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Слов’яни Криму 
відсвяткували 

День дружби і єднання

25 червня в Сімферополі  відсвяткували 
День дружби  та єднання слов’ян.  Цю подію 
святкують у всьому світі,  але найбільш широко 
у Росії, Україні та Республіці Білорусь.   

До Криму приїхала 
делегація з Німеччини 

для проведення 
хокейного турніру

У Криму відбувся 4 Міжнародний турнір 
аматорського хокею «Кубок дружби». У 
проведенні турніру взяли участь представники 
хокейного клубу «Geronimo Stars» (Німеччина), 
які прилетіли до Криму з візитом у рамках 
проекту народної дипломатії «Мирний 
Крим своїми очима. Кримські реалії без 
європейських домислів». 
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XIII століття вважається одним із найбільш 
складних періодів у історії Росії: тривають 
князівські усобиці, що зруйнували єдиний політич-
ний, економічний, духовний і культурний простір, а 
до східних кордонів країни підходять завойовники 
з глибин Азії.

У 1221 році народився спадкоємець роду Рюри-
ковичів — Олександр Ярославович — людина, 
якій судилося увійти в історію видатним князем 
Олександром Невським. Уже з 7 років Олександр 
фактично жив у Новгороді, а після від’їзду батька в 
1236 році до Києва, де він почав керувати землями 
руськими, хлопчик залишився сам князювати в 
місті. У 2021 році виповнилося 800 років з дня його 
народження, але ім’я Олександра Невського 
нащадки пам’ятають і сьогодні.

Олександр Невський прославився як видатний 
полководець. 15 липня 1240 року він здобув блис-
кучу перемогу над шведами на річці Неві (звідси 
його прізвисько — Невський). Князь дав гідну від-
січ хрестоносцям, які намагалися поневолити 
Новгородську землю. Армія Олександра Невсь-
кого 5 квітня 1242 року знищила військо ливонських 
лицарів на льоду Чудського озера (битва отримала 
назву «Льодове побоїще»). Князь Олександр провів 
безліч переможних походів на литовців, ям, чудь.

До речі, Льодове побоїще увійшло до списку 
загальнонародних пам’ятних дат, головний спо-
гад про цю перемогу — День військової слави 
Росії, який святкують 18 квітня. Перемога на Чудсь-
кому озері так надихала й окрилювала народну 
свідомість, що й через багато століть до неї звер-
талися художники й музиканти. Так, у 1938 році 
Сергій Ейзенштейн зняв відомий фільм «Олек-
сандр Невський», композитор Сергій Прокоф’єв 
написав кантату, присвячену битві, а Костянтин 
Симонов створив поему.

Князь Олександр Невський відновлював руські 
міста, які зазнали монгольської навали, визво-
ляв жителів, будував церкви. Олександр Невсь-
кий відмовився прийняти католицтво, яке йому 
нав’язували посли з Риму. Також він був видат-
ним дипломатом. За часів Золотої Орди він був 

захисником руського народу. Олександру вда-
лося врятувати Великий Новгород від монголь-
ського погрому, натомість йому довелося приду-
шити повстання новгородців, які не бажали пла-
тити данину татарам. Він зміцнив великокнязівську 
владу й підпорядкував собі бунтівних князів і бояр. 
Автор його житія писав про нього: «І красивий він 
був, як жоден з людей, і голос його — як труба в 
народі, обличчя його — як лік Йосипа, якого єги-
петський цар поставив другим царем у Єгипті, 
сила ж його була частиною сили Самсона, і дав 
йому Бог премудрість Соломона, хоробрість же 
його — як у царя римського Веспасіана, який під-
корив всю землю Юдейську… Князь Олександр 
перемагав, але був непереможний».

Крім своїх ратних подвигів, Невський мав і 
духовні подвиги. Він зміцнював православну 
віру, активно сприяв поширенню православ’я на 
Північ, серед поморів. Після страшного Неврюєва 
розорення Невський дбав про відновлення зруй-
нованого Володимира та інших російських міст. 
Князь «церкви спорудив, міста відбудував, людей 
розігнаних зібрав у будинку їх», — свідчить автор 
княжого житія. Особливо турбувався князь про 
Церкву, прикрашаючи храми книгами й начин-
ням, даруючи їм багаті дари й землі. Після смерті 
Олександра Невського його почали вшанову-
вати як святого, а в 1547 році він був канонізова-
ний православною церквою, як святий.

Ім’я святого князя залишилося з нами і сьо-
годні. У 2008 році Олександр Невський став 
«Іменем Росії». Орденом Олександра Невського 
вже майже 3 століття нагороджують російських 
воєначальників. Орден засновала ще Катерина I, 
відроджений в 1942 році у СРСР, а у 1992 році увій-
шов до низки головних державних нагород нової 
Росії. У 2016 році рішенням Святішого Патріарха 
Кирила, Святий Князь Олександр Невський був 
проголошений небесним покровителем сухопут-
них військ Росії.

Картина В. А. Серова «В’їзд Олександра Невського до Пскова після Льодового побоїща»
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У КРИМУ  ПРОЙШОВ  ФОРУМ 
«ДІАЛОГ КУЛЬТУР: РОСІЯ – БАЛКАНИ»

У КРИМУ ПІДПИСАЛИ УГОДУ З КРИМСЬКИМ 
ЗЕМЛЯЦТВОМ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

З 22 до 25 травня 2021 року в Криму проходив 
Молодіжний міжнародний форум «Діалог культур: 
Росія – Балкани», в якому взяли участь студенти 
та представники молодіжних організацій Росії, 
Болгарії, Сербії, Македонії. Організаторами заходу 
стали Болгарський культурний центр «Ізвор» та 
Регіональна болгарська національно-культурна 
автономія Хілендарського Республіки 
Крим. Форум був насичений різноманіт-
ними цікавими культурними та спортив-
ними заходами. Зокрема, 25 травня 
відбулася конференція у Кримському фе-
деральному університеті ім. В. І. Вернад-
ського, під час якої учасники заходу обго-
ворювали найважливіші теми міжетнічних 
відносин й політичного життя сучасності. 

Головне завдання форуму – розвиток 
діалогу й культурного співробітництва 
між молодіжними організаціями Криму та 
балканських країн, консолідація молоді 

засобами народної 
дипломатії на основі 
спільної історичної 
пам’яті, віри і мови. У програмі 
форуму було заплановано 
безліч цікавих заходів, які по-
знайомили учасників форуму з 
культурою, історією і побутом 
Криму. Так для студентів ор-
ганізували перегляд фільму 
«Кримські болгари», зустріч із 
творчою групою фільму, знай-
омство з лідерами Кримської 
весни, створення молодіж-
ного клубу з представників 
країн-учасниць, екскурсії 
історичними місцям Криму, 
прес-конференція. У свою 

чергу, члени РГО «Українська громада Криму» та-
кож узяли активну участь в роботі форуму для того, 
аби налагодити дружні зв’язки з представниками 
балканських країн, а також підкреслити вільне і 
прогресивне існування української культури у Рес-
публіці  Крим. 

23-24 травня учасники форуму відвідали Ялту 
й Севастополь. У програмі візиту були захоп-
люючі екскурсії, театралізована вистава, морська 
прогулянка та прогулянка набережною міста. 
25 травня студенти з різних країн поділилися 
враженнями та обговорювали актуальні питання 
сучасного світу. У центрі тематики виявився Крим 

і санкційна політика Заходу. «Крим – це краще 
місце для пізнання Руського світу, вивчення при-
роди актуальних політичних процесів, конфліктів і 
взаємин цивілізацій. Наша республіка – це місце 
становлення російської державності, боротьби і 
відстоювання своїх інтересів, а сучасна історія 
півострова – наочний приклад того, як кримчани 
змінили вектор політичної та історичної зумовле-
ності, обраний замість нас політиками, які вважали 
себе правителями світу», – зазначив у своєму 
вітальному слові голова Державної ради Рес-
публіки Крим Володимир Константинов. 

У роботі конференції взяли участь представ-
ники влади Республіки Крим, громадські органі-
зації, члени наукового товариства тощо. 

27 травня 2021 року в Сімферополі для 
подальшого розвитку дружби і взаєморозуміння, 
а також на підставі сформованих багатовікових 
відносин між російським, білоруським і 
українським народами підписали угоду між 
«Асамблеєю слов’янських народів Республіки 
Крим» і Громадською організацією «Соціально-
культурний Центр Кримське земляцтво в 
Республіці Білорусь».    

Громадська організація «Соціально-культур-
ний Центр Кримське земляцтво в Республіці Біло-
русь» — це перша в Європі, після возз’єднання 
Криму з Росією, офіційно зареєстрована органі-
зація, яка об’єднує вихідців з Криму та  займається 

формуванням позитивного іміджу Республіки 
Крим у рамках народної дипломатії на території 
Республіки Білорусь, а також налагоджує ділові 
та культурні зв’язки між республіками.

Сторони підписали угоду, в якій закріпили 
свої наміри обміну в галузі культури, зокрема, 
домовилися популяризувати і зберігати тради-
ції та історію слов’янських народів. «Я радію, 
що наша зустріч відбулася за таких обставинах, 
ми прагнули до цього більше двох років, з того 

часу, як з’явилася ідея ство-
рення Кримського земляцтва 
у Республіці Білорусь. Я вдяч-
ний своїм колегам з Криму за 
теплу зустріч і готовий до плід-
ної співпраці у рамках нашої 
угоди», — зауважив директор 
білоруської гро-
мадської організації 
Андрій Лопацький. 

«Нам би хотілося 
забути про політику 
і налаштуватися на 
подальшу роботу 
незалежно від того, 
як будуть розвива-
тися відносини між 
нашими країнами 
надалі. Наші народи 

упродовж багато вікової історії завжди 
йшли пліч-о-пліч. Слов’янський світ 
має консолідуватися перед тими 
труднощами, які виникли перед нами 
сьогодні. У тісній взаємодії наших 

організацій ми плануємо реалізувати без-
ліч нових проектів і сподіваємось на плідність 
подальшої співпраці», — зазначив голова РНКА 
«Білоруси Криму» Роман Чегринець. 

Під час зустрічі співвітчизники обмінялися 
враженнями від кримської подорожі, а також 
зауважили, що слов’янські народи завжди 
були єдині наче «три сестри». Після підписання 
угоди сторони планують залучати молодь до 
програм, проектів і заходів, які створюють умови 
для творчого осмислення культурно-етнічного 
життя слов’янських народів, а також сприяти 
встановленню багатосторонніх культурних 
контактів між представниками суспільних інсти-
тутів Криму з громадськими об’єднаннями 
Республіки Білорусь.  
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У Сімферополі, 1 червня 2021 року, на 
Меморіальному військовому кладовищі відбулася 
акція пам’яті у рамках проекту «Пам’ять народу: 
білоруські герої Кримської війни». Під час прове-
дення акції білоруси Криму провели забір землі 
з братських могил білоруських воїнів, які загибли 
у роки Кримської війни. Старт унікальної акції 
оголосили ГО «РНКА білорусів Республіки Крим 
«Білоруси Криму» спільно з Громадською органі-
зацією «Соціально-культурний Центр Кримське 
земляцтво у Республіці Білорусь» за підтримки 
МГО «Всесвітній російський народний собор» з 
благословення Кримської єпархії. 

Забирати жменю землі з рідних чи пам’ятних 
місць – традиція, яка має давню історію. Сьогодні 
вона дуже символічна та об’єднала білорусів 
усього світу завдяки цій пам’ятній акції, яку ого-
лосив Олександр Лукашенко 9 травня 2019 року. 
Тепер землю з пам’ятних місць, де поховані біло-
руські герої з усього світу привозять, щоб закласти 
в Крипті Храму-пам’ятника на честь Всіх Святих у 
Мінську для вічної молитовної пам’яті. Тепер і земля 
з могили героїв Кримської війни перепохована там.

Пам’ятна акція розпочалася з молебню на 
території каплиці Святої Марії Магдалини, яку 
звели на кладовищі в пам’ять про полеглих воїнів. 
Учасниками акції  стали представники влади 
республіки, національно-культурних автономій та 

громадських організацій Криму. Після 
проведення молебню спільними зусил-
лями директора Кримського земляцтва 
Андрія Лопацького і голови РНКА 
«Білоруси Криму» Романа Чегринця був 
проведений забір землі з могил 
білоруських воїнів Кримської війни, 
а також у рамках акції на місцях 
поховання заклали жменю біло-
руської землі, яку привезли пред-
ставники Республіки Білорусь. 

Друга частина цього заходу 
відбулася 12 червня в Мінську, де 
відбулася урочиста церемонія 
закладки капсули з землею в крипті 
Храму-пам’ятника на честь Всіх 
Святих. Захід підготували спільно 
з настоятелем отцем Федором і 
громадою Храму-Пам’ятника на 
честь Всіх святих Мінської Єпархії 

Української Православної Церкви
В урочистій церемонії брали участь Посол 

Російської Федерації у Республіці Білорусь 
Євген Лук’янов, голова РГО «Українська гро-
мада Криму» Анастасія Гридчина, керівник 
«СКЦ Кримське земляцтво» Андрій Лопацький, 
РГО «Білоруський Союз військових моряків», 

СЛОВ’ЯНИ КРИМУ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ДРУЖБИ І ЄДНАННЯ
25 червня в Сімферополі  відсвяткували День дружби  та єднання слов’ян.  Цю подію 
святкують у всьому світі,  але найбільш широко у Росії, Україні та Республіці Білорусь

Ідея єднання слов’янських народів має давнє 
історичне коріння. До створення загальної 
писемності святими рівноапостольними Кирилом 
і Мефодієм, які шануються як в Росії, так і у інших 
слов’янських країнах. День єднання слов’ян вва-
жається народним святом, яке має спільне коріння, 

культурні традиції та звичаїв слов’янських 
народів. Це свято заснували для того, аби 
згуртувати різні гілки слов’янства і зміц-
нити зв’язок поколінь. Свято має зберігати 
багатовікову дружбу і культуру слов’янських 
народів.

У 2021 році святкування 
Дня дружби і єднання 
слов’ян у Криму відбулося 
в парку ім. Ю. Гагаріна 
в Сімферополі. У заході 
взяли участь заступник 
голови Державного 
комітету у справах між-
національних відносин 
Зарема Закір’яєва, член Гро-
мадської палати РК, голова РГО 
«Українська громада Криму» 
Анастасія Гридчина, представ-
ники національно-культурних 
автономій та громадських 
організацій Республіки Крим.

Захід організували з іні-
ціативи ДБУ «Будинок дружби 

народів». У рамках розважальної програми на 
сцені можна було почути народні пісні слов’ян 
та побачити народні танці. Для дітей і дорослих 
організатори провели вікторини та конкурси. 
Також ведучі нагадали присутнім про спільне 
коріння, традиції, культуру і звичаї слов’янських 
народів. Під час заходу була відкрита тематична 
фотозона, де кожен міг зробити фото з національ-
ною атрибутикою слов’ян. 

У СІМФЕРОПОЛІ ПРОВЕЛИ АКЦІЮ 
«ПАМ’ЯТЬ НАРОДУ: БІЛОРУСЬКІ ГЕРОЇ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ» 

студенти білоруських ВНЗ, школярі, ветеранські 
організації Білорусі, депутати палат Націо-
нальних Зборів Республіки Білорусь та інші 
представники громадськості. Після закінчення 
заупокійної літії, яку провів протоієрей Федір, 

надзвичайного і повноважного посла Росії 
в Білорусі Євген Лук’янов заклав капсулу із 
землею з місця упокоєння білоруських воїнів, 
які загинули в Кримській війні, в оніксову нішу 
крипти. Під час завершення заходу учасники 
акції урочисто поклали квіти. 
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У СІМФЕРОПОЛІ ВІДБУВСЯ «КРУГЛИЙ СТІЛ», ПРИСВЯЧЕНИЙ 
ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖРЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН 

2 липня 2021 року в Державній Раді Республіки Крим пройшло засідання «круглого столу» на тему: 
«Роль громадянського суспільства в гармонізації міжнаціональних і міжрелігійних відносин: регіональний аспект» 

Засідання організувала Комісія Громадської 
палати Російської Федерації з гармонізації між-
національних і міжрелігійних відносин спільно з 
Комісією Громадської палати Республіки Крим з 
питань міжнаціональних, міжконфесійних відносин 
і народної дипломатії. Модераторами «круглого 
столу» були Олександр Андрійович Форманчук – 
Голова Громадської палати Республіки Крим та 
Володимир Юрійович Зорін – Голова Комісії Гро-
мадської палати Російської Федерації з гармоні-
зації міжнаціональних і міжрелігійних відносин.

Громадські діячі, представники влади та 
експерти обговорювали завдання з реалізації 
доручень Президента Російської Федерації за 
підсумками засідання Ради при Президентові 
Російської Федерації з міжнаціональних відносин 

від 30 березня 2021 року визначили 
основні напрямки діяльності Респу-
бліки Крим з гармонізації міжнаціо-
нальних і міжрелігійних відносин, 
духовного і патріотичного виховання, 
а також обмінювалися досвідом 
регіональних практик гармонізації 
міжнаціональних і міжрелігійних від-
носин у регіонах, говорили про нові 
форми просування в молодіжному 
середовищі традиційних російських 
духовно-моральних цінностей.

Анастасія Гридчина – член Громад-
ської палати РК і голова Комісії з питань 
міжнаціональних та міжконфесійних 
відносин і народної дипломатії під 
час свого виступу зазначила, що за 7 
років у Республіці Крим реалізована 

значна кількість цікавих проектів та регіо-
нальних практик: «Величезне значення у 
області реалізації таких проектів грають 
національно-культурні автономії та націо-
нальні громадські організації. Так, з метою 
реалізації Стратегії державної національної 
політики Російської Федерації на період до 
2025 року в Республіці Крим проводиться 
комплексна політика, орієнтована на усі 
категорії населення республіки».

Наприкінці засідання учасники «круглого 
столу» сформували низку рішень і важливих 
рекомендацій, спрямованих на збереження 
міжнаціональної та міжконфесійної злагоди 
Республіки Крим, профілактики і протидії 
будь-яким формам прояву екстремізму.

3 липня 2021 року в Красноперекопському 
міському Палаці культури відбувся фестиваль 
білоруської культури «Свята сяброў», присвяче-
ний до Дня незалежності Республіки Білорусь, 
який щороку відзначається у День звільнення 
Мінська від нацистських загарбників. 

Для білорусів усього світу та Криму 3 липня 
дуже важлива дата. РНКА «Білоруси Криму» 
щороку у цей день згадують своє історичні 
коріння, та залучають до цього свята всіх біло-
русів півострова. Захід також об’єднує всіх, хто 
шанує пам’ять про героїв, які визволяли нашу 
Батьківщину, а також шанувальників слов’ян-
ської культури. 

Цього року святкування Дня незалежності 
Республіки Білорусь відбулося в Красно-
перекопському міському Палаці культури. У 
рамках фестивалю відбувся концерт за участю 
кримських колективів народної творчості з 
Сімферополя, Алушти, Євпаторії, Феодосії, 

Красноперекопського і Сімфе-
ропольського районів. Загалом 
у проведенні фестивалю брали 
участь близько 20 колективів зі 
всього Криму. Крім того, відбу-
лася виставка майстрів декора-
тивно-прикладного мистецтва.

«У цей день ми вшановуємо 
пам’ять про наших предків, які 
зробили величезний внесок у 
відновлення нашої історичної 
Батьківщини після Великої Віт-
чизняної війни. Сьогодні Респу-
бліка Білорусь найближчий 
друг Росії. Наші народи живуть 
у злагоді та цінують спільний 
історичний спадок. Тому це 
свято важливе не тільки для 
білорусів Криму, але і для всіх 
жителів півострову», – зазначив 

голова РНКА «Білоруси Криму» 
Роман Чегринець.

Під час свята за тради-
цією відзначили представників 
гро мади, які вклали значний 
внесок у розвиток та збере-
ження білоруської культури у 
Республіці Крим. До білоруської 
діаспори також звернулися 
з вітальним словом пред-
ставники братніх народів, що 
мешкають на території Рес-
публіки Крим, а також колеги 
з громадських організацій та 
національно-культурних авто-
номій півострову. Гості свята 
зауважили, що такі заходи 
єднають народи республіки.

БІЛОРУСИ КРИМУ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ НА ЧЕСТЬ
 ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
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ДО КРИМУ ПРИЇХАЛА ДЕЛЕГАЦІЯ З НІМЕЧЧИНИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ХОКЕЙНОГО ТУРНІРУ

Спортсмени та громадські діячі прибули до 
Криму 22 травня і стали найбільшою за останній 
час делегацією з Німеччини, яка відвідала пів-
острів. Їх суперниками стали команди з Казані, 
Челябінська і Криму. Окрім спортивних змагань 
делегація з Німеччини відвідала меморіальний 
комплекс жертвам фашистської окупації Криму 
«Концтабір «Червоний», Лівадійський палац, 
Севастополь і дитячий центр «Артек». 

Після насиченої програми німецькі хокеїсти 
оцінили розвиток інфраструктури півострову, 
поділилися своїми враженнями від пам’яток регі-
ону і спілкування з місцевими жителями.

Під час прес-конференції в Сімферополі 
спортсмени поділилися враженнями від поїздки. 
За словами нападника Geronimo Stars, тренера з 
хокею Віктора Тріппела, він подорожує до півост-
рову в четвертий раз, а вперше побував на ньому 
в 2017-му разом зі своєю хокейною командою. Він 
зазначив, що його враження про Крим постійно 
змінюються, але завжди на краще.

У Криму відбувся 4 Міжнародний турнір аматорського хокею «Кубок дружби». У проведенні турніру взяли участь представники хокейного клубу 
«Geronimo Stars» (Німеччина), які прилетіли до Криму з візитом у рамках проекту народної дипломатії «Мирний Крим своїми очима. Кримські реалії 
без європейських домислів»

Тріппел оцінив новий 
аеропорт, а траса «Тав-
рида», на його думку, схожа 
на європейські магістралі. 
Крім того, тренер оцінив 
хорошу організацію ігор.

За словами керівника 
«Geronimo Stars» Маркуса 
Ніршла, Крим він відвідав 
уперше. Він розповів, що 
задоволений місцевою 
гостинністю і проживанням 
у готелі, в якому розмістили 
всю делегацію. Ніршл вра-
жений «Артеком» і заявив, 
що хотів би відправити 
сюди свого сина. Тріппел 
додав: «Ми живемо біля 
моря, Маркусу дуже подо-
бається Чорне море, ми 
його не можемо відірвати від пляжу». Крім цього, 

хокеїст розповів, що хотів 
би переїхати до Росії разом 
із сім’єю.

Керівник хокейного 
клубу «Geronimo Stars» 
Маркус Вілгельм Ніршл 
зазначив, що не раз 
пропонував кримчанам 
провести матчі-відповіді в 
Німеччині. Проте у спортс-
менів виникали проблеми 
з отриманням віз. «Мені не 
подобається такий нега-
тивний настій Євросоюзу 
до Криму. Ми – хокеїсти. 
У нас немає кордонів. Ми 
зустрічаємося з командами 
з усіх країн світу, граємо 
в хокей і разом святкуємо 
перемогу», — додав гість 
півострова. Так само 
нападник хокейного клубу 

«Geronimo Stars» Віктор Тріппел розповів, 
що із задоволенням приїхав би до Криму на 
відпочинок: «Багато німців хочуть відвідати 
республіку, але сумніваються і бояться. Ми 
намагаємося всім сказати, що сюди можна 
приїхати, бо немає жодних перешкод. Я 

раджу: їдьте в Крим. Тут можна відпочити і оздо-
ровитися. У вас тут чудова туристична база».

Крім того, спортсмени оцінили потенціал 
Криму у розвитку зимових видів спорту і відзна-
чили, що півострову не завадили б ще катки, щоб 
розвивати ковзанярський спорт і залучати до 
нього дітей.

Голова комітету Державної ради РК 
з народної дипломатії та міжнаціональних 

відносин Юрій Гемпель:

«Я вважаю, що це один з найбільш вдалих 
проектів у галузі народної дипломатії, який 
пов’язаний зі спортом і об’єднує людей. Саме 
так зароджується дружба між народами та 
їх країнами. Цей захід викликав резонанс за 
кордоном. Ми вже отримали заявки від інших 
команд з Німеччини, які також хотіли б взяти 
участь у нашому турнірі. Такі заходи здатні 
змінити «чорну картинку», яку створили зару-
біжні ЗМІ про Крим. Ми на прикладі своїх гостей 
побачили, які забобони володіють жителями 
інших країн і, щоб дізнатися правду їм потрібно 
побачити все на власні очі. Жителі Криму готові 
приймати гостей і показати їм півострів у всій 
своїй красі. Наші гості були задоволені перебу-
ванням у Криму».
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ: 
особливості, стравu, традиції

Українській кухні властиві різноманітність 
вживаних продуктів та комбінування кількох 
видів теплової кулінарної обробки (смаження, 
варіння, тушкування, запікання). Лишень 
способів варіння борщу понад тридцять, а 
до його складу входять близько двадцяти 
найменувань продуктів. Для багатьох страв 
характерне поєднання овочів, круп та м’яса. Це 

голубці з м’ясом, крученики волинські, перець 
фарширований, капуста тушкована з свининою, 
м’ясо, шпиговане овочами.

Особливо смачні страви, приготовлені у 
спеціальних керамічних горщиках (печеня, 
вареники із сметаною запечені, картопля 
тушкована з м’ясом та чорносливом тощо).

Велике значення в українській кухні з давніх-
давен мають страви з риби: карась запечений 
у сметані, щука тушкована з хріном, рибні 
крученики, фарширована риба.

Популярні різні каші (пшоняна, гречана, 
гарбузова та ін.) і вироби з них (січеники, 
запіканка, крупники, бабки).

Різноманітність і багатство страв україн-
ської кухні описав у поемі «Енеїда» великий 
письменник, знавець народного побуту І. П. Кот-
ля ревський:

Тут їли рознії потрави,
І все з полив’яних мисок,
І самі гарнії приправи

З нових кленових тарілок:
Свинячу голову до хріну
І локшину на переміну,
Потім з підлевою індик;
На закуску куліш і кашу,
Лемішку, зубці, путрю, квашу
Із маком медовий шулик…
П’ять казанів стояло юшки,
А в чотирьох були галушки,
Борщу трохи було не з шість;
Баранів тьма була варених,
Курей, гусей, качок печених,
Досита щоб було всім їсть…
Був борщ до шпундрів з буряками,
А в юшці потрух з галушками,
Потім до соку каплуни;
З отрібки баба-шарпанина,
Печена з часником свинина,
Крохналь, який їдять пани…

Українці жартома 
кажуть про свою кухню: 

«У нас просто: 
борщ, каша, 

третя кваша»

Українська кулінарія налічує сотні рецептів, що характеризуються простотою приготування
 і прекрасними, неповторними смаковими якостями, ароматом, соковитістю

Там лакомини разні їли…
Сластьони, коржики, стовпці,
Варенички пшеничні, білі,
Пухкі з кав’яром буханці.

Потрав�
Потрава — те ж, що й страва, їжа. 
В «Енеїді» потравою називається 
страва типу печені, смажені.

Лемішк�
Лемішка — кашоподібна 

борошняна страва.

Кваш�
Кваша — страва, схожа на кисіль 
за консистенцією і технологією 

приготування, але відмінна за складом 
продуктів. Готували її з двох частин 

житнього й однієї частини гречаного 
борошна і невеликої кількості борошна 
з житнього солоду. Борошно змішували, 

заправляли окропом, розводили до 
густоти рідкого тіста і ставили на 

піч у тепле місце для вкисання. Таке 
кисло-солодке молоде тісто вранці 

варили у горщику, стежачи, щоб кваша 
не вибігла. Заправляли квашу влітку 
ягодами, а взимку свіжою калиною, 

сушеним варенням і товченими 
грушами. Кваша вважалася ласощами.
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Улюблені напої українців — різні кваси 
(хлібний, буряковий, яблучний, березовий, 
журавлинний, калиновий, малиновий, грушевий); 
узвари із сушених і свіжих яблук, груш, слив, 
вишень; медова сита, пиво.

В українській кухні знайшли відображення не 
лише історичний розвиток народу, а й природно-
географічні умови того чи іншого регіону, його 
культурно-побутові традиції, а також зумовлені 
ними напрями господарської діяльності.

Кожному з етнографічних регіонів України 
властиві свої особливості кухні, зумовлені 
географічними умовами і національними тради-
ціями. Так, у гірських районах Карпат пере-
важають страви з кукурудзяного борошна, грибів, 
молочних продуктів: кулеша, чир, мамалиґа, 
банош, бринза, гуслянка, соломаха та ін.

У низинних районах готують страви з 
пшеничного борошна і різних овочів — галушки, 
вареники, гомбовці, кремзлики, пироги. У кухні 
поліщуків поширені страви з картоплі та овочів: 
коми, деруни, зрази, холодники.

Найпопулярнішим в українців є сало, 
яке використовують для засмажування чи 
затовкування рідких страв — борщів, капусняків, 
юшок; на ньому смажать яєчню; шкварки з 
сала вживають до каш, галушок, вареників, 
млинців, лемішки, мамалиґи тощо. Його їдять 
сирим, копченим, вареним, смаженим, а також 
використовують для шпигування яловичини, 
приготування завиванців. В народі достаток 
сала вважався за справжній добробут.

Багато страв — кулеші, лемішки, лежні 
картопляні, гуслянки (з молока), верещака, 
шпундра та ін., які раніше вважали традиційними і 
широко використовували, тепер почали забувати.

Путр�
Путря — страва з варених на воді 

ячних круп, які заправляли житнім 
солодом, хлібним квасом і ставили на 
піч у тепле місце для вкисання. Вранці 
варили у горщику. Готували путрю під 

час зимових постів.

Шулик�
Шулики — коржі, які пекли на свята 

Маковія або Спаса. Коржі ламали на 
шматочки, змішували з тертим маком 
і медом і їли упродовж цих свят. Тісто 
на коржі робили пісним і прісним (на 

спасівку припадав двотижневий піст), 
у зв’язку з цим виникла і приказка: «Із 

води та муки пече баба шулики».

Кр� наль 
Крохналь — кисіль, який був 

мало поширеною 
«панською» стравою.

Стовпц� 
Стовпці — гречані хлібці, випечені 

в керамічних кухлях з рідкого кислого 
гречаного тіста, які заміняли хліб.

Ка�’яр 
Кав’яр — риб’яча ікра, солена

 із спеціями. Особливо цінувався 
кав’яр з осетрових. Ще у XVIII ст. 

кав’яру робили багато, навіть селяни 
дозволяли собі його їсти у піст.

Сластьон� 
Сластьони — дрібненькі 

шматочки вчиненого білого тіста, 
смаженого в олії до 

золотистого кольору. 

Баб� — шарпанин� 
� отрібк� 

Баба — шарпанина з отрібки — 
це страва з посічених нутрощів: 

печінки, легенів, серця, які заливали 
тістом з яйцем, а коли їли, то шарпали, 

смикали, розривали, розділяли на 
дрібні шматочки.

Шпундр�
Шпундра — страва із обсмаженої 

свинини (підчеревини або грудинки), 
тушкованої з буряками 

у буряковому квасі.
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ЛIТЕРАТУРНА СТОРIНКА

Перші римовані рядки Надія Риндич написала для шкільної газети. Але 
серйозне захоплення поезією почалося для неї в літературному об’єднанні 
«Джерело» газети «Нижньогір’я». Під керівництвом Валентина Солом’яного 
почали друкувати вірші поетеси. Валентин міг відобразити красу 
навколишнього світу таким чином, що неможливо було не писати вірші. Саме 
він заклав потужний потенціал у творчість Надії Риндич.

Вірші поетеси друкували такі періодичні видання: «Вільна територія» 
(м. Джанкой), «Кафа» (м. Феодосія), «Нижньогір’я» (м. Нижньогірськ), «Нива» 
(м. Сімферополь). У співпраці з композитором Наталією Яксою народилися 
десятки пісень. Пісня «Квітне мигдаль» двічі отримувала призові місця в 
конкурсах Республіки Крим та Білорусі. У співавторстві з Олександром 
Мішустовим побачив світ пісенний збірник «Квітни моє Нижньогір’я».

У 2010 році Надія познайомилася з майстринею-вишивальницею, Героєм 
України Вірою Роїк. Ця подія надихнула поетесу написати цикл віршів про 
народну творчість. Більше десятка цих віршів були покладені на музику. 
Сьогодні Надія – активний член «Української громади Криму».

* * *
Мій рідний Крим, мій сонячний півострів,
Моя земля з дитячих давніх літ,
Хай ллється пісня від душі у простір
Присвячена улюбленій землі

Тобі, мій краю, пісню я співаю,
Слова найкращі зібрані в рядки
Їх слухаю і серцем підбираю,
Вінок пісень сплітаю залюбки… 

* * *
Ти ніжно вуст моїх торкнись,
Залишок сна знімай вустами.
І легкий захват, наче бриз,
Хвилює почуття між нами.

Мережку чарівну малюй,
Небачним пензлем поцілунків,
І наші душі заримуй,
В зорі ранкових візерунків.

Пройдись, мов вітерець весни,
Внеси свій подих в кожну ноту
Неначе хвиля зверху вниз,
Так, щоб відчути смак польоту.

Зі мною в казку полети,
Знайдемо двері до Едему
Такі щасливі – я і ти,
В колисці місяця заснемо.

Слова кохання говори,
Вони у відповідь лунають…
Згасає ніч і вдалені
На сході промінь сонця сяє.

Літо

Для кожного літо – це щось особливе,
Веселкою грає воно крізь літа.
І в серце, мов пісня, у спогадах лине,
І цвітом тополі сліди заміта…

Над кримським простором, 
мов мед розігрітий,

Красується сонце промінням палке,
Мов свято дитинства, прийшло до нас літо
Співає та грає, промінням цвіте…

Рідний край

У темнім небі Шлях Молочний
Лежить, мов вишитий рушник... 
Такі чудові в серпні ночі!
Такі чудові в серпні дні!

Куди не глянеш — всюди квіти, 
Мов візерунковий розмай,
І трави росами умиті, 
Пташиним співом повен гай.

Молочний Шлях та місяць повний — 
Наперстком в небі золотим, 
Пухнасті хмари, мов бавовна, 
Чи, може, то Вітчизни дим.

Що і солодкий, і приємний, 
Як написав поет колись...
То, мабуть, так, бо недаремно 
Щось тягне нас до рідних місць...

* * *
Я руки твої цілувати у снах буду, мамо,
Відчую тепло від долоней розкритих твоїх.
Я сам вже дідусь, і волосся покрилось снігами, 
Це осінь життя, і зима за порогом стоїть.

А мати у згадках завжди буде — Мати, 
Від першого кроку й до нинішніх літ.
У радості й горі ми згадуєм матір —
На слові святому тримається Світ.

На темному небі з’являються зірочки-квіти,
А ніч, мов чаклунка, дарує найкращий свій сон, 
Щоб спали спокійно, щасливо дітей моїх діти. 
Мені щось не спиться. Знаходжу 

у спогадах схрон.

Схиляється низько від дум голова моя сива,
У згадках про друзів, що поруч зі мною нема.
І мати така молода і квітуче-щаслива...
Скотилась сльоза... А на серці неначе зима...


