

ВИГОТОВЛЕННІ СОРОЧКИ ТРЕБА БУЛО 
ДОТРИМУВАТИСЯ 

ЦІЛОЇ НИЗКИ ЗАСТОРОГ 
І МАГІЧНИХ ДІЙ (ВОРОЖІНЬ).

ХУСТКА ТЕЖ ЗДАВНА 
ВІДІГРАВАЛА ВАЖЛИВУ ОБЕРЕГОВУ 

ФУНКЦІЮ. ЧЕРЕЗ ЦЕ ВОНА ТАК 
ШИРОКО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ВЕСІЛЬНОМУ ОБРЯДІ, 
ПОЧИНАЮЧИ ЗІ СВАТАННЯ, КОЛИ 

ДІВЧИНА НА ЗНАК ЗГОДИ ПІДНОСИЛА 
СТАРОСТАМ ХУСТКУ НА ХЛІБІ, 

Й ЗАКІНЧУЮЧИ «ПОКРИВАННЯМ» 
МОЛОДОЇ, ТАКУ ХУСТКУ ЖІНКА 

ЗБЕРІГАЛА ВСЕ ЖИТТЯ. 
НАШІ ПРЕДКИ СТВОРЮВАЛИ 

ЛЮБОВНІ ПРИВОРОТИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОБІТ, ЗНІМАЛИ 
ПРИСТРІТ СОРОЧКОЮ, ПОЯСОМ 

ЛІКУВАЛИСЯ ВІД БЕЗПЛІДДЯ, 
А РИБ'ЯЧОЮ ЛУСКОЮ В ГАМАНЦІ 

«ЗАМАНЮВАЛИ» ГРОШІ.





52 Крим cьогоднi  #1 | 2022 

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ
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За російськими традиціями
Усі, хто коли-небудь описував Масляну в Росії, 

характеризують її як найвеселіше, галасливе росій-
ське народне свято. Було переконання: якщо не 
веселитися на Масляну, то можна накликати на себе 
нещастя. Тому всі святкування намагалися проводити 
особливо пишно. Російське прислів'я стверджує: «Хоч з 
себе що закласти, а Масляну проводити».

Усі каталися вулицями у прикрашених санях, 
запряжених конями з бубонцями під дугою, влаштову-
вали театральні «проводи» Масляної. Пізно ввечері, 
за селом, палили багаття та опудало. Називалося це 
«палити Масляну».

Традиційною стравою на Масляну у росіян є млинці. 
Млинцями пригощали гостей, сусідів, знайомих. Зяті 
ходили до тещ на Млинці. Навіть опудалу давали до 
рук млинець або сковороду.  

За українськими традиціями 
В українців Масляна святкувалася скромніше. До 

столу з нагоди проводів зими українці готували улю-
блену страву - вареники, лише в XX столітті серед 
святкових страв стали з'являтися й млинці. У села 
носили зі співом опудало. У деяких селах возили на 
санях Масляну - дерев'яне зображення жінки з розпу-
щеним волоссям, яке потім кидали в річку або спалю-
вали.

Цікаво, що в українців був і специфічний «масляний» 
звичай – прив'язувати колодку. Саме через це Мас-
ляну називали «колодка» або «колодій».

У проведенні цього звичаю були місцеві відмінності, 
але суть скрізь одна: жінки, зібравшись, ходили по 
домівках, де були дорослі парубки і дівчата, і прив'я-
зували до їх ніг колодку (обрубок поліна або тріску) і 
не знімали до тих пір, поки молодь не дасть грошей. 
На зібрані гроші влаштовували гуляння. Прив'язуван-
ням колодки як би відзначали тих, хто не виконав свій 
обов'язок – не одружився.

За білоруською традицією
Багато хто вважає, що свято Маслянки або Мас-

ляної не стосується до білоруської традиції. Проте 
етнографи стверджують, що має, але вона білоруська 
лише на одну третину, бо Масляну святкували зага-
лом на територіях, що межують з Росією. Значну роль 
на масляній білоруси відводили молодятам, причому 
особливо виділяли молодицю. Поширений був звичай 
«возити» (або «роззувати») молоду.

Найяскравіше свято зустрічі весни і прощання з зи-
мою — Масляна. Для багатьох слов'янських народів 
це свято стало спільним. Є безліч різних традицій і 
яскравих обрядів, пов'язаних з Масляною, але тільки 
російський народ споконвіку святкував її з винятковим 
розмахом
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Головну роль на масляній білоруси відводили моло-
дятам, особливо виділяли молодицю. Поширений був 
звичай «возити» (або «роззувати») молоду.

Зберіглася традиція палити багаття на підвищеннях 
ближче до Сонця. У такий спосіб учасники свята хотіли 
передати до неба теплого вогню, щоб воно швидше 
зігрілося. Багаття мало висвітлити якомога більший 
простір, принести полям світло.

«Баба Марта» — популярне болгарське весняне 
свято. У старовинному побуті цей день присвячувався 
весняному відродженню природи. З ним були пов'я-
зані різні аграрні повір'я та обряди, за допомогою яких 
селяни розраховували забезпечити майбутній урожай. 
Святкується з 1 по 9 березня.

Цього дня болгари дарують один одному «марте-
нички» (з ниточок білого і червоного кольору), іноді з 
пролісками – символом весни.

У росіян панівним обрядом зустрічі 
весни було випікання «жайворонків» — 
печива у формі пташок. «Жайворонків» 
пекли у особливий день  –  9 березня. 
За церковним календарем  –  це день 

40 мучеників, по-народному – «сороки». 
Вважалося, що цього дня прилітають 

жайворонки і приносять весну.

Українці та білоруси зустрічали 
весну веснянками. Дівчата збиралися 
на вулиці або виходили за село 

і починали закликати весну. 
У деяких місцях дівчата для того, 
аби заспівати веснянки гучніше 
підіймалися на дахи будинків 

і на дерева. Гукання і зазивання весни 
відбувалося на широкому просторі. 

Такий спів нагадував птахів, 
що прилетіли і весело гомонять у лісі.

Прихід весни знаменувався також 
весняними хороводами та іграми молоді, 
які часто об’єднувалися із заклинанням 
весни. У росіян хороводи водили на 
Великдень, і з обрядами зустрічі весни 
вони не були пов’язані, а в українців і 
білорусів вони починалися раніше — 

разом із веснянками.

СПІВАТИ ВЕСНЯНКИ 

ВИПІКАТИ ЖАЙВОРОНКІВ

ХОРОВОДИТИ 

Поради «зазивання» 
весни від слов'ян:
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У вірмен є свої традиції зустрічі весни. Вірмен-
ська Масляна носить назву Бун Барекендан («радість 
життя»). Вона триває один день, на відміну від святку-
вань Масляної у слов'янських народів.  

З давніх-давен на Бун Барекендан готували смачну 
їжу, організовували ярмарки і народні гуляння, у яких 
брали участь дорослі й діти, проводили розважальні 
заходи, жебракам давали милостиню та годували. У 
день святкування люди ходять в гості один до одного 
або родиною збираються разом і святкують. Головна 
страва цього свята — плов з родзинками і маслом. 
У недільну ніч після Бун Барекендана їли на вечерю 
мацун (кисле молоко) і катнов (молочну рисову кашу). 
День після «вірменської Масляної» був неробочим та 
називався у народі «бакла хоран».

Стародавнє свято хліборобів — Навріз, святкується  
у кримських татар 21 березня, як початок нового року 
і прихід весни. Це час входження Сонця в сузір'я Овна 
(вівці), коли день дорівнює ночі. Це явище називається 
астрономами весняним рівноденням.

Комплекс звичаїв і обрядів, що виконують кримські 
татарами, містить проводи старого і зустріч нового 
господарського року, а також підготовка і проведення 
весняних польових робіт.

У греків також є цікаві традиції зустрічі весни. Свою 
назва «апокрієс» бере від сезону, коли у селян закін-
чувалося м'ясо: буквально «апо кріес» означає «без 
м'яса». Святкувати Апокрієс в Елладі почали ще в 
античну добу. Тоді свято символізувало оновлення 
землі, прихід весни. Воно присвячувалося богові Діонісу 
і супроводжувалося гучним святкуванням із розпиван-
ням вина, здійсненням таємних містерій.

Із приходом християнства святкування Діонісій було 
суворо заборонене, Апокрієс більше не пов'язувався 
із культом Діоніса і означав переддень Великого посту. 
Дата початку святкування сучасного Апокрієсу зале-
жить від Великодня. В перший день традиційно готують 
порося, у багатьох районах Македонії проводиться 
бенкет у будинку священика.  Впродовж останнього 

третього тижня не вживають м'ясні страви, однак можна 
коштувати рибу, яйця, сир і молочні страви. Також прий-
нято в ці дні відвідати своїх батьків, бабусь і дідусів. 
Остання неділя свята перед Чистим понеділком нази-
вається Тірофагіс, в цей день востаннє перед Вели-
коднем можна одружуватися, пізніше вінчання можливе 
тільки після Великодня. Також в цей останній день Апо-
крієсу усі просять у день в одного пробачення та дару-
ють подарунки.у

Мерцишор – весняне свято молдаван. У побуті 
молдаван, болгар і румунів цей день присвячувався 
весняному відродженню природи. З ним пов'язані різні 
аграрні повір'я та обряди, за допомогою яких селянин 
сподівався забезпечити майбутній урожай. Зараз Мер-
цишор – день привітань з приходом весни. Цього дня, 
як і болгари, молдавани дарують один одному маленькі 
бутоньєрки у вигляді квіточок з ниток білого і червоного 
кольору. Ця прикраса, як і свято, називається Мерци-
шор. Мерцишор носять на одязі цілий місяць, а у квітні 
червоно-білі талісмани слід зняти і пов'язати на будь-
яке фруктове дерево, загадати бажання, яке неодмінно 
здійсниться.
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найвидатніший геній укр аїнської 
культурu тa герой «гламурної»

хронікu Петербургa

НЕКЛАСИЧНІ КЛАСИКИ

Тарас
Шевченко
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ЦЬОГОРІЧ У СВІТІ СВЯТКУЮТЬ 208 РІЧНИЦЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОБЗАРЯ, ЯКИЙ СТАВ НАЙВИДАТНІШИМ 
ПОЕТОМ ТА ХУДОЖНИКОМ — ГОРДІСТЮ Й НАТХНЕННЯМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЬОГО 
СЛАВЕТНОГО МАЙСТРА НАПИСАНО БАГАТО КНИЖОК, АЛЕ Й У БІОГРАФІЇ КОБЗАРЯ Є Й ЦІКАВІ ФАКТИ, ВІДОМІ 
ДАЛЕКО НЕ КОЖНОМУ, ПРОТЕ ВОНИ РОЗКРИВАЮТЬ БАГАТОГРАННІСТЬ ХАРАКТЕРУ Й ТАЛАНТУ МИТЦЯ.

ЖІНКИ В ЖИТТІ КОБЗАРЯ 

Шевченко офіційно не був одруженим і не мав 
дітей. Хоча закохувався дуже часто, і жінки нади-
хали його на найліричніші рядки.

Першим коханням 13-річного Тараса була одно-
сельчанка Оксана Коваленко, але він мусив поїхати 
з паном до Вільна. Там одразу закохався у швачку 
Дзюню Гусіковську. У Петербурзі Шевченко пере-
жив захоплення натурницею Амалією Клоберг. 
Повернувшись в Україну, закохався у дочку худож-
ника Варвару Рєпніну, яка, кажуть, одною з перших 
визнала в ньому поета.

Потім митець вирішив одружитися й посватався 
до дочки священика Феодосії Кошиці – але отри-
мав гарбуза. Тому поїхав в заслання самотній, а 
там, як пліткували, мав романтичний зв'язок з дру-
жиною коменданта Агатою Усковою.

Повернувшись на волю, Шевченко знову зако-
хався – в 16-річну актрису Катерину Піунову. Він 
зробив пропозицію, але знову отримав відмову, 
адже був старший за дівчину на 30 років. Останнім 
коханням поета була 19-річна петербурзька най-
мичка Ликера Полусмакова, від якої він теж отри-

мав гарбуза. Тож за 47 років життя Кобзар так і не 
знайшов щастя в особистому житті. 

Освіта митця — всього 2 класи. Здобував він її 
у церковно-приходській школі. Проте поету вда-
лося створити одну з найбільш популярних книг 
української класичної літератури.  Мова йде про 
«Кобзар», який було перевидано понад 8 мільйонів 
разів. У Черкасах створений цілий музей, присвя-
чений цій віршованій збірці.

ШЕВЧЕНКО БУВ МОДНИКОМ

Образ Шевченка часто малюють у вигляді такого 
собі вусатого чолов’яги в шапці і свиті. Дослідники 
біографії митця не погоджуються з таким однобо-
ким трактуванням його постаті. Так, Шевченко був у 
душі демократ, і не любив надмірної пишності. Втім, 
під час життя у Петербурзі, коли він став модним 
портретистом і почав заробляти добрі гроші, Шев-
ченко одягався досить модно. Зокрема, у своєму 
щоденнику він написав про особливе задоволення 
від придбання гумового плаща-макінтоша, який 
тоді коштував 100 карбованців. (Для порівняння — 
працюючи в археологічній комісій Шевченко заро-
бляв 150 карбованців на рік).
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ПРОФЕСІЙНИЙ ХУДОЖНИК

Хоча Тарас почав писати вірші ще в дитин-
стві, він здобув художню освіту. Після навчання в 
художника Ширяєва талановитого учня було вику-
плено з кріпацтва (за пiдтримки художників Брюл-
лова, Жуковського, Венеціанова, Гребінки та інших) 
і відправлено до Петербурга до Академії мистецтв. 
Шевченка навіть було затверджено на посаду 
викладача малювання Київського університету, 
який зараз носить його ім’я. 

Шевченко працював у галузях станкового живо-
пису, графіки, монументально-декоративного 
розпису та скульптури, досконало володів технікою 
акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем і пером. Він 
є автором понад тисячі мистецьких творів, з яких, на 
жаль, втрачено понад 160.  

ДРУГА МОГИЛА ТАРАСА 
У МІСТИЧНОМУ ПЕТЕРБУРЗІ

У Шевченка є дві могили: на Смоленському кладо-
вищі в Петербурзі, місті, в якому  він помер і був спо-
чатку похоронений, та в Каневі. До Канева труну із 
тілом перевезли через два місяці після смерті поета, 
відповідно до його заповіту. 

У ШЕВЧЕНКА МІГ БУТИ СИН

Кобзар мав дружні стосунки з українським вче-
ним Михайлом Максимовичем. Під час відвідин його у 
Москві познайомився з молодою дружиною Михайла – 
Марією. Жінка обіцяла посприяти у пошуках нареченої 

для поета. Між ними зав’язалися теплі стосунки, вони 
багато листувалися. А деякі дослідники припускають, 
що Тарас Григорович дуже зблизився з Марією Мак-
симович, бо через дев’ять місяців після відвідин поета 
у неї народився син. До цього дітей у Максимовичів не 
було. Втім, інші дослідники наполягають, що Шевченко 
ніколи б не переступив цієї межі, адже був вірним дру-
гом.

КОБЗАР БУВ ЗАТЯТИМ ГУЛЬВІСОЮ

Поет любив випити зайвого. Полковник Косирев, 
згадуючи про період служби Шевченка у Новопе-
тровському укріпленні, пише, що від пригощань худож-
ник не відмовлявся, частіше пив у гостях, ніж своїм 
коштом, і міг впитися до того, щоб заснути просто в 
домі господарів.

Перший в Україні «Буквар» з’явився завдяки Шев-
ченку. Письменник оплатив наклад у 10 тисяч одиниць. 
Книга була видана для розповсюдження безкоштов-
них школах для вивчення грамоти.

ПОРТРЕТ ШЕВЧЕНКА 
У ДОКТОРА ХАУСА

У 8 сезоні серіалу «Доктор Хаус» головний герой 
фіктивно одружується з українкою, щоби допомогти 
їй здобувати грін-кард. Грегорі Хаус вішає на стіну 
портрет Шевченка зі словами «Твоя бабуся – гаряча 
штучка» (Your grandmother's kind of sexy), на що дру-
жина відповідає, що це великий український поет.
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КОРОТКІ ФАКТИ 
ПРО ЖИТТЯ МИТЦЯ, 

як  нe знає більшість
ТАРАС ШЕВЧЕНКО БУВ НЕВИСОКИМ. 
Зберігся «Формулярний список про 
службу лінійного Оренбурзького 
батальйону №1» за 1953 рік, у якому 
зазначено зріст рядового Шевченка 
2 аршини і 5 вершків, що дорівнює 
164,46 см.

Тарасу Шевченкові 
встановлено майже  1200 

ПАМ’ЯТНИКІВ по всьому світу. 

Повноцінної ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
У ШЕВЧЕНКА НЕ БУЛО. 
Він закінчив два класи 
у церковноприходській школі.

Тарас Шевченко ЛЮБИВ 
МУЗИКУ і сам грав 

на гармоніці. 

Напередодні 200-річчя 
з Дня народження Кобзаря був 
створений шрифт «KOBZAR KS», 
тотожній почерку Шевченка. 
Для створення нового шрифту 
розробники використали 
рукописи автора. Шрифт 
дозволяє друкувати тексти 
латиницею та кирилицею і 
розповсюджується безкоштовно.
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