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У МАРІУПОЛІ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ 
ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

16 листопада у Маріуполі в рамках 
святкування Міжнародного дня толе-
рантності відбувся круглий стіл, при-
свячений формуванню толерантності 
всередині громадянського суспільства 
Донецької області. Захід був органі-
зований за ініціативи Асоціації наці-
ональних меншин Донецької області 
«Співдружність» та за підтримки Доне-
цької обласної державної адміністрації.

Участь в обговоренні взяли лідери 
різних національних меншин Донеч-
чини: греків, вірмен, італійців, болгар, 
німців, азербайджанців, ромів, а та-
кож українського субетносу бойків. До 
спільної дискусії долучились активісти 
громадських організацій, які працю-
ють із національно-культурними гро-
мадами, експерти, журналісти, пред-
ставники профільних робочих груп 
при органах влади та місцевого само-
врядування.

Учасники круглого столу заслухали 
і обговорили доповіді, повідомлення та 
виступи стосовно:

- Потреби створення середовища 
для конструктивної співпраці та обмі-
ну досвідом між владою, національни-
ми товариствами та громадським сек-
тором; 

- Сприяння на всіх рівнях віднов-
ленню культурних і історичних зв`язків задля 
зміцнення міжетнічних стосунків та сприяння 
міжетнічному діалогу;

- Необхідності розвитку, дослідження і по-
пуляризації культур національних громад;

- Організації спільних культурно-просвіт-
ницьких заходів.

Під час дискусії виникали гострі питання, 
пов’язані із окремими випадками дискриміна-
ції за національною ознакою, із проблемами 
етнічного профайлінгу та стигматизації. Втім, 
директорка департаменту інформаційної та 
внутрішньої політики Донецької ОДА Наталія 
Чукова запевнила, що українська держава усі-
ляко сприяє взаєморозумінню між представ-
никами різних народів, які живуть на території 
України, та бореться із дискримінацією.

 Присутній на круглому столі Генеральний 
консул Греції в Маріуполі Грігоріос Тассіопулос 
також підтримав цю тезу, зазначивши, що Укра-
їна є демократичною державою. На його думку, 
той факт, що представники різних народів мо-
жуть відкрито і в присутності представників 
державної влади обговорювати свої проблеми, 
вже свідчить про те, що для України дискримі-
нація за національною ознакою є неприпусти-
мою.

Кандидатка історичних наук Маргарита 
Араджионі виступила із доповіддю на тему 
«Освітня програма «Культура добросусідства» 
як інструмент формування толерантності та 
розвитку міжкультурної, громадянської і ми-
ротворчої освіти в Україні».  Це –  програма, яка 
спрямована на розвиток соціальної компетент-
ності як дітей, так і дорослих. У навчанні увагу 

зосереджують саме на зниженні рівня міжет-
нічної та міжконфесійної напруги, формування 
толерантності, міжкультурної компетентності 
та соціальної інклюзії вразливих груп населен-
ня: ВПО, представників етнічних і релігійних 
меншин, трудових мігрантів, людей з інвалід-
ністю.

Маргарита Араджионі керує групою фахів-
ців, яка розробляє та впроваджує цей курс, та 
освітніми проєктами Інформаційно-дослід-
ницького центру «Інтеграція та розвиток». 
Вона розповіла, у чому його особливість: Курс 
«Культура добросусідства» спрямований на 
розвиток освіти впродовж життя – від дошкіль-
нят до освіти дорослих. І у нашому арсеналі не 
лише розроблена програма навчання, а й ство-
рені посібники та робочі зошити. Вони – як 
банк ідей для вчителя та простір для творчості 
учнів. Усі матеріали розробляються окремо для 
кожного регіону, відповідно до запитів грома-
ди, та з урахуванням регіональної специфіки. 
Це надзвичайно актуально для прикордонних 
областей України, які мають досить різнома-
нітний склад населення. Нашим принципом є 
виховання соціально-компетентних, критично-
мислячих осіб, свідомих громадян та патріотів 
своєї Батьківщини.

«Україна – унікальна країна, що об’єднала 
понад 130 національностей і народностей. У 
зв’язку з цим особливого значення набуває про-
блема всебічної етнічної просвіти і прищеплен-
ня навиків толерантної взаємодії через мережу 
закладів освіти усіх рівнів, оскільки цей шлях 
є найбільш ефективним засобом попередження 
нетерпимості як етнічної, так і релігійної», - за-

значила Маргарита Анатоліївна.
Також Маргарита Араджионі нагадала, що 

представники національних меншин повинні 
завжди пам’ятати, що вони живуть в Україні, 
та, підтримуючи свої національні культури, ша-
нувати й українську культуру і мову.

Учасники дискусії висловили свої бачен-
ня щодо подальшого розвитку національних 
меншин в Україні. Зокрема, голова Федерації 
грецьких товариств України Олександра Про-
ценко-Пічаджи припустила, що варто надати 
етнічним меншинам в місцях їхнього компак-
тного проживання можливості національно-
культурного самоврядування. Доцент кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політи-
ки Маріупольського державного університету, 
модератор круглого столу Сергій Пахоменко 
зауважив, що національні меншини можуть 
відіграти важливу роль у реінтеграції нині оку-
пованих територій після їхнього звільнення від 
російської окупації.

По завершенню спілкування учасники ви-
словили надію на подальші зустрічі у схожому 
форматі та продуктивну співпрацю між цими 
зустрічами.

Довідка. Міжнародний день толерантнос-
ті — свято, яке відзначається 16 листопада в 
усьому світі. Його запровадили у 1995 році за 
рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили 
Декларацію принципів терпимості. У ній йдеть-
ся про рівність усіх людей, незалежно від їхньо-
го віросповідання, етносу, кольору шкіри, стану 
здоров’я тощо.

Прес-служба ФГТУ.

Голова Асоціації національних меншин Донецької області «Співдружність» 
Генрік Яйлоян та голова ФГТУ Олександра Проценко-Пічаджи.
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Официальная хроника

НОВОГРЕЦЬКА МОВА ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО НІЖИНА – МІСТА БРАТІВ ЗОСИМІВ

Шляхетний рід Зосимів тісно пов’язаний з 
містом Ніжином. Брати витрачали свої кошти 
на численні благодійні справи, допомагали 
найбіднішим членам Ніжинського Грецько-
го братства. Саме їх коштом була побудована 
церква Костянтина та Олени, під вівтарною 
стіною якої поховані двоє з братів – Анаста-

сій та Микола. Вони 
щорічно надсилали 
у далеку Грецію ко-
штовності і великі 
суми грошей для роз-
дачі бідним та зне-
доленим, на викуп 
кинутих до боргової 
в`язниці, для ство-
рення і утримання 
богоугодних закла-
дів, православних 
храмів, заснування 
шкіл, бібліотек та лі-
карень.

Активну благо-
дійну працю братів 
Зосимів високо оці-
нили сучасники. Відо-
мий історик Дмитро 
Бантиш-Каменський, 
який, до речі, теж мав 
ніжинське коріння і 
особисто був знайо-
мий з братами, у 1810 

році писав: «Кому неизвестны знатные пожерт-
вования, делаемые Зосимами для восстановле-
ния в Отечестве их прежних времен Софоклов 
и Демосфенов!.. Желательно, чтоб и другие, име-
ющие достаточное состояние греки подражали 
похвальному примеру сих патриотов в любви их 
к Отечеству и просвещению оного».

Пам’ять про братів-патріотів живе у Ніжині 
й понині, на їх честь названо одну з вулиць в іс-
торичному центрі міста. Наприкінці 90-х років 
минулого століття нащадки ніжинських греків 
об’єдналися в міське товариство, яке носить ім’я 
братів Зосимів.

І ось ще одна надзвичайно гарна новина! Че-
рез двісті років від тієї славної епохи братів Зо-
симів у Ніжинському державному університеті 
імені Миколи Гоголя не було де яблуку впасти від 
спраглих до грецького слова та грецької культу-
ри молодих людей.

З середини листопада з великим натхненням 
та інтересом викладати новогрецьку двічі на 
тиждень (6 груп по 12-15 осіб) у Ніжині почи-
нає Димітрис Арсеніс. Про це на своїй сторінці у 
Фейсбуці повідомив заступник Голови Місії По-
сольства Грецької Республіки в Україні Алексан-
дрос Будуріс.

«Ми щиро вдячні Ректору університету, пано-
ві О.Г.Самойленку, Голові Ніжинського міського 
товариства греків імені «Братів Зосимів» пані 
Ларисі Зайко, заступнику міністра освіти Греції 
пані Софії Захаракі – всім тим, хто повірив у те, 
що грецька мова та культура може відродитися 
у нових (старих) осередках. І, звісно, ми вдячні 
тим 77 молодим людям, які сьогодні прийшли на 
зустріч, у місті посеред рівнини, яке колись було 
одним із найважливіших торгових центрів для 
греків-торговців материкової Греції», - зазначив 
пан Будуріс.

Прес-служба ФГТУ.

ЗАЦІКАВИВСЯ АРХЕОЛОГІЄЮ, ВРАЖЕНИЙ 
МІСТОМ ТА ВПЕВНЕНИЙ У СПІВПРАЦІ: 

БЕРДЯНСЬК ВІДВІДАВ ГЕНКОНСУЛ ГРЕЦІЇ
У листопаді наше місто відвідав 

Генеральний консул Греції в Ма-
ріуполі Грігоріос Тассіопулос. Пан 
Тассіопулос лише недавно обійняв 
цю посаду, тож візит до Бердян-
ська став ознайомчим. Насамперед 
Генеральний консул зустрівся із 
членами Бердянського грецького 
товариства «Еллада», керівництвом 
Бердянського державного педаго-
гічного університету, на базі якого і 
працює товариство, викладачами та 
студентством.

Голова грецької громади міста 
Ірина Нагай розповіла про робо-
ту товариства, яке цього року від-
значило своє 25-річчя, а професор 
Ігор Лиман презентував нову кни-
гу про історію грецьких консулів у 
Бердянську та давні зв’язки нашого 
міста з Елладою. Вже кілька років 
знані бердянські історики Ігор Ли-
ман та Вікторія Константінова до-
сліджують торгівельно-економічні 
зв’язки Бердянська з Європою і вже 
видали монографії, присвячені ді-
яльності британських та німецьких 
консулів. Наразі бердянське грець-
ке товариство збирає кошти для ви-
дання праці, присвяченої еллінам, і 
звернулося за підтримкою до Гене-
рального консула Греції в Маріупо-
лі. Книга має вийти двома мовами – 
українською та грецькою.

Особливу увагу генконсул при-
ділив спілкуванню зі студентами 
Гуманітарно-економічного факуль-
тету БДПУ – істориками та архео-
логами. Грігоріос Тассіопулос по-
знайомився особисто з кожним із 
студентів, присутніх на зустрічі, 
розпитав про навчання та чи буде 
цікавим для них відкриття факуль-
тативу з вивчення грецької мови. 
Студенти відповіли ствердно.

Чи не найбільше пан Тассіопу-
лос зацікавився археологічними 

дослідженнями, які проводять Бер-
дянський педуніверситет та архео-
логічне товариство «Ольвія-Арго». 
Генконсул детально розпитав ар-
хеологів про експедиції до давньо-
грецького міста Ольвія та пошуки 
античних пам’яток у Приазов’ї. Під 
час відвідин археологічної лабора-
торії БДПУ та тривалого спілку-
вання з його завідуючою Валенти-
ною Папановою, пан Тассіопулос 
запевнив у подальшій співпраці та 
пообіцяв відвідати Ольвійську екс-
педицію.

У рамках візиту до Бердянська 
Генеральний консул Греції зустрів-
ся з міським головою Володимиром 
Чепурним. Володимир Павлович 
розповів про місто, його соціаль-
но-економічний стан та можливос-
ті розвитку. Під час розмови була 
обговорена можливість залучення 
інвестицій грецьких бізнесменів та 
вірогідні напрями співпраці.

Грецький дипломат також озна-
йомився з історичним центром 
міста. Підсумовуючи свій візит до 
Бердянська, пан Тассіопулос зазна-
чив, що приємно вражений красою 
і чистотою міста та гостинністю 
його мешканців. Генконсул, за його 
словами, був дуже зворушений тою 
цікавістю, яку виявляють бердянці 
до грецької історії і культури, до 
збереження пам’яті про стосунки 
Бердянська з Елладою. Також ди-
пломат зазначив, що грецька сто-
рона буде розвивати співпрацю з 
Бердянськом у галузі освіти, адже 
це завжди розвиток на благо обох 
сторін.

Андрій ТОКОВЕНКО, 
магістрант спеціальності 

«Історія та археологія»,
член Ради Бердянського 

міського грецького товариства.
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Фестиваль

«ПЕРЕХРЕСТЯ КУЛЬТУР» ЄДНАЄ КРАЇНУ
Феєричне свято самобутніх національних 

культур відбулося 16 листопада 2019 року на ве-
ликій сцені МПК «Український дім» (Маріуполь).

ІІ Відкритий фестиваль національних спіль-
нот Донецької області «Перехрестя культур», 
який був організований за ініціативи Асоціації 
національних меншин Донеччини «Співдруж-
ність» та за підтримки Донецької обласної дер-
жавної адміністрації, гостинно відчинив свої 
двері для творчого злету та яскравих виступів 
творчих колективів етносів Донеччини. 

Метою проведення даного заходу стала по-
пуляризація духовної спадщини етнонаціо-
нальних спільнот Донецького краю, збереження 
традицій і пропаганда ідей толерантності всере-
дині громадянського суспільства області. Саме 
у Міжнародний день толерантності талановиті 
виконавці демонстрували, що, незалежно від на-
ціональності, вони справжні громадяни України - 
відкриті, дружні, неповторні та колоритні.

Для представників більше 100 національ-
ностей Донеччина стала справжнім родинним 
колом. У нас різні традиції, культура, звичаї, та  
всіх об’єднала щира любов до свого краю, повага 
до Батьківщини. 

Відкрила цей захід голова Федерації грецьких 
товариств України Олександра Проценко-Піча-
джи. Вона побажала учасникам натхнення, успі-
хів, нових досягнень та перемог.

Учасників фестивалю привітала директор 

департаменту інформаційної та внутрішньої по-
літики Донецької ОДА Наталія Чукова, яка пе-
редала вітання від голови Донецької ОДА Павла 
Кириленка.

Від імені маріупольського міського голови 
Вадима Бойченка та депутатського корпусу Ма-
ріуполя усіх присутніх привітав секретар міської 
ради Степан Махсма. 

«Радію, що у Маріуполі з’являються нові тра-
диції. Серед них - проведення фестивалю «Пере-
хрестя культур». Ми різні, та в цьому наше ба-
гатство. Це те, що допомагає рухатись вперед та 
досягати нових вершин. Через такі фестивалі ми 
стаємо ближче», – зазначив Степан Махсма. Він 
подякував учасникам фестивалю за талант та 
любов до творчості.

Гості свята під час фестивалю мали змогу від-
відати  етновиставку предметів матеріального 
мистецтва нацменшин області, майстер-класи, 
насолодитися традиційною випічкою та смако-
ликами від майстринь національних блюд. 

Учасники фестивалю демонстрували національ-
не вбрання, пісні та танці. Відвідувачі мультикуль-
турного свята мали змогу не лише більше дізнатись 
про традиції різних народів, що мешкають у Доне-
цькій області: українців, греків, азербайджанців, ві-
рмен, ромів, болгар, німців та інших, а при бажанні 
почати відвідувати курси вивчення мови і продо-
вжити досліджувати культуру свого народу.

Найяскравішим елементом свята стали ви-

ступи художніх колективів національних мен-
шин. Яскраві, незабутні номери усіх лауреатів 
конкурсу не залишили нікого байдужим.

Приємні слова вдячності за підтримку та 
збереження національних традицій, вишукані 
постановки, чарівні образи, неповторні  костю-
ми та високу культуру сцени звучали на адресу 
керівників колективів від дуже шановного та 
професійного журі. Високо оцінив рівень про-
фесійної майстерності учасників фестивалю і 
Генеральний консул Греції в Маріуполі Грігоріос 
Тассіопулос. 

Щирі оплески, захоплення, гордість та естетич-
не задоволення - це був справжній вирій емоцій, 
коли на сцену виходили самобутні ансамблі гре-
ків Приазов’я, які є чи не найбільшою діаспорою 
у Донецькому краї. Колективи Маріуполя, Мангу-
шу, Старого Криму, Сартани, Урзуфу талановито 
з’єднали своєю творчістю Україну та Елладу.

Кожен із виконавців отримав свої нагороди. 
Але найголовніше, що отримали всі присутні, – 
це величезний заряд оптимізму, натхнення, віри 
у своє етнічне коріння, впевненості у майбут-
ньому та надії, що Україна була, є і буде!

Світлана ТЕРСТУЯХ,
Директорка Мангушської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №2,
голова Мангушського селищного  

товариства греків                                                              
 Фото Лев САНДАЛОВ.
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Время. События. Люди
НА ДОНЕЧЧИНІ ПОЧАЛА РОБОТУ КОМІСІЯ

З РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
У Донецькій області розпочала роботу регіональна комісія 
з реабілітації жертв комуністичного тоталітарного режиму. 

Про це повідомляє сайт https://vchasnoua.com.
У Донецькій обласній державній адміністра-

ції відбулось перше засідання регіональної ко-
місії з реабілітації. Ця комісія створена з метою 
відновлення історичної справедливості та реабі-
літації репресованих осіб та осіб, які потерпіли 
від репресій комуністичного тоталітарного ре-
жиму 1917−1991 років, повідомляє Український 
інститут національної пам’яті.

Очолив регіональну комісію представник 
Українського інституту національної пам’яті 
Павло Островський.

Комісія вже встигла розглянути заяву мешкан-
ця Маріуполя та документи, отримані з архіву СБУ. 
Батька заявника, грека, було розстріляно в  ході 
«Грецької операції НКВД» у  1938 році за  рішен-
ням «двійки» — генпрокурора СРСР Вишинського 
та  народного комісара внутрішніх справ Єжова. 
Сину на момент арешту батька був один рік. У 1963 
році верховний суд УРСР реабілітував громадяни-
на посмертно через відсутність складу злочину. 
Комісія підтримала визнання заявника потерпі-
лим від репресій відповідно до  Закону України 
«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917−1991 років».
Також комісія підтримала визнання 

посмертно реабілітованим мешканця Вол-
новаського району Никифора Силку, яко-
го в  1932 році було засуджено на  4 роки 
позбавлення волі за  «несплату податків 
кулацькими елементами або інші фор-
ми опору соціалістичному будівництву» 
(ст. 58 ч. 2 КК УРСР 1927 р.).

Його донька Галина Силка (Савельєва) доби-
валась реабілітації батька понад 20 років. Раніше 
різні інстанції в реабілітації відмовляли, оскіль-
ки відносили цю статтю до загальнокриміналь-
них злочинів. Крім рішення про реабілітацію 
Никифора Силки, комісія підтримала визнання 
Галини Силки (Савельєвої) потерпілою від ре-
пресій.

За  результатами попереднього розгляду до-
кументів комісія склала пропозиції і направила 
їх до Національної комісії з реабілітації. Націо-
нальна комісія на  підставі цих документів має 
ухвалити остаточне рішення щодо реабілітації.

Крім того, Комісія розглянула заяву мешканки 

Слов’янська, яку було реабілітовано раніше. Вона 
звернулась за сприянням у видачі посвідчення ре-
абілітованої особи. Комісія направила цю інфор-
мацію і  роз’яснення Українського інституту на-
ціональної пам’яті до Слов’янської міської ради.

Комісія продовжує прийом і  розгляд заяв 
щодо реабілітації.

Електронна пошта комісії для отриман-
ня консультацій щодо процесу реабіліта-
ції — reabdn@gmail.com.

Адреса для надсилання заяв та  інших доку-
ментів до  комісії:  84313, м. Краматорськ, вул. 
Академічна, 84, отримувач — Регіональна ко-
місія з реабілітації.

«Василий Галла: память невозможно расстрелять»
В теплой, душевной обстановке накануне 115-ой 

годовщины со дня рождения греческого поэта Ва-
силия Галла, в с.Малоянисоль прошла литератур-
ная гостиная. Своеобразный формат и место про-
ведения мероприятия усиливали    эмоциональную 
картину и эстетическое восприятие всего, о чем 
шла речь. По предложению внучки поэта Ольги 
Овчаренко, встреча проходила в ее доме, который 
находится в живописном месте с. Малоянисоль - на 
берегу реки. Именно на том месте, где прошли дет-
ство и юность поэта. 

В ходе встречи были использованы видео- и 
фотоматериалы из семейных архивов наследников 
многочисленной семьи Василия Галла. Из поколения 
в поколение свято берегут, чтят его имя, стремятся, 
чтобы имя близкого им человека не было незаслу-
женно забыто. Очень тронул каждого присутствую-
щего слайд-фильм, которым была открыта встреча 
«Василий Галла: память невозможно расстрелять», 
подготовленный также внуком поэта Юрием Галла.

Галина Шаблинская начала встречу со слов Еле-
ны Балабан: «Не вернуть. Не встать перед ними на 
колени. Не вдохнуть новую жизнь. Так пусть хотя 
бы слова и дела наши скажут, что помним, что зна-
ем, что не забудем. Потому что это наша боль, пока 
мы люди. Потому что они наши факелы в потемках 
истории. Атланты, навсегда взвалившие на себя бре-
мя держать небосвод человеческой нравственности. 
Василий Галла был одним из них…».  Как искренне, 
точно и объективно подмечено. Галина Николаевна 
обратилась ко всем присутствующим с призывом 
поделиться своими воспоминаниями, историями о 
жизни и творчестве Василия Галла. Как оказалось, 
у каждого нашлось чем поделиться, приобщившись 
к теме литературного наследия нашего земляка. Это 
говорит о том, что Василий Галла становится все бо-
лее известным и популярным среди односельчан.

Очень трогательно были прочитаны участни-
ками встречи поэтические (и не только) произве-
дения автора. С волнением читали полюбившиеся 
стихотворения внуки Василия Галла: Ольга, Надеж-
да, Василий и Юрий. Самым почетным гостем на 
встрече была дочь поэта Клавдия Васильевна. Она 
поделилась своими переживаниями и болью о же-
стокой политике государства, в результате которой 
были арестованы безвинные люди, цвет общества, в 
числе которых был и их отец. 

Присутствующая на встрече председатель Ма-
риупольского городского общества греков Надежда 
Чапни отметила: «Чем дольше я живу, тем сильнее 
во мне пробуждается чувство истинной гордости за 
талантливых малоянисольцев».  

Людмила Балабан, директор мариупольского 
Центра внешкольной работы, пришла на встречу 
с подарком – портретом Василия Галла, который в 

знак уважения и признательности за гостеприим-
ство вручила внучке поэта Ольге Овчаренко. «Каж-
дый раз, когда я принимаю приглашение на участие 
в мероприятиях в селе, зачастую проводимые моим 
учителем Галиной Николаевной, я испытываю ра-
дость от предвкушения интересной встречи, на ко-
торой разговор пойдет о моих славных земляках. Не 
обманули меня ожидания и в этот раз. Встреча по-
лучилась очень теплая, искренняя. Главное – очень 
поучительная. Чувствую себя виновной в том, что 
о Василии Васильевиче Галла – замечательном, та-
лантливом человеке мы мало знали в школьные 
годы… Я горжусь этими людьми и своим греческим 
происхождением. И каждый раз с гордостью под-
черкиваю: «Я родилась в Малоянисоле!».

Валентина Темир, председатель сельского обще-
ства греков, директор школы рассказала о том, какую 
работу проводит коллектив учителей, прививая у де-
тей уважение и интерес к своим греческим корням, 
изучению греческого языка, о проведенной поиско-
вой краеведческой работе по сохранению богатых 
национальных традиций жителей нашего села.

Интересным было сообщение о литературных 
произведениях Василия Галла, которое подготови-
ла Валентина Чеграхчи, учитель-филолог школы. 
Дополнили восприятие слушателей встречи музы-
кальные заставки, подготовленные Светланой Ку-
муржи, худруком СДК. 

Порадовали своими литературными посвящени-
ями славному односельчанину поэтесса и исполни-
тельница авторских песен Светлана Башко, Василий 
Папазов и Леонид Патрича, с которым была установ-
лена скайп-связь. «Не найдется третьего человека 
среди живущих, после меня и Клавдии Васильевны, 
которые могут сказать, что лично были знакомы с Ва-
силием Галла. Мы были близкими родственниками. 
Василий Васильевич мне приходился родным дядей. 
Более грамотного, культурного, честного человека в 
жизни я не встречал. Я думаю, что мы, братья Па-

тричи, его не подвели, мы подхватили и продолжили 
развивать его поэтические традиции».

Евгения Бахчисарай, сельский голова, в своем 
выступлении благодарила организаторов меропри-
ятия за такую нужную, востребованную работу 
по популяризации моральных ценностей сельской 
громады и организацию такой масштабной встре-
чи, посвященной творчеству нашего славного зем-
ляка Василия Галлы. Она, в частности, сказала: «Не 
случайно говорят, что если о ком-то вспоминают 
добрым словом, то человек будет жить всегда. Бла-
годаря таким встречам поэт Василий Галла и его 
творчество будут жить. Хочу получить поддержку 
от всех присутствующих и со стороны громады жи-
телей села, Федерации греческих обществ Украины, 
чтобы имя нашего славного земляка увековечить, 
установив на доме Мемориальную доску».

Звучали на встрече также любимые Василием 
Васильевичем музыкальные произведения – роман-
сы и национальные мелодии в исполнении Ивана 
Григорьевича Галла, Юрия Галла, Сергея Савельеви-
ча Шамли – председателя Никольского районного 
общества греков. У каждого музыканта с собой ока-
зались музыкальные инструменты: баян, скрипка, 
бубен, гитара… Получился отличный инструмен-
тальный экспромт, прозвучали известные чарую-
щие, неповторимо красивые греческие мелодии. И 
все это в честь нашего славного, талантливого зем-
ляка – Василия Галла, который незримо присутство-
вал на мероприятии.

Все сошлись на одном: Василий Галла любим, 
уважаем не только в многочисленной и дружной 
семье, но и односельчанами. Его доброе имя –не-
забвенно.

Конечно же, посещение гостеприимного гре-
ческого дома не обошлось без щедрого застолья.

Полина АПОСТОЛОВА, 
директор  краеведческого музея 

Никольского района.
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Культура
«ОЛА ЭН АТУТА АКИРВА СТА МЭНА…» (Л.КІР’ЯКОВ)

ДНІ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я - 2019
19-21 листопада 2019 року на факультеті грецької філології та перекладу Ма-

ріупольського державного університету відбувся цикл тематичних заходів «Дні 
греків Приазов’я – 2019», який вже сьомий рік поспіль організовує кафедра грецької 
філології та перекладу спільно з Федерацією грецьких товариств України, Маріу-
польським товариством греків та за участі шкіл міста й регіону.  

Двісті сорок років тому греки переселилися 
з Криму і заснували в Приазов’ї м. Маріуполь і 
22 села. Незважаючи на труднощі, пов’язані з ви-
мушеним переселенням, греки зуміли зберегти 
свою культурну ідентичність, традиції, звичаї, а 
також розвинути й збагатити їх на новому міс-
ці, в нових умовах та в новому оточенні. Маю-
чи певні точки дотику із культурою материкової 
Греції, це цілком самостійна, особлива локальна 
культура, що сяє яскравими барвами в культур-
ній палітрі поліетнічної України.

Кожного року, замислюючись над програмою 
заходів, ми намагаємося зробити її цікавою й 
різноманітною, показати різні сторінки життя 
приазовських греків, поєднати минуле з сучас-
ним, розважальне з пізнавальним, красиве з ко-
рисним. І ми завжди радо приймаємо гостей, які 
відкликаються на наші пропозиції, а іноді й самі 
стають ініціаторами деяких заходів.

Для того, щоб бути греком, необов’язково 
ним народитися. До своєї «великої грецької ро-
дини» ми приймаємо всіх, кого цікавить історія, 
мова, література, фольклор, звичаї та традиції 
землі предків. Особлива увага приділяється шко-
лярам, адже їм через кілька років вирішувати, чи 
буде наш край, як зараз, багатонаціональним, 
багатоголосим, відомим своїми родзинками, або 
ж глобалізованим, уніфікованим, безликим.

Організаторів та гостей заходу привітали: 
ректор Маріупольського державного універси-
тету Костянтин  Балабанов, Генеральний Консул 
Грецької Республіки у місті Маріуполі пан Гріго-
ріос Тассіопулос, начальник управління «Секре-
таріат Ради» Маріупольської міської ради Юлія 
Стамбулжі, завідувач відділом освіти виконко-
му Федерації грецьких товариств України Олена 
Добра, Координатор з питань освіти Грецької 
Республіки у Маріуполі Яніс Мавроматис, го-
лова Маріупольського товариства греків Надія 
Чапні, завідувач кафедри грецької філології та 
перекладу Маріупольського державного універ-
ситету Юлія Жарікова. Доповідачі привітали 
присутніх з відкриттям Днів Греків Приазов’я та 
наголосили на важливості проведення подібних 
заходів, спрямованих на збереження та популя-
ризацію мови та культури однієї з національних 
меншин України. До того ж, в наші складні часи, 
коли розвиток цивілізації відбувається в техно-
кратичному напрямку, подібні заходи задають 
духовні орієнтири та нагадують людям про важ-
ливість зберігати людяність.

Перший день циклу заходів було присвячено 
100-річному ювілею від дня народження грець-
кого румейського поета й перекладача Леонтія 
Кір’якова. Леонтія Несторовича справедливо 
називають «лицарем румейської поезії», який 
плекав і боронив рідну мову, збагачував її ви-
ражальні засоби, адже мова – це основа культу-
ри, це душа кожного етносу, його найцінніший 
скарб, який дуже легко можна втратити, який 
може швидко асимілюватися й розчинитися в 
історії. Недаремно його слова стали епіграфом 
до цьогорічного циклу «Днів греків Приазов’я». 
Літературну вітальню «Незгасаючі світанки Ле-
онтія Кір’якова», присвячену творчій діяльності 
поета, підготували його односельці – директорка 
етнографічного музею смт Сартана Тетяна Бога-
диця та учні спеціалізованої школи №8 селища 
Сартана. Також вірші Леонтія Кір’якова – оригі-
нальні та переклади – виконали студенти кафе-
дри грецької філології та перекладу МДУ.

Другий день із циклу тематичних заходів був 
присвячений весільним традиціям приазов-
ських греків. На початку святкової програми 
студенти кафедри грецької філології та перекла-
ду розповіли про весільні обряди місцевих марі-
упольських греків. 

Зануритися в атмосферу традиційного весіл-
ля греків Приазов’я присутнім допомогла теа-
тральна постановка весільного обряду на румей-
ському діалекті «Дугкун ан ду агап» Народного 
аматорського колективу «Грецька театральна 

студія» селища Сартана під керівництвом 
Анатолія Корони. Це був яскравий спек-
такль на високому професійному рівні, 
і дуже тішить те, що велику частину ко-
лективу складає молодь. Цікаво було спо-
стерігати за реакцією глядачів. Хтось, ма-
буть, згадував своє весілля, хтось, мож-
ливо, порівнював сартанський обряд з 

обрядом свого села або з весіллям у самій 
Греції, а комусь пригадалися українські 
вечорниці… Але найбільше вразили діти. 
Вони, напевно, не розуміли повністю 
слів, але в їх очах був такий жвавий інтер-
ес і таке щире захоплення дійством, що це 
відчули, мабуть, і самі актори.

Третій день був присвячений танцям 
приазовських греків, які збереглися з 
давніх часів і досі танцюються у грець-
ких селах Донеччини. Студенти кафедри 
грецької філології та перекладу підготу-
вали цікаву розповідь про танці взагалі 
і про особливості танців місцевих греків, 
а також про традиційні костюми греків 

Приазов’я. Розповідь супроводжува-
лася традиційною музикою, піснями 
та танцями, проводилися паралелі з 
народними танцями Греції, які ви-
конали дівчата з колективу «Корес» 
факультету грецької філології та пе-
рекладу. 

«Хайтарма», «Бувданка» або «Бог-
данка», «Ярим-ава», «Дубурджа», 
«Джин-ава», «Ер аваси», «Агир ава-
си», «Трапезитка» або «Трапезітку», 
«Макріцавура», «Дупло хоро», «Чо-
бан-авси», «Джаван-ава», «Бойім-
одаман», «Трієтку» або «Траітка»… 
На сьогодні значна частина танців 
греків Приазов’я втрачена назавжди, 
оскільки довгий час ніхто не систе-
матизував та не вивчав їхній тан-
цювальний фольклор. Але, на щастя, у селах 
компактного проживання греків існують фоль-
клорні колективи, які вивчають, зберігають, роз-
вивають танцювальне мистецтво своїх предків, 
популяризують його не лише в своєму регіоні та 
в Україні, а й за кордоном. Завдяки відео з висту-
пів колективів «Сартанські самоцвіти» (смт Сар-
тана), «Білий птах» (смт Мангуш) та унікальним 
кадрам з особистого архіву Марії Гайтан (Сарта-

на) з ним змогли познайомитися й гості 
нашого заходу. Також вони почули ці-
каву історію появи ще одного популяр-
ного в нашому регіоні танцю, який не є 
місцевим (і навіть не є традиційним тан-
цем Греції, як багато хто вважає), але без 
нього не обходиться жодне свято. Це – 
«Сіртакі» з безсмертною музикою Мікіса 
Теодоракіса, що став популярним після 
виходу в 1964 р. фільму «Грек Зорба» і з 
того часу є візитівкою Греції. Ця хорео-
графічна композиція з безліччю варіацій 
також входить до репертуару багатьох 
приазовських танцювальних ансамблів. 

Назву майстер-класу з танців при-

азовських греків «Сыку, хорыпсы» було 
взято з популярної грецької пісні «Σήκω, 
χόρεψε συρτάκι». Гостям запропонува-
ли вивчити і станцювати такі танці, як 
«Хайтарма», «Богданка» та всім відомий 
танець «Сіртакі». Атмосфера була тепла 
і весела. На якийсь час усім здалося, що 
вони опинилися на якомусь весіллі або 
панаїрі в приазовському селі.

Завершуючи «Дні греків Приазов’я», 
всіх присутніх привітали наші давні 
партнери і друзі, Генеральний консул 
Грецької Республіки в Маріуполі Грігорі-
ос Тассіопулос, завідувач відділу освіти 
Федерації грецьких товариств України 

Олена Добра, голова Маріупольського товари-
ства греків Надія Чапні та завідувач кафедри 
грецької філології та перекладу Юлія Жаріко-
ва, які подякували організаторам та учасникам 
«Днів греків Приазов’я» за їх інтерес до минуло-
го своїх предків та висловили сподівання, що по-
дібні зустрічі продовжитимуться й наступного 
року.

Кафедра грецької філології 
та перекладу МДУ.
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Земляки

НАШ УЧИТЕЛЬ
Мы, ученики Бугасской средней школы вы-

пуска 1963-64 учебного года, хотим поздравить 
нашего горячо любимого и дорогого классного 
руководителя и учителя физики Чангли Федора 
Ивановича со славным и почетным 100-летним 
юбилеем и пожелать ему и его семье крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного затишья 
и всего самого наилучшего!

Федор Иванович - это Учитель по призванию, 
Учитель от Бога. С высоты прожитых нами лет 
мы всегда восхищались его неутомимым трудом 
и любовью к своей профессии по воспитанию 
нашего поколения, умению привить нам любовь 
к знаниям, к познанию жизни.

Федор Иванович всегда стремился, чтобы 
наш класс был самым лучшим в школе по успе-
ваемости, по примерному поведению, по до-
стижению самых высоких показателей в работе 
ученической производственной бригады, тог-
да существовавшей в нашей школе. Всю нашу 
жизнь он служит нам примером. Мы стараемся 
воспитывать наших детей (а теперь и внуков, и 
правнуков) по тем традициям, которые заложил 
в нас Федор Иванович.

Федор Иванович проработал в системе на-
родного образования более 50 лет, является его 
отличником и ветераном труда. Вместе со своей 
супругой Варварой Кузьминичной (к сожале-
нию, безвременно ушедшей в мир иной) воспи-
тали и выпустили в жизнь не одно поколение бу-
гасских учеников. Кстати, Варвара Кузьминична 
была нашей первой учительницей начальных 
классов с 1 по 4 класс. Федор Иванович с Вар-
варой Кузьминичной составили цвет нашей ин-
теллигенции. Низкий Вам поклон за Ваш труд. 
Вы впитали в нас любовь к знаниям, выработали 
в нас активную жизненную позицию. Благодаря 
Вам мы стали такими, какими мы есть сейчас.

С глубоким уважением, с любовью и благо-
дарностью Ваши ученики согласно школьному 
журналу: Берестовой Ким, Далбуз Людмила, 
Декерменджи Мария, Декерменджи Валентина, 
Куркурина Евдокия, Калус Иван, Кундель Со-
фия, Колле Спиридон, Костыльная Екатерина, 
Менглебей Евдокия, Маранды Надежда, Сарбаш 
Миля, Чубарь Анна, Чангли Надежда, Чангли 
Людмила, Федоров Андрей, Хара Евгения, Хад-
жинов Дмитрий, Шайтан Вера, Яманко Мария, 

Янополо Елена, Янополо Анастасия, Янополо 
Вера.

ОТ ЮБИЛЕЕВ НИКУДА НЕ СКРЫТЬСЯ
Сегодня я хочу рассказать о семье ува-

жаемых, заслуженных ветеранов, о наших 
земляках, ялтинских греках, о трудной, но 
счастливой жизни, которая выпала на их 
долю.

К  Анатолию Викторовичу и Доре Ильинич-
не Тодуровым мы приехали вместе с председа-
телем греческого общества пгт Ялта Василисой 
Ильиничной Чих. Это – потомственная грече-
ская и уважаемая в Ялте семья. 25 октября Дора 
Ильинична отметила свое 85-летие. А 30 октя-
бря они встретили 65-летний юбилей совмест-
ной жизни.

«Оглядываясь назад, понимаю, - говорит 
Дора Ильинична, - были голодные, холодные 
годы, была война. Они оставили в памяти свой 
неизгладимый след. Но главное – это наша лю-
бовь друг к другу. Сейчас я смело могу сказать: 
самый большой подарок, который мне препод-
несла судьба, - это мой Толя».

Дора Ильинична родилась в большой кре-
стьянской семье. Родители постоянно были на 
работе. Отец работал трактористом, мама – в 
поле, на току, а зимой – на ферме.

«У мамы была масса хлопот по хозяйству, - 
вспоминает Дора Ильинична. – По вечерам что-
то шила, перешивала. Шила мне платья, а папе – 
рубашку, для дома – наволочки. Папа был до-
брым, тихим. Он очень любил маму. А я смотре-
ла на них и мечтала: хочу, чтобы мой муж тоже 
меня поддерживал, чтобы так влюбленно и с 
восхищением смотрел на меня, как папа смотрел 
на маму. 

Родители были на работе, а мы с братьями 
оставались дома: сами познавали, что хорошо, 
что плохо, учились чистить картошку, чтобы по-
мочь маме, варили борщ. Нас никто не учил, ва-
рили, как подсказывала интуиция. Родители нас 
любили, но работа отнимала у них много сил и 
времени. Я окончила первый класс, и началась 
война, отобрав у нас наше детство».

8 октября 1941 г. на улицах Ялты появились 
румынские солдаты, которые облюбовали дома 
для постоя. В конюшнях размещали лошадей, 
во дворах – фургоны, в садах – артиллерию. И в 
доме, где жила семья Доры, поселились румын-
ские солдаты. Оккупационные власти оставили 
нетронутой колхозную систему. Зверств со сто-
роны оккупационных властей не было, но насе-
ление было предупреждено, что, в случае напа-
дения или убийства румына или немца, староста 
должен будет выставить 50 жителей для расстре-
ла без суда и следствия. К великому счастью, в 
Ялте этого не случилось. 

10 сентября 1943 года Ялта была освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков. Вскоре от-
крыли школу, Дора Ильинична пошла учиться. 

1946-1947г.г. были голодными годами, годами 
борьбы за выживание. В 1951 году, окончив 7 
классов, Дора поступила в Мариупольское учи-
лище бухгалтеров. После окончания училища 
пошла на работу в Ялтинский кирпичный завод. 
В то время директором кирпичного завода был 
Глушков Виктор Гаврилович. Фронтовик, тан-
кист, на гимнастерке сияли два Ордена Славы 
І-ІІ степеней, Орден Красной Звезды. Побесе-
довав с молодым специалистом, он предложил 
сначала поработать учетчицей, а через год по-
обещал перевести в бухгалтерию. Виктор Гав-
рилович познакомил ее с рабочим коллективом. 
В этом коллективе работала большая дружная 
семья Тодуровых вместе с отцом, так можно 
сказать – династия. И здесь встретила она свою 
первую и единственную любовь – сына Тодуро-
вых – Анатолия. 

«Как он влюбленно глядел на меня и восхи-
щался моей улыбкой, - рассказывала Дора Ильи-
нична. – Его призвали в армию. Вернувшись из 
армии, Анатолий спросил у меня: хочу ли я быть 
его женой. Он сделал это так, как представляют 
себе девочки в своих грезах: красиво, ярко, ро-
мантично, нежно! Я сказала: очень хочу. Он на 
радостях побежал, достал цветы и подарил мне. 
И мы поженились 30 октября 1954 года. Прожи-
вали сначала у родителей. Через три года мы по-
строили дом и перешли в него».

У Тодуровых родились двое прекрасных до-

черей: Полина и Наташа. Сейчас в их семье 3 
внука и 5 правнуков.

На кирпичном заводе Дора Ильинична про-
работала до 1965 года. Затем она поступила на 
работу в Ялтинскую больницу бухгалтером-кас-
сиром, где проработала 26 лет, затем ушла на за-
служенный отдых.

На прощание Дора Ильинична поделилась 
секретом, как она сумела пронести любовь к 
единственному мужчине через всю свою жизнь. 
«У меня секретов нет, - сказала она. – Просто по-
лучилось так, что люблю я только Толю. 65 лет 
мы живем вместе. Будучи уверенной  в его люб-
ви ко мне, я была уверенной в себе. А ведь, если 
женщину не любят, она становиться несчастли-
вой. Без любви возникают ссоры, а мы с Толей 
никогда не ссорились. Рядом с ним мне легко, и я 
ничего не боюсь».

Уважаемые Анатолий Викторович и 
Дора Ильинична! Поздравляем вас с 65-ле-
тием совместной жизни. Дай вам  Бог, 
чтобы у вас было еще много светлых дней 
и счастливых лет. Желаем вам и вашей 
семье счастья, мира, крепкого здоровья, 
тепла на долгие годы. С юбилеем!

В.П. КУКУЦ, 
председатель ветеранской 

организации пгт Ялта.
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Книжный мир

НЕПОНЯТЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ И НЕОЦЕНЕННЫЕ УТРАТЫ…
ГРЕЧЕСКОГО НАРОДА В СТРАНЕ ПОБЕДИВШЕГО 

СТАЛИНИЗМА И В НАШИ ДНИ…
(Впечатления от прочтения 

книги М. Пирго, Е.Узбек, и П. Мазура
 «Среди непонятых стремлений 

и неоцененных утрат») 

Летом 2019 года мне  в Одессу прислали из 
Харькова увесистую посылку с книгами. Это 
были три экземпляра  2-х томника докумен-
тально-популярного издания «Среди непонятых 
стремлений и неоцененных утрат» авторства 
Марии Дмитриевны Пирго, Елены Андреевны 
Узбек  и Павла Ивановича Мазура – резуль-
тат десятилетней работы единомышленников.  
Книга впечатляет безукоризненным дизайном, 
внушительными размерами (около 500 страниц 
в каждом томе), тщательностью исполнения и 
отсутствием опечаток, что совсем не характерно 
для многих книжных изданий в наши дни. Ис-
следовательский проект был поддержан Фондом 
Г.Левентиса, большой  многолетний интерес к 
данному исследованию проявило Посольство 
Греции в Украине, что явилось огромным стиму-
лом для авторов.  Книга издана при финансовой 
поддержке гражданина Греции Димитриса Бако-
ласа в Харькове в 2019 году, за что, естественно, 
авторы книги ему бесконечно благодарны. Инте-
ресно, что из трех авторов – две гречанки, Елена 
из Харькова и Мария из Славянска, не жили в 
тот период, а вот Павел Мазур – украинец, ис-
следователь, живущий в Мариуполе – современ-
ник эпохи, которой и посвящена работа. 

Авторским коллективом были подняты и 
проработаны огромные пласты документальных 
свидетельств, большинство которых никогда не 
публиковались ранее. Материалы были полу-
чены из архивов, библиотек и музеев Украины, 
России, Греции, в фондах которых авторами ве-
лась многолетняя работа.  Но эта книга не по-
лучилась бы такой полной и достоверной, если 
бы в ней не приняли участия многочисленные 
исследователи, отдавшие большую часть своей 
жизни делу изучения эллинизации в СССР. 

Авторы приводят слова благодарности по-
томкам людей, волею судеб участвовавших в 
процессе эллинизации, присылавших сохранив-
шиеся документы из семейных архивов. В книге 
(название которой – это строки малоизвестно-
го  стихотворения Георгия Костоправа) авторам 
удалось воссоздать правдивую и многозвучную 
атмосферу того времени, времени страшного, 
неотвратимого приближающимся разгулом ре-
прессий конца 1930-х годов и закономерным 
концом эллинизации, и в то же время, вселяю-
щего надежду на приближение светлого комму-
нистического завтра, в чем были уверены боль-
шинство героев этой книги. 

В августе 2019 года в газете «День» уже была 
опубликована статья Николая Чеботаева «Грець-
ка операція НКВС 1937-1938 р.: до і після», в 
которой книге был дан положительный отзыв, 
и четко прозвучала не только должная оценка 
произошедшего в тот период, но и был коротко 
проанализирован процесс эллинизации в наши 
дни – в период с момента получения Украиной 
независимости. Я солидарна с Н.Чеботаевым, 
назвавшим братьев Яли и их соратников по 
благородному делу эллинизации Мариуполь-
щины,  – ее рыцарями, а документы, найденные 
авторами и собранные в книге, –  уникальным 
памятником украинской эллинизации. Отдавая 
дань этой публикации, мне бы хотелось обра-
тить внимание греков Украины, то есть внуков 
и правнуков героев данного издания, на другие 
моменты.

В предисловии к 1-му тому книги ее созда-
тели пишут: «Авторы хотели бы найти прав-
дивые ответы на вопросы о процессах и людях 
1920-х –1930-х годов, составивших греческую 
среду на территории прежних Мариупольско-
го и Сталинского округов. Потому что именно 
к этому историческому периоду относятся две 
гуманитарные катастрофы греков, последствия 
которых не были и не будут преодолены. Они 
привели к уничтожению носителей националь-
но-культурной идентичности».    

Внимательно прочитав оба тома, проанали-
зировав прочитанное, я полностью согласна с 

их выводами, как бы ни хотелось всем нам се-
годня верить в обратное. А поскольку эллини-
зация проходила одновременно в 20-30-х годах 
ХХ века не только в Приазовье, но и в Крыму, 
на Кавказе, в Одессе, Ростове и в Краснодарском 
крае, то есть в местах компактного проживания 
греков, то проходила она примерно одинаково, 
хотя в каждом регионе были свои проблемы, 
связанные с наличием местных диалектов и осо-
бенностями преподавания греческого языка. В 
этом – еще одна ценность этой книги – на при-
мере Мариупольщины и Сталинщины (сегодня – 
Донецкого региона), авторами впервые глубо-
ко и последовательно исследована эллинизация 
советских греков в местах их компактного про-
живания; прослежены и проанализированы все 
доступные материалы и документы. И результат 
этого исследования, увы, не в пользу греков быв-
шего СССР и греков  Украины, в том числе. 

Благодаря этому изданию, одно мы знаем се-
годня точно, что греческая интеллигенция СССР 
общалась между собой. Они помогали друг дру-
гу, в Мариуполе работали редакторами, набор-
щиками и учителями греческого языка пред-
ставители Одессы, Ростова, Батуми и Сухуми, 
а еще делились опытом, печатали свои статьи и 
переводы, рассказы для детей и стихотворения в 
греческой прессе Донбасса. 

Первый том посвящен полностью проблемам 
возникновения эллинизации Приазовья на при-
мере жизни и работы двух известнейших элли-
нистов  – братьев Саввы и Федора Яли. Однако 
много ли мы с вами знаем о них, кроме дежурных 
фраз об этих выдающихся личностях? В первом 
томе книги внимательнейшим образом (на при-
мере имеющихся документов) авторы исследуют 
колоссальный материал, позволяющий не толь-
ко увидеть, но и осознать те титанические уси-
лия, приложенные братьями, особенно Саввой, 
который, по своей должности, будучи председа-
телем греческой секции Центральной комиссии 
в делах нацменьшинств при ВУЦИК, непосред-
ственно занимался внедрением и проведени-
ем эллинизации. Мы читаем постановления и 
письма, к которым Савва Яли был причастен, 
как автор, и которые от него совсем не зависели, 
чувствуем, как из года в год напряжение проис-
ходящего тогда растет. Особенно это очевидно 
для нас, сегодняшних – ведь мы уже знаем, что 
было в 1920, 24, 31, 36 и, особенно, – в 1937-
38  году. Прослеживая жизнь братьев из года в 
год, мы видим, как постепенно эту внутреннюю 
тревогу начинают ощущать и сами братья Яли, 
и члены их семьи. В книге приведены фрагмен-
ты писем и воспоминания друзей. Но, к чести 
братьев, их усилия по эллинизации, несмотря 
на приближающееся неотвратимое, становятся 
только крепче. Даже находясь под арестом (тут 

авторы книги обошлись без сцен пыток и изде-
вательств, что совсем не убавило ужаса от про-
исходящего), братья Яли прекрасно понимали, 
что, несмотря на все  их усилия, наступил крах 
национального возрождения греков, что далее – 
только точка невозврата.  

Второй том книги  через призму документов 
Мариупольского педагогического техникума, га-
зеты «ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ» и журнала «Πιονέρος», 
Донецкого областного издательства, Мариуполь-
ской греческой типографии, а также биографий 
и судеб людей, в них учившихся, преподавав-
ших, переводивших, работавших, писавших, пе-
чатавших и игравших в Мариупольском грече-
ском театре, прослежен непосредственный ход 
украинской эллинизации на местах. Как и в 1-м 
томе, здесь применен прием «поперечного раз-
реза», через внутренние переживания и события 
в жизни ее героев.            

Обычно для изучения какой-то гуманитар-
ной проблемы, связанной с жизнью греков, ис-
следователи приводят постановления партии и 
правительства, архивные дела греков, рассма-
тривают факты биографии конкретных людей, 
сохранившиеся фото и, в результате этого, де-
лают определенные выводы. Назовем это описа-
тельным способом. Авторы книги пошли другим 
путем, они сумели показать жизнь наших пред-
шественников «в разрезе», через внутренний 
драматизм происходившего, как бы изнутри – 
через призму личных обращений в газету и по-
каза событийного ряда, отраженного в грече-
ской прессе того времени. И этот прием много-
кратно усиливает впечатление, когда по годам, 
начиная с 1930  года, мы читаем из номера в но-
мер заголовки «ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ» и «Πιονέρος», 
выходивших в те годы в Мариуполе. Газета пе-
стрит знакомыми фамилиями – как будто не 
пролетело столько десятков лет: юные собкоры 
рапортуют, советуются, переживают, объясня-
ют и соревнуются, и впечатление такое, что дело 
происходит в наши дни, настолько эти фамилии 
на слуху, как будто читаем репортаж о «Мега 
Юрты» или конгрессе ФГОУ. Я не буду перечис-
лять знакомые фамилии, чтобы не забыть нико-
го, но эти голоса – живые и звонкие и сегодня! 
И лично мне – непонятно сегодняшнее равно-
душие мариупольцев, мало интересующихся, о 
чем говорили и мечтали их бабушки и дедушки 
в свои 16, 30 или 40 лет. Насколько мне извест-
но, книгу прочитали считанные люди. Неужели 
она наступила –  точка невозврата?  Г. Костоправ 
оказался провидцем? Непонятые стремления и 
неоцененные утраты – это о нас, сегодняшних, о 
нашем отношении к своему прошлому? 

Елизавета КУЗЬМИНСКАЯ
(Полихрониди),

 Одесса, ноябрь 2019 г.
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Проєкт Ukraїner розповідає пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, 
людей, мистецтво та бізнес в Україні. Понад 200 волонтерів створюють історії, 
які показують інакшу Україну. Восени 2019 року Ukraїner завітав і до Ольвії, щоб 
розповісти світові про неповторний куточок античної Греції в Україні. 

Упродовж століть на залишках 
античного міста-держави Оль-
вії, що поблизу села Парутине на 
Причорномор’ї, проводили роз-
копки та вели наукову роботу ар-
хеологи та історики з усієї Європи. 
Та через проблеми з інфраструкту-
рою, транспортним сполученням 
ця частинка античної Греції в Укра-
їні довгий час лишалася поза ува-
гою туристів. Особливого значення 
Ольвія набула після анексії Криму: 
це найбільша цілісна пам’ятка ан-
тичності, яку можна відвідати і ці-
кавість до якої щороку зростає.

Національний історико-архео-
логічний заповідник «Ольвія» був 
заснований у 1926 році. Сьогодні 
заповідник складається з двох час-
тин: міста Ольвії з некрополем і те-
риторії сучасного острова Березань, 
що навпроти Чорноморської коси. 
Найближче   до заповідника велике 
місто — Миколаїв — за 40 км звідси.

На території заповідника діють: 
музей, де представлені знахідки з 
розкопок (понад 96 тис. експонатів) 
і лапідарій (музей каменю  — ред.), 
в якому зберігаються архітектурні 
деталі, надгробки, знаряддя праці, 
скульптури та плити з написами і 
текстами декретів. Заповідник має 
свої наукові фонди та бібліотеку. 
Основною частиною музею є екс-
позиція залишків античної архі-
тектури просто неба: понад півтора 
десятка ділянок. Розкопки однієї 
ділянки можуть тривати роками.

Заповідник покликаний охоро-
няти та зберігати пам’ятки та арте-
факти античної Ольвії, проводити 
ремонтні та музефікаційні роботи 
із відтворення зниклих елементів, 
зокрема кладок стін.

До кінця XVIII ст. городище на 
березі Бузького лиману не було офі-
ційно визнаною пам’яткою археоло-
гії. Лише наприкінці століття німець-
кий етнограф Петер Симон Палас 
спільно з російським письменником 
Павлом Сумарковим таки довели, 
що городище — це і є рештки анти-
чної Ольвії.

Першу точну карту міста склали у 50-х роках 
ХІХ ст. Тоді ж стартувала перша археологічна 
експедиція, що стало початком професійного 
дослідження Ольвії. Системні ж розкопки поча-
ли проводити на початку ХХ ст.

За радянських часів навколо пам’ятки актив-

но селилися колишні в’язні радянських тюрем, 
які невдовзі почали проводити власні «розкоп-
ки» та продавати за безцінь археологічні знахід-
ки, античну кераміку та стародавні монети.

Офіційні розкопки відновилися у 1970-і роки 
і тривають дотепер. Донедавна тут працювала 
виключно українська археологічна експедиція, а 
з 2016 року також працює велика група археоло-
гів із Польщі та Німеччини під егідою Інституту 
археології, який має виключне право на прове-
дення розкопок на території України.

СЕРГІЙ
Директор заповідника Сергій Шеін — місце-

вий мешканець. Роботу в заповіднику починав з 
посади інженера. Історик за фахом, він обожнює 
свою роботу, бере участь у розкопках, а його те-
плі спогади про це місце — з самого дитинства:

Я місцевий житель. Виріс тут, знаю кожен ка-
мінчик. Все дитинство провів на цій території, і 
як говорять, на животі проповз кожну стежку. 
Ми грали тут, росли. Це місце — улюблене.

Сергій продовжує активно дбати про рідні 
місця:

— Так склалось, що місце дитинства стало 
місцем роботи і місцем життя. Приємно, коли ти 
народився, живеш і працюєш в тому місці, яке 
ти любиш. Дуже гордий, що працюю тут зараз та 
можу не лише грати, як в дитинстві, а й докла-

дати зусилля для того, щоб все ж таки це місце 
процвітало. Тому що це — візитна карточка села, 
району і області.

Про свою роботу Сергій говорить, як про 
пригоду:

— Мені пощастило ходити стежками, де ко-
лись ходили греки і бував Геродот. Від цього стає 
приємно на душі.

Після того, як, поки що (будем надіятись, 
тимчасово) втрачений Херсонес, Ольвія залиша-
ється однією з найбільших пам’яток античного 
періоду в Україні на сьогодні.

Окрім Сергія та груп археологів, на території 
заповідника постійно мешкають лише представ-
ники тутешньої фауни:

— Крім змій, сколопендр, зайців та лисиць, 
тут сьогодні немає мешканців. Фауна досить 
таки широка, тому що ми забороняємо полюван-
ня. Тут себе дуже добре почувають лиси, зайці, 
навіть вовки заскакують вночі.

Щорічна археологічна експедиція розпочина-
ється тут наприкінці червня — на початку липня. 
У спеціально зведених будиночках живуть керів-
ники експедицій. Студенти ж, що приїздять на роз-
копки як на практику, живуть у наметовому міс-
течку в Заячій балці, в південній частині городища.

ІСТОРІЯ ОЛЬВІЇ
Сергій Шеін, як ніхто інший, усвідомлює уні-

кальність Ольвії й території навколо городища:

— Ця територія унікальна тим, що на її зем-
лях не було осілого населення — як до приходу 
греків, так і після них. Вона наче була підготов-
лена саме для античних колоній: ніхто її не чіпав 
до VI століття до н. е. і майже не було осілого 
населення після IV століття н. е. Чиста антична 
територія.

Місто-республіка Ольвія була заснована в VI 
ст. до н.е. вихідцями з давньогрецького міста Мі-
лет. Про владу в Ольвії почали думати вже в V ст. 
до н. е., про що свідчить поява найпершого дер-
жавного документа Ольвії — почесного декрету, 
який був вирізьблений на камені.

Вся влада в місті фактично належала великим 
рабовласникам. Рабів торговці отримували в об-
мін на ремісничу продукцію. Відтак раби надхо-
дили до Ольвії так само, як, скажімо, хліб, худо-
ба, риба чи вовна.

Антична Ольвія була багатою на майстрів: 
гончарів, каменярів, майстрів по дереву. Чимало 
виробів ольвійські купці продавали у державах 
грецької метрополії, де натомість купували без-
ліч інших речей — від смачного вина та олії до 
прикрас та творів мистецтва.

Завдяки торгівлі Ольвія підтримувала зв’язки 
з такими великими містами, як Афіни, Коринф, 
Александрія і навіть містами Малої Азії (сучас-
на Туреччина). Через свою активну торгівель-
ну діяльність Ольвія навіть входила до Першо-
го Афінського морського союзу. Для зручності 
торгівлі Ольвія випускала свої монети у вигляді 

дельфінів — здебільшого 
мідні і срібні, рідше — зо-
лоті.

Ольвія є цікавою для 
історичної науки не лише 
зараз, вона була такою 
ще в далекі античні часи. 
Найкращим підтвер-
дженням цьому служать 
відвідини Ольвії відомим 
грецьким істориком Ге-
родотом у V ст. до н. е.

Цікаво, що в III ст. 
до н. е. місто намагався 
взяти в облогу один із 
полководців Александра 
Македонського, Зопіріон. 
Загалом місто часто під-
давалося набігам варва-
рів, влада змінювалася, 
а в 48 році до н. е. гети 
на чолі з царем Буребіс-
тою взагалі захопили і 
зруйнували місто. Після 
відновлення його площа 
зменшилась втричі, влада 
перейшла до скіфів, але 
набіги варварів не при-
пинились.

У II ст. н. е. на прохан-
ня Ольвії в місто увійшов 
римський гарнізон, який 
побудував на її території 
цитадель:

— В Ольвії знаходив-
ся лише невеликий рим-
ський гарнізон, але на 
той час авторитет Рим-
ської імперії був дуже ве-
ликий, тому перебування 
навіть невеличкого вій-
ська в певному місті вже 
заставляло задуматись 
навіть самих затятих вар-
варських полководців. 
Досить довгий час Рим 
відіграв дуже позитивну 
роль в збереженні саме 
Ольвії і в неможливості її 
знищення.

У ІІІ ст. через вну-
трішні проблеми рим-
ляни мусили покинути 
місто і Ольвія знову ста-
ла доступною для набігів 
варварських племен. Не-
забаром гети зруйнували 
цитадель, а на початку IV 
ст. напади гунів призвели 
до остаточного знищення 

Ольвії.

СТАРОДАВНЄ МІСТО
Після занепаду Ольвії територія залишалась 

незаселеною протягом 14 століть. До середини 
ХІХ століття античне місто буквально розби-
ралось по  камінчику, в першу чергу місцевими 
мешканцями. Так, османи, які встигли пожити 
на цій території, розібрали переважну кількість 
наземних будівель і навіть побудували з анти-
чного каменю  фортецю Ачі-Кале, тобто майбут-
ній Очаків:

— Жителі Ольвії, починаючи ще з кінця ХVІІІ — 
початку XIX століття, будували свої будинки та-
кож із залишків наземних споруд Ольвії, тому 
що навіщо ламати голову, де взяти будівельний 
матеріал, якщо поряд каміння хоч відбавляй. За-
раз навіть якщо проводяться ремонти в старих 
будинках, обов’язково в стіні — або ж залишки 
олтаря ольвійського, або архітектурної деталі 
якоїсь, обов’язково це. Жодного будинку нема 
без якогось артефакта саме ольвійського.

Уявіть собі місто, де площі та головні вулиці 
були вимощені кам’яними плитами, на яких кра-
сувались статуї грецьких героїв та богів. Місто, 
де в скульптурах з каменю оживали портрети 
видатних містян, а мармурові плити промовля-
ли до вас декретами місцевої влади.
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Аби зрозуміти весь той педантизм, який був 
втілений в просторі античного міста, варто зга-
дати, що Ольвія була спроектована за системою 
грецького архітектора Гіпподама, який спроек-
тував також Александрію. Міське планування 
тут неначе засновувалося на якомусь тактильно-
му відчутті, коли все має бути на своєму місці.

У центрі міста розташовувалась головна пло-
ща — агора. Тут збиралася дуже різна публіка: 
від звичайних містян і  торговців до місцевих 
поетів, музик і філософів. Посеред площі роз-
ташовувалась велика будівля, в якій купецькі 
зібрання чергувались з культовими обрядами. 
Головна площа міста межувала з центральним 
кварталом, вулички якого охоплювали два го-
ловні ринки, театр,  гімназію, суд та парламент. 
Щасливчики, що мешкали поблизу центральної 
частини міста, могли вирішувати усі свої справи 
фактично на відстані лічених кроків.

На окрему згадку заслуговує ставлення жите-
лів Ольвії до власних святинь. Неподалік голов-
ної площі знаходилася священна територія — те-
менос, яка включала храми Зевса та Аполлона 
Дельфінія, а також центральний алтар. Щоб зро-
зуміти цінність цих споруд, достатньо  дізнатись 
про дії місцевих мешканців під час набігів.

— Храм Зевса та храм Аполлона Дельфінія, 
покровителя Ольвії, були розібрані самими жи-
телями Ольвії під час одного із набігів кочових 
племен задля того, щоб варвари не осквернили 
священні місця.

Центральний вівтар був чи не найціннішою 
культовою пам’яткою міста, тому, коли очікував-
ся черговий набіг варварів, мешканці Ольвії за-
сипали його землею. Тож під час археологічних 
розкопок вівтар виявили практично не ушко-
дженим. Таким чином Ольвії вдалося вберегти 
власні святині та зробити їх частинкою історії.

Ольвійські вулиці були прямими і перпен-
дикулярними одна одній, орієнтованими пере-
важно із заходу на схід. Місто було розділене на 
квартали, у кожному з яких було десять подвір’їв. 
Всі громадські будівлі так само, як і міські площі 
та ринки, дорівнювали за розміром житловим 
кварталам (100×40 м). Громадські та житлові бу-
дівлі зазвичай зводили з каменю, а дах вкривали 
надійною черепицею. В проходах між квартала-
ми були облаштовані траншеї для каналізації, 
перекриті плитами.

— В Ольвії існувала система каналізації з від-
водом каналізаційних стоків за межі міста. В ті 
часи відходи виливались не в річку, як у нас за-
раз, або коли каналізація тече поряд із гуляючи-
ми дітьми. Все ж таки в Ольвії такого не було.

Антична Ольвія була оточена міцними му-
рами й оборонними вежами і це вплинуло на 
вигляд міста. Цікавий факт: багатий місцевий 
купець Протоген давав кошти на побудову фор-
течних мурів навколо міста, аби хоч якось захис-
тити Ольвію від варварських набігів. За цей вчи-
нок в його честь був встановлений мармуровий 
декрет (плита з текстом. — ред.):

— Більша частина античної Ольвії являла 
собою мережу щільних кварталів з вузькими 
провулками. Враховуючи те, що територія міста 
була обнесена оборонними стінами, територію 
Ольвії вже неможливо було розширити. Саме 
тому мешканці старались забудовувати як мож-
на щільніше ту територію, яка вже була захище-
на.

Зважаючи на обмежену площу домівок, міс-
цева знать вдавалася до будівництва двоповерхо-
вих будиночків. Оселі найзаможніших власників 
зазвичай прикрашались фресками, мозаїками та 
колонами. В їхніх домівках красувалися терако-
тові карнизи, єгипетські рідкісні вази з алебастру 
та ювелірні прикраси з Коринфу. З самих Афін 
до Ольвії привозили скульптури, архітектурні 
деталі та кераміку з чорнофігурним вазописом.

Не можна оминути увагою також південну 
частину міста, де фактично і зародилось міське 
життя. Ця частина Ольвії славилась крутими 
схилами та потужним портом, який давав змогу 
активно займатися торгівлею:

— Майже кожен клаптик цієї землі був забу-
дований, навіть круті схили. Коли рівень моря, 

а відповідно і лиману, піднімався, територія по-
чала підтоплюватися, земля почала опадати в 
річку. Жителі Ольвії почали якимсь чином укрі-
плювати свої будинки великими стінами, які по 
факту служили утримувачами тамтешніх будин-
ків. Тому майже кожен тутешній будиночок — 
така невеличка фортеця.

Незважаючи на всі зусилля, природа дикту-
вала свої умови, і коли рівень моря суттєво під-
нявся, ця частина міста разом із великим портом 
та всім узбережжям поступово опинилася під 
водою. Сьогодні під водою знаходиться близько 
300–400 м античної території Ольвії. Наразі під-
водні розкопки проводити практично неможли-
во через велику течію та мул, які вже наступного 
дня зводять нанівець усі зусилля.

Щоб нормально провести підводні дослі-
дження – треба зробити дамбу, осушити цю те-
риторію і потім вже проводити розкопки. Ну, 
звичайно, це все утопія.

— Чим унікальна найпівденніша частина 
Ольвії? Тим, що тут зародилося життя в анти-
чному місті, і тут, як стверджують вчені, воно 
і завершилося. В VI ст. до н. е. на цій території 
були споруджені землянки перших колоністів і в 
IV ст. н.е. тут, на цьому місці, жили вже останні 
мешканці Ольвії.

ТУРИЗМ
За рік кількість відвідувачів заповідника 

сягає близько 10 тисяч, і його працівники   не 
втрачають надію, що це місце стане куди більш 
популярним та знаним. За радянських часів та 
й більшу частину періоду  незалежної України 
територія Ольвії позиціонувалася виключно як 
науковий об’єкт, жодних серйозних спроб про-
сувати заповідник в туристичному плані, на 
жаль, не було.

— Раніше ніхто не проводив подій, які б ви-

світлювали цей заповід-
ник як туристичний еле-
мент в системі туризму 
України. Зараз ми нама-
гаємось трошки змінити 
цей підхід, тобто поряд з 
наукою спробуємо при-
класти зусилля саме для 
розвитку туризму, тому 
що туризм — це гроші, а 
гроші — це розвиток цієї 
установи.

Незважаючи на про-
блеми зі шляхами та 
під’їздами до заповідни-
ка, за останні три-чотири 
роки інтерес туристів до 
Ольвії все ж таки збіль-
шився.

— Я завжди собі по-
вторюю: якщо пам’ятник 
цікавий, до нього й пішки 

захочеться прийти. Ми хочемо зробити посту-
пово, щоб так було і з Ольвією.

Сергій Шеін сподівається, що керівництво 
району та області все ж таки зрозуміє важли-
вість туристичної цінності Ольвії та допоможе в 
її промоції.

Я чекаю, коли Ольвія буде мати значення 
справжньої місцевої перлини. Але треба ще від-
шліфувати камінь, щоб він мав якусь ціну. Не 
кожна область може похвастатись тим, що ви-
значна частинка Греції знаходиться на її терито-
рії. Це наша історія і це наше майбутнє.

Сергій згадує, як Ольвію відвідували туристи 
з Греції:

— Вони ледь не цілували тут каміння. Ми 
були дуже здивовані тим, настільки поважно 
люди ставляться до своєї культури, до своєї іс-
торії.

За словами директора, відвідувати заповід-
ник краще всього навесні. Тут можливі не лише 
організовані екскурсії, а й зелений туризм та сі-
мейний відпочинок:

—Найкращий час для відпочинку — це кві-
тень, травень. В цей час буяють всі аромати по-
льових квітів та степових трав. Тут можна гли-
боко вдихнути повітря і відчути запах степу. 
Шматочок Ольвії — це шматочок такого собі 
біологічного клондайку.
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Наша история

ТРАДИЦИИ 
НА ОЩУПЬ И НА ВКУС
 В Музее истории и этнографии греков Приазовья вам не только расскажут о жизни 

предков, но и накормят национальными блюдами
Редко в музеях можно подержать в 

руках экспонаты. В сартанском музее 
же это не запрещено – каждому дают 
возможность прикоснуться к истории. 
О том, чем увлекательна поездка в 
данный музей, расскажет журналистка 
газеты «Приазовский рабочий» Элина 
Прокопчук.

Вы когда-нибудь бывали в  греческом доме? 
Пробовали шмуш и чебуреки? Слушали хайтарму, 
растянувшись на старенькой софе?  Каждая деталь 
здесь напоминает о многовековой истории, каж-
дая мелочь отсылает туда – к олимпийским богам, 
ласковому морю, виноградникам и оливковым де-
ревьям.

Если вам вдруг еще не посчастливилось про-
чувствовать весь греческий колорит, гостеприим-
ство и особый, ни с чем не сравнимый уклад гре-
ческо-украинской жизни, приезжайте в Сартану. 
А главное – загляните в Музей истории и этногра-
фии греков Приазовья. Здесь вы и сами ощутите 
сопричастность к большому народу, его давним 
легендам и традициям. И, как говорится, καλώς 
όρισατε, или добро пожаловать!

32 года – и вся история       
                     
Один из самых больших греческих центров в 

Приазовье – поселок Сартана. Старшее поколе-
ние здесь еще говорит по-гречески, в семьях гото-
вят традиционные блюда, знают песни и стихи на 
языке румеев. Собрать воедино произведения ис-
кусства, старинные артефакты и предметы быта, 
которыми пользовались греки, решил сартанец 
Иван Папуш. В 1987-м он основал Музей истории 
и этнографии греков Приазовья. За 32 года его кол-
лекция пополнилась, залы расширились, а в музее 
успело побывать не одно поколение мариупольцев.

Нынешний руководитель сартанского музея 
Татьяна Богадица рассказывает: «Иван Папуш был 
директором музыкального училища, а  когда вы-
шел на пенсию, решил основать музей. Что-то брал 
из своего дома, что-то приносили люди. Помню, 
он рассказывал: «Везу на бричке экспонаты, а надо 
мной смеются – мол, хлам только собираешь». Но 
со временем музей заработал на полную – здесь на-
чали трудиться научные сотрудники, которые со-
бирали материалы, издавали книги и пополняли 
коллекцию. Вместе с Иваном Папушем экспонаты 
собирал и Леонтий Кирьяков – известный сартан-
ский поэт, в честь которого сегодня назван посел-
ковый парк.»

Татьяна Богадица отмечает: музей очень важен 
для сартанцев. Традиции своих предков они бе-
режно хранят.

Читаем стихи, исполняем песни

Чтобы попробовать местные блюда и познако-
миться с греческой культурой, в музей приезжают 
гости со всей Украины.  «Когда приходят группы на 
экскурсию, мы готовим пирог, приходят и актеры, 
которые разыгрывают сценки из греческой жизни. 
Я надеваю свой национальный костюм, пою наши 
песни», – говорит Татьяна Богадица.

В музее побывали жители разных городов, с 
визитом приезжали президенты Украины, Греции, 
Кипра, заглядывали делегации из разных стран. 
Давайте узнаем и мы, чем может удивить грече-
ский музей.

Начинаем экскурсию с первого зала – кабине-
та Ивана Папуша, основателя музея. Здесь можно 
больше узнать о его жизни и творческом пути.

Следующая экспозиция знакомит с творче-
ством греков Приазовья. Даже если вы не имеете 
прямого отношения к греческой диаспоре, есть 
имена, которые мариупольцам знать нужно.  Геор-

гий Костоправ, Леонтий Кирьяков, Антон Шапур-
ма, Василий Бахтаров… Еще множество известных 
и интересных личностей. Когда-то греки в Приазо-
вье имели свою газету «Колективистис», организо-
вывали поэтические общества. До нашего времени 
сохранились сборники стихотворений греческих 
поэтов, переводы произведений украинских писа-
телей. Творческая жизнь кипела и развивалась до 
1937 года. Репрессии советской власти унесли мно-
жество жизней – и  греческой интеллигенции, и 
простых жителей Приазовья, единственной виной 
которых было греческое происхождение.  «В этом 
зале экспозиции посвящены искусству греков 
Приазовья. Мы рассказываем о писателях, музы-
кантах, художниках, греческом театре. Конечно, 
1937 год поставил точку в этом движении, после 
этого много лет греки боялись сказать о том, что 
они греки», – рассказывает Татьяна Богадица.

Рядом с изданиями греческих писателей стоят 
музыкальные инструменты, пластинки, вырезки 
из публикаций о художниках и музыкантах. «Вот, 
например, Георгий Сарбаш руководил оркестром 
в «Сартанских самоцветах», он в своем сборнике 
обобщил, как в разных селах играют хайтарму. А 
это Владимир Мазин – он одним из первых на-
учился играть на бузуке», – показывает Татьяна.

Рядом хранится первая пластинка сартанской 
певицы, солистки «Сартанских самоцветов» Тама-
ры Кацы.

В каждом селе – свое ремесло

В своих экскурсиях музейные сотрудники ис-
пользуют театрализованные элементы. Возле кар-
ты, показывающей маршрут, который прошли 
греки из Крыма в Приазовье, собираются актеры.  
А Татьяна Богадица вспоминает историю одного 
из самых значительных событий в жизни греков. 
«Греки уходили из восьми городов и 66 населен-
ных пунктов в Крыму. Всего покинуло полуостров 
около 31 000 человек.  У них были подводы, но на 
них ехали только старики и  дети, все остальные 
шли пешком», – рассказывает она.

Удивительно, но эти подводы сохранились до 
сегодняшнего дня. Раритетным экспонатам уже 
более 200 лет, но ни одна деталь в них не заменя-
лась, все сохранилось в своем прежнем виде. «Мы 
обновляли экспозицию и нашли подводу у одного 
из жителей поселка. Сохранился и старинный до-
рожный сундук», – говорит Татьяна Богадица.

Все самое интересное ждет нас в зале этногра-
фии. Здесь каждый может представить, как жили и 
трудились греки в старину. Татьяна Богадица пока-
зывает традиционный костюм приазовских греча-
нок: «Это платье пастельных тонов, к нему – фар-
тучек и пояс. С распущенными волосами девушки 

тогда не ходили, они надевали 
головной убор – перифтар».

Когда сотрудники проводят 
экскурсии, обязательно выбира-
ют среди группы незамужнюю 
девушку, предлагают примерить 
перифтар – длинное полотно, 
которое обвязывается вокруг 
головы. Обычно его надевали 
тогда, когда девушка готови-
лась к свадьбе. Татьяна Богади-
ца рассказывает: «Я надеваю на 
девушку перифтар и пою песню. 
В ней говорится о  том, что не-
веста уходит от родной матери 
в чужой дом и должна почитать 
родителей своего мужа».

Пройдясь по залу, можно 
узнать, чем раньше занимались 
греки на наших землях. «В каж-
дом селе было свое ремесло. На-
пример, у нас в Сартане шили 
теплые зимние дубленки, в Чер-

малыке изготавливали посуду. 
Потом свозили все это на ярмар-

ки и обменивались товарами», – говорит Татьяна 
Богадица.

Женщины занимались ткачеством, изготавли-
вали ковры. В центре музейного зала стоит  ткац-
кий станок. Когда-то он был привычным атрибу-
том любого дома. Сохранилось немало вязаных, 
шерстяных ковров, которыми раньше украшали 
жилье. Их в музей отдают жители греческих сел.

Популярным было и гончарное дело.  До наших 
дней сохранились кувшины, в которых  греки дер-
жали масло, вино.  У каждого из  них – своя исто-
рия. Некоторые экспонаты находили случайно. «В 
одном из дворов обрабатывали землю, проехал 
трактор и зацепил доску. Открыли ее, а под ней 
оказалась яма для хранения зерна. В ней жители 
нашли два кувшина. Греческие кувшины были без 
росписи, с необожженным низом», – рассказывает 
Татьяна.

Вокруг – множество различных предметов 
быта. Держа в руках корытце, в котором месили 
тесто, деревянные миски, ручные весы, легко пред-
ставить себе будни обычной греческой семьи.

Центр жизни – софа

Эпицентром жизни в греческом доме была и 
остается софа. На ней спали, ели, играли, рожали 
детей. Традиционно софа занимала почти половину 
жилой комнаты. Ее покрывали ковром, раскладыва-
ли подушки. В центр ставили столик-трапез. В музее, 
чтобы воссоздать домашнюю атмосферу, на трапезе 
стоит несколько блюд. Это традиционная выпечка – 
весенние булочки в виде птиц, поминальные пироги.

Татьяна Богадица продолжает экскурсию: «Ря-
дом с софой стояла коляска. Вот сядет бабушка, 
начинает чистить шерсть и поет колыбельную. Ре-
бенок заснет, и можно идти заниматься делами по 
хозяйству». Старшие дети сами находили себе раз-
влечения – мальчики играли в шихе, девочки пле-
ли кукол. Поиграть в шихе попробовали и мы. Из 
мешочка с инициалами достаем игральный набор.  
Разнообразия игрушек тогда не было, поэтому 
играли косточками барашков. Каждый из игроков 
бросал свои кости и загадывал, что выпадет – жи-
вот, спина, левая или правая сторона. У кого боль-
ше совпадений, тот и забирает кости.  А вот девоч-
кам больше нравится мастер-класс по плетению 
кукол. Из клубочка пряжи делают туловища, руки 
и ноги. Перевязать ниточками – и кукла готова.

В музее проводят немало праздников, конкур-
сов, мастер-классов. Татьяна Богадица говорит: «Я 
очень люблю свою работу и заражаю ею всех во-
круг. Язык наш живет, и традиции – тоже. Их обя-
зательно нужно сохранить».

Элина ПРОКОПЧУК.
Фото http://pr.ua/news.php?new=

Традиционный кувшин. Как рассказывает Татьяна Богадица, 
раньше в такой посуде хранили масло или вино.



«Эллины Украины», 12 -я стр., ноябрь 2019 г.

 К родным истокам прикоснись

МОВА УРУМІВ НАДАЗОВ’Я
Мова урумів Надазов’я не має єдиної внормованої літературної форми. 

В різних селах урумська мова має певні відмінності, хоча можна зауважи-
ти говірки деяких сіл є подібними між собою. Тому вчені встановили пев-
ну систему для узагальнення цих розбіжностей і подібних рис в урумській 
мові Надазов’я. Ці відмінності називають діалектами, а відмінності всере-
дині діалектів – говірками. 

Ми використовуємо класифікацію надазовських урумських діалектів, 
яку запропонував видатний вчений-тюрколог Олександр Гаркавець. Він 
виділяє два діалекти: 1) кипчацький* і 2) огузький*, які в свою чергу ді-
ляться на говірки.  

До кипчацького діалекту входять такі говірки: 
1) кипчацько-половецькі і 
2) кипчацько-огузькі, а до огузького такі: 
3) огузько-кипчацькі і 
4) огузькі. Таким чином, загальна картина поділу урумської мови у 

Надазов’ї на діалекти і говори виглядає так: 

Діалекти Говори Села, де так розмовляють

1 кипчацький 1 кипчацько-
половецькі

Велика Новосілка, 
Старобешево, Мангуш

2 кипчацько-огузькі Старомлинівка, Богатир, 
Улакли;

2 огузький 3 огузько-кипчацькі Гранітне, Староласпа, 
Старогнатівка, Комар;

4 огузькі Маріуполь, Старий Крим

Наприклад, «урумська мова» кипчацьким діалектом – урум тыли, а 
огузьким діалектом – урум дыли. Дану абетку написано огузько-кипчаць-
кою говіркою огузького діалекту урумської мови Надазов’я, яка побутує у 
селі Старогнатівка Донецької області України. 

-------------------------------------------------------------------------
*Вони так називаються за тюркською назвою половців (кипчаки) і огу-

зів, що колись давним-давно кочували у наших степах і далеко на схід і 
південь від теперішньої України. До кипчацько-половецької підгрупи 
кипчацької групи мов вчені відносять караїмську, карачаєво-балкарську, 
кримськотатарську, кримчацьку, кумицьку і урумську (надазовську). 
Огузькими вважають туркменську, азербайджанську, турецьку, південний 
діалект кримськотатарської, урумську (понтійську), огузькі діалекти нада-
зовської урумської, гагаузьку та інші. 

Кирикия ХАВАНА
Ӧґреныйик охумаа урумджас 

(Азав дэныз бойу йашайан урумнарын дыли) 

Кирікія ХАВАНА
Вчимося читати урумською 

(мовою надазовських греків)

Віршована абетка для дітей і дорослих
Урумська мова надазовських греків, говірка села Старогнатівка 

Донецької області, Україна
(огузьский діалект)

БАШ ЛАФЫ

Староигнатьевка – бÿйÿк кöй, тен йайилган Донецкын чöллерынчинэ. 
Бунда мен догдум, бундан, хуват алып, йашайим, бу йерлерчÿн, онун 
йисаннарынчун йазайим. 

Бизым тайфамызда öзÿ арамызда биз лафетыйик урумджас. 
Вахытлер дэгишильды. Чох ший унутулду. Унутлуй дыльмиз дэ. Бек 

сырйек алхмыз арасна шитлий ана дыльмиз. 
Чохтан дельды вахыт уйатмаа урумнарын джаннарны, хайтармаа олары 

öзÿ тамурларна, андырмаа ана дыльмизы. 
Хошулнус бизэ!

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Старогнатівка – велике село, що широко розкинулося серед донецьких 
степів. Тут я народилася, звідси набираючись силу, живу, про ці землі, її 
людей пишу. 

В нашій родині у своєму колі розмовляємо урумською. 
Часи змінилися. Багато чого є забутим. Забувається і наша мова. Дуже 

зрідка серед наших людей чути рідну мову. 
Давно настав час розбудити душі урумів, повернути їх до свого корін-

ня, нагадати рідну мову. 
Долучайтеся до нас! 

ЗАПРОПОНОВАНА УРУМСЬКА АБЕТКА

А а П п
Б б Р р
В в С с
Ґ ґ Т т
Г г У у
Д д Ӱ ӱ
Е е Ф ф
Ж ж Х х
Дж 
дж

Ц ц

З з Ч ч
И и Ш ш 
Й й Щ щ 
К к Ы ы 
Л л Ь ь 
М м Э э 
Н н Ю ю 
О о Я я
Ӧ ӧ

А а
яблуко грушу  люблю дуже
Алма, армут севейим бек.
посадити дерево треба
Отуртмаа дырек дерек.

яблуко  любить  їжак їсти
Алма севей тирпи йемее,
треба йому яблуко дати
Дерек она алма вермее.

алма             яблуко
армут           груша
дырек          дерево
тирпи           їжак

Б б
сокира потрібна батькові моєму  
Балта дерек бабама 
дрова  нарубати
Агачлары парламаа. 

сокиру  до рук (своїх) узяв (я) 
Балтайи эльме алдым, 
дрова нарубав (я)
Агачлары парладым.

балта            сокира
баба              батько
агачлар         дрова
эль                 рука

В в
Батьківщина (моя) Україна
Ветаным – Украйина. 
дуже добре тут мені
Бек ґӱзель бунда мана.

вишні дерева (на деревах) на багато
Вишнэ дыреклер сӱтнэ чох,
але на гору лізти не можна
Ама тэпее минмее чарйох.

Ветан              Батьківщина
Украйина       Україна
вишнэ             вишня
дырек              дерево
тэп                    верхівка
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Антон Шапурма 

весільний тост
ДУГКУНЧИДЪКУ

давайте піднімемо всі наші чарки
Ас скосум ол-мас та кафтия
за весільне наше  свято
Ас дугкунчидъку-мас т’ юрты!
наречений і наречена нехай мають здоров’я 
Гамброс ки ныф на эхны ия 
і літа многії нехай живуть  вони 
Ки хронс пула на зисны ’ты!

радість нехай мають вони таку 
Хара на эхны ’ты атытку –
щоб не мала (вона) краю і числа
На ми эш акра ки исап!
нехай буде життя їхнє в достатку
На эн ту зисму-тын бирлыдъку
і  з великим коханням
Ки ан ту мега ту агап!
за це давайте піднімемо чарки
Ста ’то ас скосум та кафтия,
ми  сьогодні всі ми весільні гості 
Мис симур ол-мас дугкунчидъ,
хороший наречений і наречена красуня
Калос гамброс ки ныф ханыя
нехай будуть завжди щасливі    
На инны панда-па вахтлыдъ!

хора Сартана, 1971

Василис Бахтарис

село моє
Хурию туком

щоб поїхати до міста не мав на кого залишити 
На дъайна с’ шиер, т’ иха с’ тына на финышка
дім мій і тебе старий мій Бугас
Ту спиты-м ти сена, т’ палею-м Бугас,
той з малечку нашого смутку де напився я
Ати с’ микуртъэйс-мас каймойдъа пу 
пинышка-м,
де часи важкі не пестили нас
Пу т’ ора вары дъэн лалашивин мас.

на тебе  дивлюсь помолодшав ти сьогодні
Апану-с драну, яшланэвкисин симера,
будинки твої  навколо   високі світлі 
Та спитя-с па лоря псила фусира,
на оранках твоїх рівних  мабуть бачив  ти мене
Ми т’ заня-с платэя, преп, эдъысис си мена,
де стоїть як аркуш зелений  посів
Пу стыкит сан грамма хлуро ту спура.

село моє дороге незабутнє 
Хурию туком, акриво ти азмоныту,
ти в серці моєму б’єшся  поруч 
Си ми ту кардъыя-м хтыпас янаша.
збільшується любов моя і  я  не приховую цього
Плитъэн ту агапи-м ти го дъэн мулону ту,
немає  іншого у світі як  твого куточка
Т’ ен алу с’ дуня ян ты сена куша.

в степах  твоїх  нехай зростають паростки   
Са чоля такас ас фитронун спиримата,
мов  під сонцем нехай зеленіють  посіви твої
Сан илу акату ас хлуйс ту спура-с.
я  тобі  дарую пісні вірші
Го сена харизу трагойдъа-пиимата,
Максимівка ти рідний мій Бугас
Максимовка си, кардъако-м ту Бугас.

Генарис, 1984
х. Бугас

Антон Шапурма
другові моєму

СТОН ФИЛО-МУ

на  велике свято
С мегалытеро т’ юрты
за  стіл я сів  мов
Сто трапез го катца ама,
з великою моєю  повагою
Me т’ мегалы-му сайги,
почав писати тобі листа 
Пширса графту сена грама.
тобі сьогодні співаю 
Сена симур трагудъу
з усім   моїм серцем
Me тын олы-му кардъия.
що хочу  тобі сказати
Ты иреву на се пу?
міцного мати (тобі) здоров’я 
Дъинато на эхис ия!
і  багато живи ти років
Ки пула на зис си хронс,
з  добрим вмінням
Me т’ кало то башхария.
писати вірші і  досягти 
На графтс стихя ки на сонс
високої майстерності
Сты псилы калитехния!
про  знаменитий наш Донбас 
Пас намлыдъку-мас Донбасс
складай добрі пісні
На удревс кала трагойдъа!
красиво співай
Оморфа на трагудъас
про наше Приазов’я
Пес дъико-мас Приазовья!

Хора Сартана, 1963

Леонтій Кір’яков
привітання

ЧИРО

Моєму другові — грецькому поету 
Антону Амвросійовичу Шапурмі, 

прийнятому до Спілки письменників СРСР 
15.09.1970 р.

ти про життя наше спокійне 
Си пас ту зисму-мас исенку,
про добре щасливе веселе
Пас ту кало, вахтлыдъку, шенку 
пісень написав багато
Трагойдъа эграпсис пула, 
дорогий мій друг Шапурма
Кирво-м уртаху Шапурма!

і   праця твоя не забута
Ки ту замету-с ти змунытъын, 
перемагає завжди лише правда
Инка дыгкиз-па тэк т’ алытъа — 
ти увійшов до поетів сім’ї 
Си змийс сту пииты ’н тайфа, 
дорогий мій друг Шапурма
Кирво-м уртаху Шапурма!

і  я з  радістю і від серця 
Ки го ’н т’ хара ки ап’ кардъыя,
щоб мав ти бажаю багато здоров’я
На эш-с иреву мега ия —
нехай будеш завжди в порядку (добре) 
На иси панда-па кала,
дорогий мій  друг Шапурма
Кирво-м уртаху Шапурма!

багато багато ти живи років 
Пула, пула си зиси хроня,
без турбот і без болю

Лыгус нязмо ки лыгус поня,
і пиши ще ти більше
Ки грапси ть’ алу си пула,
дорогий  мій друг  Шапурма
Кирво-м уртаху Шапурма!

і  я  й інші  з тобою радіють
Эм го, эм ть’ ал-па дама-с шерны, 
 з щирістю тобі кажу дай мені
Ан ту илал си лэгу, фер-ме 
 руку твою потисну міцно
Ту шер-с ас фсиксу дъыната, 
дорогий мій  друг Шапурма
Кирво-м уртаху Шапурма

хора Сартана 15.09.197

Георгій Костоправ

гроза
САГАНАХ 

місяць зорі  незчисленні
Фенгкос. Астрес апира.
ніч ясна
Ныхта фосеро.
я напуваю коня свого
Го потызо т’ алого-м
річковою водою
Потами нэро.
зашелестів вітер 
Хаширлайсен анэмос
листя очерету
Фила хамиши.
однієї миті  над нами
Эна тна апано-мас
запахло дощем
Мирксен то вроши.
на пагорбі  де створювали тінь  
Пас то сирт, пу щадъэпсан 
високі дерева
Та псила дъэндра,
блискавка в хмарах
То страпи ста синэфа
блиснула далеко
Чахепсин макра.
тополі згрудилися
Та силвейс сорефтанэ
навколо ставка
Лоря сто тынях
тихо зашепотіли
Тынчка паргорефкунэ:
 суне гроза
– «Эркет саганах!»

Матеріал підготував
Олександр РИБАЛКО, 

етнодокументаліст, перекладач,
популяризатор мов і культури 

надазовських греків,
 м. Київ.

МОВА РУМЕЇВ НАДАЗОВ’Я
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«Зияфетя от греческой бабушки»: греческая халва

Рецепты многих греческих блюд я узнала от 
своих мамы и бабушки. Греческие блюда (ру-
мейск. зияфетя) у них никогда не выбывали: 
даже в самый неожиданный момент под софой 
(румейск. курвать) находилась запасная турта 
или тарелочка халвы. Сейчас, уже став сама ба-
бушкой, хочу поделиться одним из рецептов с 
вами, дорогие читатели газеты «Эллины Украи-

ны». Ведь, к большому сожалению, националь-
ные блюда греков Приазовья постепенно забы-
ваются, потому что многие из них дорого бьют 
по карману, а приготовление отнимает у хозяйки 
много времени. Но всё-таки надеюсь, что даже 
много-много лет спустя в Приазовье греческие 
зияфетя не будут диковинкой.

Особенностью приготовления греческих 
блюд является то, что они готовятся «на глаз». 
Но всё-таки попробую передать вам рецепт гре-
ческой халвы, как её готовили и продолжают го-
товить женщины в нашей семье.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Большая сковородка (румейск. скуварда);
Маленькая кастрюля (румейск. кацаруля);
Сито (румейск. кошчинь);
Глубокая миска (румейск. пинать);
Нож (румейск. машэрь) или чихрих - для 

украшения халвы;
Ложка (румейск. хулярь) - для размешивания;
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука (румейск. алевирь) ~ 1 кг;
Молоко (румейск. гальтигал) ~ 1 л;
Сахар (румейск. сахар) ~ 500 г;
Масло сливочное (румейск. вутур) или марга-

рин ~ 200-250 г;
Если положить масла немного больше, то 

хуже не станет. Раньше, помню, мама часто кла-
ла смалец (румейск. альма) вместо масла. Сейчас 
достаток лучше, поэтому стали обходиться сли-
вочным маслом или маргарином. К тому же, со 
смальцем халва получается значительно твёрже.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Муку просеять через сито и высыпать в сково-

родку. Следует жарить на среднем огне, постоян-
но помешивая, до лёгкого золотистого цвета (по 
времени выходит примерно 60-70 минут). Сло-
вами сложно описать, как точно определить го-
товность муки: это дело привычки и опыта. Если 
муку недожарить, то будет отдавать вкус сырой 
муки, а если пережарить, то будет горчить и цвет 
халвы будет слишком тёмный (некрасивый).

Когда мука уже обжарена как следует, кипя-
тим в кастрюле молоко. В кипящее молоко до-
бавляем сливочное масло (или маргарин) и по-
немногу всыпаем сахар, давая ему раствориться. 
Я не люблю слишком сладкую халву, поэтому 
пробую на сладость и иногда весь сахар не всы-
паю. Это дело вкуса. И всё вместе ещё немного 
кипятим.

Затем, пока молоко немного остывает, про-
сеиваем жареную муку в большую миску, чтобы 
устранить не прожарившиеся комочки (румейск. 
та тумаричя), и приступаем к замешиванию хал-
вы: медленно вливая слегка остывшее молоко, 
тщательно мнём муку.

После замески формируем муку в несколько 
«шариков» одинакового размера, в зависимости 
от количества и размера тарелок. У меня из 1 кг 
муки выходит 4-5 тарелок. Кладём один такой 
«шарик» на тарелку и разминаем ладонью, что-
бы заполнить тарелку халвой. Толщина халвы 
может быть разной (на ваш вкус). У меня полу-
чается толщиной в палец. Затем берём нож или 
чихрих и уже на размятой халве рисуем узоры. 
Вот и всё! Наша халва готова! Приятного аппе-
тита!

Лина Харлампиевна АХБАШ,
жительница пгт Ялта 

Донецкой области.

КАК ЯЛТА В КАРТЫ ИГРАЛА 

В те времена, когда компьютеров 
ещё не было, а телевизоры и магнито-
фоны были большой редкостью, ял-
тинцам приходилось находить иные 
развлечения, чтобы скоротать долгие 
зимние вечера. Одним из таких развле-
чений были игральные карты. 

Всей улицей собирались в одном 
из домов: женщины по обыкновению 
занимались разнообразной домашней 
работой, затягивая старинные грече-
ские песни; а вот мужчины сосредо-
тачивали своё внимание на софе, где 
шла игра. Каждого одолевал азарт, не 
давая ни на секунду отвести взгляд в 
сторону, а вспыльчивый характер гре-
ков поднимал шум, который раздавал-
ся по всей округе. Особенно это про-
являлось в моменты окончания игры, 
когда проигравшие начинали сетовать, 
громко ругаться, виня во всём первую 
попавшуюся под руку вещь. Так, к при-
меру, карточная колода могла тут же 
отправиться в топку или быть разорва-
на в клочья, а скамейка незаслуженно 
огрета ногой. Благо, вспыльчивость в 
греках удачно дополняется скорой от-
ходчивостью! И в следующий вечер 
игра начиналась с новою силой. Пого-
варивают, что некоторые даже заго-

варивали карты на удачу, 
смачивали крещенской 
водой и держали вне до-
ступа от посторонних 
лиц – в общем говоря, все 
доступные средства шли 
в ход ради выигрыша.

Одной из популярных 
карточных игр в Ялте и 
сегодня остаётся «Филь-
ки». Собственно филька-
ми в этой игре называют 
валетов.

Вот правила этой 
игры:

Количество игроков: 4
Команды: две пары (2 

на 2)
Колода: 36 карт
Козыри:
1) постоянными козырями явля-

ются (в порядке старшинства)
Дама треф (старший козырь)
Валет треф
Валет пик
Валет червей
Валет бубей
2) следом за старшим козырем и 

фильками следуют карты одной из ма-
стей, которую выбирает тот, кто начи-
нает партию (в порядке старшинства)

шестёрка
туз
король
дама
десятка
девятка
восьмёрка
семёрка
Итого выходит  13  козырей, если 

козырем выбрана масть пики, буби 
или черви, и  12  козырей, если козы-
рем выбрана трефа.

Цель игры:
1) забрать в паре большинство взя-

ток в каждой раздаче;
2) по итогу всех раздач набрать как 

можно меньше! очков

Ход игры:
Прежде всего, следует запомнить, 

что мухлевать (жульничать) в этой 
игре нельзя! Если вас поймали на мух-
леже, игра тут же заканчивается ва-
шим проигрышем!

Каждому из четырёх игроков раз-
даётся по 9 карт. Игру начинает тот, у 
кого окажется старший козырь (♣Д). 
Карта, которую этот игрок кладёт на 
стол, и определяет масть, карты ко-
торой будут козырями в дополнение 
к ♣Д и филькам (♣♠♥♦В). После этого 
каждый игрок по очереди (по кругу) 
кладёт одну козырную карту. Только 
в том случае, если нет козырей, раз-
решается положить обычную карту. 
При этом обязательно на стол долж-
на попасть козырная шестёрка! Итак, 
когда на столе оказалось по одной 
карте от каждого игрока, образовы-
вается взятка. И первую взятку (круг) 
выигрывает тот, кто положил козыр-
ную  шестерку. Взятка откладывается 
этому игроку. Второй круг начинает 
именно он. А третий и далее – тот, кто 
выигрывает соответствующий круг 
(иными словами, берёт взятку).

Начиная со второго круга, ходить 
можно с любой карты, но следует 
помнить, что если круг был начат с 
козыря, то класть обязательно следует 
козырь. В таком случае обычную кар-
ту можно класть только тогда, когда у 
вас на руках нет ни единого козыря. В 
круг же, который был начат с обычной 
карты, можно класть любую карту.

Второй и т.д. круги выигрывает 
тот, кто положил карту большего до-
стоинства. И так девять взяток (кру-
гов). Выигрывает та пара, которая 
набрала большее количество взяток. 
Подсчёт очков:

1) пара, которая начинала первый 
круг, взяла 5-6 взяток, а пара соперни-
ков – 4-3 взятки. Проигравшим запи-
сывается 6 очков;

2) начинавшая пара забра-

ла 7-8 взяток, соперники – 2-1, соот-
ветственно. Проигравшим записыва-
ется 9 очков;

3) начинавшая пара забрала 
все 9 взяток. Проигравшим пишут 12 
очков;

4) начинавшая пара набра-
ла 0-4 взятки, соперники – 5-9. Про-
игравшим записывается 12 очков.

И так играют часами и много-мно-
го раздач, ибо предела в игре нет. Ког-
да же колода попадает в коробочку, 
подсчитывают очки. Выигрывает та 
пара, которая набрала меньшее коли-
чество очков. Вот и все правила.

В дополнение к правилам игры 
привожу карточные термины на ур-
зуфско-ялтинском говоре румейского 
языка:

Карты – та харты́я
Карта – харты́ / харты́ць
Колода – тра́пула
Пики – маца́
Буби – о́рья / о́ра
Трефа – спатъи́
Черви – ку́па
Козырь – козь
Тасовать – анакато́н
Сдавать – мира́з
Туз – муна́
Король – куна́(сь)
Дама – куко́на
Валет – пидъи́
Десятка – дъика́ра
Девятка – ния́рь
Восьмёрка – ухта́рь
Семерка – ифта́рь
Шестерка – (и)кса́рь
Пятёрка – пида́рь
Четверка – титра́дъа
Тройка – трия́ра
Двойка – дъия́ра
Удачной игры!

Николай АХБАШ,
житель пгт Ялта 

Донецкой области
член совета Харьковского город-
ского общества греков «Гелиос».

Жан-Луи-Эрнест Месонье. 
Игра в пикет
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Литературный Парнас

ПИСЬМЕННИКИ НАГОРОДИЛИ 
БАГАТОРІЧНОГО КЕРІВНИКА «АЗОВ’Я»
Нещодавно одному із 

найстаріших у Донбасі та 
в Україні літературному 
об’єднанню «Азов’я», яке 
діє при газеті «Приазов-
ский рабочий», виповни-
лися поважні 95 років. 
Починаючи із 1924 року, 
творчий осередок, що тоді 
мав назву «Дзвони Азов’я», 
гуртував довкола себе 
літераторів Маріуполя у 
редакціях газет згаданого 
«Приазовского» і грецького 
видання «Коллективістис». 
Серед відвідувачів ЛітО 
були автори, які писали 
українською, російською, 
грецькою, татарською 
мовами. А, приміром, 
Яків Умеров мережив 
рядки відразу трьома: 
татарською, російською 
та українською. Тодішні 
«Дзвони Азов’я» важко уявити без основоположника 
радянської грецької літератури Георгія Костоправа, тут 
починали свій літературний шлях пізніше відомі авто-
ри, члени Національної спілки письменників України 
Леонтій Кір’яков, Антон Шапурма, а потім – Валерій 
Кіор, Анастасія Папуш і, звичайно, Наталія Харакоз, 
яка вже майже два десятиліття очолює «Азов’я» і веде 
літературну сторінку в газеті «Приазовский рабочий».  
Враховуючи великий особистий внесок Наталії Хара-
коз у розвиток і популяризацію літератури в Маріуполі, 
Донбасі, у всій Україні та багаторічне виховання моло-
дих літераторів, Донецька обласна організація Національної спілка письменників України вийшла 
з клопотанням про нагородження нашої колеги. У столиці підтримали цю ініціативу і нещодавно, 
перебуваючи в Маріуполі, виконав дуже приємну місію – вручив пані Наталії Харакоз найвищу на-
городу НСПУ – медаль «Почесна відзнака». Приєднуюся до численних привітань з нагоди нагород-
ження і поважної дати: «Так тримати, шановні друзі і колеги!» 

Павло КУЩ, 
голова Донецької обласної організації 

Національної спілки письменників України.
   

 «МАРИУПОЛЬ В СОЗВЕДИИ ЛИРЫ - 7»
Поэзия греческих литераторов Приазовья

Виталий АРАБАДЖИ

ПО ВОЛЬНЫМ  ВРЕМЕНИ ВОЛНАМ 

       Мариуполю, его литераторам, 
зачинателям создания

 Мариупольского городского 
литературного музея

 

Не новичок в литературе,
(Здесь и Жуковский побывал).
Наш город, значимый в культуре,
Талантов много повидал…

Да и своих взрастил немало
Неординарных мастеров…
Нам не забыть былую славу
Ушедших дедов и отцов.

Так, с целью светлой, благородной, –
Дабы не мерк талантов ряд,
Музей, по воле всенародной,
Был создан двадцать лет назад.

И  он плывет, мечтой согретый,
По вольным времени волнам…
Он – добродетель, лучик света,
Ведущий к дальним берегам.

А вдохновенные потомки,
Кто тайну творчества таят,
Продолжат труд изящный, тонкий
И Божью искру сохранят.

Алевтина ФЕДОРОВА

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ НАЙТИ СЕБЯ  

Главное в жизни - найти себя!
Жить на земле с надеждой, любя!
И отыскать Своё, Дорогое!
Самое ценное, очень Родное!
Главное в жизни - найти Своих!
Верных, любимых, и жить для них!
Дом свой построить, очаг распалить,
Радостно, счастливо, с верою жить!
Главное в жизни - Дети, семья!
Когда слово Мы - главнее, чем Я!
Общие радости, беды, тревоги,
Прямолинейные в жизни дороги.
Главное в жизни - оставить свой след
В душах людей, ведь дороже их нет!
Быть Человеком! Внимать чужой боли,
И быть хозяином выбранной доли! 

Альбина ЛИСЕНКОВА-ЧЕЛПАН 

ИСПЫТАНИЕ В ВЕРЕ 

Все, что случается, все  - не случайно,
Горе и радость, печали и счастье,
Все, что дано - испытание в вере,
Только стучись, и откроются  двери.
Только держись - и выстоишь  бой!

ЛЕТО КРАСНОЕ!

Ягодой спелой наполнилось лето,
Солнце в тугие колосья вплелось...
Там, на полях, раскинутых где-то
Соняшник спеет, ячмень и овес.

                   
Лето румяное пышет так жаром!
Дай мне испить поцелуи до дна!
Лето шальное сродни пожару, 
Выгорит память о снеге дотла...

Зоя ГАЙТАН  
  

Посвящения 

УКРАИНЕ 

Ну, как не любить эту щедрую землю,
Где синь надо мною, как сына глаза,
Которые честно, с небрежным укором 
                                                                   глядят?
Деревья на пляже танцуют, летят…
А белые чайки гуляют, как царская дворня.

А ветер вдруг вскочит на грудь, как собака.
И лижет горячим  дыханьем улыбки растяг.
Влюбленность моя, как горячий теленок
Безмятежно лежит между трав.
А в зеркальцах моря блестит отражение 
                                                                 Солнца. 

ГРЕЦИИ 

Там, где русалкой ива распустила пряди, 
И море зеркальцами серебрится.
Там, за далеким горизонтом,
О, Греция, моя сестрица.
И ей  весною солнечной не спится.
Я знаю у нее, как и у меня,
Обилье солнца из очей искрится.
О, милая! О, смуглая моя!
За что же разлучила нас судьба –
Ни встретиться и ни проститься.

Наталья ХАРАКОЗ

СЧАСТЬЕ 

Серое небо
                   и снежные крыши.
Дым из трубы.
                Тишина и мороз.
Редкий прохожий  
                 на улицу вышел. 
По скользкой  дорожке
                 храбро прошел.
Серое небо, 
                    привычные будни..,
Страхи, презрев все, 
                    по жизни идут
Только счастливые,  
                          светлые люди –
Милости чьей-то 
                          не просят,
                                      не ждут.

ВОЙНА  

Я не могу уснуть 
В эту тревожную ночь… 
Боль  разрывает  грудь…
Как мне ее превозмочь? 
Слышу с экрана слова:
«Наш погиб сегодня  солдат…»
Слезы  сжигают сердца…
Плачет жена, плачет мать.
Дети  притихли в углу:
«Папка вернется иль нет?»
…Там не играют в войну…
Косит война там людей…

ГЕРОИ 

Герои  жизни,  коль не с нами, 
Воскреснут предо мною в некий миг.
Один ушел от нас так рано,
Другой  -  величия достиг.
Но если всколыхнули душу
Они  твою, мою… и нас,
В сердцах людей жить долго будут –
Как вспыхнувший в  ночи алмаз. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ 
СТЕПАНА МОЛОКУЦКО

Минуло уже 17 лет с того дня, когда в авто-
мобильной катастрофе, в возрасте 23-х лет, по-
гиб талантливый футболист команды мастеров 
футбольного клуба «Ильичевец» и молодёжной 
сборной Украины Степан Молокуцко.

Ежегодно, в память об этом замечательном 
спортсмене, отдел спорта исполкома ФГОУ со-
вместно с футбольным клубом «Мариуполь» 
(бывший ФК «Ильичевец») и Управлением по 
делам молодёжи и спорта Мариупольского го-
родского совета проводит традиционный фут-
больный юношеский турнир.

Вот и сейчас, в очередном, 17-м по счёту тур-
нире приняли участие сильнейшие юношеские 
команды Мариуполя: ФК «Мариуполь-1», ФК 
«Мариуполь-2», ДЮФК «Азовсталь», ДЮФК 
«Факел», ДФФК «Олимпия», а также приезжие 

футболисты из Запорожья, Ку-
рахово и Константиновки.

В результате упорной и бес-
компромиссной борьбы победу 
одержали юные футболисты из 
команды ФК «Мариуполь-1». 
Они со счётом 3:1 обыграли сво-
их сверстников из «Азовстали», 
а «бронзовые» медали завоевали 
ребята из запорожского «Ме-
таллурга». В игре за 3-е место, 
они, в остросюжетном поединке 
победили команду из Курахово.

Присутствующий на турнире отец Степана 
Молокуцко Константин Анатольевич выразил 
большую благодарность организатором сорев-
нований, а юным участникам пожелал хорошо 

учиться в школе, упорно тренироваться и стать 
такими, как его сын Стёпа.

Илья ПАПУ,
зав. отделом исполкома ФГОУ.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

В здании Культурного греческого центра «Ме-
отида» Мариупольского общества греков состоя-
лась презентация сборника стихов «Дуэт палитры 
и нот» мариупольского барда, поэта и музыканта 
Богдана Коваля.

Творческий путь Богдана начался в далёком 
2005 году. После потери зрения герой нашей пу-
бликации был вынужден поступить на работу в 
Мариупольское общество слепых. Тёмные очки 
и тросточка стали его неизменными спутника-
ми. Не жалея времени, он окунулся в культурно-
массовую работу, продолжил работу вокального 
ансамбля «Веснянка». В это же время Богдан по-
ступает учиться в музыкальное училище, которое 

находилось рядом, в 150 метрах от места работы. 
Молодой и энергичный, он постоянно находится 
в творческом поиске. Он в дружеских отношени-
ях с мариупольской солисткой Татьяной Багда-
сар, художественным руководителем Татьяной 
Емелиной, однокурсником Богданом Самко.

К презентации своего сборника Богдан Ко-
валь готовился давно, большую помощь оказала 
городская библиотека имени Короленко. У него 
сложились дружеские отношения с юной талант-
ливой художницей из школы искусств Аней По-
ляковой, которая проиллюстрировала его стихи и 
песни собственной графикой. По сути, стихи Бог-
дана о романтике, человеческих чувствах, но Ане 
удалось определить главное, и в своих рисунках 
она обозначила это красным цветом. 

Также к презентации был записан диск с пес-
нями. Присутствующие в зале, затаив дыхание, 
слушали песни под гитару и одновременно рас-
сматривали рисунки Ани Поляковой, которые 
были выставлены на специальных стендах на 
авансцене по обе стороны сидящего в центре ав-
тора. 

Ведущая презентации чередовала выступления 
поклонников поэзии Богдана, поэтов, представи-
телей общественных организаций, литературных 
объединений с исполнением песен «Вера, Надежда, 
Любовь», «Мариупольчанка», Мариуполь - город 
мой», «Ах, эта осень» и др. Я не перестаю повторять, 
что слепой человек очень тонко чувствует природу 
и, прикоснувшись пальцем к тычинке цветка, он 

внутренне ощущает природу. Так и у Богдана роди-
лась песня «Музыка природы». 

На вечере присутствовала мама Ани Поляко-
вой - Наталья, ей не один раз приходилось сопро-
вождать дочь на различные мероприятия. Также 
выступила преподаватель школы искусств Татьяна 
Войцешек, которая рассказала гостям презента-
ции о том, как совместно была решена задача сде-
лать рисунки к стихам и песням Богдана Коваля. 

Богдан Коваль не одинок - у него прекрасная 
семья. Жена Людмила, растут дети: сын - моряк 
дальнего плавания и дочь – студентка Киевского 
университета им. Драгоманова. К 50-летнему юби-
лею Мариупольским телевидением было создано 
видео, отрывки которого периодически мелькали 
на экране. В репертуаре Богдана есть песня «Ма-
риупольчанка». Однажды он принимал участие в 
программе «Караоке на Майдане» на празднова-
ния Дня города Киева. Он исполнил песню «Ма-
риупольчанка», заменив слово мариупольчанка на 
киевлянку. Денег не заработал, но главное - уча-
стие, а это для него уже событие в жизни. Его на-
ходчивости может позавидовать любой зрячий 
человек. 

Господи, помоги прекрасному, целеустремлён-
ному с красивой душой моему другу Богдану твор-
чески состояться в жизни. Пусть наша жизнь ста-
нет краше и милее от льющейся мелодии Богдана 
Коваля. Хроня пула!

Анна КРОПИВЯНСКАЯ,
г.Мариуполь.

Щиро поздоровляємо лідерів, 
активістів та друзів Федерації 
грецьких товариств України, 
що народилися у листопаді: 

Сагірова Джемалі Павловича (м.Дніпро), 
Євкарпіді Надію Харлампіївну (м.Львів) - 
з ювілеєм, Заболотну Ганну Іванівну 
(м.Суми), Топалову Ніну Петрівну - з юві-
леєм, Зазімко Вікторію Василівну, Бахша-
лієву Наталю Іванівну, Рябченко Евеліну  
Василівну, Лафазан Вікторію Євгенівну 
(м.Маріуполь), Кемічаджи Юрія Єфремо-
вича (с.Труженка), Чірах Олену Вікторівну 
(м.Донецьк), активістів: Здор Наталю Ана-
толіївну (м.Слов’янськ), Галікбарову Мари-
ну Павлівну (Нікольський район), Кірсанова 
Діониса Нодарійовича (м.Одеса), Кошевого 
Анатолія Дмитровича, Кочубєй Марію Гера-
симівну (м.Краматорськ) - з ювілеєм, Арта-
монову Ксенію Юріївну, Руссову Емарфілію 

Георгіївну (м.Харків), Попандопуло Станіс-
лава Анастасовича (м.Львів), Тарнавську 
Наталю Юріївну, Шиян Оксану Вікторівну 
(смт Мангуш), Харабет Надію Миколаїв-
ну (с.Анадоль), а також заслужених греків 
України: Узбека Віктора Спиридоновича 
(м.Маріуполь) - з ювілеєм, Патрай Олену 
Миколаївну (смт Старобешево), Ушкало 
Любов Олександрівну (м.Маріуполь), Беро 
Михайла Павловича, Чеберка Олексан-
дра Дмитровича, Юрченко Юлію Юріївну 
(м.Донецьк). 

Зичимо всім міцного здоров’я, особис-
того щастя, родинного благополуччя! Хай 
наступні роки та майбутні дороги рясніють 
добрими справами, а кожен новий день да-
рує приємні враження та натхнення в гро-
мадській діяльності щодо розвитку еллініз-
му! Χρόνια πολλά!

   Рада  Федерації
             грецьких товариств України.

Калейдоскоп событий


