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КАРДЪАКОМ ТУ ГЛОСА!
АНА ДИЛІМ! РІДНА МОВА МОЯ!

У святковій програмі взяли участь і найкращі музику Людмили Хандельди «Вай, ту іпну-м».
«Яке прекрасне рідне слово!
грецькі
творчі колективи Надазов’я: народний
Від імені голови Федерації грецьких товаВоно – не світ, а всі світи!»

21 лютого 2021 року у Культурному центрі
Маріупольського товариства греків «Меотида»
відбулися урочистості, присвячені Міжнародному дню рідної мови. Це свято ЮНЕСКО започаткувало в листопаді 1999 року за пропозицією
Бангладеш, де 21 лютого традиційно вшановували пам’ять загиблих за рідну мову.
Глибинний зміст цього свята - сприяти багатому культурному та мовному
різноманіттю народів світу,
адже збереження багатомовності дає можливість
зберегти не тільки унікальний погляд на
тисячолітню історію
і культуру народу,
але й формувати в суспільстві
атмосферу толерантності та поваги
до носіїв різних мов.
Ус в і д о м л ю ю ч и
важливість
розвитку
української мови та збереження й підтримки мов
надазовських греків, Маріупольське товариство греків при підтримці Федерації
грецьких товариств України
організувало культурномистецький захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови,
«КА РДЪА КОМ
ТУ ГЛОСА! АНА
ДИЛІМ! РІДНА
МОВА МОЯ!».
Голова Маріупольського товариства греків Надія
Чапні, відкриваючи захід, зазначила, що його
метою є закликати надазовських греків розвивати
й спілкуватися рідними мовами, привернути увагу до проблем збереження
і розвитку румейської та урумської мов.
У рамках програми відбулися зустрічі із відомими громадськими діячами грецького руху,
які розказали про мови надазовських греків як
одну зі складових національної ідентичності та
про важливість їхнього збереження. Так, цікаву
презентацію про свого батька, відомого фольклориста Едуарда Хаджинова, підготувала членкіня Маріупольського товариства греків Афіна
Хаджинова.
Захід супроводжували виступи відомих румейських та урумських поетів Надазов’я: Кірікії
Хавани, Григорія Данченка-Меотіса, Василя Папазова, Анатолія Корони.

грецький пошуково-дослідницький
ансамбль
«Бір
тайфа»
(худ.керівник
О.Аритова),
зразковий
ансамбль
грецьког о

риств України організаторів та учасників заходу тепло привітала перший заступник голови
ФГТУ Олена Добра.
Під час заходу усі бажаючі могли ознайомитися із поетичними збірками мовами надазовських греків, які були представлені
на виставці.
Пресслужба ФГТУ.

т а н ц ю
«Зорба»
(худ.
кер і в н и к и
М.Дангулжи та
С.Білоус), а також учні Грецької
недільної
школи
Маріупольського товариства греків та студенти МДУ.
Лунали поезії Г.Костоправа, Л.Кір’якова,
Д.Папуша, В.Бахтаріса. Лауреат Міжнародного
фестивалю грецької пісні ім. Т.Каци Діана Хаджинова виконала румейську пісню на слова і
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СТВОРЕНО ТРИ ФІЛЬМИ
ПРО НАДАЗОВСЬКИХ ГРЕКІВ
Дана стрічка не звертається до патріотичного
популізму та не нав’язує глядачам жодних висновків, вона лиш розповідає про маріупольських
греків крізь призму їх традицій, культури та їхнього внеску у розбудову перлини Надазов’я –
Маріуполя.
«Перлини Еллінізму в Україні. Грецькі селища» - це другий з трьох фільмів про грецьку
спадщину греків Надазов`я, зйомки якого проходили у Сартані, Старому Криму, Ялті, Чермалику, Гранітному, Кременівці та Урзуфі. Дані
населені пункти у 2020 році відсвяткували своє
240-річчя.
Переглянувши цей фільм, глядач зрозуміє,
якою дивовижною та самобутньою є культура
надазовських греків: румеїв та урумів. Фільм також розповість про видатних особистостей-вихідців з цих сіл і про грецькі творчі колективи,
які сьогодні одні з небагатьох зберігають, розви-

Федерація грецьких товариств України у рамках святкування 240-річчя заснування грекамипереселенцями населених пунктів на території

сучасної Донецької області та міста Маріуполя
спільно із USAID Democratic Governance East

Activity створила серію документальних фільмів, присвячених історії, традиціям і звичаям надазовських греків. Дані
фільми розміщені на офіційному
каналі
Федерації
грецьких товариств
України на популярному відеохостингу Youtube.
Перший фільм має назву
«Маріуполь – місто з грецьким
корінням» і розповідає про
центр еллінізму в Україні – унікальне місто Маріуполь, історичний шлях якого неможливо
уявити без надазовських греків.
Митрополит Ігнатій, Архип Куїнджі, Феоктист Хартахай, Дмитро Айналов, Георгій Челпанов,
Лель Кузьмінков, Валентин Константинов, Геннадій Узун, Юхим
Харабет, Костянтин Балабанов –
це далеко не повний список маріупольських греків, які прославили місто Марії.

вають і популяризують мови надазовських греків: урумську та румейську.
Заключна серія присвячена кухні надазовських греків і має назву: «Кухня греків
Надазов’я: смак, спокуса та натхнення». Про
таємниці приготування найсмачніших страв
надазовських греків розкажуть глядачам господині із Гранітного, Малоянисоля, Сартани,
Старого Криму, Чермалика, Ялти та інших населених пунктів, заснованих греками. Грецька
халва, «Фулто», «Турта», «Шмуш» тощо, переглянувши цей фільм, і ви зможете готувати ці
смаколики!
Пресслужба ФГТУ.

ФІЛЬМ «МАРІУПОЛЬ – МІСТО З ГРЕЦЬКИМ КОРІННЯМ» - ЛАУРЕАТ
IV ФЕСТИВАЛЮ ФІЛЬМІВ
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ТОВАРИСТВ

23 лютого 2021 року у Запоріжжі, у Кіноконцертному залі ім. О. Довженка, відбувся Фестиваль фільмів національно-культурних товариств.
Організаторами Фестивалю виступили Запорізька обласна державна адміністрація, Департамент культури, туризму, національностей та
релігій Запорізької обласної державної адміністрації, комунальна установа «Обласний методичний центр культури і мистецтва» Запорізької
обласної ради, Громадська спілка «Асоціація національних меншин Запорізької області».
У програмі фестивалю – показ фільмів, які розповідають про культури болгар, литовців, поляків, греків, мексиканців, євреїв. У рамках фестивальних показів були представлені фільми двох категорій – «SHORT
MOVIES» (короткометражні фільми) та «LONG MOVIES» (повнометражні фільми).
ФГТУ представила на фестиваль фільм «Маріуполь – місто з грецьким
корінням» із спільного проєкту Федерації грецьких товариств України та
USAID Democratic Governance East Activity.
Нагороду та диплом від членів журі фестивалю отримала голова Грецької Ради Запорізької області «Еллада» Наталія Зурначиді.
Пресслужба ФГТУ.
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«Обрядові страви маріупольських греків»

27 січня 2021 року в Грецькому культурному центрі «Меотида» (м.Маріуполь) за підтримки Федерації грецьких товариств України та Маріупольського державного університету відбулася презентація книги
«Обрядові страви маріупольських греків». Авторами книги стали представники педагогічного колективу
маріупольської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови №46 (смт Старий Крим)
Наметченюк Г.В., Леонідова Н.Г. та Бельбєклі К.В. Це неймовірно важлива подія не тільки для авторів цього
видання, а й для всієї громади маріупольських греків.
Незважаючи на свою назву, це видання – не
про кулінарію. В першу чергу, воно про обрядовість греків, про традиції надазовських греків.
Науковий зміст книги супроводжується рецептами, але вони є додатками, як і страви, – атрибутами цього глибокого сакрального світу традицій наших пращурів. Книга багата на описи
грецьких традицій, на описи традиційності та
аналіз обрядів, а страви розглядаються першочергово з точки зору символізму та етнології, а
не тільки кулінарії.
Сама презентація книги, хоч і носила науковий характер, пройшла у затишній сімейній атмосфері, яка передавала весь дух згуртованості
грецької громади.
Автори виступили з доповідями про книгу,
про те, якою кропіткою роботою були пошук даних, систематизація інформації та шлях до видання. Презентація продовжилась частуванням
національними грецькими стравами та душевними бесідами.
Громадськість селища Старий Крим, педагогічний колектив школи №46 щиро подякували
голові Федерації грецьких товариств України О.І.
Проценко-Пічаджи, ректору Маріупольського
державного університету М.В.Трофименку, зав.
кафедрою економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету Ю.І. Чентукову, які надали неоціненну допомогу з виданням книги.
Свою вдячність громада також висловила кафедрі історичних дисциплін, а саме Новіковій
С.В., доценту, кандидату історичних наук МДУ,
за небайдуже ставлення та науковий супровід у
написані дослідницьких робіт, також почесним
гостям презентації – викладачам кафедри грецької філології та перекладу МДУ на чолі з доцентом, кандидатом філологічних наук Ю.В. Жаріковою.
Ця книга – не тільки доказ того, що грецька
культура продовжує життя у своїх нащадках,
а й нагадування нам про те, ким ми є та звідки
наше коріння. Наразі наше завдання – заохочувати молодь до зацікавлення своїм минулим. Також дуже важливо те, що метою цією книги є не
тільки прищеплення любові до свого народу, а й
формування поваги до кожної нації.
Згуртованість народів і збереження культури –
запорука миру, що дуже актуально в наш час. І
для кожного з нас важливою подією є те, що ця
книга віднині є частиною спадщини автентичної
культури греків Надазов’я.
Пресслужба ФГТУ,
Педколектив СШ № 46
смт Старий Крим.
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ЧИСТІ ВОДИ ДВОХ ДЖЕРЕЛ
«Ми греки України! – каже путь. –
Як бережуть коріння – так й цвітуть!»

21

Чудові ліричні строки грецьких поетів
Надазов’я, – в яких живуть струни Гомера та
Орфея, перекочуються морські хвилі і чується
дихання Стародавньої Греції, строки, що всотали відлуння плачу і надій багатостраждального
народу, який на теренах віків кров’ю здобув право на свободу, – гармонійно і рідно зазвучали на
солов’їній мові українських митців слова.
В свою чергу, голос поневоленої нації, її волелюбне незбориме серце, безмежно ніжні та глибокі мелодії чарівних прилук і гаїв навічно увійшли в простори мови, на якій розмовляли боги
Олімпу, славнозвісні грецькі філософи, складали
і співали свої пісні рапсоди.
Ось декілька віх цього шляхетного дійства:
Євген Летюк, Михайло Ткач, Микола Сингаївський, Петро Бондарчук – автори чудових перекладів творів класика румейської літератури Антона Шапурми (29 січня 2021 р. виповнилось 110
р. з дня народження).
Іван Савич та Василь Мисик приділили неабияку увагу творчості Леонтія Кир’якова та Василя Бахтарова. Слід зазначити, що у світ поезії
патріарха літератури грецького Надазов’я Леонтія Кир’якова увійшли майстерними перекладами десятки славетних українських поетів.
У перекладацьких скарбничках Дмитра Демерджі та Михайла Чхана – твори Павла Сараваса, Данила Теленчі, Василя Галла, Дмитра Папуша, Олімпіади Петренко-Ксенофонтової, Сави
Косе.
Володимир Сосюра, Віталій Коротич, Микола
Сингаївський, Іван Драч, Євген Летюк, Микола
Бажан шедеврами поетичного перекладу вшанували творчість засновника національної літератури греків України Георгія Костоправа.
У той же час, неперевершені твори митців
української Поезії, а саме – Івана Франка, Павла
Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Миколи Бажана, Дмитра Павличка т.і. носії національної мови греків України почули з
вуст професійних перекладів Георгія Костоправа, Антона Шапурми, Леонтія Кир’якова, Валерія Кіора, Дмитра Папуша, Василя Бахтарова,
Доната Патричі, Григорія Данченка (Меотіса) та
багатьох інших поетів.
З гордістю відзначаємо, що у царині вивчення
та зберігання літературної спадщини Великого
Кобзаря є цілком заслужене грецькою літературою Надазов’я відгалуження – грецьке шевченкознавство.
Біля витоків шевченкознавства грецькою
мовою стояв Феоктист Хартахай (народився у
с. Чердакли, нині – Кременівка). Він був близько
знайомий з Тарасом Григоровичем. Разом з ін-

гається в столичному музеї Т. Г. Шевченка.

ГАЙДАМАКИ
Все йде, все минає – і краю немає,
Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?
ГАЙДАМАКИС
Пейн олу, перна – акра теш, бре, ту зысму.
Пу хант атуту? Пух вретъын ато??
У 1994 р. вийшла друком книжка «Панич, нду
иксиритны сис…» («Якби ви знали, паничі…»),
де представлена більшість віршів і поем Шевченка у перекладі Леонтія Кир’якова грецькою (румейською) мовою.
За допомогою Федерації грецьких товариств
України у 2017 р. в Маріуполі побачило світ унікальне видання – «Кобзар» Тараса Шевченка у
перекладі урумською мовою Валерія Кіора.
Як і у найпершому виданні «Кобзаря» 1840 р.,
до «Кобзаря» в перекладі засновника урумської
літератури увійшли твори: «Думи мої, думи
мої…», «Катерина», «Перебендя», «Тополя», «До
Основ’яненка», «Тарасова ніч».

шими українськими патріотами 28 лютого 1861
року ніс на Смоленське кладовище труну з тілом
поета.
«Гой, серце! Хто ще Кобзаря так любив!?
Й борінню чудових братів прислужитись
хотів!?
Гой, біль невичерпний! Ти мов повновода
ріка!
Листочки з віночку зірвала тремтлива рука…»

ДУМИ МОЇ…
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?

Скорботну промову студент Феоктист Хартахай виголосив на рідній мові Великого Кобзаря:
«…Матінко наша, Україно, степи наші, могили, Дніпро широкий, небо наше синє! Хто нам
пісню заспіває і про нас загадається! Хто нас
так щиро любитиме і за нас душу положить!..
…Мово українська! Де твій батько, що так
тебе шанував, що через нього і тебе ще більше
шанувати стали?.. Спи же, тату, поки правда
з кривдою мірять будуть, поки правда запанує
на світі!..»
Член Спілки письменників України, поет,
перекладач, композитор Донат Патрича в одній
зі своїх публікацій зазначав, що ще у двадцятітридцяті роки минулого століття, в період зародження у Надазов’ї грецької літератури, молоді
поети поряд зі створенням власних віршів велику увагу приділяли перекладам, прагнучи ознайомити земляків насамперед із творчістю Тараса
Шевченка. Його «Заповіт» у перекладі Георгія
Костоправа (1933 р.) було введено в шкільну
програму.

***
Ту’ шу’нмеклер, ту’ шу’нмеклер,
Сиз тэк халдыныздыр,
Сиз брахманыз чомасам-да –
Вахыт вахытсыздыр.
Видання «Кобзаря» урумською – це не тільки
вагомий творчий доробок знаного поета, члена
Національної спілки письменників України, це,
безперечно, великий внесок у справу збереження національної мови українських греків, зокрема – урумської мови, створення історичної та
літературної пам’ятки.
Нещодавно на цю знакову подію належно
відреагували і в столиці. Зусилля Донецької обласної організації Національної спілки письменників України та Федерації грецьких товариств
України, які висунули роботу поета і перекладача на здобуття престижної премії Кабінету
Міністрів України імені Максима Рильського
за художній переклад, увінчалися успіхом. Престижну літературну премію за 2020 р. отримав
наш земляк!
На засіданні Комітету з присудження премії його учасники у номінації «За переклад творів українських класиків мовами народів світу»
одноголосно (!) визнали переможцем переклад
«Кобзаря» грецькою мовою.
З великою любов’ю, повагою та гордістю за
Поета бажаємо йому наснаги і нових здобутків!

ЗАПОВІТ
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…
ВІСИЯТ
Ан путъену сикусет-ме
Пас т уба, педъыя.
Пес ту чол. Платы ки ису
Пес ту Украныя.
Пізніше цей вірш переклали Антон Шапурма
і Леонтій Кир’яков (на румейську) і Валерій Кіор
(на урумську). Деякі вірші великого поета переклав Павло Саравас. Антон Шапурма до 120-річчя Шевченка представив на грецькій мові його
поезію «Сон».
У 1964 р. поети Леонтій Кир’яков, Антон Шапурма і художник Лель Кузьминков оформили
рукописний збірник, на титульній сторінці якого грецькою мовою написано наступне: «Тарас
Шевченко «Кобзар». Вибрані твори. Рукописне
видання грецькою мовою (маріупольський діа-

«Эллины Украины», 4 -я стр., февраль 2021 г.

« Чарівна, ясноока, загадкова
На всі часи і на усі краї!
Уклін, Царівно, за казкову(!) мову:
Це ти мені відкрила світ її…»

лект). Жданов, 1964 р.» Замість передмови поети зазначили: «В повноводу ріку безсмертної
шевченківської поезії хай увіллється й струмок
наших перекладів». Це унікальне видання збері-



ЧИСТІ ВОДИ ДВОХ ДЖЕРЕЛ
У 1993 р. в Києві було видано «Кобзар», в
який увійшли 64 поезії великого українця в перекладі восьми літераторів-греків. Переклад
поеми «Гайдамаки» на румейську мову виконав
Дмитро Папуш.

«Як світло є – у світ пролитись має…»

«Творці словесних життєлюбних справ…
Для них переклад – спільним співом став!»

Эксклюзив

Минають дні,
Течуть століття,
Дрібне, мов сон, зникає в мить…
До тебе ж кожне слово в світі
Любов’ю вічною горить.
Павло Саравас.

лютого - Міжнародний день рідної
мови, і кожна людина, яка цінує золоті ниті свого єднання з народом, з попередніми
генераціями та їх надбаннями, стрічає цей день
як велике свято. Так історично склалося, що греки Надазов’я свою пам’ять, квітучі простори
культури, звичаїв і традицій живлять чистими
водами двох мовних джерел: грецькою мовою –
за покликанням крові і українською – за правом
народження кількох поколінь і невмирущої любові до рідної землі.

У літописі будь-якої національної спільноти література як письмова форма збереження мови займає особливе місце (Йосип Бродський цю форму називав вищою). Література
греків Надазов’я (з якою в оригіналі знайомилися тільки носії грецької мови) після чорного строку репресій та довгих років забуття на
початку 70-х років минулого сторіччя вийшла
нарешті на шлях відродження і прагнула не
тільки більш розлогих читацьких кіл, а й нових географічних просторів. Тож неможливо
оминути чи недооцінити величезне значення
співдружності та співпраці грецьких та українських літераторів.



25 лютого 1871 р. в Новограді-Волинському
народилася Лариса Косач, яка увійшла в історію
України, в її літературні роздолля як поетеса,
письменниця, перекладачка Леся Українка, геніальна дочка українського народу, краса і гордість
нації, духовний вождь української інтелігенції.
Вплив геніальної майстрині слова на становлення і розвиток національної літератури був
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надзвичайним. Леся Українка різко розширила
традиційні жанри української літератури, привнесла душевний драматизм і психологізм, ввела
нові образи борців за волю і незалежність України (поема «Самсон», поетичний цикл «Сльози-перли», «Невільницькі пісні» т.і.), образи з
Давнього Єгипту («В дому роботи»), давньоєврейської історії («У полоні», «На руїнах»), періоду раннього християнства («Руфін і Прісцілла»,
«Адвокат Мартіан»), європейського Середньовіччя («Роберт Брюс», «Стара казка»).
Славетна українка володіла одинадцятьма
мовами. Вона стала найбільшим збирачем українського фольклору, зберігши його для нащадків, знала близько 500 народних пісень.
Грецькі літератори України, яким добре відомо значення роботи по збиранню фольклору, по
збереженню рідної мови, які разом з материнськими колисковими вдихнули красу природи і
прагнення людини до волі, не могли не зачаруватися безсмертним царством Лесі…
Поетичні шедеври Лесі Українки на свою національну мову перекладали майже всі грецькі
поети України. У 2008 р. вийшла у світ її «Лісова пісня» в перекладі Федора Шебаниця. А ще у
далекому 1971 р. до 100-річчя з дня народження поетеси літературна група «Азовіко агларь»
подарувала читачам збірник «Вибрані твори.
Рукописне видання мовою греків Донбасу», в
який увійшли 26 творів класика української літератури у перекладі грецьких поетів: Антона
Шапурми, Леонтія Кир’якова, Дмитра Демереджі, Алеко Диамантопуло, Олімпіади ПетренкоКсенофонтової та Павла Сараваса. Упорядник
збірника Едуард Хаджинов. Редактор – Леонтій
Кир’яков.
Відкриймо сторінки цієї чудової історії.
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну,
То знов таємно-тихо шепотіла.
(стор. 22 А.Шапурма)
ВІДПОВІДЬ
Не жаль мені, що я тебе кохаю,
Та в нас дороги різно розійшлись.
Ні, не кажи, що зійдуться колись!
Не зійдуться, мій друже, я те знаю…
(стор. 25 Дм.Демерджі)
НАДІЯ
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну…
(стор.6 Л. Кир’яков)
ДОСВІТНІ ВОГНІ
Вставай, хто живий,
в кого думка повстала!
Година для праці настала!
Не бійся досвітньої мли, –
Досвітній огонь запали,
Коли ще зоря не заграла.
(стор.15 А. Диамантопуло)
СЛОВО, ЧОМУ ТИ НЕ ТВЕРДАЯ КРИЦЯ?..
…Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів…
(стор.27 П. Саравас)
25 лютого 2021 р. Україна, яку так безмежно палко любила, долею якої переймалася до
останнього подиху Леся Українка, відсвяткувала 150-річчя великої доньки свого народу. Урочистості відбулися на державному рівні. Леся не
просто «повернулася», вона навічно залишилася
душею рідного краю…А слово, як і пророкувала
Поетеса, у віках віків сходитиме мрією про мир
та «мечем на катів», бо будь-який народ прагне
збереження своїх крил: волі, незалежності, віри
та мови…
Колектив КУ «Музей історії
та етнографії греків Приазов’я».

Книжный мир





ДО ВИХОДУ В СВІТ КНИЖКИ

«ВАСИЛИЙ БАЛАБАН. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»
Вы - живая история,
Нашей юности взлёт!
Вы - легенда, которая
Никогда не умрёт!

Спільними зусиллями по зернині був відтворений образ людини, яка для більшості стала
легендою. Для підтвердження деяких фактів із
життя Василя Васильовича Балабана сигнальний примірник книги був відправлений синам Костянтину і Василю Балабановим. Значною мірою матеріал був доповнений Костянтином Васильовичем і в цілому схвалений до друку.
Як нам вдалося реалізувати задумане, судити
читачам. З чернеткою видання можна ознайомитися за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1lKiHNbHeSXVZQ6YLZU-gsQJPtl2UumA/
view?usp=sharing

Донат Патрича
Одне із завдань співробітників Нікольського
краєзнавчого музею - накопичувати і зберігати
пам›ять про людей, які залишили помітний слід
в історії нашого краю. Істотна робота ведеться
нами за темою «Друга світова війна і Нікольщина». Це велика база даних про колишніх захисників країни, про загиблих воїнів - наших земляків, про жінок-учасниць війни, конкретизація
матеріалу по різних оборонних і наступальних
операціях за період з 1939 по 1945 рр. Коли надається можливість розширити відсутню інформацію про життя будь-якого земляка, співробітники музею з радістю і великою відповідальністю
беруться за таку роботу...
Однією з таких непересічних особистостей
був наш земляк Балабан Василь Васильович воїн, учитель, директор малоянисольської школи. Знайденого матеріалу про нього вистачило
на книжку спогадів «Василий Балабан. Человеклегенда», видання якої профінансували діти Василя Васильовича. Власне, ідея її створення належала саме їм.
Книжка побачила світ наприкінці минулого
року. Ми готувалися до її презентації... Але події,
пов›язані з карантином, не дозволили зробити це.
Невигадані епізоди з життя В.В. Балабана, які лягли в основу цього видання, показані на тлі подій,
що відбулися в країні і охопили період з 1914 по
2003 рік. Життєвий шлях героя книжки вартий
наслідування і схиляння перед його пам›яттю, він
є прикладом того, як потрібно любити життя, людей, свій рідний край, свою роботу.
Починаючи роботу над цим проектом, ми
хотіли, щоб молоде покоління знало і правильно оцінювало історію рідного краю, донести до
кожного, що на таких солдатах, як Василь Васильович, тримався фронт. Саме завдяки їх непоказного патріотизму, почуття військового
обов›язку, була здобута Перемога над ворогом у
найстрашнішій в історії людства війні.
Багато поневірянь випало на долю Василя
Васильовича. Він і члени його сім’ї пройшли
випробування у період репресій і у роки війни.
Молода людина, яка вирішила присвятити себе
мирній професії вчителя, ставши солдатом, з
перших днів чітко усвідомила своє призначення
на війні. Василь Васильович брав участь у бойових діях спочатку радистом, потім начальником
радіостанції роти. Щодня стикаючись з жорстокістю і брутальністю в умовах фронтового життя, наш земляк не розгубив свої моральні якості,
не затаїв злість у душі. Навпаки, він намагався
допомогти товаришам по службі у надважких
ситуаціях, підбадьорити добрим словом. Про
його мужність потім розкажуть листи-подяки і
характеристики від командування підрозділу. За
хоробрість і мужність, проявлені в боях, В.В. Балабан нагороджений медаллю «За бойові заслуги», двома орденами Червоної Зірки, медаллю
«За оборону Сталінграду», орденом «Вітчизняної війни» II ступеня та ін.
Повернувся гвардії старший сержант Балабан В.В. з фронту в повоєнне село Малоянисоль
у вересні 1945 року вже змужнілим чоловіком,
що пізнав гіркоту втрат фронтових друзів, зберігши захоплення мужністю одних і презирство
до боягузтва і зради інших. Незважаючи на всі
труднощі воєнного лихоліття, Василь Васильович з потроєною енергією і бажанням повернувся до мирної праці, прагнучи зробити життя
кращим. Дивлячись, в якому жалюгідному стані
знаходиться процес освіти у зруйнованій школі,
директор Балабан відразу ж взявся за його відновлення. Скільки знедолених, осиротілих дітей
навчалося тоді в школі, але жодного директор
школи не віддав у притулок, рятував від голоду
і холоду... Одночасно ламав голову над тим, де
знайти приміщення, як обладнати класні кімнати для учнів, у що їх одягнути.
Жителі села ніколи не забудуть, що саме завдяки його зусиллям і наполегливості була відкрита у 1964 році нова двоповерхова школа.

Поліна АПОСТОЛОВА,
директор краєзнавчого музею
Нікольської селищної ради
Донецької області.

Василь Васильович Балабан. 1940 рік.

1949 рік.
Балабан В.В.

Зустріч випускників. 1985 рік.
Праворуч від Балабана В.В. - Чапні Н.А.
Василь Васильович зумів у короткі терміни
створити необхідну матеріально-технічну базу.
Директор був наділений талантом залучати і організувати навколо себе кращі педагогічні кадри.
Він виявився тим, хто відкривав двері для тих,
хто йшов услід за ним, хто вірив йому і слідував
його педагогічним принципам.
Книга заснована на безцінних документах,
листах, фотографіях, які зберігаються в архіві родини Балабанових. На постійному зв’язку
була з нами дружина одного з синів Василя Васильовича Тетяна Олексіївна. До книги увійшли
щирі, зворушливі спогади колег, випускників,
односельців, друзів, членів сім›ї видатного педагога. Зібрати їх допомагали учасники літературного гуртка «Алый парус» (керівник Галина
Шаблінська). Використані також документи про
ветерана з фонду музею, матеріали з відкритих
джерел.
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В.В.Балабан із синами.

УРИВКИ З КНИГИ:
Эпизод 1
«Балабан В. В. родился в греческой семье,
переселившейся из Крыма в Приазовье, в
селе Кременевка (Чердакли) 12 сентября 1914
года. В селе в этот год организовали школу,
а в стране бушевала Первая мировая война.
Родоначальником семьи с момента переселения являлся Балабан Петр Григорьевич (17651844). Его сын Балабан Харлампий Петрович
(1806-1850) имел сына Власия Харлампиевича
(1836-1908). Это был дед Василия Васильевича
Балабана. Отец его – Василий Власьевич (18841918) был женат (1909 г.) на Узун Марии Дмитриевне (1887 г. р.)».



Книжный мир



Эпизод 2.
«В 1922 году Василий
пошел в школу. Темир
Степан
Константинович вспоминает о том,
как Василий Васильевич
после окончания Чердаклинской семилетки поступил на работу в Малоянисольскую школу
по направлению райкома комсомола: «Работал
пионервожатым… Он
был нашим ровесником,
но мы его уважали. МноМалоянисольська школа - дітище В. Балабана.
го разных мероприятий
проводил с нами. В 7-х
классах читал обществоведение, а в младших классах часто заменял учителей. (4 октября 1997 г.)».
Эпизод 3.
«1941 год… Война застала Василия Васильевича вблизи города Гродно, где он служил связистом. Пограничное местечко Щучин в первые два
дня сражений несколько раз переходило из рук в
руки. Но пограничники не отступали. Однако положение на фронте заставило оставить прежние
позиции. На пути к Сталинграду старший сержант
111-й отдельной армейской роты связи ВНОС
(воздушного наблюдения, оповещения и связи)

трижды попадал в окружение. Выбирался из опасности, возвращался в строй живым и невредимым,
продолжал нести нелегкую службу».
Эпизод 4.
«Закончилась война, и Василий Васильевич
вернулся к своей любимой профессии. С ноября 1945 года его назначают директором школы.
Постепенно в школе сложился сплоченный,
деятельный коллектив. Благодаря авторитету,
инициативе, целеустремленности и настойчивости директора школы В. В. Балабана в кратчайшие сроки в 1964 г. было построено новое
школьное здание. Школа с каждым годом набирает темп, все меньше остается неуспевающих
учеников, значительно повысилось качество
знаний учащихся».

Кириак Иорданов. Слово о лидере

ЛИЦА ЭЛЛИНИЗМА

Есть в греческом национальном движении
люди, которые определяют его будущее, развивают стратегию, наполняют ее идеологическим
содержанием. Одним из таких людей – стратегов и идеологов – является большой друг греков Украины, мудрый и рассудительный Кириак
Иорданов, который на протяжении многих лет
занимается вопросами развития Периферии
САЕ (Всемирный совет греков зарубежья) стран
бывшего СССР.
Кириак Константинович родился в 1951 году
в селе Авранло Цалкского района (Грузия), в
семье служащего. Одаренный Кириак окончил
среднюю школу с золотой медалью, потом последовала учеба в Украине: факультет автоматики и
телемеханики Харьковского политехнического
института, философский факультет Киевского
университета (с отличием). Вероятно, его любовь к Украине зародилась именно в студенческие годы.
Кириака Иорданова, эстета и интеллектуала,
кроме точных наук, всегда интересовали и экзистенциальные вопросы. Впрочем, любовь к
философии в крови у греков, подаривших миру
Сократа и Аристотеля. Реферат «Эстетический
идеал Древней Эллады» сделал К.Иорданова
лауреатом областного и республиканского конкурсов студенческих работ. Неудивительно, что
и диссертацию юный студент писал на философскую тему - «Логико-идеологические проблемы

философской аргументации».
Помимо научных интересов огромную часть
своей жизни Кириак Константинович посвятил
общественной работе – развитию греческого
движения. И в этом он также преуспел. Один из
организаторов Учредительного съезда греческого объединения «Понтос»; первый заместитель
председателя Национальной палаты; в 1992 году
избран председателем совета Федерации греческих общин Грузии; один из идеологов Периферии САЕ стран бывшего СССР, сегодня Кириак
Константинович, благодарю своему аналитическому уму, высокому профессионализму и удивительной интуиции, безусловно, пользуется
огромным авторитетом и уважением среди греков постсоветского пространства. К его мнению
прислушиваются, с ним советуются и его всегда
рады видеть у себя в гостях многочисленные федерации греков Причерноморья.
Греков Украины с Кириаком Константиновичем связывает многолетняя крепкая дружба
и плодотворное сотрудничество. В качестве почетного гостя неоднократно бывал на Всеукраинских фестивалях греческой культуры «Мега
Йорты» и на Международных фестивалях греческой песни им. Т.Кацы. Он знаком со многими
председателями греческих обществ Украины,
внимательно следит за деятельностью ФГОУ и
всегда с восторгом о ней отзывается.
25 февраля 2021 года Кириак Константино-
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вич отметил свой 70-летний юбилей. От имени
Совета Федерации греческих обществ Украины
искренне поздравляем нашего друга с юбилеем!
Дорогой Кириак! Как много за эти годы пройдено дорог, как много было интересных встреч
и великих созидательных дел! Сколько планов
и грандиозных проектов удалось воплотить!
Сколько труда, сил и времени было вложено в
греческое национальное движение!
Мы убеждены, что для Вас нет ничего невозможного. На Ваши замечательные человеческие
качества, опыт и знания, мудрость и силу духа,
всегда можно положиться! Мы высоко ценим
наше сотрудничество, нашу искреннюю дружбу!
В юбилейный год желаем Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей общественной
деятельности! Пусть Ваш профессионализм и
преданность делу ещё долго служат эллинизму и
станут основой для новых свершений!
Александра ПРОЦЕНКО-ПИЧАДЖИ.

Наша история

 

 

Греческий театр Мариуполя: люди и судьбы

Занимаясь исследованием истории Мариупольского государственного греческого рабоче-колхозного театра, мы соприкоснулись со
многими человеческими судьбами, каждая из
которых просится быть рассказанной. Отдавая дань памяти режиссерам, актерам, сотрудникам театра, вспомним некоторых. Хочется,
чтобы их помнили...
Деглари Георгий Рудольфович

Единственным источником для восстановления биографии Георгия Деглари оказалось его архивно-следственное дело из архива Управления
СБУ в Донецкой области. С этим уникальным документом удалось ознакомиться мариупольскому
исследователю Г.М. Захаровой.
Г.Р. Деглари родился 23 февраля 1900 года в греческой семье, в г. Керчь. Рано осиротев, работал
моряком на судах. Октябрьская революция и начало Гражданской войны застали Георгия Деглари
членом, а позже секретарем судового комитета
баржи «Харлампий». В 1918 году всей судовой командой вступили в ряды Красной Армии. Отряд
влился в 3-ю стрелковую дивизию, принимал участие в боях против белых. В марте 1921 года Георгий был тяжело ранен.
Оправившись после ранения, молодой боец
был направлен командиром дивизии в армейский
клуб. В перерывах между боями армейские артисты показывали небольшие спектакли, где Деглари часто исполнял главные роли. Заметив талант
Георгия, командование направило его на учебу в
Харьковский музыкально-драматический институт.
После окончания института Георгий Рудольфович имел ряд предложений от харьковских театров, но попросил направление в Лебединский
драматический театр в Харьковской области,
который только создавался. Деглари стал главным режиссером молодого театра. Затем были
театральная работа в Сумах, Харькове, Ростовена-Дону, Армавире. В Армавирском деревенском
театре режиссер Деглари познакомился с будущей
женой, профессиональной актрисой Нонной Осетровой.
В 1932 году семья Деглари переехала в Ростовна-Дону. В 1933-м Георгий Рудольфович работал
заместителем директора Сальского драматического театра. Затем по семейным обстоятельствам
переехал в родную Керчь и работал в одной из
городских трупп. Когда стали сказываться последствия тяжелых ранений, и здоровье мужа пошатнулось, Нонна Владимировна настояла на переезде в Москву.
В Москве молодая семья остановилась у родных Осетровой, актрисы МХАТа А.В. Петровой.
Благодаря ее поддержке, Георгий Рудольфович
и Нонна Владимировна получили направление
в Московский областной театр сатиры. Годы работы в Театре Сатиры стали школой мастерства
для Деглари. Здесь трудились знаменитые актеры,
мастера декораций и музыкального оформления
спектаклей. Театр обращался к современной драматургии и к классическим русским пьесам.
В стране разворачивалась НЭП. Полки магазинов ломились от товаров, блеск витрин, залитые
светом фойе множества театров, выступления
гениальных поэтов, диспуты до хрипоты, тощие
кошельки актеров – все это Москва. Георгий Рудольфович полюбил ее всем сердцем.
Деглари играл в ряде спектаклей, в том числе
в «Чужом ребенке» В. Шкваркина, который был
представлен членам правительства в Кремле. Очевидно, талант и потенциал Георгия Рудольфовича
обратили на него внимание чиновников Московского управления театров. Ему предложили должность заместителя директора по художественной
части молодого Московского цыганского театрастудии. Чтобы сориентироваться во времени,
уточним, что торжественное открытие цыганской
студии состоялось 24 января 1931 года. Уже через
месяц она показала свою первую работу, а 16 декабря 1931 года был показан первый трехактный
музыкально-драматический спектакль.
В конце 1931 года по приглашению одинокой
родственницы семья Деглари переехала на Юг, в
Краснодар, затем Ростов-на-Дону… Здесь, в Ро-

стове, состоялась судьбоносная встреча ростовского режиссера Георгия Деглари с директором
Донецкого художественного театра русской драмы, поведавшим о существовании Греческого театра в Донбассе. С декабря 1935 года по лето 1936
года Георгий Рудольфович выполнял обязанности
директора и художественного руководителя Мариупольского государственного греческого рабоче-колхозного театра.
За это время молодая греческая труппа, имевшая в своем составе всего трех профессиональных актеров (Карнаухова, Дранга, Янгичер), сделала значительный шаг вперед. Были переведены
на греческий язык и поставлены пьесы «Платон
Кречет» и «Шестеро любимых». Большое внимание уделялось профессиональной подготовке актеров.
Почему и когда Деглари переехал из Мариуполя, можно лишь строить предположения. Вероятно, после увольнения из театра в Мариуполе
Георгия Рудольфовича ничего не держало. Здоровье его не улучшалось (старая язва желудка), требовалось серьезное лечение. Возможно, именно
поэтому семья Деглари переехала в Славянск, где
был создан всесоюзный курорт и практиковалось
лечение минеральными водами.
В Мариуполь ему не суждено было вернуться.
Следующие документально подтвержденные
сведения о Деглари относятся к Большому террору. 15 декабря 1937 года он был арестован. Архивно-следственное дело Г.Р. Деглари № 89946, начатое
Славянским городским отделом НКВД 16 декабря
1937 года, тщательно изучено мариупольчанкой
Г.М. Захаровой. Ею установлено, что содержался
Георгий Рудольфович в Ворошиловградской городской тюрьме.
В «Постановлении об аресте» в качестве места
проживания Деглари указан славянский адрес, а
в графе о социальном происхождении записано:
«режиссер, работал в труппе русского драматического театра художественным руководителем».
Как известно, в Славянске русский драматический
театр был открыт лишь в 1938 году; в то же время в
ближних городах работали: ТРАМ – театр рабочей
молодежи – в г. Краматорск (основан в 1936 году),
Драматический театр в Артемовске, также основанный в 1936 году. Если принять за подлинную
информацию о работе Деглари в «труппе русского драматического театра», можно предположить,
что последний этап творческой жизни Георгия Рудольфовича был связан с Русским драматическим
театром им. А.С. Пушкина в г. Константиновка.
… Один из последних документов архивноследственного дела Г.Р. Деглари – приговор: «По
постановлению НКВД СССР и прокурора СССР
от 15 января 1938 года Деглари Георгия Рудольфовича подвергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу, без конфискации имущества
за причастность к шпионской деятельности греческих разведорганов».
В годы массовых реабилитаций запросов о
пересмотре дела Г.Р. Деглари в соответствующие
органы не поступило. Лишь благодаря патриотической деятельности Г.М. Захаровой, военная прокуратура Киевского Военного округа в 1989 году
рассмотрела дело греческого режиссера и реабилитировала его посмертно.

Дранга Георгий Спиридонович
человеке, актере и режиссере, хотелось узнать
больше.
Фамилия Дранга относится к малораспространенным греческим фамилиям Приазовья. Об этом
свидетельствуют сохранившиеся метрические
книги и ревизские сказки греческих сел. Проводя генеалогический поиск по семье Дранга из
Сартаны, мы узнали, что Георгий Спиридонович,
родившийся в 1908 году, был сыном Спиридона Георгиевича Дранга 1879 года рождения и его
жены Екатерины Власьевны. Кроме Георгия в семье были дети: Илия, Павел, Петр и Пелагия.
Зная, что известный аккордеонист, народный
артист России, лауреат Всесоюзного и международных конкурсов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Петрович Дранга

Дранга Георгий Спиридонович
Г.С. Дранга родился 21 января 1908 года в с.
Сартана Мариупольского уезда Екатеринославской губернии.
Окончил Харьковский музыкально-драматический институт. Профессиональный актер. Осенью 1936 года после ухода Г.Р. Деглари из Греческого театра стал его режиссером и художественным
руководителем.
Беспартийный. Проживал в г. Мариуполь по
адресу: улица Базарной, дом № 15.
Арестован 23 декабря 1937 года. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР к расстрелу.
Данных о приведении приговора в исполнение
нет. Реабилитирован в 1959 году.
Вот такой информацией ограничивались сведения о Георгии (Юрии) Дранга к началу работы
над книгой «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат…». Конечно же, о столь ярком

Юрий Дранга
принадлежит к сартанским Дранга, мы позвонили
к нему в Москву. Ответ подтвердил наше предположение: Юрий Петрович – сын Петра Спиридо-

новича Дранга и племянник Юрия Спиридоновича Дранга, в честь которого и был назван. К
сожалению, отец Юрия Петровича мало рассказывал детям о своем брате, но в семье Петра бережно
хранились несколько фотографий актера, которые
нам любезно предоставила сестра Юрия Петровича, Екатерина Петровна.
Одна из фотографий датирована 1931 годом и
сделана в Одессе, куда, согласно семейным преданиям, Юрий был направлен на работу после
окончания Харьковского музыкально-драматического института. Вторая, датированная 1936
годом, сделана в Мариуполе. На ней Юрий предстает в роли Дон-Жуана в спектакле Мариупольского греческого театра «Каменный гость» по пьесе А.С. Пушкина. В этом спектакле Юрий Дранга
выступал еще и как режиссер. По воспоминаниям
родственников, Юрий был талантливым актером,
очень музыкальным и светлым человеком. «Не
можем оценить, каким он был режиссером, но актером он был замечательным», - вспоминала племянница слова старших родственников.
«Греческая операция» НКВД вписана скорбными строками в летопись семейной истории Дранга. Отец актера, Спиридон Георгиевич Дранга, был
репрессирован 19 декабря 1937 года. Через четыре дня арестовали Юрия (Георгий). Петр уцелел
только благодаря тому, что, будучи предупрежден об аресте, накануне ночью бежал из села. Ему
удалось спастись в Средней Азии, где он прожил
всю жизнь, и где сейчас живут семьи его дочери
и младшего сына. Мать Юрия, Екатерина Власьевна Дранга, переехала с дочерью Пелагией в Пятигорск, прожила более 90 лет.
Музыкальный и артистический дар Юрия
Дранга унаследовали племянник Юрий Петрович,
профессор Музыкальной академии и народный
артист России, и его сын Петр, популярный российский аккордеонист и певец.
Балджи Александр Иванович
А.И. Балджи родился в 1896 году в с. Сартана
Мариупольского уезда. Окончил 3 класса школы.
Беспартийный. Проживал в Мариуполе по улице
Степной, дом 12.
В Греческом театре работал баянистом оркестра.
Арестован в ночь на 24 декабря 1937 года как
«участник греческой контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации». Особым
совещанием при НКВД СССР (протокол № 48) 9
февраля 1938 года приговорен к расстрелу. Данных об исполнении приговора нет.
Реабилитирован в 1964 году.
Александр Иванович Балджи встретился нам в
очерке «Баянист Балджи» известного мариупольского краеведа и тележурналиста Сергея Давидовича Бурова.
«На Корабельную улицу, которая круто спускается к морю, мы, оператор ТРКК «Сигма» Виктор
Дедов и автор этих строк, ехали только затем,
чтобы посмотреть редкую фотографию. На снимке фотолюбитель Александр Балджи запечатлел
старый трамвай четвертого маршрута, который
возил когда-то пассажиров от городского сквера в
порт. Фотография оказалась, действительно, интересной, но повествование ее автора Александра
Александровича о своем отце, мариупольском баянисте, заставило почти забыть о ней. Из воспоминаний и немногочисленных сохраненных документов
мало-помалу вырисовывались образ талантливого
музыканта и его трагическая судьба.
Комендор Лужанский на страницах книги «Красная Азовская флотилия», вспоминая бой плавбатареи «Мирабо» с врангелевцами, писал: «Отличным
баянистом был моряк Саша Балджи. Когда возвращались победителями в Бердянск, усадили мы Сашу
за баян. Мелодии бодрых революционных маршей
раньше нашего донесения сообщили о первой победе
моряков молодой Азовской флотилии».
На всю жизнь запечатлелось в памяти Александра Александровича то, что поведали в разные годы
друзья его отца. Их воспоминания выглядели в изложении нашего нового знакомого так: «Рассказывали
еще такое: судно, на котором служил отец, однажды
пришвартовалось в одном из азовских портов. Матросов отпустили в увольнение. Зашли в ресторан,
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а там играет слепой баянист. Отец подошел к нему,
говорит:
- Можно я сыграю?
- А кто вы такой и откуда вы?
- Я из Мариуполя, меня зовут Саша Балджи.
- Да, я о вас много слышал, но мелодии вашей не
слышал.
После этих слов он протянул инструмент отцу.
Тот начал играть, и весь зал был восхищен игрой».
Когда Александр Иванович расстался с флотом,
сказать трудно. Но показанная нам чудом сохранившаяся расчетная книжка свидетельствует: в тридцатом году он еще был матросом паровой шхуны
«Ахиллион».
Вероятно, с начала тридцатых годов игра на
баяне стала основным источником существования
и его самого, и семьи: жены Таисии Петровны и их
детей-двойняшек – девочки и мальчика. Александр
Иванович работал баянистом то в ресторане, то в
столовой.
… «Главным признанием его таланта было приглашение в Греческий театр. А случилось это так.
Греческий театр должен был давать концерт в
Мангуше: сцены из «Наталки Полтавки» и еще коекакие номера. Но аккомпаниатор-пианист заболел.
И тогда обратились к отцу и говорят:
- Саша, ты должен нам помочь.
- Ну, я мелодию знаю, но с вами не репетировал.
- Ничего, как-нибудь сыграешь.
- Ладно, поехали.
Все время, пока ехали от Мариуполя до Мангуша,
они репетировали «Наталку Полтавку», и концерт
в Мангуше получился сверх всех ожиданий».
Он участвовал в концертах как солист и аккомпаниатор, выезжал с артистами в колхозы. Стыла,
Большой Янисоль, Белосарайская Коса, Чермалык…
Везде успех, всюду радостный и благодарный прием
зрителей.
Но вот пришел тридцать седьмой год…
Вспоминает сын баяниста: «Нам с сестрой было
в тридцать седьмом году по пять лет. 21 декабря
арестовали моего отца. Я его не помню. Мама бегала
по тюрьмам, нас оставляла на присмотр тете Дусе
Филипенко и Рае Сучковой.
Маму на работу никуда не принимали как жену
«врага народа». Ей как-то удалось оформиться на
работу, не сказав об отце, а когда начальник узнал,
где ее муж, то порвал заявление со словами: «Нам
«враги народа» не нужны».
Мы жили в нищете. Мама с трудом устроилась
в колхоз, стала работать в яслях, но ей не раз в глаза говорили: «Как мы можем доверять своих детей
этой женщине, если ее муж – «враг народа»? В комсомол меня в школе не принимали, сказали, что я –
сын «врага народа». Хотя и говорили тогда, что сын
за отца не отвечает, но на деле это было совсем не
так.
В 1949 году меня приняли в ученики киномеханика, потом сдал на киномеханика, стал работать в
санатории «Металлург» самостоятельно. Взяли в
армию, отслужил, на какое-то время вновь вернулся
к своей профессии, а потом стал работать слесарем
на судоремонтном заводе…»
Шли годы. Совсем молодой умерла от туберкулеза дочь Женя. В 1964 обездоленной семье Балджи прислали справку, что их отец и муж реабилитирован,
еще через три года – свидетельство о его смерти…
Ни сын, ни тем более внук не помнят живым
Александра Ивановича. Но вот что удивительно:
и сыну, и внуку, кстати сказать, тоже Александру,
чудесным образом передалась его любовь к музыке, танцу, театру. В молодые годы наш рассказчик
Александр Александрович занимался в кружках художественной самодеятельности, исполнял народные
и характерные танцы, пел. Много лет отдал народному театру ДК «Азовстали» его сын…
Такую вот историю погубленного баяниста-самородка и его семьи мы узнали на Корабельной улице
в жаркий июльский день девяносто шестого года».
Кашкер (Кошкер)
Федор (Феодор) Ильич
Кашкер (Кошкер)
Евгения Ильинична
Ф.И. Кашкер – уроженец с. Малый Янисоль – родился 21 июля 1908 года. Во время Первой мировой войны, в 1916 году, отец семейства
скончался в госпитале от ран. Мать одна воспи-

Кашкер Федор Ильич
тывала троих детей – двух дочерей и сына. Жили
трудно и бедно, но очень дружно.
Федор Кашкер – один из первых актеров Мариупольского государственного греческого рабоче-колхозного театра. Он исполнял характерные
роли, особенно популярным был в комических
пьесах; как прекрасный танцор участвовал в национальных концертах, а также играл в музыкальной группе. В 1933 году во время партчистки члена
(возможно, кандидата) КП(б)У, актера Греческого
театра Федора Кашкера исключили из партии как
сына урядника царской армии. В том же 1933 году
он был арестован сотрудниками ГПУ, но вскоре
выпущен на свободу.

Федор Кашкер с матерью
19 января 1938 года Федор Ильич был арестован как «участник греческой контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации».
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Греческий театр Мариуполя: люди и судьбы
На день ареста с матерью и сестрой Женей он
проживал в Мариуполе в доме № 87 по улице Артема. 15 февраля 1938 года Особым совещанием
при НКВД СССР его приговорили к расстрелу.
Данных об исполнении приговора и места захоронения в архивно-следственном деле Ф.И.
Кашкера нет.
В 1956 году матери греческого актера, Марии
Федоровне Кашкер, устно (лживые документы в
период реабилитаций давать не решались) сообщили, что ее сын был приговорен к 10 годам ИТЛ
и умер 6 апреля 1946 года от менингита. Федор
Ильич Кашкер был реабилитирован в 1957 году.
Неожиданное упоминание Федора Кашкера
и новое имя сотрудницы (кассира) Мариупольского греческого театра встретилось в воспоминаниях уроженки Малого Янисоля Н.Н. Пирго.
«Это было… в 1922 году. В зимние праздники
молодежь села, да и люди постарше, выходили
гулять на площади, на главной улице. Катались
на санях, устраивали скачки. В такие дни я приходила к Жене и Любе Кошкер, которые жили в
центре главной улицы, очень удобном для наблюдений месте. Женя была моей хорошей подругой,
она же всегда и везде со мной пела, играла. Женя
играла на сцене лучше меня и многих моих подруг.
Но жизнь ее не была радостной. В 1916 году отец,
после тяжелой раны на войне, умер в госпитале. Мать, Мария Федоровна, осталась с тремя
детьми, Женей, Любой и Федей…
Личная жизнь Жени Кошкер складывалась
трагически, была сопряжена с потерями любимых людей. После чреды потрясений, мать с
дочерьми решились на переезд в город, к Федору.
Они так дружно жили, так любили друг друга,
как нечасто бывает. Женя про брата даже песню сочинила и пела. Женя с Федей несколько лет
работали в Мариупольском греческом театре,
откуда его и взяли… Пишу и думаю, сколько у человека бывает горестей, что не только переносить их, но даже вспоминать о них трудно. Бедняга, она всегда, живя еще в селе, спешила домой,
у них было большое хозяйство, на что наш соученик – поэт Юра Костоправ – писал: «У Кошкеровой у Жени грациозны все движенья, и твердит
она всегда: До свидания, друзья!»
После разгрома театра Евгения Ильинична
работала кассиром в сберкассе, откуда и ушла
на пенсию… В 1974 году умерла мать, Мария Федоровна. Женя с дочерью Валей переехала в Торез
и о дальнейшей их судьбе я не знаю».
Счастливый случай помог узнать, что в Мариуполе жил сын Федора Кашкера – Эдуард (Эдвард)
Федорович Кашкер. Его рассказ – еще один фрагмент в общей картине жизни Греческого театра.
Эдуард Федорович родился в 1932 году, им
была прожита большая сложная жизнь, в которой переплетались горести и радости. Но и спустя многие десятилетия он не мог равнодушно

вспоминать о самой большой трагедии, разыгравшейся на его глазах – глазах пятилетнего
мальчишки, безумно любившего своего отца.
Вечер 19 января 1937 года Эдуард Федорович
помнил в деталях.
Его родители не жили вместе, но отец часто забирал маленького сына домой. И он, и бабушка с
тетей души не чаяли в Эдике. Тот вечер был именно таким – теплым и счастливым. Федор отдыхал
после рабочего дня, читал газету на своей кровати. Марья Федоровна готовила ужин, из кухни
плыл аппетитный аромат пит. На столе уже подрагивала в такт половицам горка аряна в глубокой тарелке. Эдик, отбиваясь солдатским ремнем
и почти обессилев, сражался с тетей Женей.
А потом в дверь громко постучали… Эдуард Федорович вспоминает, что пришли арестовывать отца четыре человека. Одного из них
мальчик знал: встречались с ним на прогулках с
отцом. Когда отец оделся и взял в руки свои добротные сапоги, один из непрошенных гостей
сказал: «Оставь, сыну пригодятся».
… А все начиналось для молодого актера Федора Кашкера многообещающе. Голод еще помнился каждой клеточкой тела, но семья выжила!
У него была работа, о которой он не мог даже
мечтать. Как ни любил Федя родное село, как ни
тянуло снова оказаться в кругу друзей юности,
в Мариуполе он не чувствовал себя одиноким.
Здесь работали и учились многие знакомые из
родного Малого Янисоля. И рядом была Женя –
любимая сестра и настоящий друг. И Театр,
ставший смыслом жизни.
Театр подарил Федору встречу с любимой девушкой. Еще в Малом Янисоле он заглядывался
на Аню Павловскую, светловолосую польскую
красавицу, совершенно не похожую на греческих подруг. Робкий, как оказалось на поверку,
он так и не решился признаться девушке в своих
симпатиях, да и мама всегда мечтала о невесткегречанке.
Однажды, когда Федя уже был актером, при
подготовке нового, костюмированного спектакля, в театр пришла швея из Швейной фабрики
им. Ф. Дзержинского. Всем актерам, задействованным в постановке, предстояло пройти обмер.
Когда пришла очередь Федора, он слова вымолвить не мог: перед ним с портняжным метром в
руках стояла Аня. Оказалось, что, спасаясь от голода, и они с мамой уехали из села. Большая рукодельница, Аня без труда устроилась на швейную фабрику и совсем скоро стала мастером.
Анну Афанасьевну Павловскую можно считать
также театральным человеком, так как именно
она принимала участие в разработке и пошиве
театральных костюмов до самого последнего
спектакля.
Для Федора Ильича она стала женой и матерью его сына. К огромному сожалению, молодая

семья вскоре распалась, разбившись о патриархальные предрассудки и непримиримость людей,
любивших одного человека и искренне желавших
ему счастья. Жизни Федора и Анны потекли своими руслами. Рана затягивалась, боль затихала, и
их взаимоуважение оставалось неизменным.
Эдуард Федорович Кашкер вспоминает, как
радостно и светло было с отцом. В доме часто
бывали гости, друзья и коллеги отца. Вспоминает театр, его атмосферу: все было сказочно-непредсказуемо для малыша, которого отец иногда брал с собой на репетиции. Молоденькие
девушки-актрисы выпрашивали Эдика у отца и
забавлялись с ним, показывая свои гримерные,
позволяя трогать музыкальные инструменты, а
то и просто закармливая конфетами и вареньем.
Однажды девушки ушли с ним в город и долго
прогуливались, за что получили серьезный выговор от разволновавшегося Федора.
… Эдуарду Федоровичу довелось еще раз
увидеть отца. Рассказывая о последней встрече,
он не мог унять дрожь голоса.
В трагическом январе 1938-го бабушка, которая носила передачи Федору Ильичу, взяла внука
с собой. Люди с узелками и сумками в руках стояли в очереди. Эдик рассматривал водонапорную
башню, когда к воротам городской тюрьмы подъехала машина. Из нее стали выводить мужчин.
Мальчик увидел отца и тут же понесся к нему.
Отец прижал к себе ребенка, а тот просил-умолял
папу идти домой. Подоспевший офицер забрал
мальчика и вынес его к очереди. Очередь замерла.
И только бабушка, протянув дрожащие руки и отбросив на снег свой узелок, шла навстречу…
А вот того знакомого прохожего на мариупольской улице, который оказался сотрудником
городского управления НКВД и пришел за отцом в 1938 году, Эдик помнил. Он нередко видел
его на проспекте Республики, видел его идущим
с сыном… Став подростком, Эдуард узнал, как
зовут и где живет этот человек, к тому времени
известный в городе адвокат. И настал день, когда сын репрессированного актера пришел к нему
и спросил: «Однажды Вы пришли в наш дом и
увели навсегда моего папу. За что и зачем Вы это
сделали?» «Ты еще молодой и ничего не поймешь. Приди ко мне, когда станешь взрослым», –
ответил орденоносный ветеран правового фронта. Когда же через несколько лет Эдуард снова
постучал в знакомую дверь, ему открыл тоже известный в городе адвокат, сын…
Адресовать свой вопрос, кровоточащий, как
открытая рана, было некому. Он перешел к числу вечных вопросов, не имеющих определенных
ответов и призванных ежечасно и ежеминутно
напоминать о бренности счастья, выстраданного человеком.
Мария ПИРГО,
Елена УЗБЕК.

К 80-ЛЕТИЮ ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНИЧНЫ МАЛЫХИНОЙ

18 февраля 2021 года отметила свой юбилей
прекрасная женщина, активный участник Мелитопольского общества греков Елена Кузьминична Малыхина.
24 ноября 1991 года на учредительном собрании ей была доверена высокая честь: быть
избранной в Совет нашего общества. С первых
дней работы Елена Кузьминична окунулась в
работу, в решение многочисленных проблем,
которые стояли перед обществом. А это подготовка и проведение заседаний Совета, собраний, мероприятий, участие в жизни города и
Федерации.
Через месяц после учредительного собрания, уже 21 декабря, начала работать воскресная школа, в которой Елена Кузьминична была прилежным учеником,
стремилась овладеть знаниями новогреческого языка. Настойчивость и
целеустремленность на уроках, самостоятельные занятия и индивидуальная подготовка с учителем позволили ей выучить язык и впоследствии

Наша гордость!

21 февраля 2021 года в Харькове проходил чемпионат Украины по
вольной борьбе среди мужчин. Спортивный клуб борьбы «Мелитополь»

вести занятия в группе начального обучения, заменять учителя Светлану
Макропуло в период ее отсутствия по тем или иным причинам. На протяжении всех этих лет она - активный участник всех мероприятий общества, призер турниров по шашкам памяти Константина Лухтуры, наставник молодежи.
Елена Кузьминична прожила не простую, но достойную жизнь и продолжает удивлять своим талантом. Успешно овладела современными технологиями, на «ТЫ» с ноутбуком, скайпом, в совершенстве знает и, что
важно, ведет здоровый образ жизни, в том числе и в организации питания…
За плечами нашего ветерана полученное образование в Мелитопольском техникуме механизации сельского хозяйства. И всего две записи в
трудовой книжке: из 40 лет стажа - 38 лет на городском Компрессорном
заводе, на должности старшего контрольного мастера…
Уважаемая Елена Кузьминична! В день Вашего Юбилея примите искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и много светлых и радостных дней!
Совет Мелитопольского общества греков.
в весовой категории до 74 кг представлял мастер спорта Украины, активный член городского общества греков Георгий Хассай. В напряженном
состязании борец из Мелитополя занял третье место. Подготовил Георгия к чемпионату тренер В.Русанов.
Валентин МАКРОПУЛО,
отв. секретарь МелОГ.
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Портрет



ТАК НАРОДЖУЄТЬСЯ ХУДОЖНИК

Журавльова Н. Осінні скарби. 2020 акварель,
папір 56х76 см

Ім’я художниці Наталії Журавльової вже
з’являлось на сторінках газети «Елліни України», коли в невеличких інформаційних матеріалах йшлося про відкриття виставок художників грецького походження у столиці нашої
країни - місті Києві. Але сьогодні ми хочемо
докладніше розповісти про цю чудову художницю - сучасного українського графіка, майстра
акварелі і рисунка.
Народилася Наталія 16 листопада 1978 року
у місті Донецьку. Малювання приваблювало її
змалечку. В родині вміли малювати мати, брат
матері, а дідусь по материнській лінії навіть займався реставрацією скульптури. Брат батька,
дядя Валерій, усіляко сприяв цьому творчому
нахилу племінниці, - постійно дарував посібники для дітей «Вчись малювати», багато підказував, консультував. Дівчинка не розставалася з
етюдником.
Мати Наталії - Олександра Олексіївна - родом з грецької селянської родини села Улакли їздила на навчання гри на баяні у м. Курахово,
а вже в юнацькому віці поїхала до Донецька, де
мешкає і досі. Пізніше, вже із своєю родиною, з
чоловіком і донькою, як водиться, приїжджала
у рідне село відвідати батьків, поспілкуватись
з родичами, побувати на берегах улюблених річок: з одного боку - Сухі Яли, а з іншого - Волч'я.
Саме там і відбувалися перші пленери юної художниці - батько з братом ловили рибу, а донька
сиділа поруч і робила численні замальовки, які
потім стали основою її пейзажних творів. Деякі
з них і зараз прикрашають материнську оселю в
Донецьку.
Батьки, підтримуючи здібності доньки, віддали її на навчання в художню школу, по закінченні якої вона у 1994 р. поступила в Донецьке
художнє училище, бо свій життєвий шлях вона
вже не уявляла без мистецтва. Багато чому навчилася юна художниця у своїх викладачів, але
з найглибшою вдячністю згадує Наталія заняття в студії Андрія Васильовича Полоника, який
більш за усіх вплинув на її розвиток і становлення як митця.
У 2000 р. Наталія поступає до Національної
художньої академії образотворчого мистецтва і
архітектури (майстерня вільної графіки народного художника України А.В. Чебикіна). Активна
виставкова діяльність в студентські роки виносить її ім’я у перші ряди. Участь у міжнародних
виставках навчальних закладів «Сучасна освіта
в Україні» у 2002-2004 рр. принесла їй почесні
Другу та Перші премії (двічі) за кращий рисунок
академічної постановки (щорічна стипендія).
У 2003 р. молода художниця отримує стипендію Президента України, а у 2004-2006 рр. стипендію Міжнародного благодійного фонду
«Смолоскип». У 2006 році на конкурсі живопису на тему «Середземномор’я», організованому з
нагоди Дня Європи в Україні посольством Іспанії, Наталія отримує Третю премію - подорож до
Іспанії на двох осіб.

У 2007 році, невдовзі після закінчення академії, молода випускниця Наталія Журавльова
отримує запрошення на викладацьку діяльність
до Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. У 2012 р. вступає до Національної Спілки
художників України.
З 2017 р. Наталія повертається до своєї Альма
матер - Національної академії, але вже у якості
старшого викладача на кафедрі рисунка, де працює і зараз. Вона - учасник 36 Всеукраїнських, 14
міжнародних та 4 персональних виставок.
Твори Наталії Журавльової зберігаються в
Національній академії мистецтва та архітектури
України, музеї історії Києва, а також знаходяться
в приватних колекціях України, Болгарії, Греції,
Іспанії, Литви, Німеччини, Польщі, Туреччини,
Китаю, США.
Наталія Журавльова - член ГО «Ліга грецьких митців “ГАЛАТЕЯ”». На художніх виставках
«Галатеї» - до дня «ОХІ» у жовтні 2017 року в
Київському музеї книги і друкарства (на території Києво-Печерської лаври) та до Дня незалежності Греції у березні 2019 року в Національному
музеї літератури України - з успіхом була представлена творчість мисткині.
«Твори Наталії Журавльової - це відточена до
абсолюту майстерність, пошук досконалої форми
в поєднанні з нестримною імпровізацією. Кожна
робота художниці - неповторне вибагливе плетиво,
що, народившись у симбіозі настрою митця, енергії
природи та примхливої фарби, існує як самодостатня субстанція, у якій миттєвий спалах емоції пустив
своє барвисте коріння в надра вічності», - таку високу оцінку дала художниці кандидат мистецтвознавства Олена Тихонюк в своїй статті в журналі «Образотворче мистецтво» (№3, 2019).
І дійсно, Наталія Журавльова багато і цікаво
працює, головним чином, в області акварелі та
рисунка. В її творах багато світла, а інтенсивний
колір нібито приховує якусь стриману енергію,
яка робить його ще більш виразним, і як правило, приваблює глядача. В її творах не буває нічого
випадкового, зайвого, невисловленого... Навпаки, усе продумано, усе на своїх місцях - кольори,
штрихи, лінії, - усе створює образ, замислений
автором. Різноманітні та багатокольорові натюрморти, стримані, ближче до пастельних тонів,
пейзажі, пластичні, лаконічні і водночас експресивні ню, - усе написано так легко, начебто, як
кажуть, «одним розчерком пера», а тим не менш
за кожною роботою стоять творчий підхід і наполегливий пошук композиційного відтворення,
кольорового поєднання, чітких і виразних ліній.
Мисткині вдається досягти досконалої кольорової композиції, віднайти та витримати необхідну
тональність, придати твору яскраву і точну виразність. Так народжується і так зростає висока
майстерність і досконалість, віртуозність та професіоналізм художниці Наталії Журавльової.
Галина ЧУМАК,
Голова ГО «Ліга грецьких митців
“ГАЛАТЕЯ”».
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Журавльова Н. Королівський фрукт.
2020 акварель, папір 56х76 см.

Журавльова Н. Промінь сонця.
2004 гуаш, папір 60х80

Журавльова Н. Сонячно.
2018 акварель, туш, папір 76х56



К родным истокам прикоснись





К родным истокам прикоснись



До 150-річчя від дня народження Лесі Українки
творів Л.Українки в перекладах
новогрецькою мовою з використанням кирилиці. У збірку увійшли сім творів. Епіграфом до
нього Алеко Ахілесовіч обрав
дуже виразні рядки з її твору
«Fiat nox!»:
Брати мої, нащадки
Прометея!
Вам не орел розшарпав груди
горді,Бридкі гадюки в серце
уп’ялись…
Пропонуємо нашим читачам
вірш «Скрізь плач, і стогін, і ридання» в перекладах Л.Кір’якова і
А.А.Діамандопуло-Ріоніса на румейську і новогрецьку мови.

СКРІЗЬ ПЛАЧ І СТОГІН,
І РИДАННЯ
(в перекладі Л.Кір’якова)

Та дъолья фантазмата мэ васанызун.
Сто строма му стрифогиризу
Адъинати на сикотъо.
Тус тихус ме фос амидро
Та проора фота фотизун.

Панду каймо, анандя,
дъакрис,
Хта пикрис ол зандалумен.
Т’ графитын клэгны лыгус
акра
Пратун панду-па тушнымен.
Пас Украинас н’ пикра тора,
Мис катъа мера мурлугум.
Нду клапсму флагум ато т н’ ора,
Та пхавья поты тъа купун?
Цього року Україна та українці відзначають
ювілей видатної української літераторки Лесі
Українки. Її твори та її ідеї були дуже близькі румейським поетам та письменникам, які надихались Лесиним революційним духом, прагненням
свободи та її величезним літературним талантом. Тематика її творів випереджала час. Багато її творів набули актуальності сьогодні, коли
наша країна та народ виборюють свою свободу
і незалежність.
Наші поети у 1971 році, до столітнього ювілею Лесі Українки випустили рукописну збірку
її творів «Эклекта эрга» румейською мовою. Це
рукописне видання виглядає як витвір мистецтва, що відповідає змісту. Над перекладами
працювали шість поетів - Леонтій Кір’яков, Антон Шапурма, Дмитро Демерджи, Олімпіада Петренко (Ксенофонтова), Павло Саравас та Алеко
Діамандопуло. Сама книга оформлена з великим
смаком і любов’ю. Особливий український колорит збірки надав своїми ілюстраціями художникоформлювач К.Гадзан із Сартани. Упорядником
збірки був Едуард Хаджинов, редактором Леонтій Кір’яков. Збірку було видано у трьох
примірниках. Епіграфом до збірки стали актуальні і для нашого часу вірші Л. Українки:
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам вороття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!

Згалы ту дъакру та ирайдъа
Ки та на янны ти пурун,
Хта дъакрис енны тэк та пхавья
Ма моноха-тын тьтъа купун.
Пос кутуру мис на нястуми?
Апису ирзму алу тен!
Скутъум апану, ас пширисум
Тюнурю зисму янкидэн!...

1980

КЛЕМЭ, СТЕНАЗУМЭ, ПОНУМЭ…
(переклад А.Діамандопуло-Ріоніса)
Клемэ, стеназумэ, понумэ,
Адъинаты и махи.
Тын тыхи-мас катигорумэ,
Стекомастэ дили, скифти.
Тын Украина тоса хроня
Тын клэи и кардъес-мас, тын понун
Ке перименумэ эонес
Тис алисидъес на спастун.
Та дъакриа-мас тъа мас капсун,
Тъа ятрэпсун тыс плигес
И алисидъэс тъа скурьясун,
Ма дъе тъа песун монахес.
Яты ту каку на търинумэ,
И дъроми описо инэ клисты.
Калитера н’ агонистумэ
Я мья калитери зои.

І в перекладі на румейську мову:
Пос кутуру мис на нястуме?
Апису ирзму алу тен!
Скутъум апану, ас пширисум
Тюнурю зисму янкидэн!..
До збірки увійшли 24 поезії Л.Українки і один
прозовий твір «Святий вечір» («Мега врадъи»).
Збірка була видана в трьох примірниках. Тексти
написані красивим почерком Леонтія Кір’якова.
Один екземпляр був переданий музею Л. Українки в Києві.
У тому ж році А.А.Діамандопуло-Ріоніс в Івано-Франківську видав свою рукописну збірку

«ГОРИТЬ МОЄ СЕРЦЕ,
ЙОГО ЗАПАЛИЛА…»
(переклад А.Шапурми)
Пал теты кардъия-м,
хта пикрис ки поня.
Тутушипсин песу-м
то т’ флога зисто.
Ки пос го ти клэгу?
ки пос ан да дъакрис-м
Ти взигну ту атху
т’ футыя ато?
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Пшим клэ ки маныз
пис та пикрис мегола,
Ма дъакрис хта матя-м
ти регны суста.
Ста матя-м та дъакрис
ти сонны на эркны
Каймо-м нду зестадъа-т
стегнонда ата!
На вгену го ирева
с’ тынчка та чоля,
На пелса акату
стун пату угро,
Ки айц на манкрайса
на кспахтан та астрис,
Н’ дуня на абрайсин
хту ком ту каймо.

Та проора фота ти ныхта никунэ,
То мавро скотадъы скорпунэ.
Та проора фота ксана
Ксафну анавун ламбра
Ке на, и эргатэс ксипнунэ.
Ксипнисатэ эсис оси зите! Пья тора!
Ту копу эсиманэ и ора!
Анапстэ панту та дъадъья!
Ас лампси тригиро фотья,
Кь ас фекси и авги и панорья!
1892

1893-1894

УШАНЫМУ
(переклад Л.Кір’якова)
Дъэн эху ратлых го, дъэн эху хисмет
Ушаныму эху, тэк эна, илбет.
Ушаныму, пал, мия тялу на идъа
Дъиком т’ Украина, дъиким ты Патридъа.
Го тъелу ту Днепр мия тялу на дъу,
Хаилса пу им’ на путъану, на зу.
На дъу мия тялу ту чол, та вуна.
Н’ анкепсу го дама стэрном ту хара.
Дъэн эхо ратлых го, дъэн эху хисмет,
Ушаныму пемнын – ми эна, илбет.
1880

ТА ПРООРА ФОТА
(«ДОСВІТНІ ОГНІ»
в перекладі Діамандопуло-Ріоніса)
Тыс маврес фтеругэс аплони и нихта,
Норис ста крэватья мас рихни,
Ке оли тын ора афты
Ксехнунте сэ ипно ватъи,
Ке трэми мпроста тус о лихнос.
Ипакуи оли сто мавро скотадъи!
Калотихи оси то врадъи.
Кимунтэ, ма на, пу эго
Олин ти нихта агрипно
Ке гиро му ола сан адис.

За мотивами Адама Міцкевича Л.Українка
написала два вірші - «Питання» і «Відповідь»,
пропонуємо їх нашим читачам в перекладі
Д.Демерджі.
ЭРОТЫСИ
1
Ты лоя, кардъиты-м, куг ах ты сена?
Фта ят врунды кримизут. Ты тъас пу?
Зерь тора сена го дъе с агапу?
Йок, си камия дъэн агапьесь мена.
Си сизев т’ тифальсь. Си лейсим качурмена
«Та стратсь мась ирсан – дъяван хуриста»,
Ма йок! Го ксерут: тъа змихтун афта –
Т’ зои-мась ул тъат зисум харумена.
Тъа инумсьт дъий мась сади, мера-с-мера
Им ят валанидъия дъинатос.
Х та ула та пикрись тъас глытос,
Тъа с хураиз х вруши, х крию т’ аера.
Си дъе лалыс. Анапаия дъен эшсь.
Дъе аглаказсь хос ич-па си.
Т’ кардъиясь монах тиранизст, хорси.
Си каньст пишмань пус агапасим мена.

АПОКРИСИ
2
Го дъе т’ мулон: инсь мес кардъиям си монь.
Ма энь та стратсь-мас симур хориста.
Нами ми лейс си пус тъа змихтун афта.
Дъе тъа змихтун камия па, филиму.
Мега како т’ агапим энь с’ кардъияс.
Иньсь ят валаныдъия дъинатос.
Го им ят плющ. Ма оты эрт тирос –
Т’ плющ периньт ах валенидъия т’ ият.

Т› плющ манахот дъе зи – фто марадязь.
Ма го тъа зу. Кана палей гунэя
Тъа эвру го. Гарипик т’ халамея,
Го ми та филам омурфа фурязт.
Т’ аера тъа петась, тъа эрт адъо с та ксена,
Тъа м› ферь ап та макра афта камия
Хабаря х т’акривом т’ валанидъия,
Пу тъам тъимось та хроня-м гапимена.
3
Го дъе с’ агапу,
Го инэкас-па дъе тъел на имун.
Го с’ нум па дъет ферун
Агапименум камия на с’ пу.
Мес ипнум па дъе та драну го
Т’ филис, т’ агалеяс.
Го т’ логум роту: агапутун?
Йок, йок, - леи - дъе тун агапу!
Ма катъу-м симас Фтырака ят пули паль т’ кардиия-м.
Анапс ти драну Т влэмам дъе бур на пар ах хара
Оды хуризумст Си иньс амес нум паль адамам,
Хались зуданос Куг та лоя-с глика, катъара.
Адамас мес нум
Го мегала васту лахардэйсь,
Фос дъугун та матя-с Дъий аструс, пу та агапу.
Ма, вай, го дъен ксевур, филиму,
Дъен каталавену, Камия нам ротсь: агапасим?
Зерь порина йок на си пу?
1893-1894

СЛОВО, ЧОМУ ТИ НЕ ТВЕРДАЯ КРИЦЯ
(переклад П.Сараваса)
Лого, пос т’ехис дъинатос ацали,
Пую фотыес сты махи тъа вгали?
Пос кофтэро си дъен исе спатъи,
Пую душманыко вгали ту пши?
Си дъики-м иси атъанаты глоса,
Сена сан опло тымазосе, тосо,
Моно кардъия-м ту эма кунонс
Си тон душмано ти пайс на скотонс.
Халыс кшураф, то спатъи аконызо,
Осо го ксеро, грику, агноризо,
Стера с т’гонэя кремазото го,
С т’ алус - хара, ас ты мена - зиго.
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Лого, сан опло, го ксер моно сена,
Дъио мас дъен препи на имас хамени!
Белти-м, ста шеря тус алс адъерфус
Нышкес калытеро опло пас плуш-с.
Круй то спатъи пас та пхавя тон склавон,
Хпа, айдъуна стыс авдэс тон тиранон,
Змихкете м’ алес атытык спатъес
Нэес фонэс, лефтэряс лахардэс.
Т’ опло-му перун кала паликаря,
Вгенун афовит с тыс махес т’ ахнаря…
Феласе, опло-му, с агонистес,
Тыс полемизе стыс протэс грамес!
1896
У 1971 році Маріупольська поетеса і казкарка Олімпіада Петренко переклала прозовий
твір Лесі Українки «Святий вечір». Цей твір
було поміщено в колективну збірку «ЕКЛЕКТА
ЕРГА». А ще раніше, у 1963 році, вона переклала
її драму-феєрію «Лісова пісня», а також драму
«Камінний господар» - українську версію світового сюжету, які видала рукописною книгою.
Один примірник вона також подарувала музею
Л.Українки. В передмові перекладачка написала: «Я дуже люблю свій народ і рідну мову, як і
українську. Для мене пісні і українська мова є
музикою, тому я вирішила перекласти на мову
греків Донбасу твори великої української поетеси Лесі Українки». Ось як звучить «Святий
вечір» румейською мовою:

«МЕГА ВРАДЪИ»
(уривок)
Эна тайфа катъит лоря сту трапез ки трой – артах ту узвар-па ки та колва-па итан пас ту трапез.
Ту спит апесу тмаримену, ту фос тетындун фусира ки шенка – юртяна. Катъны ки лахардевны,
катъа истын-па ирев на пи кана шенку. Катъа
истын-па митра ту дъафтот вахтлыдъс ки ан ду
мега ту ушаныму, тахат тос ти ксер, ты тун флай,
ки тъа дъалысны-па така-т та нунзмата… То т’
хара перна ах эна чирай ас алу, чахев, тъарис ки
урану астрис. Тъарис ки хпун та кафтия, айдъуна
шенку мкрулыяс ту хаханзмо. Эм лахардейс, эм
хаханзмо; ма то тен даушлыдъку лахирдыму.
Козмус ан да здышенны ки хаханышкны ан ду
поныму н’ кардъия, на змунэсны та пикрис-тын,
ки та дъакрис-тын – йох, ты лахардыван сирюцка
ки харумена. Тъарис ки янаша олу-па итун кало,
тымизку – юртяно ки илеган: «Мега врадъи! Ас
исас кала, ас сас фер мега вахт ки хисмет!»
Олімпіада ХАДЖИНОВА.
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СТИХИ О РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Если завтра язык мой исчезнет,
я сегодня готов умереть.
Расул Гамзатов

Решением 30 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО от 1999 года ежегодно
отмечается Международный День родного
языка и отмечается 21 февраля с 2000 года.
Целью этого решения является защита языкового и культурного многообразия. По оценкам ЮНЕСКО, из 6 тысяч языков половина
находится под угрозой исчезновения. К сожалению, и наш румейский язык входит в
это число. Для носителей родного языка –
это печальная перспектива. Грустно представить, что наши будущие поколения будут
рассуждать о румейском языке как о языке
своих бабушек. Румеи давно осознали эту
угрозу и, может быть, поэтому делали все,
чтобы защитить и сохранить родной язык.
Народ помнит свои песни, сказки, пословицы, поговорки… Он родил поэтов и литераторов - знатоков родного языка, которые
выработали наш литературный румейский
язык. А наши поэты оставили нам бесценное
наследие – свою поэзию. Будем же хранить
и беречь для будущих поколений свое национальное богатство – родной язык! Пусть
будут для нас примером искренние слова
любви к родному языку наших поэтов…
Олимпиада ХАДЖИНОВА.

РУМЭКУ ГЛОСА
(Дмитрий Папуш)

Туко-мас глоса агапу
Ту кардъако-м – румэку.
То на исосу го пуру
‘Нду згадъ тымизку тэка.
Анду трагодъ ту трагудъун
Та маныс сма-ста кныя.
Ан ту лалы, пую лалун
Та аныкска курныя.
Ан ту чичак, пую аныз
’Нда хразит то мурфьядъа,
Ан ту ахтыдъ, пую ламбриз
Ки фер стун пату хлядъа.
’Нду фос, анд мера, ‘нд урано,
Нда астрыс даглымена.
Билезу ‘х пуя тун пурно
Го лахардэйс ста сена –
Ста сена – мкуцку удрама
Градъицыс кана дъэка.
Нда лоя ера, имбирна
Ки омурфа – румэка.
‘Х ту взы, ах т’ мана-м то т’ агап
Го мкуцку-с кома пира.
На ту змунэсу ть эш исап –
То пира ту го мира.
Пула ста мена алях кшаз
Го лэгу ту, ти дрэпум,
Ас дрэпны ты, тыс миталаз
Ас алу ту румэку.

1974

КАТЪА ГЛОССА – ЧИЧАКИЦ
(Леонтий Кирьяков)

Симур пира ту хартыс,
Ки кирва-с та лоя
Ки нунызу, оса мис
Эхум калузоя.
Ан та птрайса ту хартыс,
Го, тъарис, то т’ ора,
Фика ола-па та дълыйс Кзева оксу хт’ хора…
Пагу го лон ту хирдыш,
Ан т’ хара сн’ кардъия
Ки драну: о ту милыш,
Нду иштах кам дълыя.
Чичакича эн лугас,
Котьна, мавра, спруцка,
Мел на пар ато збудъаз,
Ах та ола гуцку.

Пос на лэс, катъа чичак,
Эш туко-т’ мурдъыя…
Тыс пуры ато на пяк,
На ту хас ах т’дълыя?
Ола то сурев мазиНда хурса-т ханатя:
Аромата лугазиХирдыши тъагматя!

Тэкас т’глосса-с алу эн,
Шеру-м дама-драна:
Филу-м, т’глоса-с ми путъен,
Ту се матъсин мана-с!
1986

РУМЕКУ ФИТРУС
(Дмитрий Папуш)

Румеку дъокин палы фитрус,
Румей-мас эспирнан кути
Ле «Шам хаир» Бгадъыца Митрус
Сту шер-т ан пена ки кафти.
Пула мис филага-м атуту,
Ян аныкскешу ту вруши.
Туко-мас глоса палы скуты
Пках ту хапхач – пках ту паши.
Мсокатохрону таптаймену
Ан ту патона, нду тиру.
Эм арфано, эм клыюмену
Пши эдъуйн, тъему-м кутуру.
Пачарзин тына? Го ти ксэру.
Зер лыга эш ато мурфейс
Та авуренны ту аера.
Ту джкар-с юмонны н’ та харейс.
Исон то рашис алгимена,
Ифт ушаныя ки агап.
Атора тыс сас лэту мэна,
На парахос-с то эн исап?
Лэт, мкро эн глоса-мас атора,
Ма алях еру, ас ту ксерс.
Здышен румэюс сымур ст’ хора,
Тыгала здыханын Гомерс.
Ста туту мону бигканыя
Туко-мас глоса хазанэв,
Ма эхум симур-па педъия,
Мурфэйс румека тыс хадрэв.
Бахтаров-с, Данченко-с - пиитыс
Киору-с, Гала-с ки Коссе-с…
Мурфэйс румэка дъугны фитрус
Ки дъынатенны та арзэйс.
Апису тял тъа эртны ,ксэру,
Туко-мас фитрус тъа усэв.
Инытъин илюс. Калымера!
Тъару атора ти васлэв.
1988

АКРОСТИХОС

(Григорис Данченко-Меотис)
Кардъыко-м глосия,
Ула я та сена:
Зисим та загметя,
Мира ах зои,
Имна хос лалия,
Нум дъанахтызмена
Кат-ты паль аратывь,
Оспу пас то страта
Вретъдъикос т’ пиги.

2001

РУМЕКУ ГЛОСА,
КАЛИМЕРА!
(Леонтий Кирьяков)

Вай, си глоса-му румеку,
Зиси панда пас тун пату.
Го зеста пулемза, тэка,
Х т’ ала си ми иси кату.
Иси си чичак мурфия,
Агапу – се го ян т’ мана,
Си тъа иси ас н’ кардыя-м,
Ос пу зу, ос на петъану.
Та та крыя, агра орис,
Дъаван кату градъа-градъа,
Ки стун топо-тын атора,
Иртын хлядъа, иртын хлядъа.
Эх, анантя идъыс оса –
Эзныс си лыгус аэра…
Вай, туко-м румеку т’ глоса –
Калимера! Калимера!
1994

ЯЗЫК МОЙ ДРУГ МОЙ
(Л.К.Патрича)

Румейским сердцем я хочу,
Чтоб не исчез двух строчек адрес:
* «Та астрес ан дранас харшуКурцы тымиска закрес».
Чтоб жив был мой родной язык,
Язык поэта Костоправа,
Чтоб бил ключом он, как родник,
Что поит нас целебной влагой.

ПУЛА ЗИГОЙДЪА
Т’ ЗИСМУ ДЪОКИН МЕНА

Когда в селе бываю я
И слышу говор наш румейский,
То от восторга млею я,
Словно отбыл я срок армейский.

Пула згойдъа т’зисму дъокин мена:
Я та дъулийс, пиимата суста…
О, дъэн метру та ныхтыс грипназмена,
Тъарис ки дъен та иха-па ата.

Топили в море мой язык,
На нем учиться запретили,
Но страх в мозг предков не проник Они язык наш сохранили.

Та перазмена-м хроня дъэн хиеву,
Та фикамин плогнутун т’ камва,
Ан сон тирос ке козмус ан иревун,
Ту пши-м ивгалу дъугу бедава.

Хоть на румейском не творю,
Но я его не забываю:
На нем я с мамой говорю,
Когда ее во сне встречаю.

(Василис Бахтарис)

Каныс баро тъари го имун трелла,
Ац ту харджеву т’ ипну-м кутуру,
Ма пису пши-м ас та вуйиз тъыелла,
На эху то апесу-м дъэн пуру.
Глоси-мас ту трагодъисто лалия
На агапатын тъелу, сис – яшлар,
Каныс андев, ле стэра, кана мия:
«Тъеос хурайз Васили тун Бахтар».
Ма ос та легун т’ лоя матъымена,
Илбет, атын, тыс т’ глоса агапа,
Ми ту харты на пушпулиз ту пена-м,
Хадар туко-м кардъыя на хтыпа.
1995
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На нем и думать не отвык,
Подчас ему лишь доверяя...
Живи, румейский мой язык,
Живи, друг с другом нас сближая.
* «А звезды, коль вглядеться в них,
Как чистые девичьи слезы»
Строчки из поэмы Г. Костоправа
«Леонтий Хонахбей».
2021

Литературный Парнас





Леонид Патрича: «Но всё, что есть прекрасное на свете,

Я сравниваю с родиной моею»

Откровение

(к 89-летию со дня рождения.)

И скорбное чувство душа испытала:
Ни звука шагов, ни собачьего лая.

Настанет день, когда меня не будет,
Когда навек укроюсь я землей.
И очень скоро все меня забудут,
Лишь кроме тех, зовется кто родней.

Ослепшие окна домов твоих жутки.
От отчего дома лишь камни остались.
А из-под камней, чуя страшные муки,
Рахитиком кой-где сирень прорастает.

С печалью кто-то скажет два-три слова,
В душе своей надежно радость скрыв,
Что люди скорбны у чьего-то гроба,
А он живой, он, слава Богу, жив.

Где люди твои, что мне снятся так часто?
Ужель за околицей все почивают?
А может, разъехались в поисках счастья?
Да где оно — счастье то? Кто его знает...

Страна моя меня совсем не знает,
Но с отчим краем близко я знаком.
И он меня разок хоть, но помянет,
Смахнув слезинку носовым платком.

Кто виноват, что дома твои брошены?
Бог или время суровое, горькое?
… Мрачной судьбою твоей огорошенный,
Слез не сдержал я, прости меня, Господи!

Помянет раз, но вскоре и забудет,
Но мысли о забвенье не гнетут:
Волнует то, что видеть я не буду,
Весной как дружно яблони цветут.
Как журавли над полем пролетают,
И правнучки как будут в жизнь вступать...
Вот почему не смерть меня пугает,
Не уходить боюсь, а ПО-КИ-ДАТЬ...

***
Еще раз о счастье
Чтобы усвоить твёрдо,
что значит слово «счастье»,
Достаточно однажды
такую боль познать,
Чтоб самый лучший доктор
своей целебной властью
Хотя б на час какой-то
не мог её унять.

Бывает в жизни разное
Бывает в жизни разное,
бывает в жизни всякое,
И радости, и горести давно так повелось.
Бывают слёзы горькие,
бывают слёзы сладкие,
Но слёз, что просто катятся,
мне видеть не пришлось.
Бывают люди мрачные,
бывают и весёлые,
Бывают люди добрые
и те, что сеют зло.
Бывают люди сильные,
случаются и квёлые,
Со злыми коль не встретился,
считай, что повезло.
Удачи дарят радость нам,
а горечь - поражения.
Не баловала радость нас
и проживём мы зря,
Коль добрых станет горсточка,
недобрых же - скопления
И сладких слёз - речушечка,
а горьких слёз - моря.

Тогда любой из смертных,
былое вспоминая,
Без чьих-нибудь подсказок,
Наверняка, поймёт,
Как счастлив был здоровым,
того не понимая,
И как же счастлив будет,
когда та боль пройдёт.

Моему селу
Село моё я б не назвал уютным –
Разбросано оно на километры.
Но в моё сердце каждую минуту
Родные запахи заносит ветром.
И запах чабреца с полынью горькой
Волнует, словно первое свиданье,
А наша речка, как и наши горы,
Мне кажутся божественным даяньем.
Всегда я слал и шлю тебе приветы
Из мест таких, от чьих красот немею,
Но всё, что есть прекрасное на свете,
Я сравниваю с родиной моею.
И кажешься ты тех красот красивей
И во стократ становишься роднее.
Мысль о тебе мне прибавляет силы,
Я вдаль смотрю уверенней, смелее.
О, Янисоль! Село моё родное!
Не суждено лежать мне в твоих недрах,
Но каждой клеткой, пусть полуживою,
Тебя я буду видеть в сновиденьях.

Встреча с улицей детства
Прошёлся я снова по улице детства
И сердце от боли и горечи сжалось,
И некуда было от боли той деться...
О улица детства! Да что с тобой сталось?
Когда-то была ты весёлой и шумной,
Пред каждым двором ребятишки резвились.
С идущими мимо о прожитом думой
И старцы, на лавочках сидя, делились.
О улица детства! Пустынной ты стала.
Прошёл вдоль тебя я - от края до края,

Чтобы усвоить твёрдо,
что значит слово «счастье»,
Достаточно (не дай Бог!)
нам голод испытать.
Что может быть ужасней
всеобщего несчастья,
Когда в стране нет хлеба
и негде его взять?
Тогда любой из смертных,
былое вспоминая,
Без чьих-нибудь подсказок,
наверняка, поймёт,
Как счастлив был он сытым,
того не понимая,
И как же счастлив будет
он в урожайный год.
Чтобы усвоить твёрдо,
что значит слово «счастье»,
Достаточно всего лишь остаться одному –
Остаться без надежды
на чьё-нибудь участье,
Остаться без надежды
души развеять тьму.

Не зачах родник
Да. Время не рысцой бежит, а скачет.
Впуская в душу холод нам порой
Не за горами март, а это значит,
В пути уже не лучший праздник мой.
Ведь жизнь моя на год короче станет.
К обители последний сделав шаг.
Так на корню цветок, расцветши, вянет.
В необратимый превращаясь прах.

Тогда любой из смертных,
лишь тяжело вздыхая,
Поймёт без промедленья,
былое вороша,
Как счастлив был он прежде,
того не понимая,
Как жизнь светла, коль рядом
родная есть душа.

Идём по жизни все своей дорожкой...
Хоть с оптимизмом смотрим вдаль всегда.
Приходит час, и ставят всем подножку.
Прожитые по-разному года.

У нас у всех в погоне
за счастьем
жизнь проходит,
Всё мечемся, всё ищем,
в бой за него идём,
А счастье зачастую
в обнимку с нами ходит –
Но мы, того не зная,
мечтаем лишь о нём.

Но не тужу, ей-Богу, не тужу я,
Хотя причин немало для тоски.
Пока, открытый радостям, живу я,
Не раздирая сердце на куски.
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Нет, не вчера на жизнь глаза открыл я,
Но времени не скажешь: «Погоди!».
Еще как будто не расправил крылья,
А жизнь уже, считай, вся позади.

Нет, не зачах во мне родник исканий:
Он часто поит свежею мечтой.
В груди горит, горит костёр желаний,
Но дать потухнуть - то вопрос другой.



Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве



Дух Еллади в нашій школі

У часи грецького національного відродження
у Надазов’ї одним із важливих питань
було вивчення новогрецької

мови.
У
1996 році під керівництвом
вчителя новогрецької мови Софії Лазарівни Юр’євої при Маріупольському товаристві
греків почала працювати недільна грецька школа,
що об’єднала учнів і слухачів різних вікових груп.
На сьогоднішній день у школі викладаються: історія та культура Греції (учитель Степан Владиславович Янковський), новогрецька мова (учителі:
Марія Миколаївна Дангулжи, Тетяна Леонідівна
Бурлаченко та Оксана Олегівна Щербак), музика
(учитель Микола Георгійович Юр’єв), хореографія (учитель Микола Олександрович Дангулжи),
а суботами під керівництвом Любові Василівни
Макаренко також проходять уроки малювання.
Учителі мають високий рівень професіоналізму,
вміють зацікавити грецькою культурою і створити атмосферу великої дружньої грецької сім’ї,
де з любов’ю ставляться до кожного. У нашій великій грецькій сім’ї ніколи не залишать у біді, бо
мета школи – не лише навчити грецької мови, а й
об’єднати греків та філеллінів. І щонеділі люди з
радістю поспішають сюди, не тому що повинні, а
тому що цього прагне серце.
Дуже часто до школи ходять декілька поколінь
однієї сім’ї: батько та син, мати та донька, бабуся
та онуки. Учні, які навчаються тут із дитинства,
не полишають нас, навіть вступивши до вищих
навчальних закладів, і завжди готові прийти на
допомогу.
Не дивлячись на те, що учні школи займаються лише три години на тиждень, вони де-

монструють
високі
результати.
Прикладом цього є
Всеукраїнська олімпіада школярів із
новогрецької мови,
культури, історії
Греції та греків
України, яка проводиться Федерацією грецьких
товариств України. Учні школи
посідають там
призові місця.
Так, переможцями олімпіад
ставали Іван
Кокташ, Денис Савченко, Анастасія
Япрах і Ярослава Райз.
Також
учні
школи беруть участь у різних
конкурсах. Наприклад, у науковому дебюті або
у конкурсі на найкращий твір-роздум до Всесвітнього дня рідної мови, де авторка даних рядків
посіла I місце, а Анастасія Япрах – III місце. Крім
того, учні школи посіли I місце у міському конкурсі «Подорож до Греції». У 2017 році у конкурсі фотографій «Вай, курциц, курциц» Ярослава
Райз посіла 1-е місце. Щороку учні беруть участь
у Днях греків Приазов’я, які проводить кафедра
грецької філології МДУ. У цьому навчальному
році у конкурсі відеоробіт «Моє коріння – моє
багатство» взяли участь Зоя Райз, Ярослава Райз
та Уляна Карцелюба. Учасниці продемонстрували
усю красу та багатство грецьких традицій.
Нещодавно проходила акція до Всесвітнього
дня грецької мови, суть якої полягала в тому, щоб
розповісти, чому ми вивчаємо грецьку мову. Учні
зазначили важливість грецької мови у загальнокультурному контексті, згадували про своє
грецьке походження та усі ті можливості, що відкриває вивчення цієї мови (подорожі, культурне
збагачення).
Учні демонструють свої таланти на святах, таких як Новий рік, День «Охі», День Незалежності
Греції. Усі заходи проходять яскраво, з безліччю
пісень, танців, поезій. Сценарії до свят, якими потім користуються й інші навчальні заклади, створює викладач музики М.Г.Юр’єв. Ми працюємо і
в новому форматі: до Нового Року підготували відеопривітання для греків України та всього світу.
Також учні та дорослі слухачі школи беруть
участь у фестивалі «Мега Йорти» – великому святі грецької культури. Протягом багатьох років

учні відвідують історичну Батьківщину – Грецію,
отримують багато нових позитивних вражень.
Саме дружня атмосфера і нові знання приваблюють учнів. Були часи, коли у грецькому культурному центрі «Меотида» не вистачало стільців
для усіх бажаючих! І у цей важкий час пандемії
Covid-19 школа продовжує свою роботу. Під час
локдауну учні не втрачали навички, а здобували
знання, навчаючись дистанційно за допомогою
новітніх технологій. Викладач новогрецької мови
М.М.Дангулжи давала матеріал і завдання за цікавими темами через онлайн-сервіси. Підготовка
та навчання потребували значних зусиль, бо все
відбувалося на відстані, але вчителі були готові
прийти на допомогу учням у будь-який момент.
Велику підтримку надавали батьки учнів. Останній дзвоник проходив в онлайн-форматі: учні
записували на відео свої виступи. Восени на сторінці школи, за ініціативою однієї з учениць, в Інстаграм проходив флешмоб #greekpoetrychallenge,
де учні, вчителі та слухачі декламували поезії новогрецькою та румейською мовами. Теми віршів
були різноманітні: про сім’ю, про любов, про героїчну історію грецького народу. Ми згадували
визначних грецьких класиків і засновників нової
грецької літератури. На сторінці групи розповідали про життєвий і творчий шлях поетів.
Учителі та дорослі слухачі – активні учасники
грецького національного руху. Директорка нашої
школи є членом Ради Маріупольського товариства
греків. Нещодавно викладачі та доросла група взяли участь у проєкті зі створення календаря з традиційними стравами греків Надазов’я. Жоден захід
Маріупольського товариства греків не обходиться
без допомоги дорослих слухачів нашої школи.
За життям недільної грецької школи можна
слідкувати на сторінках у соціальних мережах
Facebook та Instagram. Прочитавши нашу сторінку в Instagram, ви закохаєтесь у грецькі традиції, бо ми демонструємо усе розмаїття нашого
народу: розповідаємо про сучасну Грецію, про
традиції понтійських греків та греків Надазов’я.
Ви побачите відеороботи, присвячені колядкам
та кухні надазовських греків.
Для мене недільна грецька школа — це можливість вивчати мову своїх предків і ставати
ближчою до свого народу. Тут я відчуваю близькість до свого коріння та розумію, що величезний скарб – культурне надбання греків України –
належить також і мені. І я щиро дякую вчителям
грецької школи за всі зусилля, які вони докладають заради нас.
Дух еллінізму й палке бажання навчатися –
це те, що об’єднує всіх учнів грецької недільної
школи. І ми впевнені, що любов до рідного народу завжди вестиме нас до перемог!
Уляна КАРЦЕЛЮБА,
учениця недільної грецької школи.

Вітаємо з Днем народження!

Федерація грецьких товариств України щиросердечно поздоровляє з Днем народження лідерів, активістів і друзів, що
народилися у лютому:

Чентукова Юрія Ілліча (м.Маріуполь), Тесленко Тетяну
Анатоліївну (смт Велика Новосілка), Сарібекову Звездіну Володимирівну (м.Херсон), Кияненка Дмитра Олександровича – з ювілеєм, Олєфір Світлану Валентинівну (смт Мангуш), Челпан Валентину Іванівну з ювілеєм (смт Ялта), Аленгоз Галину Яківну
(с.Комсомольське), Косачову Любов Костянтинівну (смт Нікольське), Харабугу Василя Івановича
(с.Покровське) – з ювілеєм, Серафімову Надію Іванівну (с.Комар); активістів Камінську Людмилу Юріївну (м.Краматорськ),
Шебанець Наталію Валеріївну – з
ювілеєм, Магдаліца Олександра
Сергійовича, Яцко Ганну Костянтинівну (м.Маріуполь), Крюкова В’ячеслава Костянтиновича

(м.Львів), Перепеліца Олену Миколаївну, Кечеджи Євгенія Степановича (м.Харків), Левченка Іллю Олексійовича (м.Київ); а також заслужених греків України: Артеменко Ніну Костянтинівну (м.Харків), Бєро
Георгія Леонтійовича, Кардаша Анатолія Михайловича, Кір’якулова
Георгія Степановича, Мурзенко Діну Іванівну, Нікіфорову Лілію Анатоліївну (м.Донецьк), Продан Олену Георгіївну (м.Корінф, Греція), Борота Олександра Васильовича (с.Старогнатівка), Зарва Вікторію Анатоліївну (м.Бердянськ), Збандута Івана Васильовича (м.Маріуполь) – з
ювілеєм, Іорданова Кір’яка Костянтиновича (Грузія) – з ювілеєм, Аліпа Івана Миколайовича (с.Кирілівка), Чейляха Олександра Петровича
(м.Маріуполь), Мілтиха Івана Івановича – з ювілеєм (м.Суми), Юрчука
Олександра Вікентійовича (м.Херсон).
Зичимо всім міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги для
реалізації нових професійних планів і задумів, миру й здоров’я, добра
і радості, патріотизму й натхнення у громадській діяльності в ім’я розвитку еллінізму. Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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