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Ветеранка АТО стала першою 
українкою, якій вручили 
міжнародну премію за захист 
прав людини

Медаль Ользі Бенді, ветерану бригади «Чорних запо-
рожців», вручили у Берліні, повідомляє ТСН.

Нагороду заснували на честь відомого німецького пу-
бліциста і правозахисника Райнера Гільдебрандта, раніше 
її отримували лише міжнародні політики та активісти.

Директорка музею (мама сімох дітей) каже, що про іс-
торію Ольги дізналася з книги. Була вражена, що та пішла 
на фронт, маючи на руках дворічного сина.  

Нагороду Ольга отримала у Берліні, в музеї Стіни. На 
цій будівлі величезний прапор України. В самому серці 
німецької столиці, на колишньому КПП Чек Поінт Чарлі, 
де щодня проходять сотні туристів, це недвозначне по-
слання Володимиру Путіну – дати Україні спокій.

 "Вам і передусім всім людям в Україні я бажаю 
всього найкращого і щоби врешті-решт у вас перемогло 
верховенство права і свобода", – заявив під час церемонії 
нагородження Ольги депутат Бундестагу Кай Вагнер. 

На фронт Ольга Бенда потрапила у 2016 році добро-
вольцем. "Я не хотіла, щоби це прийшло додому, тому 
що дитина маленька, у мене багато сестричок і братів 
маленьких, я як найстарша просто я не могла на це просто 
так дивитися", – каже жінка. 

У складі 72-ї механізованої бригади «Чорних запорож-

ців» потрапила до Авдііївки. Одного дня під час обстрілу 
на світанку ворожа міна вибухнула за півметра від Ольги. 
Лікарі казали, що вона вижила дивом. "Засипало очі, рота 
глиною. Я почула вибух і десь там всередині зрозуміла, 
що це – «моє»…", – пригадує вона. Трапилося це в травні, 
у День матері…

Осколок роздробив кістку між коліном і стопою. Вря-
тувати кінцівку було неможливо. Що лишилася без ноги, 
Оля дізналася після операції. Втім, що пішла на ризик 
добровільно, каже – не шкодує й досі. На фронті зустріла 
коханого… 

Вони побралася вже після поранення дівчини. З під-
тримкою коханого Ольга повернулася до активного життя 
та спорту. Навчилася серфінгу, кататися на роликах. На 
протезі пробігла марафон у Києві, потім фінішувала в 
10-кілометровому забігу в Сполучених Штатах. У рамках 
проєкту "Переможці" побувала в Південній Африці.   

Обоє вже демобілізовані, родина живе в Києві, виховує 
маленького сина і мріє про донечку. Директорка берлін-
ського музею відвідувала їх вдома і каже, що живуть у 
надто скромних умовах. Ольга не нарікає. 

Тих, хто намагається війну не помічати, вона не за-
суджує, але і не розуміє… 

У 2018 році українська спільнота 
«Бойовий бюлетень» провела конкурс 
«Miss Military Fantasy». Ольгу Бенду 
визнали найкрасивішою жінкою-во-
їном…

Найсенсаційнішою 
знахідкою археологів 
у 2019 році став  
золотий скіфський 
меч-акінак

Золотий скіфський акінак, 
найсенсаційнішу знахідку цього-
річного археологічного сезону на 
запорізькій Мамай-горі реставру-
вали у лабораторії Національного 
заповідника Хортиця.

Реставрація пам’ятки – акінака 
(короткого скіфського меча) – три-
вала декілька тижнів. З унікаль-
ного артефакту, який століттями 
перебував у землі, акуратно вида-
лили ґрунту, нестійкі забруднення 
та продукти корозії.

Фрагменти пам’ятки двічі 
обробили спеціальним чином, а 
потім збирали 10 днів. Склеювали 
фрагменти акінаку за допомогою 
клейового розчину полімеру. Після 
на артефакт нанесли спеціальне 
захисне покриття. Окрім того, для 
акінака виготовили спеціальний 
контейнер. 

Усі етапи реставрації ретельно 
фіксувалися. І, як обіцяють дослід-
ники, уже зовсім скоро сенсаційна 
знахідка разом з іншими матері-
алами з дослідженого цьогоріч 
унікального скіфського комплексу 
стане доступною для споглядання.

Золотий акінак було знайдено 

у похованні скіфського юнака-
зброєносця, якого дивним чином 
не торкнулися ані мародери дав-
нини, ані сучасні чорні археоло-
ги. Поховання розташоване на 
Мамай-горі в Запорізькій області, 
де цьогоріч відбувся 32-й археоло-
гічний сезон.

92-А МЕХБРИГАДА ЗСУ ОТРИМАЛА 
12 НОВІТНІХ БРОНЕТРАНСПОРТЕРІВ

92-га окрема механізована 
бригада ЗСУ імені кошового 
отамана Івана Сірка, яка ви-
конує бойові завдання у зоні 
ООС,  отримала від державного 
підприємства “Харківське кон-
структорське бюро з машинобу-
дування імені О.О.Морозова” 12 
новітніх бронетранспортерів 
БТР-4Е.

Про це повідомляє прес-
служба концерну Укроборонпром.

Зазначається, що бойові ма-
шини ЗСУ отримали з обсягу дер-
жавного оборонного замовлення 
2019 року. 

БТР-4Е “Буцефал” прийнятий 
на озброєння Збройних сил Укра-
їни з 24 липня 2012 року. У травні 
2016 року Президент України 
нагородив розробників БТР-4Е 
Державною премією України в 
галузі науки і техніки. Оснащені 
за всіма стандартами НАТО, ці 
українські бронетранспортери за-

куповують армії Іраку, Камеруну, 
Індонезії та Таїланду.

Між тим, постачання укра-
їнських військ озброєнням по-
жвавилося: нещодавно у ЗМІ по-
відомлялося про домовленість за-
купівлі другої партії знаменитих 
американських винищувачів тан-
ків – комплексів “Джавелін”, про 

модернізований літак-винищувач, 
отриманий Військово-повітряни-
ми силами ЗСУ та про підготовку 
до закупівлі у США ударних ге-
лікоптерів “Апач”, а також – про 
надходження у війська сучасного 
авіасимулятора для пілотів та 
новітніх радіолокаційних станцій.

Календар-2020 «Знай наших» додає 
українцям сили

Календар “Знай наших” на 2020 рік від зна-
менитого художника, музиканта і патріота 
України Юрія Журавля – це велика колекція гра-
фічних портретів видатних українців та їхніх 
життєстверджуючих цитат по 9 персонажів 
на кожен місяць.

“Нам хочеться, щоб ці  особистості стали ближ-
чими вам, а українська історія зрозумілішою, через 
призму думок видатних українців. Сподіваємось, вам 
буде приємно дізнатись, що ви народились в один 
місяць чи навіть день з видатним письменником, ху-
дожником, гетьманом чи полководцем…”, – пишуть 
видавці календаря.

Художники не збираються «підтанцьовувати» 
жодному недругу, який посягає на українські землі 
і намагається привласнити нашу історію. В кален-
дарі – багато цікавої інформації для друзів України 
за нашими західними кордонами і багато того, що 
розізлить ворогів за східним «парєбріком»… 

ДОВІДКА

 Мамай-гора, що розташована на території сучасної Запорізької 
області, є величезним комплексом поховань різних племен та народів, 
що проходили тутешнім степом, – від доби неоліту до пізнього серед-
ньовіччя. Нині досліджено лише близько 25% гори.

Археологи  поспішають,  адже  гору  руйнують  води Каховського 
водосховища. За допомогою у фінансуванні дослідники звернулися до 
усіх  небайдужих,  люди  відгукнулися.  Тепер тут другий  рік  поспіль 
реалізується наймасштабніший для пострадянського простору про-
ект із залучення волонтерських коштів для археологічних досліджень.
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«СХІДНИЙ СИНДРОМ»:
ВОРОГ, ЯКОГО МОЖЕ ЗДОЛАТИ ТІЛЬКИ РОЗУМ…

Багато хто чув про «в'єтнамський 
синдром» американських солдатів і про 
«афганський синдром» солдатів СРСР – 
коли ті, хто пройшов бої, у післявоєнному 
житті розпочинають бій зі своїми спога-
дами, які заважають повернутися до звич-
ного внутрішнього стану. В Україні від 
часу початку боїв на Донбасі починають 
звикати до терміну «східний синдром»…

Проблеми від зустрічі  
«з Мордором і орками» – 
вічні, як сама війна…

Посттравматичний синдром, як психо-
логічний стан, пов'язаний із стресом, пере-
житим у бою, відомий ще від античних часів 
– він згадується у хроніках Ассирійського 
царства і знаменитій «Ілліаді» Гомера. Ге-
родот теж описував стан психологічного 
потрясіння воїна після Марафонської битви. 
Про сни, у яких солдати знову поверталися 
у битви, пережиті наяву, писали Гіппократ, 
Ксенофонт і Лукрецій. У часи Середньовіч-
чя про такі ж речі писав Шекспір. А в армії 
Наполеона, яка з боями пройшла Європу по-
чатку ХІХ століття, лікарі прозвали цей стан 
«синдромом вітру від гарматного ядра»…

У США посттравматичний синдром 
часів війни між Північчю і Півднем на-
зивали «солдатським серцем», аж поки в 
часі Другої світової війни американський 
художник і військовий кореспондент Томас 
Лі не намалював портрет американського 
морського піхотинця після жахливої битви 
проти японців за острів Пелеліу. Як тільки у 
журналі «Life» («Життя») було опубліковано 
цей портрет, американці, вражені «відсутнім» 
поглядом воїна «в нікуди, у порожнечу», по-
чали називати посттравматичний синдром не 
інакше, як «поглядом на дві тисячі ярдів».

Історія знає величезну кількість прикла-
дів людей, які успішно пережили посттрав-
матичний синдром, перемогли його і досягли 
в житті навіть більших вершин, аніж ті, хто 
ніколи не переживав таких потрясінь. 

Відомий письменник Курт Воннегут у 
своїй книзі «Бійня номер п’ять, або Хресто-
вий похід дітей” описав відчуття, які особисто 
пережив у часі Другої світової –  після того, 
як  бомбардувальники перетворили на попіл 
німецький Дрезден, де Воннегут саме був 
у таборі для полонених. А Чарльз Діккенс 
втрапив у стан посттравматичного синдрому 
і без війни – після залізничної катастрофи і 
все подальше своє життя не забував про ту 
подію…

Знаєте, кого фахівці взагалі вважають 
класичним прикладом людини у посттрав-
матичному стані? Головного героя роману-
фентезі Джона Толкіна «Володар кілець» 
– мається на увазі стан Фродо після його 
повернення з Мордору! 

Цікаво, що перш, аніж описати жахіття 
війни проти вигаданих орків, письменник 
Толкін сам пройшов справжні бої Першої 
світової – лейтенантом полку Ланкширських 
стрільців і втратив у тих боях практично всіх 
своїх друзів по доброму довоєнному «Чайно-
му клубу». Толкін не тільки вижив і переміг 

свій посттравматичний стан – улюблена 
письменницька справа зробила його багатим 
і відомим на весь світ. 

Зрештою, сучасна українська письмен-
ниця і волонтерка Юлія Ілюха, яка нещо-
давно презентувала свою книгу «Східний 
синдром», стверджує, що в сучасній війні 
– усі травмовані нею.  І цитує знайомого пси-
холога, який говорить, що спочатку солдат 
повертається з війни тільки тілом, а головою 
і душею – тільки ще через рік…

Американський журналіст Нолан Пітер-
сон, який вже п’ять років висвітлює війну 
на Донбасі, восени 2019 року презентував 
книгу під назвою "Чому солдати сумують за 
війною". На жаль, наразі є лише англомовний 
варіант книги –  а шкода, бо описуючи стан 
українських солдатів на війні і після неї, Пі-
терсон дивиться на це «не збоку, а зсередини» 
проблеми – як колишній військовий пілот 
у В’єтнамі, який сам пережив посттравма-
тичний синдром, а переміг його завдяки 
улюбленій справі – військовій журналістиці. 

Зрештою, Нолан Пітерсон робить головний 
висновок: найкраще соціальна адаптація і 
психологічна реабілітація ветерана прохо-
дять у колі таких же ветеранів, поєднаних 
спільною справою. Найкращим прикладом 
Пітерсон вважає київську «Піцца ветерано», 
де присутні всі елементи психологічної реабі-
літації – при цьому, без жодної навіть згадки 
про якісь терміни. Просто спогади, пережиті 
разом, а не на самоті – це те саме, що відчуття 
в бою не порожнього окопа, а надійного плеча 
побратима поруч…

Від найтяжчих спогадів 
рятує… собака

У давніх український легендах побутують 
оповідки про так званого «ярчука» – пса з 
вовчими іклами, здатного вберегти свого 
господаря від будь-якої нечистої сили. В 
сучасній же Україні і справді є собаки, які 
рятують від жахіть, що приходять у снах і 
спогадах…

У Центрі реабілітації «Бандерівський 
схрон» під Івано-Франківськом ветеран АТО 
Руслан Косенко отримав свого персонального 
психолога – на цій посаді «працювала»… 
собака Урсула. Тяжко поранений у бою 
під Іловайськом ветеран полку «Азов» мав 
офіційно встановлений діагноз «посттрав-
матичний синдром» і вже починав шукати 
розраду в пляшці… Золотистий ретривер 
Урсула врятувала бійця зі стану депресії, 
«витягла» бійця з темряви безнадії до сонця 

перемог і звершень – Косенко навіть став 
учасником спортивних «Ігор нескорених» і 
сам здобув кваліфікацію психолога – допо-
магає тепер іншим ветеранам АТО позбутися 
спогадів війни…

Навчені за спеціальною програмою, со-
баки-психологи мають одну спільну рису – в 
них повністю відсутня агресія не тільки до 
свого, а й до чужих. При цьому людина по-
руч з нею почувається повністю захищеною 
емоційно – чотирилапий психолог нізащо 
не підведе…

Тим часом у Золотоноші на Черкащині 
29-річний ветеран ООС Сергій Бебко тре-
нував свою невеличку собачку Баду з мис-
ливської  породи фокстер’єр. Результат для 
нього був так само позитивний: Бада витягла 
його з посттравматичного стану, викликаного 
участю в боях на Донбасі і перемноженого на 
хвилювання за батька, який з-за переживань 
за сина пережив серцевий приступ і впав у 
кому… Собака врятувала воїна від потра-
пляння у затяжну депресію, а наприкінці 
2018 року Сергій і його Бада прославилися, 
повернувшись до рідної Золотоноші з Чехії, 
де проходили змагання для собак, мульти-
чемпіонами світу з дог-пуллера.

Участь собак у психологічній реабілітації 
воїнів – це практика, давно освоєна у США, 
Канаді й Австралії, вона завжди (і в Україні 
– так само) обов'язково поєднується з більш 
звичними речами, що повертають до нор-
мального життя. У першу чергу це – родина 
(дружина, діти) та улюблене заняття. Для тих, 

хто отримав бойові поранення, часто таким 
проривом до перемоги над внутрішніми про-
блемами стає саме заняття спортом.

Сучасний «кіборг» зцілив 
свою душу в Трахтемирові, 
де колись лікувались козаки 

Олександру Чубу зараз – всього 31 рік, а 
він вже досить відомий в Україні як організа-
тор вдалого проекту для відпочинку і загарту-
вання дітей загиблих і важкопоранених бійців 
АТО-ООС. Розпочати абсолютно новий 

старт в житті йому допоміг Трахтемирів… 
Про очолюваний Чубом спортивно-па-
тріотичний табір «Строкаті єноти» на 
березі Дністра на межі Тернопільської 
та Івано-Франківської областей вже не 
раз писали центральні ЗМІ, журналістів 
яких вразила історія успішного старту 
колишнього військового у мирному житті. 
Восени 2014 року тоді ще 26-річний солдат 
«Правого сектору» воював на найгарячішо-
му відтинку фронту – і в одному з боїв за 
Донецький аеропорт був тяжко поранений 
в ногу осколком снаряда російського тан-
ка, який вів вогонь прямою наводкою… 
До повноцінного життя повертався з шаленою 
затятістю справжнього бійця – і через 10 міся-
ців вже вперше сів на велосипед. Вирішив, що 
відновлюватися найкраще не на комфортних 
велодоріжках міста, а в ярах і на горах біля 
Трахтемирова під Каневом на Черкащині – де 
в сиву давнину поранені козаки проходили 
реабілітацію у шпиталі при монастиреві… 
Він ще брав з собою в дорогу паличку для 
ходьби, яку примотував до рами велосипе-
да, коли для нього розпочався абсолютно 
новий етап у житті. А стартувало те «нове 
життя» у тому ж Трахтемирові, де просто 
на стежині маршруту велосипедист отримав 
інтернет-повідомлення від побратима по 
Донаеропорту – режисера Леоніда Кантера. 
Той саме перебував у США, демонструючи 
американцям свій документальний фільм 
«Добровольці Божої Чоти», одним з героїв 
якого був Чуб – Кантер запросив взяти участь 
у цих презентаціях. Так, просто з Трахте-
мирова, Чуб стартонув у нове, успішне й 
мирне життя. Причому, у США вияснилося, 
що його портрет, намальований Кантером 
під час боїв у Донецькому аеропорту, було 
продано з аукціону за 800 доларів – і за ці 
кошти Чубу купили чудовий велосипед. 
Отримавши від режисера копію фільму, він 
здолав на велосипеді тисячі кілометрів до-
рогами і стежками США, презентуючи «До-
бровольцями Божої Чоти» правду про війну 
на сході України. Тренований велосипедист 
опісля став і одним з найкращих на «Іграх 
нескорених» для поранених військовиків… 
Влітку 2019 року стартував новий етап та-
борування «Строкатих єнотів» – той, кого 
до повноцінного життя повертав козацький 
Трахтемирів, тепер навчає дітей загиблих і 
поранених побратимів перемагати зневіру і 
йти до нових Перемог…

Андрій КРАВЕЦЬ

 Фродо з «Володаря кілець» вважаєть-
ся взірцем «того, хто бачив орків» – бо 
письменник, який їх вигадав, на власні очі 
бачив війну…

Ветеран ООС із Золотоноші Сергій 
Бебко і його фокстер'єр Бада стали 
мультичемпіонами світу з дог-пуллера

«Кіборга» Олександра Чуба урятував 
велосипед і повітря «місця сили» – Трах-
темирова на Канівщині…



4 № 4 (113), грудень 2019 року    Свято4 №17 (91) 27 грудня 2016 р. Різдво

ІСТОРІЯ СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА

Історична наука вважає, що Різдво запо-
зичене християнами з язичницьких культів. 
У стародавніх релігіях відзначалося на-
родження богів – давньоєгипетського 
Осіріса, давньогрецького Діоніса, 
давньоіранського Мітри та ін. Дати цих 
свят припадали на кінець грудня – початок 
січня, дні зимового сонцестояння, "пово-
роту до весни".

У процесі свого становлення христи-
янська церква поступово витісняла давні 
свята. 

Утверджуючи християнство та 
вчення про єдиного Бога на теренах 
Київської Русі, перші отці церкви пере-
осмислили язичницьку атрибутику у 
християнському контексті та зберегли у 
церковній традиції чимало з того добро-
го, що існувало в язичництві. Зокрема 
- сільськогосподарський хліборобський 
календар, який багато в чому був розро-
блений ще в язичницькі часи. 

Таким чином, в Україні, як і в інших 
країнах світу, день початку нового соняч-
ного, хліборобського, року отримав новий, 
християнський зміст, як Різдво, свято на-
родження Божого Сина, Спасителя світу.

Була змінена й обрядовість - магічні дії й 
обряди язичництва замінені на молитви й 
обряди прославлення і прохання до Все-
вишнього, щоб у наступному році він дав 
людям добрий урожай. 

Відповідно до нового вчення був дещо 
переосмислений в плані символіки і 
обрядовості, але по суті залишений без 
змін, звичай поминання предків, старих 
дідів, праотців, які згідно православно-
го вчення за свої добрі вчинки, зокрема 
відносно своєї родини, мають вічне життя 
у Бога в небесних поселеннях серед свя-
тих і праведників. Так само як на святко-
вому богослужінні, у святкуванні Різдва 
мали брати участь усі приналежні до ро-
динного кола. На Святому Вечорі власти-
во зосереджується взагалі головна увага 
свята, і на саме Різдво залишається тільки 
Служба Божа в церкві та відвідування 
і гостювання у родичів та знайомих з 
відповідними розвагами та забавами.

Спочатку 6 січня було потрійним святом 
народження, хрещення й богоявлення Хри-
ста. У IV столітті 25 грудня стали відзначати 

— Я знищу Запорожжя! — закричав 
несамовито. Той крик долинув до всіх 
закутків великого султанського палацу. 
Здригнулася двірцева варта. Зблідли 
паші і чауші, впали ниць у тронному залі, 
чекаючи виходу свого володаря.

— Я зрівняю з землею їхню мерзен-
ну Січ! — вереснув ще дужче султан, 
помутнілими від гніву очима оглядаючи 
зігнуті спини підданих.

Візир, паші, великий муфтій, вчені мул-
ли, чауші луною відгукнулися:

— Воля хондкара — воля аллаха!
Наприкінці грудня, зимової студеної 

ночі, кримський хан, виконуючи на-
каз султана, з сорокатисячною ордою 
і п'ятнадцятьма тисячами яничарів 
і спагіїв, присланих морським шля-
хом з Туреччини, таємними дорогами, 
відомими тільки найдосвідченішим 
провідникам, підходив до Січі.

Ще в Бахчисараї він разом з своїми 
мурзами і гениш-ачера-
сом Мурас-пашею 
обміркували, як зни-
щити кубло гяурських 
розбійників — Запо-
розьку Січ. Усі зійшлися 
на тому, що найкраще 
застукати запорожців 
зненацька, коли вони 
не чекають нападу і 
коли їх у Січі наймен-
ше. Відомо, що на зиму 
запорожці розходяться 
по зимівниках, зоставля-
ючи лише шістсот-сімсот 
чоловік для охорони 
фортеці. Тому хан намис-
лив напасти в ніч на дру-
гий день Різдва, гадаючи, 
що запорожці, перепив-
шись ради свята, спати-
муть, мов убиті, і їх можна 
буде легко перерізати...

Хан горбиться в сідлі, ку-
таючись у теплий кожух.

Але мороз щипає за носа 
й щоки, а хижий північний 
вітер залітає під сукняний 
башлик і холодить спину.

Орда пробирається степом тихо. На 
останньому привалі воїни вволю наго-
дували коней, щоб не іржали, прилад-
нали зброю, щоб не чути було брязкоту. 
Лише глухий гул лине понад землею 
від тисяч кінських копит, та і його вітер 
відносить геть від Січі в ногайські сте-
пи…

…У Лубенському курені спали не всі. 
Кілька козаків, накрившись ряднами, 
схилилися в найдальшому кутку біля 
свічки і грали в карти. На ослінчику бли-
щало золото й срібло.

Діда Шевчика з ними не було. Йому 
ще звечора не поталанило, і він, про-
гравшись до цурки, з досади ліг спати. 
Не пофортунило йому і з місцем для 
спання. Він любив умоститися біля гру-
би чи на лежанці, щоб вигрівати старечі 
кістки. Але сьогодні в курені яблуку 
ніде впасти; з усіх усюд — і з паланок, 
і з найдальших зимівників, і навіть з 
Лівобережжя та Слобожанщини — 
понаїздили запорожці, щоб переобра-
ти кошового. На всіх полах густо, мов 
оселедці в бочці, лежали козаки. З тієї ж 
причини всі були тверезі, хоча на кошт 
січової скарбниці було заготовлено чи-
мало горілки, пива й меду, щоб повесе-
литися після виборів нового кошового.

Різдво: велике українське 
свято від часів Київської Русі

народження, а 6 січня — Хрещення та Бого-
явлення. І лише наступного століття Різдво 
Христове міцно увійшло в життя християн. 
Розбіжність у святкуванні Різдва західними 
і східними церквами викликана тим, що 
вони користуються різними календарними 
системами. Православна церква святкує 
його 7 січня (25 грудня за старим стилем), 
а католицька церква — 25 грудня за новим 
стилем. У X столітті християнство було за-
проваджено в Київській Русі, й відтоді свя-
то Різдва Христового стало невід'ємною 
частиною нашої культури.

ТРАДИЦІЯ РІЗДВЯНОГО СВЯТКУВАННЯ

Різдву, за церковним статутом, пере-
дував чотиритижневий Різдвяний піст 
(Пилипівка), з 27 листопада до 6 січня. У 
цей час виконувалися всі хатні роботи: 
світлицю білили, прибирали розписами, 
вивішували найкращі рушники, розкла-
дали килими. Покуття оздоблювали осо-
бливо урочисто й прикрашали запаленою 
свічкою чи лампадою. Тут ставили перший 
символ усіх трьох зимових свят — дідух 
(сніп з колосків жита чи пшениці, зібраних 
наприкінці жнив). Зерно з дідуха зберігали 
до весни, примішуючи потім до посівного 

— для забезпечення багатого врожаю. 
Особливого значення надавали різдвяній 
погоді. По ній визначали майбутній врожай. 
Різдвяні свята в Україні, за язичницькою 
традицією, пов’язані із культом предків, з 
шануванням душ померлих. Відтак, узвар і 
особливо кутя, які обов’язково мають бути 
на кожному столі – насправді є поминаль-
ними стравами.

Вранці 7 січня українці йшли до церк-
ви, щоб віддати шану новонароджено-
му Христові. Після закінчення церковної 
відправи родина знову збиралася на 
святковий обід, який вже не був пісним, 
та починалася велика різдвяна гостина. 
Сало, печінка, ковбаса, різні смаженості та 
копченості, все за чим сумувала під час по-
сту душа, повинно стояти на столі.

По обіді наступає час заслуженого 
відпочинку. В гості ж потрібно йти вже після 
обіду. Одружені діти, як правило, йдуть до 
своїх батьків. Дуже давньою є українська 
традиція миритися в цей день, пробачати 
одне одному образи, вільні й мимовільні, 
щоб на повну міру відчути радість життя.
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Поштовхав-
шись біля груби 
та лежанки і 
не знайшов-
ши там ані 
н а й м е н ш о ї 
щілинки, щоб 
вшитись між 
козаків, що 
хропли на 
всі заставки. 
Шевчик зму-
шений був 
лягти біля 
віконця. На-
к р и в ш и с ь 
з головою 
старою ко-
жушанкою, 
він скру-

тився в бублик і заснув.
Десь ген-ген за північ дід Шевчик раптом 

прокинувся. Йому приснився страшний 
сон.

Буцімто поплив він на каюкові трусити 
ятері в Чортомлику. І заплив далеко, аж за 
прогній, де риби до гибелі, але не кожен 
козак наважиться ловити її там. Один кошо-
вий отаман Сірко насмілюється запливати 
туди, бо й самого чорта не боїться. Кажуть, 
коли ще був молодий і разом з товариша-
ми шукав місце для нової Січі, одного разу 
заплив з Дніпра в якусь невідому річку з 
темними глибочезними ямами, крутими 
берегами та густим лататтям. Сподобалося 
йому те місце. Зійшов з човна на берег, щоб 
краще роздивитися, де фортецю будувати, 
аж раптом вилазить з очеретів величезний 
рогатий чорт і суне прямо на нього. Іклами 
клацає і роги наставляє — хоче розтопта-
ти козака або налякати, щоб тікав. Та не на 
такого натрапив! Витягнув Сірко з-за пояса 
пістоля та як бабахне — чорт так і мликнув 
у воду! Булькнув — і пішов на дно! Тільки 
хвиля розляглася. А Сірко привів козаків і 
там, де впадає в Дніпро та безіменна річка, 
яку на пам'ять про перемогу над чортом 
відтоді почали прозивати Чортомликом, 
побудував Січ... І от подумав Шевчик: "Сірко 
не боявся чорта, коли тут жодної живої 
душі не було, то чого ж мені боятися тепер? 
Попливу — заставлю ятері там, де ніхто ще 

У Різдвяну ніч на Запорозьку Січ вторглися яничари. 
Козаків урятували… гра у карти і поганий сон
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ІСТОРІЯ СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА

Історична наука вважає, що Різдво запо-
зичене християнами з язичницьких культів. 
У стародавніх релігіях відзначалося на-
родження богів – давньоєгипетського 
Осіріса, давньогрецького Діоніса, 
давньоіранського Мітри та ін. Дати цих 
свят припадали на кінець грудня – початок 
січня, дні зимового сонцестояння, "пово-
роту до весни".

У процесі свого становлення христи-
янська церква поступово витісняла давні 
свята. 

Утверджуючи християнство та 
вчення про єдиного Бога на теренах 
Київської Русі, перші отці церкви пере-
осмислили язичницьку атрибутику у 
християнському контексті та зберегли у 
церковній традиції чимало з того добро-
го, що існувало в язичництві. Зокрема 
- сільськогосподарський хліборобський 
календар, який багато в чому був розро-
блений ще в язичницькі часи. 

Таким чином, в Україні, як і в інших 
країнах світу, день початку нового соняч-
ного, хліборобського, року отримав новий, 
християнський зміст, як Різдво, свято на-
родження Божого Сина, Спасителя світу.

Була змінена й обрядовість - магічні дії й 
обряди язичництва замінені на молитви й 
обряди прославлення і прохання до Все-
вишнього, щоб у наступному році він дав 
людям добрий урожай. 

Відповідно до нового вчення був дещо 
переосмислений в плані символіки і 
обрядовості, але по суті залишений без 
змін, звичай поминання предків, старих 
дідів, праотців, які згідно православно-
го вчення за свої добрі вчинки, зокрема 
відносно своєї родини, мають вічне життя 
у Бога в небесних поселеннях серед свя-
тих і праведників. Так само як на святко-
вому богослужінні, у святкуванні Різдва 
мали брати участь усі приналежні до ро-
динного кола. На Святому Вечорі власти-
во зосереджується взагалі головна увага 
свята, і на саме Різдво залишається тільки 
Служба Божа в церкві та відвідування 
і гостювання у родичів та знайомих з 
відповідними розвагами та забавами.

Спочатку 6 січня було потрійним святом 
народження, хрещення й богоявлення Хри-
ста. У IV столітті 25 грудня стали відзначати 

— Я знищу Запорожжя! — закричав 
несамовито. Той крик долинув до всіх 
закутків великого султанського палацу. 
Здригнулася двірцева варта. Зблідли 
паші і чауші, впали ниць у тронному залі, 
чекаючи виходу свого володаря.

— Я зрівняю з землею їхню мерзен-
ну Січ! — вереснув ще дужче султан, 
помутнілими від гніву очима оглядаючи 
зігнуті спини підданих.

Візир, паші, великий муфтій, вчені мул-
ли, чауші луною відгукнулися:

— Воля хондкара — воля аллаха!
Наприкінці грудня, зимової студеної 

ночі, кримський хан, виконуючи на-
каз султана, з сорокатисячною ордою 
і п'ятнадцятьма тисячами яничарів 
і спагіїв, присланих морським шля-
хом з Туреччини, таємними дорогами, 
відомими тільки найдосвідченішим 
провідникам, підходив до Січі.

Ще в Бахчисараї він разом з своїми 
мурзами і гениш-ачера-
сом Мурас-пашею 
обміркували, як зни-
щити кубло гяурських 
розбійників — Запо-
розьку Січ. Усі зійшлися 
на тому, що найкраще 
застукати запорожців 
зненацька, коли вони 
не чекають нападу і 
коли їх у Січі наймен-
ше. Відомо, що на зиму 
запорожці розходяться 
по зимівниках, зоставля-
ючи лише шістсот-сімсот 
чоловік для охорони 
фортеці. Тому хан намис-
лив напасти в ніч на дру-
гий день Різдва, гадаючи, 
що запорожці, перепив-
шись ради свята, спати-
муть, мов убиті, і їх можна 
буде легко перерізати...

Хан горбиться в сідлі, ку-
таючись у теплий кожух.

Але мороз щипає за носа 
й щоки, а хижий північний 
вітер залітає під сукняний 
башлик і холодить спину.

Орда пробирається степом тихо. На 
останньому привалі воїни вволю наго-
дували коней, щоб не іржали, прилад-
нали зброю, щоб не чути було брязкоту. 
Лише глухий гул лине понад землею 
від тисяч кінських копит, та і його вітер 
відносить геть від Січі в ногайські сте-
пи…

…У Лубенському курені спали не всі. 
Кілька козаків, накрившись ряднами, 
схилилися в найдальшому кутку біля 
свічки і грали в карти. На ослінчику бли-
щало золото й срібло.

Діда Шевчика з ними не було. Йому 
ще звечора не поталанило, і він, про-
гравшись до цурки, з досади ліг спати. 
Не пофортунило йому і з місцем для 
спання. Він любив умоститися біля гру-
би чи на лежанці, щоб вигрівати старечі 
кістки. Але сьогодні в курені яблуку 
ніде впасти; з усіх усюд — і з паланок, 
і з найдальших зимівників, і навіть з 
Лівобережжя та Слобожанщини — 
понаїздили запорожці, щоб переобра-
ти кошового. На всіх полах густо, мов 
оселедці в бочці, лежали козаки. З тієї ж 
причини всі були тверезі, хоча на кошт 
січової скарбниці було заготовлено чи-
мало горілки, пива й меду, щоб повесе-
литися після виборів нового кошового.

Різдво: велике українське 
свято від часів Київської Русі

народження, а 6 січня — Хрещення та Бого-
явлення. І лише наступного століття Різдво 
Христове міцно увійшло в життя християн. 
Розбіжність у святкуванні Різдва західними 
і східними церквами викликана тим, що 
вони користуються різними календарними 
системами. Православна церква святкує 
його 7 січня (25 грудня за старим стилем), 
а католицька церква — 25 грудня за новим 
стилем. У X столітті християнство було за-
проваджено в Київській Русі, й відтоді свя-
то Різдва Христового стало невід'ємною 
частиною нашої культури.

ТРАДИЦІЯ РІЗДВЯНОГО СВЯТКУВАННЯ

Різдву, за церковним статутом, пере-
дував чотиритижневий Різдвяний піст 
(Пилипівка), з 27 листопада до 6 січня. У 
цей час виконувалися всі хатні роботи: 
світлицю білили, прибирали розписами, 
вивішували найкращі рушники, розкла-
дали килими. Покуття оздоблювали осо-
бливо урочисто й прикрашали запаленою 
свічкою чи лампадою. Тут ставили перший 
символ усіх трьох зимових свят — дідух 
(сніп з колосків жита чи пшениці, зібраних 
наприкінці жнив). Зерно з дідуха зберігали 
до весни, примішуючи потім до посівного 

— для забезпечення багатого врожаю. 
Особливого значення надавали різдвяній 
погоді. По ній визначали майбутній врожай. 
Різдвяні свята в Україні, за язичницькою 
традицією, пов’язані із культом предків, з 
шануванням душ померлих. Відтак, узвар і 
особливо кутя, які обов’язково мають бути 
на кожному столі – насправді є поминаль-
ними стравами.

Вранці 7 січня українці йшли до церк-
ви, щоб віддати шану новонароджено-
му Христові. Після закінчення церковної 
відправи родина знову збиралася на 
святковий обід, який вже не був пісним, 
та починалася велика різдвяна гостина. 
Сало, печінка, ковбаса, різні смаженості та 
копченості, все за чим сумувала під час по-
сту душа, повинно стояти на столі.

По обіді наступає час заслуженого 
відпочинку. В гості ж потрібно йти вже після 
обіду. Одружені діти, як правило, йдуть до 
своїх батьків. Дуже давньою є українська 
традиція миритися в цей день, пробачати 
одне одному образи, вільні й мимовільні, 
щоб на повну міру відчути радість життя.
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Поштовхав-
шись біля груби 
та лежанки і 
не знайшов-
ши там ані 
н а й м е н ш о ї 
щілинки, щоб 
вшитись між 
козаків, що 
хропли на 
всі заставки. 
Шевчик зму-
шений був 
лягти біля 
віконця. На-
к р и в ш и с ь 
з головою 
старою ко-
жушанкою, 
він скру-

тився в бублик і заснув.
Десь ген-ген за північ дід Шевчик раптом 

прокинувся. Йому приснився страшний 
сон.

Буцімто поплив він на каюкові трусити 
ятері в Чортомлику. І заплив далеко, аж за 
прогній, де риби до гибелі, але не кожен 
козак наважиться ловити її там. Один кошо-
вий отаман Сірко насмілюється запливати 
туди, бо й самого чорта не боїться. Кажуть, 
коли ще був молодий і разом з товариша-
ми шукав місце для нової Січі, одного разу 
заплив з Дніпра в якусь невідому річку з 
темними глибочезними ямами, крутими 
берегами та густим лататтям. Сподобалося 
йому те місце. Зійшов з човна на берег, щоб 
краще роздивитися, де фортецю будувати, 
аж раптом вилазить з очеретів величезний 
рогатий чорт і суне прямо на нього. Іклами 
клацає і роги наставляє — хоче розтопта-
ти козака або налякати, щоб тікав. Та не на 
такого натрапив! Витягнув Сірко з-за пояса 
пістоля та як бабахне — чорт так і мликнув 
у воду! Булькнув — і пішов на дно! Тільки 
хвиля розляглася. А Сірко привів козаків і 
там, де впадає в Дніпро та безіменна річка, 
яку на пам'ять про перемогу над чортом 
відтоді почали прозивати Чортомликом, 
побудував Січ... І от подумав Шевчик: "Сірко 
не боявся чорта, коли тут жодної живої 
душі не було, то чого ж мені боятися тепер? 
Попливу — заставлю ятері там, де ніхто ще 

У Різдвяну ніч на Запорозьку Січ вторглися яничари. 
Козаків урятували… гра у карти і поганий сон
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Лист запорожців дійшов до султана. Розлютова-
ний невдалими походами під Чигирин, Магомет 
Четвертий ошаленів від такого нечуваного нахаб-
ства... Драгомана з полонених козаків, який про-
читав і переклав листа, звелів негайно скарати, 
а сувій жовтавого цупкого паперу кинув собі під 
ноги — потоптав, а потім спалив над свічкою.

не заставляв! На-
беру вранці риби 
повен човен!" За-
плив він з чисто-
го плеса в тиху 
заводь, вибрав 
місце та тільки 
опустив один 
ятір у воду, — аж 
тут як вирине з 
води якесь ма-
рище-страхо-
вище та як схо-
пить козака за 
правого вуса 
— і потягнуло 
донизу...

О б л и в а ю -
чись потом, 
Шевчик луп-
нув очима. 
За правого 
вуса справді 
хтось його 
міцно цу-
пирив. Що за нечиста сила! 
Здається, він уже ж не спить! І не пив зве-
чора!

Лапнувши рукою за вуса, старий 
зрозумів, що страх його марний. Довгий 
сивий вус просто примерз до підвіконня і 
тримався мов на прив'язі.

Не без жалю Шевчик відрізав шмато-
чок вуса, перехрестився і сів, спираючись 
рукою на зледеніле підвіконня. В курені 
було темно. Тільки в кутку блимала під 
рядном свічка: картярі ще не лягали спа-
ти. А надворі світив місяць. Крізь верхні 
незамерзлі шибки пробивалось голубува-
те сяйво.

"Мабуть, уже й до ранку недалеко, — 
подумав дід Шевчик. —Місяць, здається, 
заходить за сторожову вежу". І щоб пере-

конатися, що 

незабаром ранок і йому недовго в 
безсонні перевертатися з боку на бік на 
твердих дошках, виглянув крізь віконце 
надвір.

Спершу старий козак подумав, що він 
або спить, або збожеволів. Просто перед 
вікном, за якихось три-чотири кроки від 
куреня, стояла суцільна стіна яничарів. За 

свій довгий вік переба-
чив він їх достобіса!

Уперше в житті по-
справжньому злякався 
козак Шевчик! Пере-
хрестившись і ще раз 
смикнувши себе за вуса, 
щоб пересвідчитись, що 
справді не спить, старий 
припав знову до шибки. 
Яничари! Стоять, прокляті, 
сумирно, — мабуть, до бою 
готуються. 
Ще й очись-
ками лупа-
ють.

Ш е в ч и к 
п р и т ь м о м 
скочив з 
полу, підбіг 
до картярів 
— і потушив 
свічку.

— Яничари 
в Січі! — ви-
дихнув пере-

лякано.
Метелиця від 

несподіванки випустив з 
рук карти.

— Ти часом не 
збожеволів. Шевчику? — 
гримнув він.

— Хай мене грім поб'є 
і свята Богородиця, коли 
брешу! Погляньте у вікна!

Звенигора кинувся до 
вікна й похолов: Шевчик 
не збрехав. У Січі було по-
вно яничарів.

— Друзі, будіть товариство! Але тихо!.. 
Батьку Корнію, підопріть двері, щоб ніякий 
собака не вскочив!.. Готуйте мушкети й по-
рох!

За хвилину весь курінь був на ногах. 
Страшні слова: "Яничари в Січі!" — враз 
розігнали сон. Поскільки курінний ночував 
у кошового перед радою, то всі мимоволі 
почали прислухатися до слів Арсена.

— Ставте порохівниці і ящики з кулями 
на столи! — наказував він. — Заряджаючі, 
до столів! Стрільці, до вікон! Вогонь вести 
безперервно! Нумо, швидше, браття!

 Козаки стали на свої місця. Одні заряд-
жали мушкети, інші передавали стрільцям, 
а ті, вже напоготові, чекали наказу стріляти.

— Вогонь! — крикнув Звенигора.
Гримнув залп. Потім — другий, третій. 

Курінь заволокло димом. У відповідь знад-
вору пролунало страшне нелюдське виття. 
Яничари подалися назад, залишивши на 
снігу кілька десятків убитих і поранених. 
Але тікати їм нікуди. Ззаду колихалася 
суцільна жива стіна.

Цілитися козакам не доводилося: янича-
ри стояли так густо, що одна куля пронизу-
вала зразу двох, а то й трьох.

Після перших залпів уся Січ схопилася 
на ноги. Кожен курінь ощетинився дулами 
мушкетів. Безперервно гриміли залпи. З 
веж ударили гаківниці й гармати. Рясний 
дощ куль і ядер лився на січовий майдан, 
де зібралося найбільше ворогів, і косив їх 
десятками й сотнями.

Збожеволілі від жаху яничари заметуши-
лися, заметалися по Січі, як звірі у ловчій 
ямі. Ті, що були ближче до воріт, намага-
лися відчинити їх. Даремні зусилля! Ніхто 

з них не знав потайних підойм, з допомо-
гою яких відчинялися ворота. А коли 
з надбрамної вежі ударили гармати, 
натовп відхлинув назад.

Вже ніхто не слухав нічиїх наказів. 
Кожен думав тільки про поряту-
нок. Бачачи, що звідусіль гримлять 
постріли, ошалілі яничари і спагії зга-
дали про хвіртку, якою входили до 
Січі. Туди! До неї! Втекти з цього пекла, 
де кожен курінь, старшинська хата і 
військова скарбниця, ба навіть церк-
ва — хоч насправді то різнокольорові 
вікна миготіли в ній від вогню, що 
вилітав з дул мушкетів, — сіють смерть!

Тисячний натовп ринув до хвіртки. Але 
прохід там дуже вузький. В нього може 
протиснутися за раз лише один утікач. І 
кожен намагається бути тим щасливцем. 
Дехто прокладав собі дорогу шаблею, 
стинаючи голови своїм єдиновірцям.

Задні напирали на передніх. Кожен кри-
чав, лаявся, погрожував, проклинав. Хри-
пи вмираючих, стогін поранених, вигуки 
поодиноких старшин, що намагалися на-
вести хоч який-небудь лад, безперервний 

гул пострілів 
— усе злило-
ся в дикий не-
людський рев.

Ш и р о к и й 
майдан, усі 
січові вулич-
ки й провулки 
поміж куреня-
ми були вже 
завалені трупа-
ми й поранени-
ми. Поміж ними 
п р и ч а ї л о с я , 
рятуючись від 
куль, багато 

Ця битва – реальна історична подія, яка сталася у Різдвяну 
ніч з 1674 на 1675 рік. 15 тисяч турецьких яничарів та близь-
ко 40 тисяч татар підійшли до Чортомлицької Січі. Знявши 
охорону, на Січ тихо увійшли тисячі яничарів. Розрахунок був 
на те, що запорожці будуть сп'янілими. Козацький літописець 
Самійло Величко вказував на старого запорожця Шевчика, яко-
му приснився страшний сон – і коли він прокинувся, то побачив 
яничарів за вікном куреня і розбудив решту побратимів… В 
результаті запорожці відкрили вогонь зі своїх куренів, а потім 
пішли у рукопашну з шаблями і перебили майже всіх ворогів. 

У підсумку битви загинуло 13 000 яничарів і всього 50 козаків. 
150 яничарів було взято в полон. Також загинуло багато та-
тар, але точна кількість невідома. Два дні козаки вичищали 
Січ від ворожих трупів, які спускали в ополонки замерзлого 
Дніпра...

Довідка «Козацького краю»

У Різдвяну ніч на Запорозьку Січ вторглися яничари. 
Козаків урятували… гра у карти і поганий сон

яничарів. Сніг почорнів од крові.
Зненацька в неймовірний шум і ґвалт 

ввірвався тривожний рокіт тулумбасів, а 
потім — зазивний клич бойових козацьких 
рогів, що кликали до атаки. Звуки лунали з 
старшинського куреня.

Стрілянина почала вщухати. І тоді почув-
ся сильний голос кошового Сірка.

— До шабель, браття-молодці! До ша-
бель! Припиніть стрілянину! Виходьте з 
куренів! Бийте клятих! Смерть бусурменам!

Стрілянина враз припинилася. Крізь 
розбиті вікна, крізь розчинені навстіж 
двері з куренів повалили запорожці з ша-

блями, з ятаганами, з келепами в ру-
ках. З криком, з бойовими кличами 
ринули вони на ворогів, що, ошалілі 
від жаху, металися в передсвітанковій 
морозній імлі…

До ранку побоїще в Січі закінчилось. 
Лише півтори тисячі яничарів і спагіїв 
вислизнули з пастки, в яку самі залізли, 
і принесли ханові звістку про жахливу 
загибель своїх товаришів. Забувши про 
високий сан і тисячі простих воїнів, що 
темною масою стояли кінним строєм 
навколо, хан простер до неба руки і 
страшно, розпачливо завив, вискалюю-
чи проти місяця гострі білі зуби.

— У-у-у! Шайтан!.. Горе нам!.. У-у-у!
Він ударив коня під боки і помчав у 

степ, геть від Дніпра. За ханом, збиваючи 
мерзлу землю ударами кінських копит, 
двинула орда…

З книги Володимира МАЛИКА 
“Фірман султана», 

мал. Ігоря ВИШИНСЬКОГО (1979 р.) та 
Владислава ЄРКА (2012 р.)
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З перших днів січня 1972 р. КГБ розпо-
чав спецоперацію з нейтралізації людей 
з відвертою громадянською позицією. 
Наближалася 50-та річниця створен-
ня СРСР. Можна припустити, що поши-
рення руху дисидентів «псувало імідж» 
радянської держави й було загрозливим 
для системи.

Спецоперація призвела до масово-
го погрому опозиційної інтелігенції та 
сотень арештів, засуджень із набагато 
суворішими вироками, аніж у середині 
1960-х рр.

Внаслідок оперативно-розшукових заходів у поле зору 
КГБ потрапили… учасники різдвяної коляди-1972.

Її організаторами була дисидентська молодь зі Льво-
ва та Києва, яка чинила  виклик політиці викорінення 
українських національних традицій, атеїстичної пропаган-
ди, заборони відзначення релігійних свят, зокрема Різдва 
Христового.

Ініціатором вертепу у Львові стала учасниця право-
захисного руху лікар Олена Антонів, колишня дружина 
уродженця Черкащини В'ячеслава Чорновола. Репетиції 
відбувались у її помешканні - невеликому будинку на вул. 
Спокійній, 13. В оселі Олени інакодумці вивчали колядки, 
щедрівки, зносили туди різноманітний одяг, робили маски, 
перевдягалися. Дисидентські вертепи дещо відрізнялись 
від звичних сучасних, оскільки поєднували елементи 
Різдвяного вертепу із Маланкою (тобто водінням кози) та 
Щедрим вечором. Відтак веселою й гамірною ватагою ви-
рушали вулицями Львова у новорічну ніч а не на Різдво, 
щоб менше наражатися на переслідування владою.

 
Хоча й на Новий рік організовувались партійним 

керівництвом численні провокації, які б мали перешко-
дити колядникам. У середовище дисидентів КҐБ засилало 
агентів "задля викриття їх антирадянської діяльності". Про 
це свідчить збережений лист-зізнання Бориса Ковгара - 
працівника музею народної архітектури в Пироговому під 
Києвом - до майора КҐБ Даниленка. В листі йдеться, що 
Ковгар отримав вказівку увійти в довіру до дисидентів під 
час підготовки новорічних вертепів. Однак, коли побачив, 
з якими людьми спілкується - перейшов на їхній бік. Зго-
дом кагебісти помстились йому за зраду, запроторивши у 
психіатричну лікарню.

 Під час вертепів дисиденти заходили з вітаннями-
колядками до знаних людей, письменників і митців.

У вертепах брали участь подружжя Калинців, художниця 
Стефанія Шабатура, психолог Михайло Горинь та його дру-
жина педагог Ольга Горинь, педагог і літературний критик 
Володимир Іванишин, учителька Любомира Попадюк, ху-
дожник Богдан Сорока із дружиною Любою, Роман та Леся 
Лещухи та ін.

АРЕШТОВАНА 
КОЛЯДА

До наших днів дійшли оригінальні фото колядників, 
зроблені Я. Лемиком у новорічну ніч 1972 р. (зберігаються 
у збірці Національного музею "Тюрма на Лонцького").

Загалом у вертепі взяло участь близько 45 осіб, з-поміж 
них і поет Василь Стус, який у переддень Нового року 
приїхав до Львова з Моршина, де тоді лікувався. Так він 
зазначив свої враження від коляди: "Ви таки зуміли 
зберегтись. У цьому ваша сила".

Через кілька днів на Різдво поет 
приїздив у гості до подружжя 
Калинців, подарувавши їм збірку 
поезій "Зимові дерева" і статтю про 
Тичину "Феномен доби" (самвидав 

був вилучений під час обшуку квартири 12 січня, тепер 
зберігається у фондах музею). Калинці подарували йому  
вишиванку, проте навряд чи він встиг її одягнути, оскільки 
одразу після повернення до Києва був заарештований…

Зібрані гроші за коляду учасники вертепів плану-
вали скерувати на допомогу тодішнім політв'язням та 
їхнім рідним, на випуск чорноволівського "Українського 
вісника" тощо. Вже незабаром ці кошти (250 рублів) зна-
добились для оплати роботи адвокатів на судових проце-
сах...

Проте влада розуміла, що звинувачувати дисидентів 
у недотриманні атеїстичних принципів радянської дер-
жави та відзначенні релігійних свят є дріб'язковим. Для 
проведення масових арештів не вистачало більш вагомої 
причини, ланцюжка, який би дозволив довести "зв'язок 
націоналістичного підпілля в Україні із закордонними 
українськими центрами та організаціями".

Сценарій т.зв. "справи Добоша" спланували органи 
держбезпеки, провідну роль у ній відіграв (сам того не 
знаючи) бельгійський студент українського походження 
Ярослав Добош. Він намагався зібрати у Києві та Львові 

примірники самвидаву, фотокопії "Українського вісника" 
і вивезти їх за кордон для Українського допомогового 
комітету та Спілки української молоді, членом якої він був.

День 4 січня 1972 р. став точкою відліку в проведенні 
операції проти дисидентів. Добошу не дозволили виїхати 
з СРСР, його затримали на кордоні у Чопі, конфіскувавши 
копію "Словника рим української мови" політв'язня 
Святослава Караванського. Студента звинуватили "у 
проведенні підривної антирадянської діяльності".

Повідомлення про його арешт з'явилось лише через 11 
днів в газеті ЦК КПУ "Радянська Україна". Очевидно, цей 
час було витрачено на "обробку" жертви та отримання її 
задокументованих "зізнань".

Примітивна авантюра зі "шпигунською" підкладкою 
дала необхідний результат: 12 січня 1972 р. розпочалася 
арешти провідних діячів опозиції. Леоніда Світлична, дру-
жина літературознавця Івана Світличного, так описала 
той зловісний день:"12 січня, 8.15 ранку. Я вже одягнена, 
збираюся на роботу, приймати іспити в студентів. Дзвінок 
у двері; як звичайно, відчиняю я. Перед дверима багато 
людей, показують ордер на обшук... Почався детальний 
обшук: ретельно розглядають кожну книжку, газету, ко-
жен аркуш паперу. Шмональників семеро (в тому числі і 
"понятих"-сексотів). У якій справі, що шукають - невідомо.

Забирають книжки, машинописи, купу українського і 
російського самвидаву, записники, друкарську машинку, 
радіоприймач, магнітофонні стрічки з унікальними запи-
сами Василя Симоненка, Василя Стуса, Бориса Мамайсу-
ра... Я напружено чекаю Надійку [Світличну, сестру Івана, 
- авт.], не знаючи, що в цей час у неї теж роблять обшук, як 
і в десятків інших людей по всій Україні...".

Після проведених обшуків за гратами опинились лідери 
дисидентів - Іван Світличний, Василь Стус, Євген Сверстюк, 
Зіновія Франко, Леонід Селезненко, Леонід Плющ та ін.

У Львові до слідчої в'язниці УКҐБ на вул. Миру (сучасна 
- Степана Бандери), в якій тепер працює Національний му-
зей "Тюрма на Лонцького", потрапили В'ячеслав Чорновіл, 
Ірина Стасів-Калинець, Іван Гель, Стефанія Шабатура, Ми-
хайло Осадчий, Ярослав Дашкевич.

Упродовж 12-14 січня заарештовано щонайменше 19 
осіб: одинадцять - у Києві, вісім - у Львові.

Заарештованих дисидентів залякували розстрілом, 
фізичними тортурами, завданням шкоди рідним і близь-
ким.

Використовували також систему "каральної медицини": 
деяких, кого було складно звинуватити у порушенні ста-
тей кримінального кодексу, оголошували божевільними 
та ув'язнювали у спецпсихлікарнях.

19 січня 1972 р. бюро Львівського обкому КПУ заслуха-
ло повідомлення начальника львівського КҐБ М. Полудня 
"Про оперативно-чекістські заходи, проведені 10-13 січня 
щодо заарештованих Я. Добоша і громадян Львова та 
області, які займались антирадянською агітацією та пропа-

гандою". Профільним відділам було доручено 
забезпечити в місті "дотриман-

ня необхідного громадсь-
кого порядку і правильне 

реагування на проведені 
органами КҐБ заходи".

Вже за кілька днів - об-
шуки у домівках інших 

підозрюваних осіб, у поета 
Григорія Чубая, інженера Ате-

ни Волицької (Пашко), працівниці музею 
етнографії Людмили Шереметьєвої (дру-
жини відомого історика Ярослава Даш-
кевича) , викладача університету Любові 
Попадюк, у мистецтвознавця Богдана Го-
риня, Ярослава Кендзьора.

Їх неодноразово викликали на допи-
ти як свідків під час проведення слідства 
проти затриманих. Розпочались масові 
звільнення з роботи, відрахування з 
вишів.

Суд звинуватив затриманих дисидентів 
у "виготовленні, розповсюдженні, 
зберіганні літератури наклепницького 
характеру, участі у вертепах, ворожому 
ставленні до радянської соціалістичної 

системи…"
Більшість отримала вирок позбавлення волі терміном 

на п'ять-сім років у таборах суворого режиму та три роки 
заслання. Максимальний термін одержав Іван Гель - 10 
років суворого режиму та 5 - заслання, бо для "Івана Тик-
тора українського самвидаву" цей вирок був уже другим. 

Якщо в січні заарештували двадцять найпомітніших 
діячів руху, то загалом впродовж 1972 р. було засуджено 
89 дисидентів. 

Січневий погром 1972 р. й переслідування учасників 
вертепів перервали традицію публічної коляди на трива-
лий час і призупинили масове видання самвидаву. Однак, 
уже в другій половині 70-х років рух опору відновився 
з новою силою, і основним інструментом боротьби із 
системою став відкритий захист прав людини члена-
ми Української Громадської Групи сприяння виконанню 
Гельсінкських угод.

Марія ГРИЦІВ
науковий співробітник Національного музею-меморіалу жертв 

окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького"

У СІЧНІ 1972 РОКУ КГБ ВЛАШТУВАЛА ПОГРОМИ У ЛЬВОВІ Й КИЄВІ: 
АРЕШТОВУВАЛИ ТИХ, ХТО… ВШАНОВУВАВ РІЗДВО

КОЛЯДНИКИ НА ВУЛИЦІ ЛЬВОВА У 
НОВОРІЧНУ НІЧ 1972Р. 
БІЛЬШІСТЬ З НИХ ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА 
ДНІВ АРЕШТУЄ КГБ
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«ДОБРОВОЛЕЦЬ»: фільм про те, 
що колишніх солдатів і колишніх 
патріотів не буває…

Телеканал ICTV за підтримки Українського культур-
ного фонду знімає детективний бойовик «Доброволець». 

Новий патріотичний екшн розповість про добровольця, 
який повернувся додому із фронту. Він – єдиний із бойової 
групи, хто вижив після ворожого обстрілу. Після трагічних 
подій колишній воїн намагається адаптуватися до мирного 
життя, але на цьому його війна не закінчується. Дізнавшись, 
що в Києві на День козацтва готується теракт на Хрещатику, 
він збирає команду бійців, щоб попередити злочинну змову 
і врятувати столицю від вибуху.

Також герой намагається впоратися з психологічними 
травмами минулого. Дмитро постійно згадує про той жахли-
вий момент, коли в розвідці втрачає своїх побратимів, його 
мучить вина за їх загибель. Потреба діяти, вирішувати безліч 
питань, пов’язаних з безпекою рідних, побічно його лікують 

і рятують від посттравматичного синдрому.
Режисер Ахтем Сейтаблаєв відзначає, що на українсько-

му кінопросторі тема адаптації воїнів після бойових дій під-
німається чи не вперше і саме їм присвячується цей серіал.

«Доброволець» – це історія про відвагу, вірність своїй 
країні і міцну чоловічу дружбу завдяки якій, боєць ніколи 
не опиниться на полі бою один.

Також це спроба розповісти про наших героїв, які 
захищають нас, і завдяки яким ми можемо знімати кіно 
на своїй території. В першу чергу, саме їм присвячується 
цей серіал.

Автори «Добровольця» постійно консультуються з ба-
гатьма військовими, які пройшли Донбас, щоб максимально 
реалістично передати дійсність на війні. Як стверджують 
творці серіалу, це перш за все художня історія, заснована на 
реальних фактах.

“ЧОРНИЙ ВОРОН»: 
символ Визвольної війни,  
що почалася століття тому…

«Крайнім» фільмом патріотичного спрямування, 
що вийшов на екрани країни на завершення кіно сезону, 
у грудні 2019 року, став «Чорний Ворон», відзнятий за 
однойменною книгою Василя Шкляра.

Стрічка створена за підтримки Державного агентства 
України з питань кіно. «Створення фільму про повстанський 
рух часів Холодноярщини є значущою подією, що має важли-
ву просвітницьку місію. Сьогодення доводить, що невивчені 
уроки історії повертаються до наступних поколінь: ми й досі 
боронимо незалежність рідної землі…», – так відгукнувся 
про фільм кіномитець Пилип Іллєнко.

Основними місцями реальних подій – боїв холодно-
ярських повстанців проти московських більшовиків по-
чатку ХХ століття, відображених у стрічці, були територія 
Холодного Яру та Мотриного монастиря на Черкащині. 
На екрані ж святиню відтворювали у Національному 
Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, 

оскільки після реставрації монастир на Черкащині не 
зберіг історичного вигляду. За час роботи над проектом 
творча група вирушала у декілька експедицій Украї-
ною, зокрема, до мисливського палацу графа Шувалова 
(м.Тальне) і Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав», а у селі Поташ Маньківського 
району Черкащини знімали масові сцени, у яких були за-
діяні понад 150 акторів.

Письменник Василь Шкляр, за мотивами книги якого 
відзнято «Чорного Ворона», закликає  дивитися це кіно з 
відкритим серцем: «Переймімося духом холодноярської 
боротьби з її гаслом «Воля України або смерть». Відчуймо, 
що ця боротьба, ця війна триває і нині. Запитаймо себе, 
чому за сторіччя нічого не змінилося у наших стосунках з 
Москвою? Чи це не ті самі хлопці і сьогодні підіймають на 
Сході чорний бойовий прапор з тим самим гаслом і назива-
ють цілі підрозділи іменем Холодного Яру?..» – говорить 
письменник.

КОМЕДІЯ «НАШІ КОТИКИ»:
козацький сміх в підмогу Україні

Творці неполіткоректної кінокомедії 
“Наші котики” розповідають у своїй 
стрічці про 2014 рік, розпал гібридної 
війни Росії проти України. Найтяжчі 
дні боїв описуються з гумором, який в усі 
часи допомагає виживати і перемагати 
нащадкам запорозьких козаків…

Інженер, актор, футбольний тренер і про-
давець квітів їдуть добровольцями на Схід. 
На позиціях до четвірки приєднується амбітна 
журналістка для виконання секретного за-
вдання. Жоден з них не має бойового досвіду, 
нічого не знає про наміри командування, та й 
на місцевості майже не орієнтується. Втім, саме 
вони стають причиною грандіозного провалу 
масштабної операції ворога… 

Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фір-
мовий гумор – вибухова суміш для “теплої 
зустрічі”!

У ролях: Дмитро Тубольцев, Станіслав 
Бжезинський, Петро Микитюк, Дмитро 
Хом’як, Ярослав Федорчук, Віра Клим-
ковецька, Дмитро Ярошенко, Михайло 
Кукуюк.

Автор сценарію і режисер-постановник 
– Володимир Тихий. Він стверджує: за п’ять 
з гаком років істотно змінилися українська 
армія та український культурний простір, 
проте художнє осмислення подій 2014 – 2015 
років залишається надзвичайно актуальним. 

За словами продюсера фільму Ігоря Са-
виченка, психологи довели, що гумор – це 
захисна властивість нашої свідомості. Вони 

стверджують, що сміх дає нам можливість 
легше сприймати жортстку реальність, не 
піддаватися відчаю, досягати поставленої 
мети. “На власному досвіді ми переконалися 
у справедливості цих слів. На комедії про 
війну чекали, чекають і будуть чекати наші 
бійці як у діючих частинах, так і в “запасі”, 
вже у цивільному житті. А разом з ними їхні 
рідні, близькі, знайомі… Уся наша країна”, 
– переконаний продюсер.

До речі, назва фільму, відзнятого за під-
тримки Українського культурного фонду – 
«Наші котики» – данина й подвигу волонте-
рів, бо саме так вони дуже часто називали у 
2014 році українських бійців на передовій... 

Показ фільму стартує в кінотеатрах 
країни 30 січня 2020 року.

Робочий момент зі знімального майданчика. Крайній 
справа – режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв, який вже 
прославився своїм фільмом «Кіборги».


