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Дорогі друзі, шановні учасники
та гості нашого фестивалю!

Від імені Ради Федерації грецьких товариств України щиро вітаємо Вас
із відкриттям великого свята грецької культури - Всеукраїнського фестивалю «Мега Йорти», який знову і знову демонструє світові, що ніякі геополітичні конфлікти, економічні кризи та гібридні війни не зламають греків
України, не змусять нас забути своє коріння, власну мову та історію.
14 вересня ми зберемося у гостинній Волновасі, щоб показати єдність
і силу греків України, наш незламний патріотизм та вірність віковічним
традиціям, які привезли з собою до Дикого Поля наші предки із далекого
Криму, і які дбайливо плекали наші батьки та діди.
Крізь століття, крізь буревії історії греки України змогли пронести свою
автентичну культуру, зберегти свою унікальну сутність, те, що відрізняє
нас, українських греків, - урумів, румеїв, понтійців - від греків усього світу.
Наш фестиваль, яскравий, динамічний, породжений одним із патріархів
грецького національного руху Донатом Патричею, пронизаний духом братерства та єдності, симбіозом двох великих культур - грецької та української,
прагненням показати усю велич дбайливо збереженої тисячолітньої культурної спадщини грецького народу, яка передавалась із покоління в покоління.
Фестиваль «Мега Йорти» є своєрідною квінтесенцією нашого грецького духу, адже він увібрав в себе ментальність та світогляд надазовських

греків, дійством і словом торкається найпотаємніших струн душі будьякого грека. Бо коли звучить Хайтарма, коли ллється пісня мовами надазовських греків, коли чуєш колискову, яку співала у далекому грецькому
селі твоя мати, ти розумієш нерозривний зв’язок із цим народом, відчуваєш гордість за свій рід і єдність зі своєю прабатьківщиною - Елладою.
Ми пишаємося тим, що цьогорічний фестиваль «Мега Йорти» ми проводимо під патронатом наших великих друзів: голови БО «Фонд Бумбураса» Пантелеймона Бумбураса та члена Ради Федерації грецьких товариств
України, народного депутата України Дмитра Лубінця.
Сердечно зичимо усім учасникам і гостям фестивалю миру, добробуту, великого духовного піднесення і насолоди від зустрічі з прекрасним. Висловлюємо надію на те, що унікальна культурно-мистецька
спадщина греків України стане для вас джерелом творчого натхнення і залишить у серцях незабутні враження.
З повагою,
Голова Федерації
грецьких товариств України
Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ.
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ДОРОГІ ДРУЗІ! ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΦΊΛΟΙ!

Вже другий фестиваль поспіль
маю честь привітати Вас із відкриттям цього великого свята
грецької культури.
Цього року «Мега Йорти»
проходить у чудовому місті Волноваха, де так тісно переплелися
культури багатьох народів, серед яких чільне місце належить
надазовським грекам.
Сьогодні українські греки,
пам’ятаючи про своїх далеких
пращурів, тих, хто, пройшовши
усі надзвичайно тяжкі випробування примусово-добровільного
переселення, змогли розбудувати
Дике Поле, продовжують творити
новітню історію України.
Греки стали пліч-о-пліч із іншими громадянами України у боротьбі за єдність країни, за право
самим визначати своє майбутнє.
Із твердою вірою і непохитною
впевненістю греки України на землі, якій віддали свій талант, кров
та працю, роблять усе можливе,
щоб ця країна стала квітучою та
міцною державою.
Попри те, що саме грецькі населені пункти опинилися в епіцентрі військового конфлікту та
вже п’ятий рік потерпають від обстрілів, ви не зламалися, згуртувалися та наполегливо рухаєтеся
вперед, інколи самі навіть не усвідомлюючи, наскільки за цей час
ви змінилися і наскільки змінили
свою країну.
Хочу вас запевнити, що Греція
пишається тим, що в Україні проводиться унікальний фестиваль
«Мега Йорти», який є не лише
містком, з’єднуючим два братських народи, а й масштабним
дійством, що відвідують тисячі
людей із різних куточків України
та Європи. Саме на цьому святі
усі бажаючі зможуть збагатитися

грецькими духовними скарбами,
подивитись на те, з якою відданістю греки України ставляться
до власного коріння і як вміють
зберігати свою неповторність та
автохтонну культуру, щоразу демонструючи непорушність грекоукраїнських культурних відносин.

Για δεύτερη συνεχή φορά έχω την
τιμή να σας συγχαρώ για την έναρξη
της μεγάλης αυτής γιορτής του ελληνικού πολιτισμού.
Φέτος, η «Μέγα Γιορτή» λαμβάνει
χώρα στην πανέμορφη πόλη Βολνοβάχα, όπου οι πολιτισμοί πολλών λαών
είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι ενώ με-

Всеукраїнський
фестиваль
«Мега Йорти» вже давно став
яскравою сторінкою у розвитку
грецької культури і народного
мистецтва, міцним доказом величі греків України, вашої сили та
злагоди.
Щиро бажаю усім учасникам,
гостям та організаторам цього
грандіозного тріумфу грецької
культури неймовірних вражень,
невичерпної наснаги та натхнення
на нові творчі здобутки!
З повагою,
Надзвичайний і Повноважний
Посол Грецької Республіки
в Україні
Георгіос ПУКАМІССАС.

γάλος αριθμός εξ αυτών είναι Έλληνες
της Αζοφικής.
Σήμερα οι Έλληνες της Ουκρανίας
ενθυμούνται τους προγόνους τους, που
περνώντας πολύ δύσκολες συνθήκες
λόγω της αναγκαστικής μετακίνησης,
κατάφεραν να ριζώσουν χτίζοντας
σπίτια στην περιοχή της Αζοφικής και
τώρα συνεχίζουν να δημιουργούν τη
νέα ιστορία της Ουκρανίας.
Οι Έλληνες στέκονται δίπλα-δίπλα
στους υπόλοιπους πολίτες της Ουκρανίας
στον αγώνα τους για την ενότητα της χώρας, αλλά και υποστηρίζοντας το δικαίωμα να καθορίσουν το δικό τους μέλλον.
Με τη σταθερή πίστη και εμπιστοσύνη οι Έλληνες της Ουκρανίας, που κατέθεσαν εδώ το ταλέντο, το αίμα και τα

έργα τους, κάνουν όσα μπορούν για να είναι αυτή η χώρα ευημερούσα και ισχυρή.
Παρά το γεγονός ότι ελληνικά χωριά
και οικισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο
της στρατιωτικής σύγκρουσης και πέφτουν θύμα των βομβαρδισμών εδώ και
πέντε χρόνια, όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά συσπειρώθηκαν, προχωρούν
με επιμονή έστω κι αν δεν αντιλαμβάνονται μερικές φορές το πόσο άλλαξαν
οι ίδιοι αλλά και πόσο άλλαξαν τη χώρα
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Σας διαβεβαιώνω ότι η Ελλάδα είναι
υπερήφανη που στην Ουκρανία οργανώνεται αυτό το μοναδικό Φεστιβάλ,
η «Μέγα Γιορτή», το οποίο δεν αποτελεί μόνο μια γέφυρα που συνδέει δύο
αδελφικούς λαούς, αλλά και είναι μια
μεγάλη εκδήλωση, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι από τα διαφορετικά μέρη της Ουκρανίας και της
Ευρώπης. Ακριβώς εδώ θα μπορέσουν
όσοι θέλουν να γνωρίσουν βαθύτερα
τους ελληνικούς πνευματικούς θησαυρούς, να δουν με πόσο ενθουσιασμό οι
Έλληνες της Ουκρανίας διατηρούν τις
ρίζες τους, την ταυτότητά τους, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα των ελληνοουκρανικών πολιτιστικών σχέσεων.
Το Πανουκρανικό Φεστιβάλ «Μέγα
Γιορτή» έχει καθιερωθεί από καιρό ως
μια λαμπρή σελίδα στην ανάπτυξη του
ελληνικού πολιτισμού και της λαϊκής
τέχνης. Είναι μια σταθερή απόδειξη του
μεγαλείου των Ελλήνων της Ουκρανίας, της δύναμης και της αρμονίας τους.
Εύχομαι ειλικρινά σ`όλους τους
συμμετέχοντες, τους καλεσμένους και
τους διοργανωτές αυτής της σπουδαίας
εκδήλωσης του ελληνικού πολιτισμού
να αποκομίσουν απίστευτες εντυπώσεις αλλά και ανεξάντλητη έμπνευση
για νέα δημιουργικά επιτεύγματα!
Με εκτίμηση,
Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης
της Ελληνικής Δημοκρατίας στην
Ουκρανία
Γεώργιος Πουκαμισάς

ШАНОВНІ ГОСТІ
І УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ!

«Мега Йорти» перекладається як «Велике свято» і мені особливо приємно, що в цьому році це
«Велике свято» проходить у моєму рідному місті
Волновасі.
У багатій етнічній палітрі України особливе
місце належить грекам. Історично так склалося,
що після переселення із Криму вже більше 200
років Приазов’є є регіоном компактного проживання греків. Вони зберегли своє історичне коріння, національну самосвідомість, мову, культуру, традиції.
Одним із свідчень дбайливого ставлення до
національних традицій є всеукраїнський фестиваль грецької культури імені Доната Патричі

«Мега Йорти». Українські елліни роблять великий внесок у громадсько-політичний, соціальноекономічний та духовний розвиток України.
Я пишаюся тим, що маю грецьке коріння,
входжу до Ради Федерації грецьких товариств
України, та вже другу каденцію поспіль маю
можливість представляти інтереси приазовських греків у Верховній Раді України.
Впевнений, що всі гості з України та зарубіжжя гідно оцінять красу та гостинність фестивалю «Мега Йорти» в Волновасі. Будемо раді
бачити на фестивалі всіх, у кого є національна
самосвідомість, кому подобається грецька культура і традиції, хто хоче отримати заряд енергії

та натхнення, зробити свій внесок у збереження миру і злагоди в суспільстві.
З повагою,
Народний депутат України, Член Ради ФГТУ
Дмитро ЛУБІНЕЦЬ.

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ТА ГОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ
ГРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ «МЕГА ЙОРТИ» ІМ. ДОНАТА ПАТРИЧІ!
Радий щиро вітати Вас на гостинній волноваській землі. Волноваха є яскравим прикладом єднання різних культур, різних народів, серед яких значну
роль відіграють греки.
Культури національностей переплелися корінням, доповнюють і збагачують одна одну. А всі
разом вони своєю працею, своїми талантами прославляють та роблять усе можливе для подальшого
розвитку нашого краю та всієї України.
На жаль, наш край зараз переживає тяжкі часи –
на волноваській землі йде війна. Сподіваюсь, що
фестиваль стане не тільки яскравим святом, але
об’єднає всіх учасників, людей різних національностей, навколо єдиного бажання – повернення миру
нашому краю, всій Україні.

«Эллины Украины», 2 -я стр., август 2019 г.

Впевнений, що цьогорічний фестиваль стане викликом добра, злагоди, розкриє нові таланти, нові
сторінки грецької історії, культури, звичаїв, традицій, продемонструє непорушність грецько-українських відносин.
Сподіваюсь, що «Мега Йорти» на волноваській
землі залишить приємні, незабутні враження серед
усіх його учасників.
Бажаю всім миру, міцного здоров’я, добра, злагоди, чудового настрою, натхнення, творчих здобутків, приємних вражень.
З повагою,
голова Волноваського районного
товариства греків «Іліос»
Яків ЧЕНГАРЬ.



Официальная хроника



ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ГРЕЦІЇ
У СПРАВАХ ГРЕКІВ ДІАСПОРИ АНТОНІС ДЬЯМАТАРІС
ВІДВІДАВ ОДЕСУ
Під час дводенного візиту пан Дьяматаріс зустрівся з головою Федерації грецьких товариств
України Олександрою Проценко-Пічаджи, лідерами та активістами грецьких спільнот Одещини, грецькими бізнесменами та представниками судноплавних компаній, що представляють
грецький інтерес, а також з владою області.

боту філії ГФК, її співпрацю з грецькими товариствами України.
Крім того пан Дьяматаріс відвідав приміщення Генерального консульства Греції в Одесі,
де зустрівся з головою Федерації грецьких товариств України Олександрою Проценко-Пічаджи. Під час зустрічі Олександра Іванівна
проінформувала заступника міністра
про різнопланову діяльність ФГТУ, про
те, що починаючи з 2014 року, організація приділяє велику увагу саме соціальним програмам, спрямованим на
допомогу грецьким населеним пунктам, які опинилися у зоні ООС, що величезну допомогу у цьому відіграє діяльність голови БО «Фонд Бумбураса»
П.В.Бумбураса. Також були обгово-

рені питання діяльності Всесвітньої ради греків
зарубіжжя та особливості отримання грецького
громадянства, згідно закону 2790.

У рамках візиту пан Дьяматаріс також зустрівся з лідерами та активістами
грецьких громад Одещини та обговорив
з ними проблеми та перспективи розвитку грецького руху у регіоні.
Нарешті, заступник міністра відвідав історичний центр міста, де оглянув
старі будинки та інші пам’ятки, що цікавлять Грецію. Особливий акцент був
приділений одеському «Грецькому парку», сучасному проекту, який нещодавно побудував грецький бізнесмен
П. Бумбурас для міста Одеси та його
мешканців, як постійне нагадування
одеситам та туристам про Грецію.
Прес-служба ФГТУ.

Спочатку заступник міністра закордонних
справ у супроводі Генерального консула Греції в Одесі Алексіоса Маріоса Ліберопулоса та
Голови Адміністративної ради філії Грецького
фонду культури (ГФК) в Одесі пана Пантелеймона Бумбураса відвідав ГФК та поклав вінок
до пам’ятника засновникам «Філікі Етерія». Директор філії Софроніс Парадісопулос ознайомив
почесного гостя з музеєм «Філікі Етерія» і планами майбутньої реконструкції його експозиції
до 200-річчя початку національно-визвольної
революції 1821 року в Греції та розповів про ро-

В ОДЕССЕ ОТКРЫЛИ ВТОРУЮ ЧАСТЬ
ГРЕЧЕСКОГО ПАРКА

Благотворительная организация «Фонд Бумбураса» и строительная компания «Гефест» презентовали вторую часть Греческого парка на
склонах Приморского бульвара. Мероприятие
приурочено к празднованию Дня города, 2 сентября.
С приветственным словом выступили мэр
Одессы Геннадий Труханов, Генеральный консул Греческой Республики в Одессе Алексиос
Мариос Либеропулос, а также меценат, глава
БО «Фонд Бумбураса», Президент строительной
компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас.
«В прошлом году подарком городу стало открытие первого этапа благоустройства Греческого парка. Проведена огромная работа по укреплению склона, наведен порядок, а украшением
арт-зоны стал уникальный фонтан. С этого дня
Греческий парк также наполнится и детским смехом. На средней террасе открыта самая большая
детская площадка в Одессе», - отметил Геннадий

Труханов.
Генеральный консул Греческой Республики в
Одессе Алексиос Мариос Либеропулос отметил
важность участия семьи Бумбурас в социальной
жизни Одессы. Он добавил, что Греческий парк
является прекрасным подарком городу.
Отметим, что вторая часть парка является прогулочно-развлекательной. Основную его
территорию занимает современная детская площадка площадью 900 кв.м. Кроме того, специалисты установили на территории современное
освещение, установили скамейки, мусорные
урны, а также произвели укладку рулонного газона и тротуарной плитки для прогулочных дорожек.
«Мы рады вносить посильный вклад в развитие города. Одесса и Греция тесно связаны
между собой. Этот город - наш второй дом.
Очень надеемся, что в будущем нам удасться
реализовать ещё много социальных проектов,
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полезных для одесситов», - добавил Пантелеймон Бумбурас.
«Греческий парк - это титульный социальный
проект компании «Гефест». Мы чётко убеждены,
что бизнесмен должен не только умножать свой
капитал, но и вкладывать деньги в развитие социальной инфраструктуры. Одесса - удивительный город, его привлекательность и развитие
зависит от каждого из нас», - подытожил исполнительный директор строительной компании
«Гефест» Василис Бумбурас.
Напомним, что первую часть Греческого парка открыли 2 сентября 2018 года. Символом, так
называемой, арт-зоны является уникальный
фонтан «Начало начал». Доступ в парк обеспечен с Приморского бульвара по двум массивным
каскадным лестницам или со стороны Потемкинской. Также можно воспользоваться современным панорамным лифтом.
Пресс-служба БО "Фонд Бумбураса".

Персона
ПОДЛИННЫЙ ПАТРИОТ СВОЕГО НАРОДА


К 80-летию активного участника
возрождения
мариупольских греков Г.А. Анимицы
15 августа исполнилось 80 лет со дня рождения пламенного патриота, одного из активных
участников национального возрождения греков
Приазовья в конце XX – начале XXI века Геннадия
Антоновича Анимицы.
Анимица Г.А. родился и вырос в греческом селе
Кременевка (со дня основания в 1780 г. и до 15 августа 1945 г. – Чердакли) Володарского района Донецкой области, на родине выдающегося историка,
просветителя и исследователя истории и этнографии мариупольских греков Ф.А. Хартахая.
После окончания средней школы в родном селе
и Азово-Черноморского института механизации
сельского хозяйства в городе Зернограде Ростовской
области в 1960 году был направлен в Сахалинскую
область, где работал заведующим ремонтными мастерскими. Но буквально через два года семейные
обстоятельства вынудили Геннадия Антоновича
вернуться на родину, где он стал работать преподавателем физики Володарской школы № 2, в которой
он трудился до конца своей трудовой деятельности
в 2006 году.
На посту школьного учителя и проявились разносторонние грани таланта Г.А. Анимицы. Он был
необычным учителем физики. Наряду с физикой
его интересовали история своей прародины Греции, история, язык и культура своего народа – мариупольских греков.
Еще в далекие 70-80 годы прошлого века он глубоко изучил все опубликованные к тому времени
работы по истории и культуре своего села, мариупольских греков. На основе изучения литературы
и сопоставления различных данных он составил
хронологию основных событий в жизни мариупольских греков, становления и развития этого
общества со дня переселения в Приазовье и до настоящего времени. Это легко усматривается в опубликованных им произведениях печати, в частности, в первой главе книги «Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах Приазовья»
(Санкт-Петербург, 2009, с. 25-64). Несмотря на отмеченные ранее в нашей статье в «Эллинах Украины»
недочеты, которые связаны с наличием ошибок в
изученных им работах других авторов, эта хронология весьма примечательна тем, что в ней содержится много новых фактов. Усматривается исключительная заинтересованность автора максимально
глубоко изучить хронологию основных событий по

истории своего народа. И, конечно, наибольший
интерес представляет хронология событий, происходивших в годы жизни автора, мастерски собранные им на основе своих наблюдений. Здесь содержатся ответы на вопросы, интересующие не только
представителей греческого этноса, но и маститых
исследователей истории и культуры мариупольских
греков. Так, из хронологии автора мы узнаем, что в
1988 году, в год активной «перестройки» советского
образа жизни произошли многие важные события:
15 сентября прошел первый фестиваль греков Приазовья «Мега Юрты», 30 сентября по Володарскому
радио прозвучала первая радиогазета на румейском
языке, 4 октября создано Володарское поселковое греческое общество. Надо же! А я считал, что
первым в Украине было создано Мариупольское
общество греков, 25 января 1989 года. Оказывается
первым в Приазовье (а, следовательно, и в Украине) было создано Володарское поселковое общество греков, организатором и первым бессменным
в течение восьми лет председателем которого был
Г.А. Анимица. После создания поселкового общества с 15 ноября 1989 года в районной газете «Заря
Приазовья» была открыта страница на румейском
языке «Калиспэра», которая постоянно выходит
и по сей день, и которую более 10 лет редактировал сам Геннадий Антонович; члены Володарского
общества греков первыми в Приазовье (с 15 мая
1989 года) стали изучать новогреческий язык, стали
решаться другие вопросы национального греческого возрождения.
А еще позже вопросами национального возрождения греков он стал заниматься в более широком
географическом диапазоне, в пределах района, региона, страны. Хорошо помнится, как на презентацию
в Донецком национальном университете изданного
нами собрания сочинений великого Ф.А. Хартахая
в декабре 2004 года Геннадий Антонович организовал целую делегацию своих односельчан чердаклийцев (кстати, единственную из греческих сел),
активно участвовавшую в этом мероприятии, а затем руководил организацией посвященного этому
событию исключительно масштабного вечера в селе
Чердакли-Кременевка. Не помнится другого такого
события, собравшего столь многочисленную когорту патриотов со всего района, заинтересованных в
духовном возрождении греков и с таким глубоким
волнением воспринявших такое событие.
Накопленные Геннадием Антоновичем знания
должны были вылиться в создание больших произведений по истории языка и быта своего народа.
В 2005 году он совместно со своим двоюродным



братом, известным ученым, доктором географических наук Е.Г. Анимицей, выпустил книгу по истории родного села Чердакли. К сожалению, к тому
времени еще не были опубликованы документы по
жизни греков в Приазовье и поэтому в книге не раскрыта духовная и хозяйственная жизнь села досоветского периода. Тем не менее, и по сей день, эта
книга является одним из лучших произведений по
истории греческих сел Приазовья.
Работа редактором греческой страницы «Калиспэра» районной газеты «Заря Приазовья» и внутренняя потребность патриота не могли не привести Геннадия Антоновича к глубокому изучению
родного румейского языка с целью его пропаганды и
сохранения. На этой основе им были опубликованы
произведения любимого поэта Георгия Костоправа,
подготовлена и опубликована книга Г.А. Анимицы
«Румейский язык» (Малоянисольский диалект), содержащая краткую грамматику языка, румейскорусский и русско-румейский словари.
Впереди у Геннадия Антоновича новые планы,
новые идеи по духовному возрождению своего народа.
Поздравляя Геннадия Антоновича со славным
юбилеем, мы говорим ему большое спасибо за колоссальный вклад в духовное возрождение греков и
сохранение ими национального самосознания! Желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа, дальнейших творческих успехов.
От имени Приазовского
эллинистического центра
его председатель,
профессор КАЛОЕРОВ С.А.

ДЕРВИШ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1919-2010)

Наш отец, Дервиш Григорий Васильевич, родился
16 августа 1919 года в селе Большой Янисоль (ныне
пгт Великая Новоселка) в крестьянской семье грековурумов.
Вся сознательная жизнь Григория Васильевича,
кроме срочной службы в армии и участия в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, была связана с родным поселком и Донецким
краем. С 1945 года он работал в сфере образования
района: сначала учителем физкультуры Комарской
СШ, затем воспитателем и завучем детского дома
им.Толбухина в Великой Новоселке, а с 1952 года до
ухода на пенсию в 1979 году – учителем истории и
обществоведения в родной Великоновоселковской
СШ №2.

Испытав все ужасы войны и выживший в ней,
пережив плен и побег из него, тяготы оккупации и
тяжелое ранение, он, обычный солдат, старший сержант, один из многих миллионов простых героев,
ковавших Великую Победу, посвятил свою жизнь
увековечиванию событий тех лет. Он организовал
работу школьных кружков по поиску сведений о тех,
кто освобождал Великоновоселковский район от
немецко-фашистских захватчиков и возрождал его
жизнь после освобождения от оккупантов, активно
переписывался с освободителями и родственниками
погибших воинов, похороненных в Великой Новоселке, организовывал встречи с ними.
С 1952 года начал заниматься краеведением, приобщал своих учеников к изучению истории родного
края. В памяти земляков он останется как человек,
написавший в 1964 году книгу «Очерк истории села
Великая Новоселка» на основании воспоминаний
старожилов, участников войны, партизанского движения. Как историк-краевед был привлечен к написанию очерка о нашем поселке в академическом издании «История городов и сел Украинской ССР». Для
этого он в течение нескольких лет работал в архивах
Донецка, Харькова, Днепропетровска, Москвы, Киева, Запорожья.
Также Григорий Васильевич внес большой вклад
в создание народного музея истории Великой Новоселки. После временного закрытия музея возрождал
его с 1991 года в качестве активиста, члена музейного
совета, а затем директора на общественных началах.
В этом музее, в средней школе №2, а также в районном
сельском профессионально-техническом училище
создал экспозиции, посвященные участию жителей
Великой Новоселки в Великой Отечественной войне.
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Собирал материалы по истории сельскохозяйственных и промышленных предприятий поселка.
Руководил работами по консервативному ремонту памятника истории и культуры дома-усадьбы Н.А.Корфа и В.И.Немировича-Данченко в
с.Нескучное. Был одним из организаторов и участником 1-й педагогической конференции, посвященной
150-летию со дня рождения выдающегося деятеля
нашего края – педагога и просветителя Н.А.Корфа,
где выступил с докладом «Письма деятелей народного образования Н.А.Корфу».
Автор многих публикаций в районной и областных газетах.
Награжден медалями «За оборону Киева», «За
победу над Германией», другими знаками отличия,
удостоен звания «Відмінник народної освіти». Избирался депутатом поселкового совета, был активным
членом общества «Знание» и общества «Охраны памятников истории и культуры».
Свою будущую жену и нашу маму Катела Елену
Андреевну папа встретил во время работы в детском доме. В то время мама работала директором
Великоновоселковской СШ №1 и преподавала географию. Мама вспоминала, что ее поразило папино
отношение к чужим обездоленным детям, она поняла, что он будет хорошим мужем и отцом. Так и
получилось: они прожили вместе 60 лет в любви и
согласии, вырастив трех дочерей, вынянчив шестерых внуков и дождавшись двух правнуков.
Наш отец Дервиш Григорий Васильевич останется в нашей памяти как патриот своего края, великий труженик и прекрасный семьянин.
Дочери Наталья Бугаева, Татьяна Улюра
и Евдокия Семенова.



Книжный мир



«Грецька операція»

НКВС 1937–1938 р.: до і після

Савва Ялі — голова грецької секції
центральної комісії у справах нацменшин
при ВУЦВК.
Цього серпня у харківському видавництві
«Майдан» вийшло друком двотомне російськомовне літературно-документальне видання «Среди
непонятых стремлений и неоцененных утрат...».
Цим виданням було завершено десятирічний
проект дослідження національно-культурних процесів у грецькому середовищі України 1920—1930-х
рр., які відбувались в ході так званої коренізації —
однієї з політичних кампаній в національному питанні в перші роки радянської влади.
Нова національна політика (коренізація) була
покликана закріпити радянську владу на національних околиях шляхом залучення місцевого населення до радянського будівництва. Термін «коренізація» означав «вирощування» місцевих кадрів, опору
на корінне населення республік. Слабка радянська
влада на початку 1920-х рр. не могла обходитись без
підтримки місцевої інтелігенції і була змушена залучити її на свій бік, надати їй можливості самореалізації. Республіки отримали порівняно широкі права
щодо внутрішніх справ, зокрема економічних. Найбільш суттєві з них стосувалися царини культури.
Кожна республіка не тільки мала можливість, але й
була зобов’язана мати свою офіційну мову. Кожен,
навіть не дуже численний, народ СРСР отримав
право офіційного застосування своєї мови і перспективи створення власної писемності, якщо її не
існувало.
Німецький політолог і дослідник національної
політики СРСР Герхард Зимон вважав, що коренізация (згідно з макрозавданням ЦК РКП(б)) була
покликана запобігти розвитку націоналістичних
сил, звільнених від національного поневолення в
Російській імперії. Мовні, культурні, кадрові поступки повинні були зупинити розповсюдження
автономістських і сепаратистських настроїв. Відігравало суттєву роль не тільки бажання сприяти
розвитку національних культур, але й намагання завадити об’єднанню народів Кавказу, Середньої Азії,
інших регіонів навколо однієї спорідненої мови.
Цьому послуговувало також адміністративне дроблення, перш за все, Середньої Азії.
З-поміж усіх республік СРСР Україна була найбільш багатонаціональною і стала масштабним
плацдармом радянської влади у справі втілення політики коренізації (прикладами якої були українізація, татаризація, полонізація, еллінізація, тощо).
…Національно-культурне будівництво в УРСР
найпотужніше позначилось на розвитку спільноти
маріупольських греків, які компактно мешкали в
південних районах Донбасу з кінця XVIII століття.
На початок радянської доби вони не мали ані національної школи, ані писемних навичок рідною мовою, бо втратили їх протягом століть національнокультурного поневолення в Османській і Російській
імперіях. З 1926 до 1932 р. зусиллями сотень патріотів у Північному Надазов’ї (південь Донеччини,
Маріуполь і навколишні поселення) було створено
національну систему освіти — грецькі загальноосвітні школи, школи ліквідації неписемності для
дорослих, Маріупольський грецький педагогічний
технікум. В останньому викладали рідну мову викладачі з Криму, Кавказу, Греції (серед них — вихованці Комінтерну, провідні діячі Компартій Греції та
Кіпру)... Наприкінці 1920-х рр. обговорювалося питання створення грецького факультету при одному

з педагогічних вишів
республіки. Випускники технікуму ставали
до лав культурно-освітніх і радянських працівників, формуючи
національну — грецьку
і українську — інтелігенцію.
У 1930 р. — на гребні
розвитку національної
преси УРСР — у Маріуполі почала виходити
грецькомовна окружна
(згодом районна і обласна) газета «Колехтивістис» і було створено
грецьке видавництво
(одне з трьох у СРСР),
у 1931 р. — єдиний у
Радянському Союзі дитячий журнал «Юний
борець», пізніше перейменований в «Піонер».
Розвиток національної школи та видавничої
справи спричинив справжній ренесанс румейської
(грецької) літератури, яка неначе спляча красуня прокинулась після століть забуття і безнадії. За
короткий відпущений історичною долею термін
Маріупольським літературним об’єднанням було
видано п’ять літературних альманахів, де публікувалися кращі твори грецьких літераторів України і
всього СРСР, а також низку авторських і колективних поетичних збірок, численних перекладів. Ім’я
натхненника і керманича грецького літературного
процесу — члена Спілки письменників Георгія Костоправа — відомо в Україні завдяки перекладам І.
Драча, М. Сингаївського, В. Сосюри, М. Бажана та
інш. У роки української незалежності було видано
збірку творів ще одного значного поета — Василя
Галла (майже через вісімдесят років від підготовки
до друку...). Але більшість митців (Амфіктіон Димітріу, Анастас Мацука, Харлампій Акритас, Олексій Чубаров, Марія Данно, інш.) та їхня самобутня
творчість залишалися історичною terra incognita.
У 1932 р. у Маріуполі було створено Грецький
державний робітничо-колгоспний театр, діяльність
якого досі було описано фрагментарно. Пошуки групи дослідників дозволили відтворити історію цього
самобутнього закладу національної культури. Його
робота в тісних рамках соціалістичного реалізму і за
умов ідеологічного тиску все ж таки сприяла розвитку народного мистецтва і зародкам національної
драматургії. Крізь обпалені репресіями і війнами
роки маріупольські греки пронесли любов до «Платона Кречета» та «Романа середнього», які увійшли
в їх свідомість рідною, румейською мовою в образах
Георгія Деґларі, Юрія Дранґа, Данила Теленчі, Сави
Янгічера, Поліни Мамуйдар, Георгія Севда, Олександра Балджі та інших режисерів, акторів, музикантів...
Під час сталінського терору, в ході так званої
«грецької операції» НКВС СРСР 1937—1938 рр. всі
досягнення та надбання української еллінізації, як і
всіх інших національно-культурних перетворень в
республіці, було знищено. Було ліквідовано технікум і театр, газету і журнал, видавництво і типографію, всі шрифти якої єжовські посіпаки викинули
в неспокійне січневе Азовське море... У місті Маріуполь і по грецьких селах згідно з таємною постановою Оргбюро ЦК ВКП(б) від 24.01.1938 «О реорганизации национальных школ» почалося закриття
грецьких шкіл. Їх поспіхом переводили на російську мову викладання. В Україні до червня 1938 р.
було закрито 888 німецьких, чеських, болгарських,
грецьких та інш. шкіл.
Розпочата 15 грудня 1937 р. «грецька операція»
НКВС швидко набирала обертів. Більшість провідників і активних учасників грецьких національних перетворень в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві,
Ніжині, великих містах і маленьких селах опинялися за ґратами радянської антилюдської системи
безправ’я і суцільного зла. Свою страшну ціну за
недовгий розвиток національної культури і національної свідомості заплатили і греки Маріупольщини та Донеччини. Кількість жертв порахувати немає
можливості...Цевзагаліхарактеризуєвсісталінськінаці-
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ональні розправи. До п’яти тисяч
безневинних селян і містян, інтелектуалів і неписьменних, старих і молодих, громадян СРСР і зарубіжжя — їх усіх було оголошено ворогами народу.
В одному тільки грецькому селі Стила, що сьогодні
опинилося на окупованій українській землі, на весну 1938 р. не залишилося жодного чоловіка старшого за вісімнадцять і молодшого за шістдесят років...
Грецька мова і культура опинилися під забороною, з бібліотек і музеїв вилучалися будь-які паперові згадки про мови і культурне надбання радянських греків. Їхніх носіїв та національно-свідомих
громадян протягом багатьох десятиліть продовжували цілеспрямовано «приборкували». На довгі
десятиліття народ занімів... Суцільна русифікація і
етнотрансформація призвели до трагічних гуманітарних наслідків, коли люди свідомо русифікували прізвища, відхрещувалися від національності,
ставали соціальними пристосуванцями без світоглядних засад, виховували дітей в дусі псевдоінтернаціоналізму, що не має нічого спільного з високою
повагою до буття і культурного надбання свого та
інших народів.
У незалежній Україні, яка на всіх етапах активно сприяла культурному розвитку національних
меншин при незмінній допомозі Греції, Федерація
грецьких товариств України зробила чимало задля
відродження українського еллінізму. На жаль, ймовірно, через незворотність наслідків грецької національної катастрофи 1937-1938 рр. ці зусилля (на
думку автора статті – ред.) не призвели до тотального національно-культурного ренесансу.
Один з таких наслідків ми спостерігаємо й сьогодні на Донбасі, де лінія фронту в розв’язаній російським агресором війні проходить і через грецькі
села. Те, яку життєву філософію, національні і громадянські цінності сповідуватимуть греки Донбасу, багато в чому впливатиме на деокупацію цього
українського регіону. Відстоювання, ствердження
національних основ потребує щоденних зусиль.
Щоб вижити в складних умовах і під тиском найдраматичніших викликів народу потрібні не тільки
політичні і технічні засоби, потрібен храм національного Духу, кожне каміння якого — Душа людини, що розділяє долю свого народу.
Видання, що назване рядком раннього вірша
Георгія Костоправа, створено на базі унікальних документів як пам’ятник українській еллінізації та її
лицарям, про яких доводилося збирати інформацію
в багатьох державних, галузевих та приватних архівах, бібліотеках і музеях України, Росії, Греції. Зібрані разом, вони, нарешті, перетворять декілька terra
incognita грецької історії України на екуменічний
простір історичної правди. Правди, без якої поступ
вперед знову може стати оманою...
Автори видання — Олена Узбек (Харків) і Марія Пірго (Слов’янськ). Дослідницький проект було
підтримано Фондом «Анастасіос Г. Левендіс» (Кіпр),
двотомник видано за фінансової підтримки державного діяча Греції пана Димітріоса Баколаса.
Микола ЧЕБОТАЄВ,
м. Харків
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ГРЕЦЬКА КУЛЬТУРА
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Після революції 1917 року настала епоха,
коли від людини не вимагали ані особливого
таланту, ані природних здібностей, від неї вимагали чіткості ідеологічної функції – чи ти за
більшовиків, чи ти проти. Людина, яка вчора
була машиністом, сьогодні – директор науководослідницького інституту, завтра вона керує
армією. На початку 20-х років минулого століття у мистецтві настала епоха проліткульту
– зелена дорога була дана пролетаріату, малограмотним вихідцям із селянства і тій частині
інтелігенції, твори якої повинні були відповідати законам соціалістичного реалізму. То була
страшна доба. Страшним був занепад людської душі.
Їх було на той період п’ятеро поетів,
об’єднаних традиційно під ім’ям «неокласиків» - Микола Зеров, Павло Филипович, Юрій
Клен, Михайло Драй-Хмара, Максим Рильський - «п’ятірне гроно нескорених співців».
Вони вважали, що, не знаючи античної культури, не можна бути справжнім поетом. Для
чиновників радянської влади такі думки були
ворожими, начебто, висловлюючись рядками
вірша П. Филиповича – «переклади з Гомера і
Катула відродять капіталістичний світ». Естетичною платформою, яка їх об’єднувала, була
любов до слова, до строгої форми, до великої
спадщини світової літератури. Вони були проти футуризму, проти інших формалістичних
течій, закликали шанувати літературну спадщину, шанувати класиків: від Ередіа і Леконта де Ліля до Пушкіна, Міцкевича, Шевченка,
Франка. Це було, безперечно, здорове зерно
їх поетичної ідеології.
Про Миколу Зерова згадує історик Наталія Полонська-Василенко: «З усієї тодішньої
«молодої генерації» науковців М. Зеров виділявся спеціальним, лише йому властивим даром випромінювати бадьорість і радість, які
були такі цінні, рідкісні в ті «прокляті часи».
Блискучий літературознавець, критик, педагог, науковець, поет і перекладач М. Зеров на
багато років був викреслений із української
літератури. Зостався він з ярликом «неокласика», начебто проголошував культ «чистого
мистецтва». Між поетами-неокласиками та
іншими діячами культури не було класового
конфлікту. Конфлікт назрівав між культурною
людиною та її темним оточенням. Не можна
утриматися від спокуси навести фрагмент вірша «Лукроза»:
Так в давній Ольвії захожі різьбярі
Серед буденних справ і шкурної громади
В душі плекали сон далекої Еллади
І для окружних орд, для скитів-дикунів
Різьбили з мармуру невиданих богів.
Перехід до нової доби випав для поета
доволі трагічно: голод 1919 і 1921 років, тиф.
Для М. Зерова ці часи були фатальні. Він не
просто перебув їх. Усе це він пережив, перестраждав. Він багато міркував про загибель
старої цивілізації, а відтак про свою місію, про це свідчить його сонет «Александрія»:
Згасає день, і море вечоріє,
Пасатий вітер нам вітрило рве,
І чорний корабель спішить – пливе
До портових огнів Александрії.
Он в сутіні велике місто мріє,
Двигтить і дихає, немов живе;
О серце світу, муз житло нове,
Наш Геліконе, наша Пієріє!
Сарматський степ, і мармури Атен,
І Сапфо чорна скеля на Левкаді;
Але ніщо не хвилювало так,
Як Фарос твій, твій білий Гептастадій
І тінню чорною піднесений маяк.
Поетові сняться гавань давньої Александрії,
яка утворювалася берегом материка, островом
Фаросом і великим молом, так званим Гептастадієм. На острові Фаросі стояв знаменитий

Фароський маяк, згадується гора Гелікон (у
стародавній Греції пристанище муз). Як можна було поетові не згадати Пієрію – область
у давній Греції, легендарну батьківщину муз
та Орфея. Та не можна було уві сні оминути
Левкаду – острів в Іонійському морі, згідно з
легендою, з його скелі кинулась у море давньогрецька поетеса Сапфо. Поезії М. Зерова
ніби конденсують історичний досвід культури.
До кожного його сонета можна скласти аркуш коментарів. Строга форма сонета захищає
його серце. Найбільше сонетів Зеров створив
саме в свої найтяжчі роки 1921-1922 роки. Тут
постійно перегук епох, поет ненастанно зазирає в минувшину в сонеті «Тесей»:
Перед велінням Бога безпорадний,
Закоханий у панцир свій і спис,
Егеїв син на жертву їм приніс
Свою любов і серце Аріадни.
Його повів геройства дух принадний,
Берло і меч, і легкий біг коліс,
І під вітрилом чорним він повіз
Свою любов і серце Аріадни.
Та до кінця повитих горем днів
Не міг забути він прозорих снів,
Егейських хвиль і золотого Криту.
І перед смертю, мов німий докір,
Все увижав седмицю білих зір
Та золотканний пояс Афродити.
Микола Зеров казав: «Високі літературні
вимоги до наших літераторів я вважаю потрібними перш за все в інтересах пролетарської літератури». Зеров показував молоді дорогу, ненастанно закликаючи до ретельного
навчання. В програмному сонеті «Pro domo»
(в обороні, на власний захист – лат.), позначений 23 квітня 1921 року він писав:
Класична пластика і контур строгий,
І логіки залізна течія –
Оце твоя, поезіє, дорога…
Парнаських зір незахідне сузір’я
Зведуть тебе на справжні верхогір’я.

Цього часу стосується прецікаве явище,
що торкається історії книги М. Зерова «Сонети і елегії». Внаслідок розвалу поліграфії окремі поети практикували «видання» своїх нових
книжок в одному примірнику, переписуючи їх
від руки. До цієї збірки М. Зеров зробив сам
скромну обкладинку з грецьким малюнком і
орнаментом.
Поезія Зерова не перестає бути ліричною, глибоко особистою. Цикл сонетів «Мотиви Одіссеї» складається з творів, писаних
з Гомерової «Одіссеї», що належала до числа
найулюбленіших книг поета. Сам він говорив, що «четверта пісня «Одіссеї» причарувала
мене здавна, ще в гімназії; образ Гелени в ній
справді знаменитий: дозріла краса, повага, матірна добрість – і втаємничення в єгипетську
науку». Наведемо уривок з переспіву з 4-ої
частини Одіссеї «Телемах у Спарті»:
На землю впала ніч, потемніли дороги.
У цоканні підков мчить Одіссеїв син.
Півсвіту вже за ним… сіріє мла долин,
Мигтять огні – і сплять Тайгетові відноги.
Палати…Сонце там чи місяць білорогий?
Блищать слонівка, мідь, і золото, й бурштин.
Білявий Менелай, щасливий сім’янин,
Провадить юнаків на ковані пороги.
Цариця жде гостей, і відблиски зі стель
Виборну золотять в руках її кудель;
Повага їй в очах… Вітай, благословенна!
Дивує Телемах: «Злочинниця грізна,
Що з нею в світ прийшли облуда і війна. –
Ти мудра, ти ясна і лагідна, Гелено?
В сталій поетичній формі передано життя
легендарних грецьких героїв: Телемаха, сина
Одіссея, який розшукував батька, подорожуючи аж до Спарти; Менелая, чоловіка Гелени,
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який визволив її з Трої і в щасті жив, царюючи у Спарті; не було Тайгетових (віщун)
віщих снів, бо спали його відноги (дороги);
прекрасна Гелена з чудовою пряжею в руках.
Зеров володів даром переконливо і логічно
викладати свої думки, надавати їм красивих
форм. Дуже часто лекції Зерова завершувались рясними оплесками. Йому друзі робили
застереження: «Оплески пробачають тільки артистам, а ти не артист – тобі їх не пробачать».
Згодом Зеров з гіркотою зізнався, що друзі
мали рацію. Ще 29 червня 1921 року ним був
створений сонет «Чистий четвер»:
Свічки і теплий чад. З високих хор
Лунає спів туги і безнадії,
Навколо нас – кати і кустодії,
Синедріон, і кесар, і претор.
Це долі нашої смутний узор,
Це нам пересторогу півень піє,
Для нас на дворищі багаття тліє
І слуг гуде архієрейський хор.
Закінчення стор. 7



Акценты



ГРЕЦЬКА
ГОРОД ДНЕПР
СТАЛ ЕЩЕ БЛИЖЕ К ГРЕЦИИ
КУЛЬТУРА
В УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
Початок стор. 6
Виходить, з таким передчуттям він так і
жив – все знаючи, все розуміючи, до всього
готовий. У 1930 році відбувся сумнозвісний
процес «Спілки визволення України» (СВУ),
куди Зерова потягли поки що як свідка. Так
скінчилась та зоряна година, коли йому добре
працювалось. Одне не зраджує поета – поезія,
краса. Ця поезія перетворює «горя людського
гіркий полин» на «мед Гімета» - пише поет в
сонеті «Хірон»:
Високо гребінь свій підносить Ета
Понад зелені килими долин;
Кентавр творить – і сім очеретин,
І тонкий звук виказують поета.
І спів його – як тиховода Лета…
Його побожно п’ють Орфей і Лін,
І горя людського гіркий полин
Вмить перетворений на мед Гімета.
Давно забувши рідний свій табун,
Він звик до лікарства і лірних струн,
До людських слів і Фебового лавра.
Настроєний на мусікійський тон,
Він переміг звірячу хіть кентавра,
Друг смертних і богів, кентавр Хірон.
На одній із лекцій М. Зеров пояснював
своїм студентам: «Хірон – найзнаменитіший з
кентаврів фантастичного племені пів людей,
півконей, яким грецька уява заселила підгір’я
Тессалії в героїчну добу. Педагог (вихователь
багатьох героїв) і ворожбит, музика і лікар,
- Хірон, єдиний з кентаврів, переміг звірячу
хіть свого племені. По смерті, взятий на небо,
перетворився на сузір’я Стрільця. Ета – високий гірський хребет на межі середньої й північної Греції. Сім очеретин – пастуша сопілка.
Гімет – гора поблизу Афін, вкрита запашним
тим’яном і відома своїм медом». Цього не знали й не хотіли знати ті, хто у 1935 році арештували його, звинуватили в приналежності
до терористичної організації, а у 1937 році
розстріляли на Соловках.
У грецького народу є легенда про Навсікаю, прекрасну дочку Алкіноя, царя феаків.
Афіна, з’явившись уві сні Навсікаї, наказала їй
йти вранці на берег моря. Там Навсікая знайшла потерпілого корабельну аварію Одіссея,
вдягла його й відправила в дім свого батька.
Вона закохалась в нього і сподівалась, що герой стане її чоловіком. Коли ж Навсікаї стало відомо, що Одіссей бажає повернутися на
батьківщину, вона, розлучаючись з ним, просила, щоб він не забував ту, яка спасла йому
життя. У Зерова не було поруч Навсікаї, вона
була тільки в його сонеті:

25 июля 2019 года в Днепре, перед зданием горсовета, была открыта аллея
многонационального города.
На высоких флагштоках были
подняты флаги государств, национальные общины которых
вносят весомый вклад в развитие региона. Так, на флагштоках в присутствии городского
головы Днепра Бориса Филатова, подняли флаги Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Греции,
Израиля, Южной Кореи, Армении, Германии,
Польши, Литвы, а также флаг крымских татар.
На 12-м флагштоке все флаги собрали воедино, чтобы показать, что Днепр — это мультикультурный и многонациональный город.
«Это очень важно, что мы открываем эту
аллею. Были разные мнения: какие вешать
флаги, как это делать или не делать. Но решение было принято, и сегодня мы её открываем.
И еще раз мы подчеркиваем перед всей страной, что наш город многонациональный, поликультурный, поликонфессиональный, где
все будут жить в единстве, дружбе и любви», —
отметил городской голова Днепра Борис Филатов.
Это первый и пока что единственный комплекс в Днепре, демонстрирующий поликультурность города. На торжественном поднятии
флагов присутствовали представители нац-

Феацькій квіте, серце Навсікає,
Як промінь сонця на піску морськім!
Перед тобою вбогий пілігрим
І море пурпурове і безкрає.
Твій царський жест скликає бистру зграю
Служниць, пойнятих острахом німим,
І вроди й гідності струмистий німб
Над чолом ніжним і дитячим сяє.
А Одіссей стоїть і, сам не свій,
Під чарами стрільчастих брів і вій
Ладен забути безмір мук і горя:
Ясна, зцілюща, мов жива роса,
Рожевим сплеском Еллінського моря
Йому сміється радісна Краса.
Анна СТОЛЯРОВА,
Почесний член Всеукраїнського
товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка
та Національної Спілки краєзнавців
України.
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меньшинств.
Для всех греков Днепра было
большой честью,
что среди одиннадцати
государственных
флагов аллею
украсил и флаг
Греции,
подтверждающий
весомый вклад греческих обществ «Патрида» и «Элефтерия» в развитие города.
На церемонию поднятия флагов были приглашены Советы и представители греческих
общин. У греческого флага стояли члены общин, юноша и девушка в национальных греческих костюмах. Поднятие греческого флага
сопровождалось Гимном Греции. Чувство гордости и радости за свою историческую родину
переполняли сердца представителей греческих
общин, которые пришли на торжество с семьями.
Отныне в Днепре «греческого» стало намного больше. Нам кажется, что из флагов 11 стран
на этой аллее, самым красивым является наш греческий бело-голубой флаг. Мы этим гордимся!
Дмитрий АЛМАНОВ,
г. Днепр.

К родным истокам прикоснись

 

’’

 

ТРИ МОРЯ І ДВА ТИСЯЧОЛІТТЯ
ЯК ГРЕКИ НАДАЗОВ’Я СТВОРИЛИ НОВУ БАТЬКІВЩИНУ В ДОНЕЦЬКИХ СТЕПАХ

Г

реки Надазов’я пам’ятають про кожну зі своїх батьківщин:
від долин Пелопоннесу та Анатолії до схилів Кримських гір.
Ця пам’ять щоразу дає їм змогу відтворювати
майже стертий образ себе. Попри минулі скруту, депортації
та розстріли. Попри сучасну розділеність агресією Росії.
Саме про це йде мова у репортажі, опублікованому у свіжому номері
журналу «Локальна історія».

сил. Грецькі, вірменські та інші християнські
поселення займалися скотарством, вирощували злакові культури, овочі та фрукти. Звернення Ігнатія, митрополита Готсько-Кафайського,
до російських вельмож розв’язало Петербургу
руки. З’явилася реальна нагода підірвати економіку Кримського ханства. Російська сторона
в особі генерала Олександра Суворова почала
готувати операцію-виселення кримських християн із Криму.
— Ігнатій не хотів переселення. Він просто
прохав про захист. Але оскільки рішення російської влади було невідворотним, він пішов зі своїм
народом, — Олександра Проценко-Пічаджи каже,
що греки Надазов’я митрополита часто порівнюють із Мойсеєм.
Наприкінці липня 1778 року із грецьких, вірменських, грузинських і валаських селищ і кварталів Криму вийшли перші переселенці. Так почалася перша депортація населення півострова.
Вона тривала два місяці. Російські писарі, які реєстрували усіх кримчан, що пройшли тоді через
Перекоп, нарахували 31 098 осіб. Із них 18 335
були греками, 12 383 — вірменами, решта — грузинами та валахами.

ЗЕМЛЯ ОБІТОВАНА
Й ЗЕМЛЯ НЕОБХІДНА
Спершу російська адміністрація мала намір
оселити кримських греків між річками Самара
та Вовча, неподалік сучасного Павлограда. Однак колоністи не бажали жити на цих землях.
Тому зимували в дорозі. Лише 1779 року грецькі

із міфів про створення Маріуполя. За словами голови організації, російська адміністрація планувала створити повітове місто для кримських греків.
На картах 1778-го можна знайти назву Павлівськ.
Це місто мало бути розташоване на правому березі гирла Кальміуса. Саме там, де колись була найсхідніша сторожа запорозьких козаків.
Олександра Проценко-Пічаджи не заперечує її
існування. Вона розповідає, що сторожі на момент
приходу греків не було. Як і не було Павлівська. Це
«потьомкінське поселення», яке обіцяла російська
влада, але втілили в життя вже греки. Тож Федерація грецьких товариств України наполягає, що
Маріуполь заснували кримські греки-переселенці
1780 року.
Місто стало центром Маріупольського повіту
Азовської губернії (пізніше — Катеринославської)
і столицею грецької автономної округи. Її створено одразу після того, як Катерина ІІ подарувала
Жалувану грамоту грекам Надазов’я. Документ
визначав пільги, які російські правителі обіцяли
грецьким колоністам.
У Маріупольському повіті протягом 10 років
могли селитися лише греки. Кожна родина тут могла отримати 30 десятин землі та посівний матеріал. Жителів повіту звільняли від сплати податків
і служби в російській армії. Їх міг судити тільки
місцевий грецький суд.
— Був навіть випадок, коли в перші роки після переселення грецький суд розглянув прохання поселенців із Сартани повернути їх до Криму.
Звісно, цього ніхто не дозволив, — каже Олександра Проценко-Пічаджи.
За місцевими легендами, митрополит Ігнатій

Культурний центр ФГТУ.
— Ми не з Константинополя і не з Рима. Нещодавно прийшли результати дослідження із київського інституту етнології. Наше селище заснували вихідці з Мілета — міста, що існувало на сході
Малої Азії, — Іван Арабаджі дістає аркуш паперу
із двома легендами, що записані зі слів старожилів.
Обидві розповідають про одну назву — «Ялта».
Згідно з першою, від візантійських берегів відпливло судно із грецькими колоністами. Вони шукали за Чорним морем нової землі та кращої долі.
Плавання видалося складним, проте одного дня
на горизонті з’явилися гори.
«Γιαλος!» («Ялос!» — «Берег!»), — крикнув
хтось на судні. Це були землі Криму. На них мандрівники заснували своє поселення. І назвали
його найціннішим після важкої мандрівки словом
«Яліта» — «Прибережне».
За десятки століть по тому інші грецькі переселенці вибирали назву своєму селищу на узбережжі Меотиди (Μαιώτιδα; Азовського моря). Серед
них були вихідці з дев’яти кримських сіл: Яліти,
Верхньої та Нижньої Агутки, Марсанди, Магарача, Нікіти, Бююк-Ламбату, Кучук-Ламбату й Міларія. Кожен відстоював власну назву. Тоді слово
взяв святий отець, який прийшов із греками до
диких прикальміуських степів:
«Крим для нас — море та гори. Тут гір немає.
Але є море, що завжди нагадуватиме нам про батьківщину». І запропонував назвати селище Ялітою.
Майже одночасно з Ялтою на південно-східному краю колишніх земель Війська Запорозького
виникло ще 21 поселення греків-румеїв та греків-урумів. Більшість із них повторювала назви
«предків», розташованих у Криму.

ПЕРША ДЕПОРТАЦІЯ З КРИМУ
Μαριούπολη-Маріуполь — на ці два написи натрапляємо на в’їзді до столиці донецького

Надазов’я із заходу. Їх встановили торік. Голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджи розповідає, що так
місто нагадує про своє походження. Сучасний
Маріуполь заснували греки із Криму. І ті, хто повторює їхній шлях до міста із заходу, пересвідчується у цьому.
Між цими написами височіє фігура митрополита Ігнатія Маріупольського. Це третій йому
пам’ятник у місті. Один із них встановлений на
території штаб-квартири Федерації грецьких товариств України.
— Про митрополита було чимало неприємних
розмов, але його канонізували. Ігнатій звернувся
до Катерини ІІ із проханням захистити кримських
православних від утисків із боку мусульман.
Бо ж саме тривали російсько-турецькі війни, —
розказує Олександра Проценко-Пічаджи.
За її словами, звернення митрополита стало
для російської імператриці приводом розпочати
давно сплановану операцію.
1774 року Російська та Османська імперії підписали Кючук-Кайнарджийський мирний договір,
за яким Росія остаточно закріпила за собою землі
Північного Надазов’я.
Кримське ханство здобувало незалежність від
Османської імперії. Російська корона посадила на
трон нової держави свого ставленика Шагін-Ґірея.
Рада високопосадовців — диван — при ньому пізніше попрохала російські війська залишитися на
Кримському півострові.
Дослідниця історії греків України Анна
Гедьо зазначає, що це не сподобалося кримсько-татарським елітам, які бажали зберігати
зв’язок з Османською імперією. За таких умов
Російській імперії було важливо зруйнувати
всі канали залежності Кримського ханства від
турецьких покровителів. Неісламське населення півострова було основою його виробничих

Тетяна Богадіца –

директорка Музею історії
та етнографії греків Приазов’я.
поселенці отримали землі від гирла річки Берди
на північ до витоків річки Вовчої, і від неї — на
схід до річки Кальміус і далі — на південь аж
туди, де вона впадає в Азовське море. Це була
територія найсхіднішої паланки Війська Запорозького — Кальміуської. Від часу, коли Катерина
ІІ зруйнувала останню Січ 1775-го, ці землі були
майже безлюдними.
— У дорозі втратили багатьох людей через хвороби й необлаштованості. А коли вже прийшли на
призначене місце, люди зводили прості землянки,
покривали їх соломою, щоби якось пережити перший рік, — розповідає Олександра Проценко-Пічаджи.
Коли я запитую, як так сталося, що греки заснували на місці козацької станиці Домаха своє
місто, вона відповідає, що із цим пов’язаний один

Румейська поетеса
Анна Сагірова, смт Ялта.
прямував до Надазов’я інкогніто, адже боявся
народного гніву за згоду на переселення. Але він
став лідером греків і на новій батьківщині приймав звернення про проблеми, контролював спорудження осель та облаштування сіл.
Згодом здобув визнання і від російської влади та релігійної спільноти. Митрополит ГотськоКафайський, єпископ Вселенського патріархату
Константинополя, отримав від синоду Російської
православної церкви звання архієрея. У 1997 році
Українська православна церква Московського патріархату канонізувала митрополита Ігнатія Маріупольського.
Перший перепис населення Маріупольського
повіту провели 1781 року. Згідно із ним, там проживало 14 483 осіб. Майже 4 000 не побачили землі, за якою йшли із Криму.
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На перший погляд у Маріуполі мало що нагадує про його зв`язок із греками.
Однак нині у місті є чимало написів новогрецькою мовою
та культурні фестивалі.

УСЕ СВОЄ — ІЗ СОБОЮ
— Цією бричкою одна із сартанських родин
переселялася із Криму. Нам пощастило, що її потім не викорис товува ли
за призначенням — звідси їла скотина. От змогли
поповнити
колекцію, —
директорка
Сартанського
краєзнавчого
музею Тетяна
Богадіца показує експонати, які жителі її селища
привезли ще
із Криму. Таких тут вкрай
мало.
Поряд
з
експозицією
про умови переселення греків із Криму
на чверть стіни намальована панорама
надазовського
степу.
— Це Сартана до приходу греків. Голий степ.
Поставили будинки із глини, накрили очеретом.
Заснували село одночасно із Маріуполем. Так і перезимували. Лише згодом сюди почали привозити
вапняк і зводити кам’яні хати, — розповідає Тетяна Богадіца.
У Сартані живуть греки, які володіють руймейською мовою. Це середньовічний варіант грецької
мови, якою спілкувалися у Візантії. Звідси й самоназва — рωμαίοι (ромей — римлянин). Попри це,
назва їхнього селища має кримськотатарське походження — sarı tana, жовтий бик. Як і в однойменному селі у Криму, греки надазовської Сартани продовжили займатися скотарством.
Надазовська Сартана розрослася у велике селище. Сьогодні його населення становить майже
11 тисяч осіб. У радянські часи воно навіть стало
центром району, поки не увійшло до складу Марі-

упольської міської ради. Ще наприкінці минулого
століття у Сартані можна було нарахувати 8-10 великих отар овець.
— Вівчар із нашого села — дядя Толя. Він помер
у 102 роки. Тепер у нас великих отар нема. Може,
1-2 невеликі залишилися. Але для них уже й нема
великих пасовиськ, — пояснює Тетяна Богадіца,
показуючи фото вівчаря.
Натомість предки-ялтинців завжди жили біля
моря. Відповідно, їхнім споконвічним промислом
було рибальство. Цю справу вони продовжили і
на новому місці. Засноване 1780-го, це село вже
на початку ХІХ століття мало 16 рибних заводів,
22 млини, 10 торговельних лавок. Із 808 осіб у рік
першого перепису на 1860-й тут проживало вже
2 173 людей. На початку ХХ століття у селі збудували перший в окрузі паровий млин. Сьогодні із
понад 5 тисячами жителів — це одне із найбільших селищ Азовського узбережжя Донеччини.
— Наше село завжди було заможним. Ні, люди
не жили багато, не мали великих хат і щоденно
нового одягу. Це означає, що вони не голодували. І таке давалося важкою працею. Із розповідей
старших я розуміла, що мої предки не знали ночі,
ставали до роботи і в спеку, і в хурделицю, — розповідає жителька Ялти Анна Сагірова.
На зламі XVIII-XIX століть греки, яких депортували із Криму, дали степам Надазов’я нове життя.
У другій половині ХІХ століття усі пільги
грецького населення вже Катеринославської губернії було скасовано. І до цих колонізованих
районів почали з’їжджатися люди не лише з усієї Російської імперії, а й з усієї Європи: архітектори, інженери, купці, пролетарі. Маріуполь із
центру грецького повіту перетворився на промислового гіганта. Однак досі Надазов’я залишається
основним аграрним районом Донецької області.
Цю основу заклали кримські греки.

РОЗСТРІЛЯНЕ НАРОДЖЕННЯ
На зламі ХІХ-ХХ століть греки й далі продовжували бути найчисленнішою етнонаціональною групою у Маріупольському повіті. Однак розвиток металургії та інших видів промисловості
на південному заході Катеринославської губернії
підважив їхні позиції. Модерне ХХ століття принесло надазовським грекам чимало можливостей
для розвитку власної культури та пробудження
національної свідомості. Але цей процес повсякчас супроводжували смертельні випробування.
Закінчення стор. 10
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ТРИ МОРЯ І ДВА ТИСЯЧОЛІТТЯ
ЯК ГРЕКИ НАДАЗОВ’Я СТВОРИЛИ НОВУ БАТЬКІВЩИНУ В ДОНЕЦЬКИХ СТЕПАХ
Центральна набережна
у Маріуполі, Азовське море
та один із символів
буремного ХХ століття
у місті – металургійний комбінат
«Азовсталь».

Закінчення. Початок стор. 8
Румеї та уруми брали участь у битвах Першої
світової війни у складі армії Російської імперії.
Події Лютневої та Української революцій, більшовицького перевороту та воєн між сторонами цих
процесів не могли оминути Надазов’я.
Коли почався декількарічний парад влад —
Маріупольський повіт почергово переходив від
більшовиків до Центральної Ради, Гетьманату
Скоропадського, Денікіна, загонів Нестора Махна. Аж поки наприкінці 1920 року тут остаточно
не закріпилася комуністична влада. Проте водночас у новоствореному СРСР почалася політика «коренізації». Так у Надазов’ї в середині 1920х років було створено мережу шкіл з українською
та грецькою мовами викладання.
У Маріуполі відкрили грецький театр. Уперше
в історії опублікували збірки віршів румейською
мовою. Зрештою, у 1920-1930-х на півдні Донеччини виходила перша масова грецькомовна газета України — «Κολεχτιβιςτις» («Колехтівістіс»). Це
видання Донецького обкому та Маріупольського
міськкому Комуністичної партії України.
Однак невдовзі і театр, і газету закрили, румейська та урумська зникли і як мови викладання, і
як дисципліни. Чільних діячів грецької громади:
Савву Ялі, Петра Богадіцу, Іллю Конопа, Георгія
Костоправа, Олександру Гаргалу, Амфіктіона Дімітріу, Івана Левкопулоса та Леона Лео репресували.
11 грудня 1937 року нарком внутрішніх справ
СРСР Микола Єжов підписав директиву № 50215.
НКВС розкрив мережу «грецьких націоналістичних шпигунсько-розвідувальних організацій,
метою яких було ліквідувати радянську владу в
місцях компактного проживання греків у СРСР».
До цього нарком підписав схожі директиви про
«польські та німецькі організації».
Великий терор дійшов до Надазов’я. Розпочалася «грецька операція» НКВС.
— За прадідом прийшли у грудні. Усе, що він
встиг, — відрізати собі півхліба, взяти пляшку
води та обійняти родину, — Іван Арабаджі переказує розповіді своєї прабабусі Раїси про її чоловіка Юрія Харабугу.
Після цього дружина змогла поговорити з чоловіком лише раз: у сутінках, в бараку.
— Він сказав: «Рая, йди. Нас усіх зрадили», —
Іван Арабаджі каже, що відтоді про долю прадіда нічого не відомо. — Я подав запит у Донецьке
управління СБУ. Але не встиг отримати відповіді.
За два дні його захопили (проросійські колаборанти. — Авт.).
Згідно із «Книгою пам’яті греків України»,
жертвами «грецької операції» НКВС 19371938 років у Донецькій області стали 3 628 людей,
3 470 із них засудили до розстрілу.

ЗГАДАТИ ТРИ МОВИ
— Не говоріть із дітьми грецькою. Це заважає
вивченню російської, — Марія Терентьова згадує
фразу, яка часто лунала у школах грецькомовних
сіл і селищ у радянські часи. — У греків багато
м’яких звуків. Тому грецькомовним дітям складно
було правильно вимовляти тверді російські слова,
як-от «зуб». А в російськомовному середовищі це
інколи викликало сміх.

Марія Терентьова тривалий час працювала в Ялтинській селищній бібліотеці.
Хоча вона не належить до
грецької громади, але давно
цікавиться культурою та мовою румеїв Надазов’я. І бере
активну участь у роботі місцевого товариства греків.
— Я ще коли до школи
ходила, почала писати вірші. Але нікому їх не читала.
Зрештою Марія Миколаївна [Терентьова] запросила Монумент жертвам
мене виступити у клубі по- політичних репресій у смт Ялта.
езії, — розповідає Анна Сагірова, погладжуючи долонею
товстий зошит із власними
грецької мови та культури при Металургійному
творами. Поетка не лише складає вірші.
інституті та будинку культури «Азовсталі», — НаВона також пише пісні та п’єси.
Анна Сагірова походить із румейськомовної дія Чапні розповідає, як у січні 1989 року виникло
родини. Бабуся та дідусь спілкувались рідною, а Маріупольське товариство греків. Це була перот для Анни у шкільні роки це створювало дис- ша організація грецької національної меншини в
комфорт: доводилося думати одними словами, Україні після 1930-х років.
25 березня 1989 року організація відзначила
а висловлюватися — зовсім іншими. Через це
з’являлися граматичні помилки. Лише коли вже перше свято — День Незалежності Греції. Щоправвийшла заміж, почала використовувати румейську да, товариству заборонили виносити прапор Греції
в повсякденному житті. Нею говорили в чолові- на сцену чи запрошувати іноземних гостей. Надія
ковій родині. Тепер діти та онуки Анни Сагіро- Чапні каже, що, попри це, капітан грецького судна,
яке стояло в маріупольському порту, дізнався про
вої знають румейську.
Нині поетка пише твори румейською, україн- святкування і прийшов із командою. Коли зі сцени
ською та російською. І робить все можливе, щоб почали лунати пісні греків Надазов’я, зала заспівала разом із виконавцями. Це були пісні, які всі знавідродити культуру свого народу.
«Птахи, не розповідайте матері, як я живу…», — ли від своїх бабусь та дідусів.
— Далі товариство почало кропітке відновпочинає співати Анна Сагірова румейською. Пісня розповідає про дівчину, яка стала сиротою і лення культури та ідентичності місцевих греків.
вийшла заміж за першого-ліпшого. Це єдиний Але постало питання: яку ж мову вивчати? Хтось
фольклорний твір ялтинських румеїв, який вдало- хотів румейську, хтось наполягав, що й урумська
ся зберегти. Колись Анна Сагірова записала перші має бути у програмах. Дуже довго списи ламали.
два куплети цієї пісні від місцевої жительки, а ре- Але зрештою вирішили, що будемо дітей навчати
новогрецької. Ми ж живемо в сучасному світі, —
шту рядків дописала самостійно.
Справжня знаменитість серед греків-урумів й пояснює Надія Чапні.
Надія у 1991 році була однією із перших предінша поетка Кірікія Хавана із села Старогнатівка
(розташоване майже на лінії зіткнення у зоні Опе- ставниць греків Надазов’я, які полетіли до універрації об’єднаних сил). Нещодавно вона озвучила ситету Яніни вивчати новогрецьку, щоби потім її
аудіоабетку урум дилі (урумська мова — тюркська викладати в Україні. Відтоді створено Федерацію
мова, якою деякі греки стали говорити ще живучи грецьких товариств України, у деяких школах Доу Криму. — Авт.), а Федерація грецьких товариств нецької, Запорізької, Одеської областей і Києва
запроваджено новогрецьку, а у Маріупольському
України видала збірку її віршів.
— Спершу писала російською та українською. державному університеті з’явилася кафедра новоАж якось до мене підійшов мій давній друг Федір грецької мови.
Майхапар і каже: «Окрім Валерія Кіора і Віктора
Бороти, урумською ніхто не пише. Може, ти теж
«Я ПОБУДУВАВ
почнеш?». Так я і стала писати рідною мовою, —
П’ЯТЬ БУДИНКІВ»
Кірікія Хавана ще й досі, якщо є натхнення, може
складати вірші і урумською, і українською та російЗа словами Олександри Проценко-Пічаджи,
ською.
останніми роками збереження культури та іденПоетка каже, що в її селі було небагато людей, тичності греків перестало бути єдиним основним
які спілкувалися урумською. Навіть зі своїми завданням Федерації. 2014 року, після того, як Росія
батьками вона говорила трохи російською, тро- анексувала Крим, товариства греків на півострові
хи рідною. Лише старші люди використовували її перейшли в підпорядкування Федеральної націоповсякденно. Про повноцінне використання урум нально-культурної автономії греків Росії. Відтоді
дилі, каже Кірікія Хавана, скоро може й не йтися:
за лінією зіткнення опинилися греки Донецька та
— Коли в нас якісь свята у селі, ми всі збирає- Бойківського, Новоазовського і Старобешівськомося і починаємо говорити про нашу мову. Усі по- го районів.
годжуються, що її треба берегти. Адже із нею може
— Головне сьогодні — зберегти єдність греків
зникнути цілий народ — уруми. Хоча ми століт- України. І допомогти тим, хто живе на лінії фронту.
тями берегли наші звичаї та віру. Але носіїв урум- Цим людям часто пропонували виїхати з їхніх сіл.
ської щороку стає дедалі менше.
Але вони казали, що це земля, полита потом їхніх
предків. Якщо їм суджено загинути на ній, то нехай
***
так і буде,— каже Олександра Проценко-Пічаджи.
— Я — грекиня, виросла у грецькому селі, але в
Розповідаючи це, вона пригадує рядок із пісні
родині мені завжди казали, що краще минулого не «Πατρίδα μ’ αραεύω σε» (Я шукаю свою батьківщичіпати. Мовляв, були вже такі, які цікавилися — і ну):
де вони, — розповідає керівниця Маріупольського
— «Поза Грецією я — грек, а у Греції — інозетовариства греків Надія Чапні.
мець». Ми не шукаємо кращої долі за світами, не
У 1988-1989 роках вона разом із чоловіком до- хочемо втекти. Греки є і будуть патріотами Укралучалася до акцій повернення Маріуполю (тоді — їни. Бо ми також своєю працею створювали цю
Жданову) історичної назви. На такі збори також державу.
приходили маріупольські греки. Вони зрештою
Це пісня понтійських греків — давніх предків
вирішили заснувати рух за відродження культури надазовських еллінів. Вона починається словами:
греків Надазов’я.
«Я побудував п’ять будинків, але з кожного
— Тоді ще ніхто не знав, як правильно заре- був викинутий». Греки Надазов’я бережуть дім,
єструвати громадську організацію. Просто так який створили два століття тому.
об’єднатися не можна було: треба належати до якоТекст
Михайло ДРАПАК
їсь установи. Ми зареєструвалися як Товариство
Фото Катерина МОСКАЛЮК
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Конкурс "Мое греческое детство"



Бабушка, которая научила меня
быть Гречанкой

Меня зовут Анна Сагирова. Я потомственная гречанка, живу в приазовской Ялте – благословенном поселке на берегу Азовского моря. Мой
рассказ не совсем обычный, так как посвящен не
моей бабушке, а бабушке моего супруга, которая
стала мне свекровью и моей второй мамой.
Женщина с удивительной судьбой и несокрушимым духом. Такой мне запомнилась эта
хрупкая женщина, и именно о ней я хочу поведать читателям нашей любимой газеты «Эллины
Украины».
Когда началась Первая мировая война, мужа
забрали на фронт, а она осталась с двумя мальчишками шести и четырёх лет, а вскоре, в 1915
году, родилась дочь. Отец увидел дочурку лишь
на фотографии в пелёнках, в 1916 году бабушка
получила похоронку…
Война, революция, голод, трое детей, а ей
лишь двадцать восемь… Как выжила тогда гречанка, даже не ходившая в школу, большой вопрос, но она не потеряла детей и выстояла в этой
жизненной борьбе.
Прошли года. Бабушка уже жила со своим
старшим сыном, невесткой и четырьмя внуками
и внучкой, которая была во всем похожа на бабушку, её копия, как она сама часто повторяла:
«Алалим иха титик ема» (Наверное, была такая
кровь).
Когда бабушка начинала вспоминать те тяжелые годы, то по ее щекам безудержно текли слезы, она их даже не замечала, они текли и падали
на грудь, и чтобы хоть как-то успокоиться, начинала петь эту песню:
Тига зисьма ивра го,
Мист дуня, фто тос пикро,
Го нат иксивра ахт прот
Т ал стратица пирна тоть.
Монь го иксивра атоть
Мист т дуня пус еш арходь
Т пон пу трой канись кардия
Харчалонь арходсь мит мия.
Тига зисьма ивра го
Тинон дъакра сат ниро
Истра паль пату мист зорь
Дъе пирна хос дъакур т пон.
Но коварная судьба снова посылала ей испытания. Ее сын погиб под Мелитополем, невестка
умерла, когда младшему внуку, впоследствии, он
стал моим мужем, не было и года. Пятеро внуков остались сиротами! И вновь беда не пощадила эту семью, и вновь на нее, такую маленькую,
нежную и хрупкую женщину, свалилась, как
гора, такая боль, такая тяжесть. Еще одна война,
голод, холод, а старшему - только двенадцать, а
младший - в пелёнках. Как она всё это вынесла?
В Ялте после освобождения от нацистов был
открыт детдом, трёх младших забрали туда, но
они там были недолго, самого младшего должны
были увезти из Ялты, но бабушка, узнав об этом,
решила вернуть его домой. Она боялась, что после отъезда потеряет его навсегда. Её вызвали в
сельсовет и сказали, что будет отвечать, если с
ребенком что-нибудь случится. На что она ответила:
– Афто дъе дъа путъань пирнотра ахта мена!
(Он не умрёт раньше меня!)
И она не сдалась. В этой борьбе она победила:
вырастила внуков, выучила, кто техникум окончил, кто институт.
Я близко познакомилась с этой сильной женщиной, когда мне было семнадцать, тогда я стала
её невесткой. Ей в то время было уже восемьдесят три. Невысокого роста, не по возрасту с
тонкой талией, красивым лицом и кучерявыми
волосами, которые так завивались и выбивались
из-под косынки, что бабушка, собирая их, сердилась и причитала:
– А купектую, паль ксеван! (О, несносные,
опять вылезли!) Потом я её расчёсывала, заплетала. Она так привыкла ко мне, что своей дочери
говорила: «Си дъем хтинизь айць тига хтинизь
Аням, афти тос дъе трава!» (Ты так не расчёсываешь, как Аня, она так не тянет).
С бабушкой я прожила девять лет. И всё, что
я знаю о нашей культуре, языке, обычаях при-

азовских греков, это всё от неё, от бабушки
Варвары. Когда я впервые вошла в их дом,
она мне сказала:
- А курулам, дъикос т румеик, дъиком
т русик, дъаканьсь лахарди румейка! (Вот,
моя доченька, твой греческий, мой русский, будешь говорить на румейском!).
Я румейский понимала, ведь я потомственная гречанка, и родители мои даже
учились на румейском, но нас в школе всё
попрекали: «Вот эти еще греки!»
Бабушка Варвара учила меня готовить,
особенное внимание уделяла приготовлению мучного, сама пекла хлеб. Учила нашим обычаям. На Рождество она готовила
кутю и турту с кабаком. На старый новый
год готовила тите (сладкая булочка с начинкой из домашней халвы или повидла).
Сверху на булочке специальным пинцетом
выщипывали цветочек в виде крестика.
Когда носили угощения, в булочку вставляли три монетки, что означало – Во имя
Отца, Сына и Святого Духа. Кроме турты,
на столе были домашняя халва, сладости и
обязательно счастливка – пирог «Василий
пита». Ближе к вечеру, разносили угощения родным, близким, соседям, поздравляя
их, а после полуночи хозяин брал ячмень и
посевал во дворе, в огороде, в хлеву. Бросал
в колодец и даже животным. Я спрашивала, с какой целью кидают ячмень в колодец
и в огород? И бабушка на то отвечала:
- Утьёс хразьть натксевирь, мась тъимум: пус хос ниро мит бат дъе дъа зисум! Варвара Павловна Сагирава
(Господь должен знать, что мы помним: без вместе со своими правнуками Мариной и Павликом. 1970 год.
воды и земли не выживем!).
Потом приходили дети или мужчины,
которых приглашали, посевали в доме. Кстати,
- Ма пись ень, пирасьть амеса! ( Да кто там,
зерно с пола не сметали три дня, за исключени- проходите в дом!)
ем острой необходимости, тогда всё собирали в
Через время стук повторялся, и сорванцы
уголок. По истечении трёх дней, его проращива- это повторяли, смеясь, а она недоумевала. Естели или отдавали животным, птице.
ственно, когда мы это узнали, холодильник пеУтром, когда освободится хозяин, резали рестал бабушку звать на улицу.
питу. Для детей это был самый настоящий праздКак-то мне надо было идти в магазин, и баник, ведь в ней искали копейку. Хозяйки всегда бушка сказала:
старались положить мелкую монету. Питу ак- Агорась пастила мит пист! (Купишь повидкуратно разрезали, чтобы не зацепить монетку ло и …). Последнее слово было мне не знакомо,
ножом (считалось, что это к несчастью). Резали а бабушка быстренько куда-то ушла. Ну, думаю,
по частям - на дом, хозяйство, хозяина и членов зайду к маме, спрошу.
семьи, а тому, кто найдёт, делали подарок (в бедНо мама не смогла вспомнить перевода. Тогда
ных семьях это было обещание). Была еще одна я решила, что в магазине у кого-то спрошу, но, к
традиция, связанная с этим праздничным днем: сожалению, никого из греков на тот момент не
с утра, кто раньше чихнёт, тому тоже полагался было. Тут я вспомнила, что бабушка на кошку,
подарок. И это тоже чаще всего было обещание. когда прогоняла, говорила не брысь, а пист, и куНапример, могли пообещать не родившегося пить мне нужно было этот «ПИСТ», и как мне
теленка.
его купить?
Я описала только один ялтинский праздник,
Придя домой, она спрашивает:
ставший первым в моей жизни, которую я нача- Ма ти, де пирсь пист, дъе иш машим? (А пола в качестве невестки. Я поняла, что греки ни- чему не купила пист, не было?)
когда не отпустят гостя, не накормив его. А еще
- Бетим иш па, мань тига порина нат ирепс,
я много узнала о том, как раньше греки жили в си вареть айць лейсь паст катудъ (Может и был,
нашей Ялте.
но как бы я его попросила, ты ведь так говоришь
Бабушка рассказывала, что там, где сейчас на кошку).
находится памятник погибшим воинам, стояла
- А ма си дъет ксевирьсь т лог, тонь крупа пу
церковь, огороженная кованым забором, а где фаизун та пулия! (А, ты не знаешь, что так назыДК – там был бульвар, стояли скамейки и, когда вается крупа, которой кормят цыплят).
заканчивались полевые работы, молодые люди
Это слово я запомнила на всю жизнь. Вообще,
там собирались и прогуливались.
в нашей с ней жизни было очень много смешноЯ часто просила супруга просто привезти к го. Например, как я её просила шептать от сглаза
нам в дом кого-то из его родных, уже старень- плиту, когда Володя был на сессии, а она мне:
ких людей. И тогда я клала свою голову кому- Ма тора канись на дъи мист баратъира, дъато на колени и слушала, расспрашивала о про- пун пус хасата? (А если кто-то глянет в окно, скашлом, пока они, уставшие, не заставляли меня жет, что я сошла с ума?).
лечь спать, ведь до работы оставалось два, три
- Ёк!, - я ее убеждала. - Ма си аплогс илийсь,
часа...
пус ахт мать т петра спань. (Нет, но ты сама говоБабушка помогала и нам растить детей, они у рила, что от сглаза камень лопается!).
нас погодки. В нашем доме было «весело»: муж –
И мы с ней под шутки детей, что без конца
студент-заочник, я - на работе, а бабушка - вос- стучали в окна, дразня нас, «лечили» плиту, копитатель. А разница в возрасте бабушки Вари и торая дымила, потому что старый саманный буеё правнуков – восемьдесят пять лет! Мы с су- рав осыпался.
пругом допоздна на роботе, а дети с ней. Иногда
Я искренне благодарна этой женщине, котоони над прабабушкой Варей подшучивали. В се- рая увидела во мне ещё одну свою внучку, котонях стоял старый холодильник, когда включал- рая учила меня быть не только женой, мамой,
ся, он постукивал. Ребята прижимались к ней, хозяйкой, невесткой, но и научила меня быть наделая вид, что испугались, и говорили:
стоящей Гречанкой!
- Бабушка, кто-то стучится!
Анна САГИРОВА,
Она выходила во двор и звала:
пгт Ялта.
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Земляки



«…Сквозь прожитые нами годы
к тебе летит моя строка»

Георгий Константинович Патрича
из архива Шалте Ф. С. 1952 г.
20 июля исполнилось бы 90 лет Георгию Константиновичу Патриче – нашему земляку из
Малоянисоля, шахтеру, поэту, общественному
деятелю.
Родился Георгий Константинович в селе Малоянисоль Никольского района в семье сельского учителя. Его отец Патрича Константин Георгиевич преподавал русский язык и литературу,
а также новогреческий язык в местной школе,
мать Патрича Неонила Васильевна работала регистратором местной больницы.
В доме была своя библиотека, здесь все увлекались чтением художественной литературы.
Имелся патефон и набор грампластинок с записями народной и классической музыки. Брат
матери Василий Васильевич Галла дружил с Георгием Антоновичем Костоправом, известным
греческим поэтом, и сам писал стихи. Они и их
товарищи, увлекающиеся литературой, постоянно бывали в доме Патричей, так что семейная
атмосфера способствовала не только пробуждению у Георгия творческих генов, но и их развитию.
В 1936 году Георгий поступил в 1-й класс

Малоянисольской школы. До временной оккупации родного села немецкими захватчиками
окончил пять классов. После освобождения нашей территории поступил в 6-й класс Малоянисольской школы, где и окончил девять классов в
1947 году. С августа 1947 года по август 1948 года
работал слесарем-инструментальщиком в Малоянисольской МТС. В 1948 году поступил в 10-й
класс, и, окончив Малоянисольскую СШ в 1949
году, поступил в Донецкий индустриальный
(политехнический) институт на горный факультет, избрав своей специальностью «Разработку
месторождений полезных ископаемых».
В 1953 году, будучи на пятом курсе, Георгий
тяжело заболел ревматизмом. Лечащие его врачи донецкой клиники после нескольких дней
лечения сочли его безнадежным и предложили лечиться дома. На носилках привезли его на
железнодорожную станцию, поместили в вагон
и в сопровождении работника клиники довезли до Хлебодаровки, где их уже ждала подвода,
присланная Александрой Васильевной Шпак,
главным врачом малоянисольской больницы.
Георгий был истощенным и слабым. В то время уровень медицины был не особенно высок…
Александра Васильевна приносила из дома яйца
и поила ими его. Врач, которому потом Георгий
посвятил строки
«Мне вера ваша помогала
Осилить тяжкий мой недуг…»,
сумела мобилизовать все свои знания и опыт
и вернула Георгия в строй.
В 1954 году продолжил учебу в институте, по
окончании которого в 1955 году молодой специалист был направлен в трест «Снежнянантрацит», на шахту № 21. На этой шахте он прошел
путь от начальника участка до главного инженера. Вскоре Георгия Патричу переводят на шахту
№ 32 «Подъемная» этого же треста, на должность заместителя начальника технического отдела, а после образования комбината «Торезантрацит» в 1970 году Г.К. Патрича – заместитель
начальника технического управления по горным
работам. Весь последующий трудовой путь Патричи неразрывно связан с комбинатом «Торезантрацит».
Г.К. Патрича награжден Знаками «Шахтерская слава» I, II, III степеней, он имеет бронзовую
и серебряную медали ВДНХ СССР. Более сорока
статей Г.К. Патричи опубликованы в журналах
«Уголь Украины», «Безопасность труда на производстве», газете «Социалистический Донбасс»
и др.
Именно работа, а точнее, люди, коллеги, с которыми на протяжении многих лет Георгия Патричу связывали прочные узы дружбы, и были
главной темой его поэтического творчества.
Писал он на русском языке, а когда появилась возможность публиковаться на греческом,

стал переводить собственные стихи с русского
на румейский. По-особому тепло и проникновенно звучат на румейском произведения о малой родине поэта, родном очаге, стихи о маме.
В течение многих лет стихи Георгия Патричи,
публиковавшиеся в городских, областных и республиканских газетах, в журналах приносили
радость и почитателям его таланта.
В 1990 году вышла в свет его книга стихов «К
своим истокам» (рус. яз.), редактором которой
стал поэт Анатолий Кравченко, председатель
правления Донецкой писательской организации.
Книга получила благосклонные отзывы литературной критики и читателей.
Это была первая после изданного в 1963 году
сборника Г.Костоправа «Калимера, зисимо!»
книга греческого автора. Брат Донат Константинович еще только готовил к печати свои первые
книжки «Наша судьба», «Азмоныта стыреис»
(«Незабвенные места»), «Ан иревс хаханысг, ан
иревс клапси» («Хоч смійся, хоч плач») и др.
Г.К. Патрича продолжал плодотворно работать на литературной ниве, готовил к изданию
свою вторую книжку. Но «О михио» («Заветное») – сборник стихов на русском и румейском
языках увидел свет в 1994 г., уже после смерти
Георгия Патричи. Стихи Георгия Патричи вошли
в две книги Доната Патричи: «Азмоныта стыреис» («Незабвенные места», 1992 г.) и «Дъиком ту
астро» («Моя звезда», 1997 г.).
В последние годы жизни Георгий Патрича развил очень активную творческую деятельность.
Он был участником всех греческих фестивалей
«Мега юрты» и некоторых других культурных
мероприятий, проводимых в области. Начало
его поэтической строки «К своим истокам прикоснись» (а именно – «К своим истокам») стало
названием двух областных фольклорных фестивалей.
Приезжая в разные концы области на подобные мероприятия, Георгий Патрича обязательно выступал там с чтением собственных стихов
и стихов приазовских авторов-греков, считая
своим долгом пропагандировать их творчество.
Особое отношение у него было к произведениям
Георгия Костоправа, стихи которого на русском
и румейском языках были неотъемлемой частью
его репертуара. Выступления Георгия Патричи
всегда были эмоциональны и хорошо принимались публикой.
Т. АДАРЮКОВА,
научный сотрудник краеведческого музея
Никольского района
(по материалам из фондов музея).
К СВОИМ ИСТОКАМ…
К своим истокам прикоснись,
Когда манят чужие дали,
Судьба тревожит и печалит, –
К своим истокам прикоснись.
Душа заноет – не томись,
На теплоту друзей надейся,
Из родника воды напейся,
К своим истокам прикоснись.
Настойчиво, мой друг, трудись
Во время тягостных сомнений,
Придет, поверь мне, исцеленье, –
К своим истокам прикоснись.
Творя добро, не возгордись,
Завещано так мудрецами,
Добро оценят люди сами, –
К истокам их ты прикоснись.
От раны в сердце не согнись.
Пусть суждено расстаться с другом,
Изменит иль уйдет подруга, –
К своим истокам прикоснись.
Могильным плитам поклонись,
Когда к родне приедешь в гости,
Постой немного на погосте, –
К своим истокам прикоснись.

На фото братья Патрича
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Земляки





И счастьем изнутри светись,
Вновь возвратясь к родному крову,
Навек обретши друга снова –
К своим истокам прикоснись.

Го шерными: Ста-то т стратыю
Мурфядъис дранана пула,
Ама чи кзэнышкин с кардъыя-м
Туко-м т ратлыдъку т махала.

Чему там в детстве не дивился,
Пытаясь глубже мир познать?
В селе я первый раз влюбился,
Похоронил отца и мать…

ПАСУ ПАТРИДЪА

Ста фтыя-м зупупыныс шурзан,
Ста мача м фенындун пигадъ,
Пихта та чоля мена хулзан,
Пу байердэ хлуря хурав.

Судьба, на труд благословляя,
Шахтером сделала меня,
Не раз, пространства покоряя,
Летал я в дальние края.

Вай, топата ки микрутьию!
Го румачахкум, я чимум —
Тъарис-ке олу-м т Украныя
Хури пес хора-м кардъаку-м!

И восторгался: – Как прекрасна
Моя великая страна!
Но часто сердцем слышу ясно
Твой зов, родная сторона.

Ста микротьеис шашмахлайза,
Ту ну-м го эфтага-ту зор,
Адъо т агапи-м го устрайза,
Адъо эн мана-м ту мурмор…

О РОДИНЕ

И песню жаворонка слышу,
И запах трав, и шум реки,
Как, пробудившись, поле дышит
И хлеборобской ждет руки.

Ту вахту-м ивра песу дълыя,
Шахтьорс го инными, чи лейс,
Ке ама анэму-калыя
Пула го пэраса стырейс.

В селе родился, где обычно
Босой резвилась ребятня,
И петушиный крик привычно
Провозглашал начало дня.

Тун адъерфом Донат
Инытъа с хора, пу камия
Аксполтка эдрихан та мкра
Ки лухтуритку ту лалыя
Агнефанын-мас мера сма.

Слово о маме
Все чаще снишься ты мне, мама…
Недавно видел я во сне,
Как ты из глубины немалой
Протягиваешь руки мне.
Забилось сердце учащенно
И ослабел внезапно дух.
Он слабостью своей невольно
О Вечности напомнил вдруг.
И я в поту весь. Задыхаюсь.
Мной овладел мгновенно страх…
Вдруг взглядом я с твоим встречаюсь
И вижу боль в твоих глазах.
Такую боль, что понимаю:
Ты не к себе зовешь меня,
Что ты, спасти меня желая,
Отталкиваешь от себя.
И оттолкнула, отстояла
И я, проснувшись, вновь живу.
Ах! Сколько раз меня спасала
Ты не во сне, а наяву.
Давно в разлуке я с тобою,
И ощущаю всем нутром,
Что рядом ты всегда со мною,
Щитом став между мной и злом.
А ты со злом не раз встречалась…
Мне больно, мама, вспоминать,
Как в сорок ты одна осталась,
Не зная путь куда держать.
Одна… Без средств и без работы,
Одна… и четверо детей,

Посвящается Донату

О, детства милые картины,
То явью кажетесь, то сном…
Чарующая Украина,
Ты вся – в селе моем родном!

Леонид ПАТРИЧА
Одна… и лишь одна забота –
Достать еду для сыновей.
Я помню, как мы голодали,
Возможно ль время то забыть?
Как травы разные съедали,
Чтоб чуть хоть голод заглушить.
Да, ты вначале растерялась,
Валилось все из твоих рук,
Но как-то ты пружиной сжалась
И обрела упорство вдруг.

И в той борьбе ты победила
Чрезмерным напряженьем жил.
Взрастила нас и проводила
Всех на большак с названьем «Жизнь».
Давно в разлуке я с тобою,
Но ощущаю всем нутром,
Что рядом ты всегда со мною
Целебным, солнечным лучом.

И веры в собственные силы
И в то, что их должно хватить,
Чтобы все трудности осилить.
И жизнь улыбкой одарить.
Ты не могла ждать манны с неба:
В изгнаньи был тогда и Бог,
А чтоб достать немного хлеба,
Немало изойдешь дорог.
Зимой тонула, замерзала
И цельной глыбой ледяной
По полю снежному бежала,
Как будто гнались за тобой.
Боялась ты замерзнуть в поле
(А ночью страх всегда сильней),
Чтоб своей смертью поневоле
По миру не пустить детей.
Вся жизнь сейчас перед глазами,
Но в ней не вижу твоих слез:
Ты, мама, плакала ночами,
Чтоб не расстроить нас всерьез.

ФОНД ЛЕВЕНТІСА ТА ФГТУ ПОДАРУВАЛИ ДІТЯМ
ІЗ ЗОНИ ООС ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК
Літо - чудова доба дитячого
відпочинку. Багато дітей мріють поїхати до моря, у дитячі
табори, але не всі мають таку
можливість.
Діти, які проживають на
лінії зіткнення, де ведуться
активні бойові дії, які страждають від обстрілів, потребують особливого відношення
дорослих.
Велику увагу протягом
останніх років приділяють нашим дітям благодійники. Ми
щиро вдячні Фонду «Анастасіоса Георгіоса Левентіса».
Завдяки цьому Фонду та Федерації грецьких товариств
України у дитячому таборі
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«Салют», розташованому у м. Приморськ на узбережжі Азовського
моря, мали можливість відпочити
близько 70 дітей із прифронтових
сіл Донецької області.
Ми завдячуємо небайдужим
людям, які дали можливість нашим дітям приїхати до табору «Салют». Наш відпочинок був дуже
змістовним, цікавим та корисним.
Діти раділи кожному дню перебування у таборі.
Від імені дітей, батьків, вихователів висловлюємо велику подяку
Фонду «Анастасіоса Георгіоса Левентіса» та ФГТУ за допомогу та
небайдужість.
Катерина БУНДАК,
смт Старий Крим.



Чтобы помнили



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, ЗАСТЫВШИЕ В КАМНЕ

Старое мариупольское городское кладбище с уникальными
захоронениями и склепами должно стать историко-мемориальным
музеем-заповедником.

Некрополи каждой страны — неотъемлемая
часть как культурного, так и исторического наследия нации. Расширявшиеся на протяжении
столетий и существующие по сей день, они —
не только место упокоения наших предков, но и
«живая» страница истории. Пройдясь по кладбищенским аллеям, вдоль застывших в камне
ангелов, мы можем узнать массу интересных
историй из прошлого, легенды и реалии из жизни известных людей. К сожалению, в нынешние времена очень много кладбищ приходят в
упадок: рушатся уникальные надгробия, разворовываются семейные усыпальницы. А присваивать статусы музеев-заповедников этим
местам не спешат: например, всем хорошо известно, что в Мариуполе на старом городском
кладбище практически в центре города обнаружены захоронения и склепы известнейших
исторических деятелей. Здесь похоронены один
из первых мэров города, купцы, меценаты, мещане и деятели культуры, оставившие большое
наследие и внесшие немалый вклад в развитие
города. Каждому посетителю не составит труда найти захоронения XIX века с уникальными
памятниками, традиционными для того времени ажурными металлическими крестами и
рельефными распятиями. Известны для мариупольцев и сохранившиеся несколько склепов.
К сожалению, сегодня это старое мариупольское кладбище остро нуждается в восстановлении и благоустройстве. Еще несколько
лет назад здесь все стояло в запустении, даже
передвигаться по территории старинного погоста было непросто из-за обильно разросшихся
кустарников и деревьев, в непроходимых зарослях одинокий путник мог и заблудиться. В настоящее время территория Старого городского
кладбища частично очищена от густых кустарников и деревьев. Но уникальные памятники
на могилах и склепах так и не восстановлены.
Здесь кресты примотаны к оградам, могилы
провалились, ограды искорежены, надгробия
наполовину сгнили. При этом кладбище до сих
пор посещают, несмотря на то, что многие могилы сложно опознать.
МОГИЛА ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
ХАРАДЖАЕВА
Одним из значимых захоронений Старого
кладбища является могила одного из первых
градоначальников Александра Хараджаева. В
2005 году ее показал сотрудник «Азовмаша» Валерий Стреглов известному краеведу и публицисту Аркадию Проценко.
Могила одного из первых мэров Мариуполя
и купца первой гильдии была огорожена специальными гранитными плитами. Как отмечает
краевед Сергей Поддубный в интервью журналистам сайта https://mrpl.city, конструкция
памятника почетного гражданина города была
непростой.
«Поскольку склепа нет, за небольшой оградкой расположено несколько могил. Сколько их
здесь сейчас, сказать нельзя, потому что многие плиты просели настолько сильно, что их
не видно. Памятник здесь был достаточно высокий – на специально созданном коробе стоял
постамент, сверху была колонна, остатки которой утеряны. Высота памятника свидетельствует, что Хараджаев был очень уважаемым человеком», - уточняет Сергей Поддубный.
И Хараджаев действительно внес немалый
вклад в развитие города. Городским головой
Мариуполя он был в 1860-1864 годы. Будучи
меценатом, градоначальник ввел немало традиций и обычаев. Одним из таковых стал День
белой ромашки, смыслом которого был сбор
средств за проданные белые цветы больным от
чахотки.
Также Хараджаев состоял в дружбе с известным просветителем Феоктистом Хартахаем и
принимал немалое участие в становлении образования в Мариуполе.
«В XIX веке было очень сложно открыть
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учебные заведения. Кроме начальных школ при
храмах в провинциальных городах ничего не
было. Мариуполь было именно таким и никакого статуса не имел. Молодежь разъезжалась
отсюда, а детям богатых купцов где-то надо
было учиться. Вопрос открытия первой гимназии в Мариуполе рассматривался три года –
решением Священного Синода, правительства
и только при подписи императора этого можно
добиться. Существует история, что лишь благодаря тому, что мимо Мариуполя в Таганрог
плыл один из министров, у нас открыли первую
гимназию. Хараджаев вместе с делегацией поплыл на этот теплоход и ублажил чиновника
ходатайствовать перед императором. Это был
неимоверно тяжелый труд, хотя строились учреждения только за средства меценатов», - отмечает Сергей Поддубный.
К сожалению, в советское время на этом семейном захоронении погребены усопшие, не
имеющие отношения к этой фамилии.
РУИНЫ ПАМЯТНИКА
ИЛЬИ ШАПОВАЛОВА-КЕЧЕДЖИ
Известной для Мариуполя была семья братьев Василия и Ильи Шаповаловых. Они были
первыми, кто закладывал основы театральной
школы в нашем городе.
Как отмечает историк Ольга Демидко, первый театр был основан Василием Шаповаловым-Кечеджи (впоследствии – просто Шаповаловым).
«Здесь похоронен его брат Илья – актер и режиссер-любитель, также принимавший участие
в некоторых постановках своего выдающегося
антрепренера брата. Сам Василий Шаповалов
погребен в Берлине. К сожалению, эта могила
также разрушена», - почеркнула Ольга Демидко.
Захоронение практически разрушено – разбросаны камни, памятник частично утрачен.
По словам краеведа Елены Дейниченко, еще
в 2007 году здесь была символическая шатровая
крыша из металлических прутьев. К сожалению, из-за вандализма она не сохранилась. Не
осталось также никаких изображений, кроме
могильной надписи.
Старое городское кладбище площадью около 18 гектаров было закрыто в 70-е годы прошлого века. Некоторые краеведы утверждают,
что покойников здесь хоронили в несколько
слоев.
Сегодня его уникальные исторические могилы крайне нуждаются в исследовании и реставрации. Хотелось бы обратиться к нашей
городской власти и лично к Вадиму Сергеевичу
Бойченко с ходатайством о выделении средств
для реконструкции старого мариупольского
кладбища с последующим присвоением ему
статуса историко-мемориального музея-заповедника. Мы, ныне живущие, не должны допустить, чтобы кануло в лету то, что называлось
городским кладбищем, без горестей и сожалений мариупольцев, ибо не будет уже на свете
тех, для кого покоящиеся здесь были близкими
людьми.
Надежда ЧАПНИ,
председатель Мариупольского
общества греков.
Фото: https://mrpl.city

Литературный Парнас





Валерий КИОР:

«А, значит, жизнь сильней, чем смерть»
(из неизданного ранее)
***
Волчья шуба на тебе,
А на мне
тулуп овечий.
Миллион противоречий
В переменчивой
судьбе.
Сколько всякого бывало
Между мною
и тобой,
Сколько раз ты принуждала
Принимать
ленивый бой.
Сколько раз и я шугался
И, как с лошади,
рубил.
Злился,
плакал
и ругался.
Но как водится – любил.
А теперь вот вечерами
Мы бредем,
как на распыл…
И прохладою
обрамлен
Мой овечий
теплый пыл.

Декабрь 2017 г.

***
Все в ожиданьи лета,
Как минимум, весны…
И верная примета –
Шум
взломанной волны.
Я слышу
стон прощальный,
Уже почти что вой.
И снега
скрип печальный
Звучит
под подошвой.
Свободная природа
Кричит, ярясь,
урчит,
И в этом хороводе –
Свистящие
грачи.
И всё
в тебе проснулось,
И стали чище сны.
… Знать, и тебя коснулось
Предчувствие
весны.
03 марта 2017 г.
***

«Где стол был яств,
там гроб стоит» (А.С. Пушкин)
То, что мы живы –
ничего не значит.
Мы пили, ели в юбилей.
А через год –
кто плачет, кто не плачет,
Кому «налей»,
кому – елей.
Да что там год, ещё вчера ли
Ты с нами был –
ещё живой.
Казалось,
что другие умирали, Мы не укроемся травой.
Ну, вот и все.
Прости – прощай, дружище.
Что смерть?
Кто сопряжется с ней?
И кажется –
она сильнее жизни,
На самом деле –
жизнь сильней.
Она крепка.
Цветет цветеньем снова.
И нечего
пред ней таить.
Ведь в этой жизни
ничего не ново –
Где стол был яств,
там гроб стоит.
Август 2017 г.

***
Гореть и мне в придуманном огне…
Недвижимый,
застыл, ступать не смея, Бумажная
икона на стене:
Святой Георгий
побеждает Змея.
Я столько раз
икону лицезрел,
Не думая,
не льстя, не осуждая.
Беда из бед –
увидел и… прозрел –
Святой Георгий
Змея побеждает.
Не змей то, а чудовищный сторог…
Зажгу свечу,
и в том святом огне я
Увижу,
как безжалостен и строг
Святой
Георгий побеждает Змея.
Обидно мне,
в огромнейшей стране
Блудливый змей
народу досаждает.
…Висит моя икона на стене,
Его Святой Георгий побеждает!
Февраль 2017 г.
***
Душа надломленной природы,
А, как послушаешь, звенит.
Так уходило всё, народы
Во прах уходят,
не в зенит.
И мой народ во прах уходит,
В небытие
и в небыльё.
Так в душу
неживой природе,
В уставший млин
всё воду льёт.
Но я-то знаю:
так не будет,
Приидет счастие навзрыв.
Народа
душу кто разбудит,
Как вскроет вздувшийся нарыв.
Пора, пора.
Пусть с гноем вскроет
Безжалостно,
как ни болюч.
И уж ничто тогда не скроет
Ни света явь,
ни правды луч.
***
Зацвели, как пестрые тюрбаны,
О весенней ласковой
поре,
Желтые
и красные тюльпаны –
Мамины
тюльпаны во дворе.
И цветут в благоуханном раже,
В расстеленном
на земле ковре,
И больную
память будоражат
Мамины
тюльпаны во дворе.
И я вижу,
вот она шагает,
И вода
колышется в ведре.
Будто бы безмолвно упрекают
Мамины
тюльпаны во дворе.
И стою
я вроде неподсуден,
Но я чую дрожь в земной коре,
Понимаю,
так оно и будет,
Мамины
тюльпаны во дворе.

***
Мне разрезали сердце,
такая приключилась со мною беда, Не во сне,
а во всем потакая
Той науке,
чьё имя судьба.
Никому не скажу я плохого,
Хотя мог бы…
а надо ль искать.
Но семьёй и друзьями прикован
Я к тебе,
моя светлая страсть.
Кто-то делал,
а кто-то не делал, Всем спасибо, держись и не ной,
Что душа моя
не улетела,
А тихонько осталось со мной.
Чуть дыша,
ото всех притаившись,
Добровольно
осталась в груди
от случайной беды истомившись, Заповедное слово
родить.
***
Н. Домонтовичу
Вино через край
Разорванных
уз.
«На эшс ки на зуйс» Имей
и давай.
И старый, и мал
Гурьбой
за тобой
Как будто бы
в бой Кинжал
за кинжал.
А если
и пасть
Кому
суждено,
Вода не вино!
Такая
уж масть.
А выпадет
жить,
Он скажет тогда:
Вино
не вода,
Искрится,
бежит.
И ты поспешай,
Брат эллинских муз
«На эшс ки на зуйс» Имей
и давай.
Март 2018 г.

Я плачу,

2019 год

«Эллины Украины», 15 -я стр., август 2019 г.

***

без причины плачу
И понимаю тщетно:
плачь не плачь…
То ль вспоминаю прошлые удачи,
То ль боль
от настоящих неудач.
Что сущее?
Оно в прошедшем,
Как в гардеробе
старое пальто.
Кого винить в непроисшедшем,
Винить и плакать,
благо есть за что.
Как бы там ни было – причастен.
Я к чьей-то боли,
к радости земной.
И вдруг я понял –
это счастье.
Вдруг на бумагу
вылилось строкой.
Январь 2017 г.


Калейдоскоп событий
ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ ГРЕЦІЇ ЕЛЕНІ ГЕОРГОПУЛУ
ЗАВЕРШИЛА СВОЮ ДИПЛОМАТИЧНУ МІСІЮ У МАРІУПОЛІ



Искусство фотографии подвластно в совершенстве

Напередодні від`їзду з Маріуполя Генеральний консул Греції Елені Георгопулу організувала прощальний захід, на який були запрошені керівництво Федерації грецьких товариств
України, Маріупольського товариства греків,
Маріупольського державного університету, викладачі факультету грецької філології та перекладу, а також члени виконкому ФГТУ. Захід
відбувся у грецькому культурному центрі «Меотида» за підтримки Маріупольського товариства
греків та МДУ.
За плідну співпрацю та всебічну підтримку
Федерації грецьких товариств України пані Генеральному консулу подякувала голова ФГТУ
Олександра Проценко-Пічаджи, яка відзначила її глибокий професіоналізм, зазначивши, що
пані Консул доклала значних особистих зусиль
для активізації грецько-українського діалогу,
завдяки чому співробітництво між Грецією та
Україною протягом останніх років характеризувалося динамічним розвитком двосторонніх
відносин, передусім на найвищому рівні.
Також високо оцінив діяльність пані Георгопулу на посаді Генерального консула Греції у
Маріуполі ректор МДУ, професор, Почесний Генеральний консул Республіки Кіпр у Маріуполі
Костянтин Балабанов. Він відзначив дипломатичний талант Елені Георгопулу і вручив їй медаль «За заслуги перед МДУ».
Подяку за успішну дипломатичну діяльність
від імені керівництва Донецької обласної державної адміністрації Елені Георгопулу висловив
радник голови облдержадміністрації, проректор
з міжнародних зв’язків МДУ, професор Микола
Трофименко.
Дипломатична місія пані Георгопулу в Маріуполі розпочалася у 2016 році. Протягом трьох
років роботи пані Консул неодноразово виступала ініціатором та учасницею безлічі освітніх,
наукових і культурних заходів, зокрема у стінах
КЦ «Меотида» та МДУ. Із візитами вона відвідала Запоріжжя, Дніпро, Бердянськ, Сартану,
Урзуф, Чермалик, Ялту, Мангуш, Малоянисоль,
Старий Крим, Бойове, Нікольське, Кременьовку, Гранітне, Старогнатівку. Пані Консул була
співорганізатором Днів греків Приазов’я, урочистих заходів до Дня Незалежності Греці, Дня
«Охі», Всесвітнього Дня грецької мови, культурно-просвітницького заходу «Творчість Нікоса
Казандзакіса очима студентів», науково-практичної конференції «Трагедія греків України в

історичній пам’яті
українців», фотовиставки з нагоди
Всесвітнього
Дня
культурної
спадщини «Акрополь: майже 25
століть культурної
спадщини», заходу, присвяченого
пам’яті грецького
літератора
Павлоса Нірваноса та
пам’ятникам старих Афін, виставки картин «Вікно
до Греції: острови
східної
частини
Егейського моря»
тощо. Проводила
відкриті лекції для
студентів і викладачів факультету
грецької філології
та перекладу, сприяла поповненню
фонду бібліотеки
елліністичних студій імені Костянтиноса Левендіса.
З теплими слова
подяки за вагомий
внесок у розвиток
маріупольської
спільноти греків, а
також за підготовку фахівців та підтримку ініціатив
студентів і викладачів МДУ до Генерального консула
Греції в Маріуполі
Елені Георгопулу
звернулися голова
Маріупольського
товариства греків
Надія Чапні та завідувачка катедри грецької філології та перекладу, доцент МДУ Юлія Жарікова.
Прощальний вечір проходив у теплій дружній
атмосфері. На адресу Елені Георгопулу прозвуча-

ли щирі побажання успіхів у її відповідальній діяльності на новій дипломатичній посаді у Канаді.
Прес-служба ФГТУ.
Фото: http://mdu.in.ua.

Вiтаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо лідерів, активістів,
друзів Федерації грецьких товариств
України та заслужених греків України,
що народилися у серпні:

Махсму Степана Григоровича (смт Сартана), Аніміцу Геннадія Антоновича (смт Нікольське) Черницю Дмитра Васильовича (смт Ялта), Чумак з ювілеєм, Попова Івана Васильовича (смт МанГалину Володимирівну (м.Київ), Аракелян Інну гуш) - з ювілеєм, Афенкіну Ольгу Гнатівну (смт
Тарасівну (смт Старий Крим), Лазаренка Олек- Старобешево), Чародєєва Олександра Васильосандра Васильовича - з ювілеєм, Ігнатенко Ніну вича (м.Київ), Бар’яхтара Віктора Григоровича,
Антонівну (м.Маріуполь) - з ювілеєм, Ченгаря Бороту Віктора Степановича (м.Донецьк), ЦиЯкова Георгійовича (м.Волноваха), Тищенко Та- куру Георгія Васильовича (м.Донецьк).
мару Олексіївну (м.Докучаєвськ) - з ювілеєм,
Маслову Тетяну Володимирівну (м.Південний),
Дорогі друзі! Нехай Ваш шлях буде
Бахчевана Дмитра Миколайовича (м.Одеса), наповненим новими злетами й досягненнями,
Тумма Зінаїду Пантеліївну (с.Старогнатівка),
а людська шана буде подякою Вам за плідну
Шишман Тетяну Михайлівну (смт Старий Крим),
працю, чуйність, уміння творити добро.
Байталжи Івана Вікторовича (с.Касянівка), Узун
Міцного здоров’я Вам, благополуччя, миру,
Катерину Анатоліївну (смт Сартана), активісщедрої долі, щастя у житті,
тів: Орлову Світлану Євстафіївну, Ткаченко
творчої наснаги у відповідальній роботі,
Валентину Петрівну (м.Волноваха), Талмазова
здійснення заповітних мрій та сподівань!
Аристида Дмитровича, Попову Клавдію КосУспіхів у всьому задуманому
тянтинівну, Костанду Валерія Володимировича
та нових плідних здобутків!
(м.Краматорськ), Хаджинова Іллю МиколайовиМи безмежно цінуємо Вашу людяність,
ча (с.Бугас), Харабадота Станіслава Семеновича,
щирість та раді нашій співпраці!
Загородню Марію Спиридонівну (м.Львів), БойНехай Господь береже Вас і подарує многії
ченко Людмилу Іванівну, Красозову Ірину Віктоі благії літа! Χρόνια πολλά!
рівну (смт Мангуш), Манко Ігоря Геннадійовича
Рада Федерації
(м.Харків), а також заслужених греків України:
грецьких товариств України.
Редакция газеты не несет ответственности за достоверность содержания публикуемых в ней материалов.
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