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У Сімферополі відзначили 
208-у річницю з дня народження 
Кобзаря 

9 й 10 березня 2022 року Регіональна 
громадська організації «Українська громада 
Криму» традиційно провела у кримській 
столиці комплекс заходів, присвячених 
геніальному письменнику Тарасу Григоровичу 
Шевченку.  

У Криму відбувся патріотичний 
автопробіг на честь президента 

Російської Федерації Володимира 
Путіна та російської армії 

Автопробіг на підтримку нашої армії відбувся 
з ініціативи Регіональної громадської організації 
«Русская община Крыму», Регіональної 
громадської організації «Українська громада 
Криму», а також Регіональної національно-
культурної автономії «Білоруси Криму».  
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Переходьте за посиланням та читайте актуальні новини на інформаційному 
Інтернет-порталі інформаційного агенства «Крим сьогодні» Переяславська рада 2.0
pereyaslavskayarada.com

із півостровом. Вони навіть перекрили поста-
чання прісної води  Північно-Кримським каналом 
та продовольства. Безліч побутових проблем, 
за словами кримської влади, вдалося подолати 
завдяки колосальній допомозі федерального 
центру. За ці роки завершилося будівництво Крим-
ського моста, який зв’язав півострів з материковою 
частиною Росії. Потяги залізничним шляхом запу-
стили у грудні 2019 року. Крім того, вдало завер-
шилося будівництво нової чотирьохсмугової траси 
федерального значення «Таврида» від Керчі до 
Севастополя. Новою візитною карткою півострова 
став побудований у російському Криму новий 
термінал аеропорту «Сімферополь», який своєю 
формою нагадує морську хвилю. Також за останні 
вісім років нам вдалося повністю досягти енер-
гетичної незалежності від України, завдяки побу-
дованому енергомосту і газопроводу з Кубані, а 
також двом новим ТЕС: Таврійській у районі Сімфе-
рополя і Балаклавській поблизу Севастополя – 
кожна з них потужністю 470 мегават. Крим досяг 
рекордних показників за весь пострадянський 
період у сфері туризму, а бюджетні показники 

значно перевершили цифри кращих років пере-
бування півострова під українською юрисдикцією. 
І на цьому досягнення не завершуються, насам-
перед, варто зауважити, що і дніпрова вода тепер 
знову з нами!

З кожним роком Крим зростає — піднімається на 
новий щабель свого розвитку в економіці, культурі, 
духовній і соціальній сферах; безумовно, усього 
цього неможливо було б досягти без злагодженої 
роботи керівництва Республіки Крим і громадянсь-
кого суспільства. Республіка Крим — суб’єкт Росій-
ської Федерації, який найбільш динамічно розви-
вається, регіон, у якому яскраво проявляється вся 
палітра самобутнього етнокультурного розмаїття 
нашої країни.

Шановні кримчани! Регіональна громадська 
організація «Українська громада Криму» та 
редакція ІА «Крим Сьогодні» від душі вітає вас із 
8-ю річницею приєднання Криму до Росії! Жителі 
Республіки Крим, незалежно від своєї національ-
ності, прагнуть духовно збагачуватися і дбайливо 
зберігати свої традиції та культуру. Ми віримо, що 
наша республіка і надалі буде вносити вагомий 
внесок у розквіт Росії, збереження її єдності 
й розвиток духовного багатства нашої Бать-
ківщини. Бажаємо, щоб щастя і благополуччя 
наповнило кожен будинок жителів Криму, а рідній 
республіці — процвітання і стабільності!

8 РОКІВ ЖИТЕЛІ КРИМУ ВДОМА – 
У СКЛАДІ ВЕЛИКОЇ РОСІЇ!

18 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ – 8 РОКІВ ТОМУ В КРИМУ ОГОЛОСИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ РЕФЕРЕНДУМУ, ТОДІ Ж БУЛА УКЛАДЕНА УГОДА ПРО ПРИЄДНАННЯ ПІВОСТРОВА 
ДО РОСІЇ ТА ПРИСВОЄННЯ СЕВАСТОПОЛЮ ЗВАННЯ МІСТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. УЖЕ ВІСІМ РОКІВ МИ ВДОМА! І ЗА ЦІ ВІСІМ РОКІВ РЕСПУБЛІКА КРИМ 

ІЗ ТЕРИТОРІЇ, ЗАСТИГЛОЇ У МИНУЛОМУ, СТРІМКО ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА РОЗВИНЕНИЙ РЕГІОН ІЗ НОВИМИ ШВИДКІСНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ, 
СУЧАСНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТА АРХІТЕКТУРОЮ, НЕ ВТРАЧАЮЧИ СВОГО ІСТОРИЧНОГО ВИГЛЯДУ Й САМОБУТНОСТІ. УВЕСЬ СВІТ МАЄ ЗРОЗУМІТИ, 

ЩО ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ КРИМУ, А ГОЛОВНЕ – ЙОГО ВІРНІ ТА ЩИРІ ЛЮДИ, ЗАСЛУГОВУЮТЬ УВАГИ, ПОВАГИ І ЗАХОПЛЕННЯ

СУПРОТИВ УКРАЇНИ

16 березня 2014 року відбувся референдум 
відносно статусу Криму, де на голосування 
винесли питання про включення півострова до 
складу РФ. Тоді, за підрахунками нелегітимного з 
точки зору українського законодавства ЦВК, 96,6% 
учасників висловилися за приєднання до Росії. У 
бланку голосування був ще і другий варіант, який 
визначав статус півострова як частину України 
з розширеними конституційними повноважен-
нями, але цей варіант майже ніхто не підтримав. 
Україна, як і раніше, вважає Крим своєю, але 
тимчасово окупованою територією. Керівництво 

ж Росії неодноразово заявляло, що жителі Криму 
демократичним шляхом, відповідно до міжна-
родного права і Статуту ООН проголосували 
за возз’єднання із Росією. За словами нашого 
президента Володимира Путіна, питання Криму 
«закрите остаточно».

З РОСІЄЮ ПОНАД УСЕ!

За останні вісім років російський Крим відчув 
на собі кілька блокад, влаштованих Україною. 
Крім економічної ізоляції через санкції, а також 
енергетичної й морської блокади, Київ припинив 
вантажне, автобусне та залізничне сполучення 
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У СІМФЕРОПОЛІ ВІДСВЯТКУВАЛИ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ

ДАЙДЖЕСТ

У КРИМУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ КНИГИ, ВИДАНІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
18 лютого 2022 року Регіональна громадська організація «Українська громада Криму» провела презентацію книг, 

виданих українською мовою. Видання були надруковані завдяки підтримці Державного комітету у справах міжнаціональних відносин 
Республіки Крим, ДБЗ РК «Медіацентр ім. Ісмаїла Гаспринського»

РЕГІОНАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КРИМУ» СПІЛЬНО З КРИМСЬКОЮ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ІМ. І.Я. ФРАНКО ПРОВЕЛА ЗАХІД 

НА ЧЕСТЬ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ, ЯКИЙ СВЯТКУЮТЬ ЩОРІЧНО 21 ЛЮТОГО

Серед презентованих книг, виданих україн-
ською мовою, була збірка дитячих казок «Мамині 
казки», автор — Аріна Ем (Марина Едуардівна Гей-
дюнас) та збірка вибраних творів Лесі Українки 
«Квітка на долоні вічності», надрукована україн-
ською та кримськотатарською мовою, упорядник 
книги — Валерій Басиров, перекладач — Юнус 
Кандимов. 

У презентації взяли участь автори та упоряд-
ники виданих книг, голова Державного комітету 
у справах міжнаціональних відносин Республіки 
Крим Айдер Тіппа, директор ДБЗ РК «Медіацентр 
ім. Ісмаїла Гаспринського» Ваган Вермішян, 
директор ДБЗ РК «Дім Дружби народів» Лариса 
Сокирська, представники національно-культур-
них об’єднань, а також члени РГО «Українська 
громада Криму», шанувальники української літе-
ратури та творчості авторів.

Крім того, учасники заходу ознайомилися з 
виданнями РГО «Українська громада Криму» — 
журналом «Крим сьогодні» та газетою «Кримський 
вісник. Під час презентації лунали українські пісні 
у виконанні музичного гурту «Співаючі серця», а 
також глядачі побачили український народний 
танець у виконанні танцювального ансамблю 
«Каламіта».

Голова регіональної громадської організації 
«Українська громада Криму» Анастасія Гридчина 
розповіла про необхідність друкувати книжки, 
які були б написані рідними мовами народів 
Криму, зокрема, українською мовою «Українська 

мова — друга державна мова Республіки Крим. І 
для мене, як для представника української гро-
мади Криму дуже важливо, що у нашій республіці 
видаються рукописи українською мовою, тим 
самим не даючи можливості згаснути багатству 
і душі народу — нашій рідній мові. Я переконана, 
видання книг рідними мовами народів Республіки 
Крим, а особливо багатомовні видання, сприяє 
зміцненню єдності російської нації та міжетніч-
ного спілкування, міжкультурної взаємодії».

У майбутньому презентовані видання будуть 
надходити до бібліотек та навчальних закладів 
Криму.

У святкуванні взяли участь представники 
національно-культурних об’єднань Республіки 
Крим, серед них були член РГО «Українська гро-
мада Криму», кримська письменниця Марина 
Гейдюнас, голова РНКА «Білоруси Криму» 
Роман Чегринец, член РНКА «Білоруси Криму» 
та Спілки письменників Республіки Крим Ігор 
Клоссовський, заступник голови РГО «Русская 
община Крыма» Наталія Лантух, заступник 
голови болгарської РНКА їм. Паїсія Хілендарсь-
кого Людмила Радева.

Так, учасники заходу насамперед перегля-
нули документальний фільм, присвячений лінгві-
стичному різноманіттю світу. Після перегляду 
фільму, учасники заходу обговорювали лінгві-
стичні особливості функцій власних рідних мов. 

Голова Регіональної громадської 
організації «Українська громада 
Криму», голова Комісії з питань 
міжнаціональних, міжконфесійних 
відносин та народної дипломатії 
Громадської палати РК Анастасія 
Гридчина розповіла цікаві та 
маловідомі факти про українську 
мову:

«Українська мова — одна 
з найбільш поширених у світі. 
Майже 43 міль йони жителів нашої 
планети вважають ї ї рідною», — 
підкреслила у своєму виступі 
Анастасія Гридчина. Вона нагадала учасни-
кам заходу про загальну проблему слов’янсь-

кого світу - перехід на латиницю, а 
також розповіла про те, як важливо 
спрямувати зусилля на збереження 
кириличної писемності. 

Голова ради РНКА «Білоруси 
Криму» Роман Чегринець у своєму 
виступі підкреслив, що, враховуючи 
спорідненість української мови з 
іншими слов’янськими мовами, біло-
руську мову, зокрема, можна від-
нести до найбільш мелодійних мов 
світу. Про особливості російської 
мови присутнім розповіла заступ-
ник голови РГО «Русская община 
Крыма»  Наталія Лантух.

Крім того, учасники заходи 
декламували вірші на різних мовах. 

Наприклад, свої вірші білоруською мовою про-
читав член Спілки письменників Республіки Крим 
Ігор Клоссовський. Спадщину болгарської мови 
представляв Заслужений робітник культури 
Республіки Крим Зіновій Стоянов. Вірші україн-
ською мовою прочитала член РГО «Українська 
громада Криму» письменниця Марина Гейдю-
нас.

Сьогодні на Землі налічується близько 6 тисяч 
мов — самобутніх, унікальних, неповторних. 
Половина з них знаходиться на межі зникнення. 
Мова - духовний скарб нації. Змалечку вихову-
ючи в собі справжню людину, кожен із нас пови-
нен насамперед створити в своїй душі світлицю, 
у якій зберігається найцінніший скарб — Мова. 
Мова — найцінніший дар нації. Це не просто 
засіб людського спілкування, це те найцінніше, 
що живе у наших серцях.
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У КРИМУ ВІДБУВСЯ АВТОПРОБІГ НА ЧЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ВОЛОДИМИРА ПУТІНА ТА РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ 

«Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ...»
У СІМФЕРОПОЛІ ПРОВЕЛИ ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ’ЯТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

5 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ВІДБУЛАСЯ ВСЕРОСІЙСЬКА АКЦІЯ НА ПІДТРИМКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
ТА ПРЕЗИДЕНТА РОСІЇ ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПУТІНА. ПАТРІОТИЧНИЙ АВТОПРОБІГ СТАРТУВАВ У 24 МУНІЦИПАЛІТЕТАХ КРИМУ 

Автопробіг на підтримку на-
шої армії відбувся за ініціативою 
Регіо нальної громадської органі-
зації «Русская община Крыму», 
Регіо нальної громад ської органі-
зації «Українська громада Криму», 
а також Регіональної національно- 
культурної автономії «Білоруси 
Криму». Всеросійська акція поча-
лася з покладання квітів до пам’ят-
ників і меморіалів, присвячених 
подвигам героїв, які захищали нашу 
Батьківщину у роки Великої Віт-
чизняної війни. 

Всього у патріотичній акції 
задіяли понад 500 автомобілів, усі 
машини були прикрашені символом 
спеціальної операції із захисту жи-
телів Донбасу – Z. Після закінчення 
патріотичного автопробігу на май-
данчику АЗС у кримському селищі 
Зуя відбувся флешмоб – автомобілі 
учасників пробігу вишикувалися у 
вигляді літери Z. Учасники акції роз-

горнули прапор Російської Федера-
ції, також був розгорнутий прапор 
нашої республіки.

Голова Регіональної громадсь-
кої організації «Українська громада 
Криму», голова Комісії з питань міжна-
ціональних, міжконфесійних відносин 
та народної дипломатії Громадсь-
кої палати Республіки Крим Анаста-
сія Гридчина виступила 
на підтримку російської 
армії: «Учасники акції та 
усі жителі республіки пи-
шаються мужністю наших 
хлопців, бажають їм по-
вернутися додому з пе-
ремогою! Усі кримчани 
передають нашим війсь-
ковослужбовцям на пере-
довій: за вами уся Росія! 
Ми вас підтримуємо і дуже 
чекаємо додому! Повер-
тайтеся з перемогою! 

Наша організація підтримує кож-
ного, хто відстоює честь, гідність 
та кордони нашої великої Бать-
ківщини — Росії! Кримчани вірять і мо-
ляться за вас. Дякуємо, що не даєте 
нашим ворогам завдати удару в 
спину. Друзі, разом ми зламаємо 
будь-яку інформаційну блокаду», — 
зауважила Анастасія Гридчина.

Фахівці відділу крає знавства 
«Кримська республіканська універ -
сальна наукова бібліотека ім. 
І. Я. Франко», за підтримкою Регіо-
нальної громадської організації 
«Української громади Криму», до 
Дня народження відомої україн-
ської поетеси Лесі Українки 
підготували віртуальний літера-
турний огляд «Я в серці маю те, що 
не вмирає...».

Онлайн-урок розповів гляда-
чам про кримські сторінки життя 
поетеси, які зіграли важливу роль 
у формуванні одного з періодів 
її творчості, а також ознайомили 
із віршованими творами автора, 
написаними російською, україн-
ською та кримськотатарською 
мовами.
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9 й 10 березня 2022 року Регіональна громадська організації «Українська громада Криму» традиційно провела у кримській столиці 
комплекс заходів, присвячених геніальному письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку. Заходи відбулися з нагоди 

208-ї річниці від дня народження видатного українського поета і художника за підтримки ДБЗ РК «Дім дружби народів»

У СІМФЕРОПОЛІ ВІДСВЯТКУВАЛИ 208-У РІЧНИЦЮ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОБЗАРЯ 

9 березня 2022 традиційно біля 
пам’ятника Тараса Шевченка у Сім-
ферополі, куди щорічно приходять 
жителі республіки, щоби покласти 
квіти, відаючи шану пам’яті поетові 
й нагадати про його роль у історії 
та культурі України і Росії. 

Поклали квіти до пам’ятника 
Тараса Григоровича Шевченка 
прийшов голова Державного комі-
тету у справах міжнаціональних 
відносин Республіки Крим Айдер 
Тіппа, Директор ДБЗ РК «Будинок 
дружби народів» Лариса Сокир-
ська, завідувач сектору у роботі з 
національно-культурними авто-
номіями відділу з міжнаціональних 
відносин адміністрації Сімферо-
поля Катерина Рикова, а також 
члени РГО «Українська громада 
Криму».

Голова РГО «Українська гро-
мада Криму» Анастасія Гридчина 
у вітальному виступі до шану-
вальників творчості українського 
письменника розповіла про роль 

Тараса Шевченка у світовій 
культурі: «Тарас Григорович Шев-
ченко — видатний український поет. 
Чи мислима українська культура 
без славетного імені Тараса Гри-
горовича Шевченка? Чи мислима 
світова культура без цього видат-
ного українського сина і поета? 
Звісно, це питання риторичне. 
Важко знайти українця, який би не 
знав хоча б кількох шевченкових 
рядків». 

Наступного дня, 10 березня 2022 
року, члени РГО «Українська гро-
мада Криму» спільно зі студентами 
Сімферопольського автотранс-
портного технікуму, а також спільно 
з відомими кримськими поетами 
і письменниками на базі ДБЗ РК 
«Кримська республіканська універ-

сальна наукова бібліотека ім. 
І. Я. Франка» згадали творчий шлях 
Тараса Шевченка у рамках заходу 
«Шевченківські читання: поет абсо-
лютно народний».

Традиційно шевченківські чи-

тання збирали навколо себе 
безліч шанувальників таланту генія 
українського слова, творця сучас-
ної української літературної мови. 
Учасником заходу також виступив 
член РНКА «Білоруси Криму», пись-
менник Ігор Клоссовський, який 
декламував вірші поета білорусь-
кою мовою та поділився фактами 
з біографії поета. Присутні обго-
ворили творчі звершення Тараса 
Шевченка на літературній і ми-
стецькій ниві. Так, про художню 
спадщину Кобзаря, а також про 
кримські пам’ятки, присвячені 
його особистості, розповіла На-
талія Горайчук, завідуюча відділом 
краєзнавства ДБЗ РК «Кримська 
республіканська універсальна на-
укова бібліотека ім. І. Я. Франко».

Під час заходу гості переглянули 
документальний фільм, присвя-
чений життю і творчості Тараса 
Григоровича. Гості шевченківсь-
ких читань були щиро захоплені 
цікавими фактами з долі корифея 
української культури. Крім того, 
співробітники краєзнавчого відділу 
бібліотеки прочитали вірші кримсь-
ких письменників, навіяні творчістю 
Кобзаря. Безсмертне ім’я Тараса 
Шевченка відоме в кожному куточку 
земної кулі, його твори перекла-
даються на десятки мов, а гостре, 
немов меч, слово, безсмертні 
твори і прекрасні художні роботи 
назавжди залишили безсмертний 
слід у серцях мільйонів.
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Катерина Рикова: 
«У КРИМУ СТАБІЛЬНИЙ СТАН 

МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН»

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Розкажіть нашим читачам більш докладно 
про міжнаціональні відносини на території 
Сімферополя: які є програми для підтримки між-
національного миру і гармонії у місті?

В адміністрації Сімферополя гармонізацію і 
зміцнення міжнаціональних відносин забезпечує 
відділ з міжнаціональних відносин. У структуру 
відділу входить сектор з роботи з національно- 
культурними автономіями. Одне з основних 
завдань сектора — збереження і розвиток куль-
тури, традицій, мов народів, які проживають на 

території Сімферополя. Відділ з міжнаціональних 
відносин здійснює свою діяльність у рамках 
муніципальної програми «Розвиток міжнаціо-
нальних відносин муніципального утворення 
Міський округ Сімферополь Республіки Крим». 
На проведення пам’ятних і святкових заходів 
направляється щорічно 1654300 рублів. Ця сума 
передбачає виготовлення сувенірної та друко-
ваної продукції для НКА, витрати на придбання 
квітів для заходів.

Ми проводимо роботу з мігрантами у рам-
ках нашої муніципальної програми та Плану 
заходів щодо соціально-культурної адаптації 
та інтеграції мігрантів. Друкуємо інформаційні 
брошури, в яких зазначаються відомості про 
можливість працевлаштування, про отримання 
медичної допомоги, освіти та багато іншого. Крім 
того, проводимо роз’яснювальні бесіди з питань 
отримання громадянства, відповідальності за 
незаконні дії в плані використання іноземної сили 
та надання житла для тимчасового проживання.

Існує підтримка для НКА у вигляді грантів. 
Сума становить 250 000 рублів. Щорічно навесні 
проходить цей конкурс. Одна з НКА стає пере-
можницею і отримує можливість реалізувати свій 
проект, який має бути спрямований на розвиток 
національної культури саме у Сімферополі.

Оцініть міжнаціональні відносини в кримській 
столиці

На мою думку, сьогодні у Криму стабільний 
стан міжнаціональних відносин. Безумовно, цього 
вдається досягти завдяки спільній роботі дер-
жавних органів (Державного комітету в справах 
міжнаціональних відносин Республіки Крим, комі-
тету з народної дипломатії й міжнаціональних 
відносин Державної Ради Республіки Крим, від-
ділів із міжнаціональних відносин адміністрацій 

міст і районів Республіки Крим, ДБУ РК «Будинок 
дружби народів» та інших), так і злагодженій ро-
боті національно-культурних автономій.

Як проходить робота відділу з національно- 
культурними автономія?

Сьогодні у Криму проживають представни-
ки 175 національностей. Згідно з інформацією, 
наданою Міністерством юстиції Криму, на тери-
торії міста свою діяльність здійснюють 18 місце-
вих національно-культурних автономій. Щорічно 

ми формуємо загаль-
ний план заходів на під-
ставі поданих заявок 
від НКА, згідно з ним ми 
і працюємо. НКА ве-
дуть дуже активну діяль-
ність у сфері збереження 
культури своїх народів: 
проводять різні заходи — 
круглі столи, конферен-
ції, випус кають друковані 
видання, зокрема, свої 
газети, організовують 
виставки, запрошують 
делегації з інших муніци-
палітетів і регіонів.

Крім заходів, які 
ініціюють НКА, адмі-
ністрація здійснює і 

свої проекти. Наприклад, хода у національних 
костюмах, приурочена до Дня міста Сімферополя 
і Дня народної єдності, виставки декоративно- 
прикладного мистецтва і національних страв, 
щорічний міжнаціональний автопробіг, присвя-
чений Дню возз’єднання Криму з Росією тощо. 
Міжнаціональний новорічний вогник – най-
масштабніший захід за участю представників 

Завідувач сектору з роботи із національно-культурними автономіями відділу з міжнаціональних відносин адміністрації Сімферополя 
Катерина Рикова розповіла читачам газети «Кримський вісник» про роботу відділу з міжнаціональних відносин адміністрації 

м. Сімферополя Республіки Крим, а також поділилася особливостями міжнаціонального та міжконфесійного життя кримської столиці

усіх НКА. Крім цього, існує Громадська рада з 
міжнаціональних відносин, на засіданнях ради 
розглядають, що стосуються сфери міжнаціо-
нальних відносин.

За останній час, за підтримки Фонду спри-
яння розвитку Науки, культури і кіно, знятий 
цикл документальних фільмів, приурочений до 
Дня Перемоги, про жителів Сімферополя різних 
національностей, які брали участь у Великій Віт-
чизняній війні, а також підготовлені відеосюжети 
«Національні костюми народів Криму», у яких 
представники різних національностей демонст-
рують свої народні костюми і розповідають про 
їх походження.

Які заходи з протидії екстремізму вживає 
відділ з міжнаціональних відносин Адміністрації 
м. Сімферополя?

Дуже важливий напрям нашої роботи – це 
протидія екстремізму. Свою діяльність ми 
здійснюємо на основі Плану заходів з питань 
реалізації стратегії протидії екстремізму в РФ до 
2025 р. на території м. Сімферополя. У рамках 
плану проводиться моніторинг міжнаціональних 
відносин у медіапросторі й у системі Федераль-
ного агентства у справах національностей. 
Регулярно ведеться інформаційно-роз’ясню-
вальна робота з молоддю, з головами НКА про 
відповідальність за вчинення протиправних дій.

Що б Ви побажали читачам газети «Кримсь-
кий вісник»?

Почалося прекрасна пора року – весна. 
Час, коли все оновлюється, з’являються перші 
квіти, природа грає яскравими фарбами. Нехай 
у життя кожного читача ця весна принесе тільки 
удачу, радісні хвилини і теплі усмішки! А газеті – 
процвітання й ще більше цікавих статей!
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ПИСАНКА – 
символ веснu, сонця, поверненя природu до життя

Писанка – одна зі стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення, віру

Писанка – одна зі стародавніх форм україн-
ського народного розпису, у якому наші пращури 
втілювали свої прагнення, віру.

Виготовлення писанок в українській традиції 
наділялось сакральним значенням та входило 
до звичаєво-обрядової сфери. За традицією 
розпочинали писати писанки з другої половини 
Великоднього посту, а найбільше їх виготовляли 
у четвер і п’ятницю перед Пасхою. Займалися 
цим переважно жінки. Вірили, що писанка вийде 
гарною лише тоді, коли під час її виготовлення 
поруч не буде нікого стороннього, тому розпису-
вали великодні яйця переважно на самоті.

Мало хто знає, що писанки виготовляли також 
у монастирях, де на них зображали релігійні 
сюжети. На Великдень писанки та крашанки 
освячували у церкві, а потім використовували 
для прикрашання осель, у великодніх іграх або з 
ритуальною чи магічною метою.

ВЕЛИКДЕНЬ – ВЕЛИКЕ СВЯТО 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

В
оскресіння Христове — це перехід від 
смерті до життя, звільнення людини від 
тягаря гріхів, це вихід, перехід людини 
з рабства гріха і зла до свободи, 

любові, добра…Взагалі, Великдень святкують у 
всьому світі. Назвати цей день рядовим святом 
було б неправильно, адже воно вважається куль-
товою подією світової історії і головним днем у 
році для всіх православних християн. Кожен, хто 
шанує це свято, отримує надію на порятунок, 
адже воскрес Христос. Світле Воскресіння 
прийнято наповнювати добрими справами, 
чимало обрядів і традицій в Україні пов’язане з 
ним.

У багатьох куточках нашої країни великодні 
традиції та обряди дотримуються практично в 
незмінному вигляді, такими, якими вони дійшли до 
нас з найдавніших часів. Особливо колоритно 
відбуваються святкування в Закарпатті, цей край 
особливо багатий традиціями.

У кожного з нас свято Великдень асоціюється 
з хресним ходом зі свічками, червоними ризами 
церковнослужителів, радісним співом і взаєм-
ними привітаннями: «Христос воскрес!» — 
«Воістину воскрес!». До зовнішньої атрибутики 

свята можна віднести і улюблені з дитинства 
рум’яні паски з родзинками, розписні яйця — 
писанки.

Обмін яйцями міцно увійшов у великодню 
традицію. З цим символом пов’язано таке повір’я: 
Марія Магдалина вирішила принести радісну 
звістку про воскресіння Ісуса римському імпера-
тору Тиверію. До нього не можна було приходити 
без дарів і Марія вибрала у подарунок куряче 
яйце, яке символізує життя. Почувши звістку, 
Тиверій розсміявся і сказав: «це так само немож-
ливо, як і твоєму білому яйцю перетворитися на 
червоне»… але не встиг він закінчити фразу, як 
яйце стало червоним.

Зі Світлим Воскресінням закінчується Великий 
піст, тому святковий стіл повинен бути багатим, з 
великою різноманітністю страв. Головними атри-

бутами великоднього столу є яйця-крашанки, 
паски і сирні паски.

Яйце – символ життя і чудесного воскресіння. 
В іконопису воскреслий Ісус був оточений 
сяйвом, схожим за формою на яйце. Крашанкам 
приписують цілющі властивості.

Однак основна символіка цього світлого 
свята все ж пов’язана з богослужінням. До неї 
відноситься:

• пасхальне нічне богослужіння, яке здійс-
нюється з особливою урочистістю, адже саме 

НЕНАЧЕ ПИСАНКА, СЕЛО.
ЗЕЛЕНИМ ГАЄМ ПОРОСЛО.

ЦВІТУТЬ САДИ, БІЛІЮТЬ ХАТИ,
А НА ГОРІ СТОЯТЬ ПАЛАТИ,
НЕНАЧЕ ДИВО. А КРУГОМ
ШИРОКОЛИСТІЇ ТОПОЛІ,

А ТАМ І ЛІС, І ЛІС, І ПОЛЕ,
І СИНІ ГОРИ ЗА ДНІПРОМ.

САМ БОГ ВИТАЄ НАД СЕЛОМ.

Тарас Шевченко, «Село» 
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Великдень вважається найважливішою подією 
церковного року;

• пасхальне привітання або христосування 
зі словами: «Христос воскрес!» — «Воістину 
воскрес!» і триразовим поцілунком в щоку;

• вогонь, який символізує Боже Світло, від якого 
всі віруючі можуть запалити лампадки і свічки і 
понести їх додому;

• пасхальна трапеза, яка настає після 
Великого посту, і відбувається зі свяченими 
пасками, писанками, які вважаються символом 
Воскресіння Христового, а також сирами та 
ковбасами;

• хресний хід, який відбувається опівночі 
перед Пасхою від православного храму і супро-
воджується гучними піснями, а закінчується 
ранковим богослужінням;

• великодні передзвони на честь Христового 
Воскресіння після семиденного мовчання.

З давніх-давен, як в великодні свята, так і для 
магічних ритуалів в дохристиянський період, 
активно використовувалися крашанки – варені 
яйця, пофарбовані в будь-який один колір. На 
Великдень, як правило, в червоний.

РОЗМАЇТТЯ ТЕХНІК 
РОЗМАЛЬОВКИ ЯЄЦЬ

У наші дні масово поширений звичай 
вживати крашанки в їжу на світанку 
Великодня, після закінчення великод-
ньої служби в храмах.

У дохристиянську епоху їх також застосову-
вали в якості атрибутів магічних ритуалів. Вважа-
лося, що вони володіють цілющою силою. Хвора 
людина носила крашанку на шиї, підвішеною на 
нитки. За язичницьким повір’ям вона, вбирала в 
себе його хворобу. На новосілля над дверима 
вішали амулети з червоних крашанок в обрам-
ленні колосків пшениці.

Крапанки – це коли гарячим воском нано-
сяться плями, смужки, цяточки на шкарлупу, 
після чого яйце занурюється у фарбу. Потім знову 

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ

У МИСТЕЦТВІ РОЗПИСУ ЯЄЦЬ 
ОСОБЛИВЕ ЗМІСТОВЕ ЗНАЧЕННЯ 

ВІДІГРАЄ КОЛІР

Т
реба розуміти, що кольори писанки 
«розповідають» про різні, часом 
протилежні, сторони життя в розумінні 
наших предків, і можуть бути прочи-

тані тільки в складному поєднанні один з одним. 
Тлумачення такого складного поєднання 
кольору і символічних знаків на писанках і є 
предметом етнографічних досліджень.

• Скажімо, чорний колір символізує зв’язок з 
землею. У різних поєднаннях він може бути, як 
символом родючості, надією на рясний урожай, 
так і потойбічного світу.

• Білий колір в якості тону для забарвлення 
і розпису символізує чистоту, прагнення до 
високих духовних ідеалів, сімейне щастя, засно-
ване на взаємній любові, світ, успіх у всіх життєвих 
починаннях.

• Жовтий колір — символіка дозрілого зерна, 
означає повний достаток. Це  – колір Сонця, 
оскільки в зерні його частинка, а колір Сонця — 
це колір щастя і достатку.

• Блакитний – колір небесної божественності. 
Він уособлює небо, повітря і, разом з тим, воду, як 
зародження життя і основу здорового – духовно 
і фізично – існування.

• Зелений – колір весни, весняного оновлення 
природи, родючості, багатства.

• Коричневий – це мати-земля, її сила, її дари, 
турбота і оберіг від злих духів.

Сьогодні для нас, сучасників важливо прочи-
тати ці живі письмена минулих часів. В цьому і 
є для всіх нас те найголовніше, що ми повинні 
усвідомлювати, дивлячись на ці твори старо-
винної народної творчості – писанки, крашанки, 
крапанки, дряпанки, мальованки.

наносять крапельки воску і занурюють у фарбу 
іншого кольору. А так далі. Потім віск видаляють, і 
на яйці залишаються різнокольорові цяточки: білі 
і кольору використаних фарб.

Дряпанки, або шкрябанці – це яйце, забар-
влене в будь-якої однотонний колір, на якому 
потім за допомогою металевого вістря продря-
паний візерунок.

Мальованка – це яйце з нанесеним на шкар-
лупу авторським, часто художнім малюнком: 
натюрмортом, пейзажем, вигаданим сюжетом.

• Червоний – це колір крові. Тому саме 
червоні крашанки використовують для 
трапези, ігор, взаємних подарунків на Велик-
день, як прилучення, відповідно до християн-
ської віри, до крові Христа, яка змила з світу 
людські гріхи.

• Крім того, червоний колір –  це торжество 
Воскресіння, тобто символ Життя і Любові. У 
наших предків він мав на писанках значення 
життєвої сили, влади, чоловічого начала, надії на 
щасливий шлюб в любові.
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НАМ ПИШУТЬ…

Шановна Тетяно! Редакція газети «Кримський вісник» з великою радістю відгукується на ваше прохання. Дійсно, наша читачка має рацію. Весня́нки 
(гаївки, гагілки, ягілки, ягівки, риндзівки, городальки) — назва старовинних слов’янських обрядових пісень, пов’язаних з початком весни і наближенням 
весняних польових робіт.

В українській фольклористиці на означення цих пісень уживають термін «веснянки» (як узагальнюючу назву цих пісень), однак на практиці існують їх 
різноманітні місцеві визначення. Вони походять від термінів традиційного виконання («весна», «вєснавиє», «постові», «на Благовіщення», великодні, «на 
Юр’я», «Тройца», «троєшниє» тощо), призначення («весну закликаєм»), способу виконання («танок», «корогод», «у кружка», «кривий танок» та ін.) або від 
місця проведення весняних ритуальних дійств («гаївки», «гагілки», «огульки», «рогульки», «риндзівки» тощо.)

У давніх слов’ян рік починався весною, березневе літочислення зберігалося до 1409 року (за цим літочисленням Нестор-літописець розпочав «Повість 
врем’яних літ»). Новий рік починався з відродженням навколишньої природи і з пробудженням матері-землі від зимового сну, з першою оранкою і сівбою. 
Весну зустрічали радісно й пишно, з піснями, танцями, іграми. Ці пісні назвали веснянками.

Згодом, за часів християнства, у ході боротьби церкви проти язичництва, а також із забороною будь-яких розваг і світських співів у піст, у деяких 
регіонах веснянки стали співати на Великодні свята. У XX ст. на Західному Поліссі (Пінщина) ритуал вигнання Зими проводили на Великдень. На Поділлі, 
очевидно, тому, що весна у Великодній час уже повністю вступає в свої права, взагалі відпала необхідність її закликати — отже, акцент у весняних ритуалах 
перейшов у хороводно-ігрову сферу.

«Вийдu-вийдu, сонеч ко»: укр аїнські веснянкu та гаївкu

Ой кувала зозуленька

 
Ой кувала зозуленька,
Сівши на лелії,
Співай, співай, товаришко,
Минає неділя.
Ой кувала зозуленька,
Сівши на барвінок,
Співай, співай, товаришко,
Минув понеділок.
Ой кувала зозуленька
Та й кувала сорок,
Співай, співай, товаришко,
Минає вівторок.
Ой кувала зозуленька,
Сіла на віконце,—
Співай, співай, товаришко,
Бо заходить сонце.
Співай, співай, товаришко,
Бо вже не будемо,
Господь знає, товаришко,
Чи нарік діждемо.

А в кривого танця

А в Кривого Танця
Да не виведу кiнця.
Треба його довиводити,
Кiнця-ладу iзнаходити,
Треба його вести,
Щоб вiночок плести.
Веду-веду, да не виведу,
Плету-плету да не виплету.
Ой, вiнку ж, мiй вiнку,
Хрещатий барвiнку,
Ой я ж тебе плела,
Ще й учора iз учора.
Повiсила тебе на золотiм кiлочку.
На злотiм кiлочку,
На шовковiм шнурочку.
Моя матiнка iшла,
Та той вiночок зняла,
Та той вiночок зняла,
Та нелюбому дала.
Ой якби я була знала,
Була б його розiрвала.

Була б його розiрвала,
Та й у грязь утоптала
Червоними чобiтками,
Золотими та пiдкiвками.
А в кривого танця
Да й виведу кiнця.

Ой весна, весна - днем красна

Ой весна, весна днем красна,
Що ж ти, весно, принесла?
Принесла я вам лiтечко,
Ще й рожевую квiточку,
Хай вродиться житечко,
Ще й озимая пшениця,
I усякая пашниця.
Ой весна, весна, ти красна,
Що ти, весно красна, нам принесла?
Принесла я вам лiтечко,
Ще й запашненьке зiллячко,
Ще й зеленую травицю,
I холодную водицю.
Принесла я вам ягнятко
Ще й маленькеє телятко.


