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Ох вже ця реальність! Воістину 
те, що нам на роду судилося, 
ми все одно переживемо, хоч 

би в якому вигляді. 2020 рік довів, 
що виразного майбутнього більше не 
існує: війна, епідемія, будь що може 
трапитися будь-коли, і якими будуть 
наслідки — наперед достеменно не-
відомо. Все так. Та чи означає це, що 
варто скласти руки і нічого доброго 
від буремного життя вже не чекати? 

«Дива не існує», – написав маріу-
польський волонтер Дмитро Чичера 
після того, як на Миколая весь день 
розвозив подарунки вихованцям 
патронатних родин і дитячих будин-
ків сімейного типу. І він знає, що 

каже. Адже диво – це не лицар у 
кришталево-білих шатах, такого дій-
сно не існує. Диво творять самі люди, 
які у цьому випадку згуртувалися і 
зробили добру справу з організації 
свята для дітей.

Гроші і час, витрачені людьми 
не на себе – ось паливо для вті-
лення чудових ідей. Так диво стає 
реальністю. Так у пануючій темряві 
з’являється трохи світла, а потім 
ще і ще, допоки пітьма не здасть 
свої позиції – ну от як ніч коротшає 
від дня зимового протистояння. А 
наскільки багато світла ми готові 
запалити і віддати у всесвіт – зале-
жить лише від нас.

Любі наші читачі, дорогі наші 
люди! Вітаючи кожного з вас з но-
ворічними святами, ми щиро бажає-
мо вам бути творцями дивовижних 
історій, про які нам вже хочеться 
написати! Не припиняйте мріяти і 
радіти життю, будь за що опирайте-
ся песимістичним настроям і вірте у 
себе та свої сили! Мріємо бачити вас 
щасливими та успішними!

А ще – повні шпальти вам при-
вітань від засновників, виконавців, 
партнерів проєкту «ГРОМАДА Схід», 
а також героїв наших матеріалів!

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Щороку у грудні виникає таке відчуття, ніби світ завмирає і прислухається. 
Наближення чогось нового, чогось ще незвіданого спонукає попри все вірити у 
найкраще. Вірити у дива. Навіть, якщо реальність за вікном підштовхує до зневіри. 

СЕРІЯ 2021
ТВОРИТИ ДИВА:

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Павло КИРИЛЕНКО, голова Донецької облдерж-
адміністрації – керівник обласної військово-
цивільної адміністрації:

– Щиро вітаю з прийдешніми різдвяними та но-
ворічними святами!

Від щирого серця бажаю, щоб ці святкові та 
світлі дні наповнили ваші душі радістю й новою 
надією, принесли у кожну родину мир і злагоду, 
добробут і затишок. Нехай усе лихе залишається 
у старому році, а рік новий принесе тільки досяг-
нення, амбітні проєкти та віру в майбутнє! 

Впевнений, що спільна праця, взаєморозумін-
ня, повага одне одного зроблять новий 2021 рік 
роком перемог для України як демократичної, су-
часної європейської держави, роком національної 
згоди і єдності! 

Зичу всім Божого благословення, миру, міцно-
го здоров’я, здійснення всіх мрій і сподівань! 

Щасливого вам Нового року та радісних Різд-
вяних свят!

О. Ростислав СПРИНЮК,  
директор Благодійного фонду  
«Карітас Маріуполь»:

– Шановні читачі газети «ГРО-
МАДА Схід»! Від всього серця 
разом з колективом БФ «Карітас 
Маріуполь», що є засновником 
газети, вітаю вас з Різдвом Хрис-
товим та Новим Роком!

Для нас надзвичайно важливим 
є той факт, що цей складний та на-
сичений 2020 рік ви провели разом 
з нами. Дякуючи вам, ми змогли висвіт-
лювати актуальні проблеми, і, сподіваюся, 
допомагати вам їх розв’язувати. Ми змогли по-
чути від вас про те, що вам болить, і намагалися полегшити ваше життя.

Ми ділились з вами інформацією про те, як співпрацювати з владою, бути 
активним членом громадянського суспільства та розбудовувати свої громади. 
Також ми розповідали вам історії успіху таких самих людей, як ви, і доводили, 
що і «маленька людина» може впливати на життя у своєму населеному пункті. 

Ми усвідомлюємо, що не змогли подолати усіх ваших негараздів, але також 
свідомі щодо того, що ми стали ближчими один до одного.

Бажаємо вам, аби наступного року збулися всі ваші мрії та сподівання. А ми 
будемо поруч!

Завжди ваші та з вами!

Сергій ГАЙДАЙ, голова Луганської обласної 
державної адміністрації – керівник обласної 
військово-цивільної адміністрації: 

– Шановні читачі! Новорічні свята завжди 
сповнені сподівань, мрій та планів. У вирі різд-
вяного клопоту ми оцінюємо рік, що минає. Для 
Луганщини він був сповнений боротьби, ви- 
пробувань та спільних переживань. Водночас це 
був рік поступу вперед для повернення миру на 
нашу землю, і ми не зупинимось, допоки останній 
військовополонений не повернеться додому. Ми 
спільно пройшли випробування вогнем і мечем. 
Я вдячний кожному, хто прийшов нам на допомо-
гу! Бо які б не були складні часи, а милосердя та 
любов завжди допомагають жити. Вдячний ре-
дакції газети «ГРОМАДА СХІД» за інформаційну 
підтримку у селах поблизу лінії розмежування. 
Цей проєкт важливий для нашої місцевості, адже 
він не лише висвітлює історії позитивних змін у 
громадах, а й об’єднує людей. 

Бажаю, щоб 2021 рік приніс із собою безліч 
щасливих моментів і затишок у ваші домівки. 
Любіть та підтримуйте одне одного, вірте в ус-
піх, і він обов’язково настане! З Новим роком та 
Різдвом Христовим! 
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НАЖИВО

СЕЛО ЗЛАГОДИ
ЧЕКАЄ НА ТУРИСТІВ

ДОВІДКА: Новомихайлівка — село 
у Мар’їнському районі Донецької об-
ласті, розташоване на лівому березі 
річки Сухі Яли. Відстань до райцен-
тру – 17 кілометрів, стільки ж – до 
окупованої Оленівки. Населення 
– понад 1 400 людей.

Нашим гідом стає Ганна ВОЛОШИ-
НА – директорка сільського Цент-
ру естетичного виховання та одна 

з авторок туристичного маршруту Ново-
михайлівки. Центр села, де ми зустрічає-
мося, мало чим відрізняється від центрів 
інших сіл Донеччини. Будинок культури, 
парк, пам’ятник загиблим у Другій світовій 
війні, біля магазинів багато велосипедів 
– зручного транспорту для жителів села. 
Єдине, що привертає увагу приїжджих в 
центрі Новомихайлівки – фонтан, побудо-
ваний у 80-х роках минулого століття. 

За словами Ганни Волошиної, новоми-
хайлівці назвали це місце фонтаном Зла-
годи. Чому саме так? Раніше тут стояли 
лавки, фонтан працював на свята, люди 
сходилися, спілкувалися, відпочивали, об-
говорювали місцеві новини. Наразі відбу-
вається реконструкція фонтану, і незаба-
ром тут знову будуть лавки, аби селяни, як 
і раніше, могли відпочити у затишку.

Ідемо з Ганною далі, до парку. Про-
холодне повітря пахне хвоєю, вітер 
розгойдує верхівки сосен та ялинок. Тут 
місцеві активісти планували зробити ас-
фальтовані доріжки, аби молодь могла 
кататися на скейтах та роликах. Навіть 
написали кілька грантових заявок, але 
поки безрезультатно. 

– Парк садили, коли ще працював 
колгосп. Тут багато хвойних дерев – туй, 
кримських сосен, блакитних ялинок. Ми 
зверталися до Великоанадольського 
лісництва, щоб вони допомогли розібра-
тись з сортами, а тоді зробили таблички 
під кожне дерево – аби люди знали, які 
дерева ростуть у нашому парку, – роз-
повідає Ганна. 

У парку є літній танцювальний май-
данчик, де й нині проводять танцювальні 
вечори та дискотеки. Той, хто потрапляє 
сюди вперше, каже, що почувається, як 
у санаторії: затишок, запах хвої, танці. За 
майданчиком – дорога, яка веде до цер-
кви Чуда Архістратига Михаїла. Місцеві 
кажуть, що церкву видно з будь-якого 
місця у селі. 2014 року в неї влучив сна-
ряд. Попри те, що у будівлі повибивало 
вікна, стіни встояли. Жителі Новомихай-
лівки вважають, що секрет у яєчному 
білку – його додавали у розчин, яким 
скріпляли цеглу, аби стіни були міцні. 
Через такий «інгредієнт» стіни встояли і 
під час сильних боїв 1943-го року. Тоді 
пошкодили лише дзвіницю і дах.

– На цьому місці колись стояла 
дерев’яна церква, а 1902 року на сіль-
ському сході вирішили будувати нову з 
каменю. Будували за рахунок коштів но-
вомихайлівців. Селяни самі вантажили 
та перевозили на конях тонни каменю і 
цегли з Маріуполя. На храм жертвували 
не лише гроші, а й яйця для розчину. Бу-
дували сім років, до того часу подібних 
кам’яних споруд незвичайної архітектури 
в окрузі не було. До речі, копія архітек-
турного проєкту церкви знаходиться у 
нашому музеї, – каже Ганна Волошина. 

Саме туди ми прямуємо далі. Музей у 
Новомихайлівці дуже примітний, знайти 
його легко по ґанку та дверях з дерева. 
Оздоблення для дверей робив місце-
вий коваль. 

Село Новомихайлівка, 
засноване 1837 року, 
спочатку називалося 
Нехотіївкою, бо люди не 
хотіли тут жити. Віддалена 
від головних доріг місцевість, 
порожній степ та сильні вітри 
не дуже приваблювали селян, 
то їх селили сюди примусово. 
Та й наразі близькість 
до лінії розмежування не 
надає селу туристичної 
привабливості. А дарма. 
Саме тут можна побачити, 
як цвіте ковила, посидіти за 
кермом раритетного авто, 
побувати у саду, яблука з 
якого везуть до Європи, та 
сфотографуватися на тлі 
єгипетських пірамід. 

сильних обстрілів 2014 року, коли багато 
будинків було пошкоджено, могло і лю-
дей набагато більше постраждати, але 
покровитель захистив. У ХІХ столітті Ми-
хайлівку перейменували на Новомихай-
лівку, бо за 25 кілометрів знаходилася 
ще одна Михайлівка, що її згодом назва-
ли Старомихайлівкою (наразі розташо-
вана на окупованій території). 

У приміщенні музею площею більше 
600 квадратних метрів дуже холодно, 
опалення тут немає більше 20 років. 
Тому надовго у залах з високими, по-
трісканими від сильних вибухів стелями 
ми не затримуємося. Та цікаві експонати 
змушують зупинитися: старовинна соха, 
дерев’яні вила, лопатка для виймання 
хліба з печі, ткацький верстат, хомут, 
ярмо для запрягання коней і більше 
двох десятків глиняних горщиків – все 
це принесли до музею місцеві. Зараз у 
музеї більше 3 000 експонатів. 

– Маємо багато глиняних виробів, бо 
раніше у селі було багато гончарів. До 
речі, неподалік є глиняний кар’єр, де і 
зараз місцеві беруть червону глину аби 
підмазати піч, – пояснює завідувачка. 

Є серед експонатів і зовсім незвич-
ні: дерев’яна бричка, на якій минулого 
століття місцеві їздили на ярмарок, бла-
китний ретро-автомобіль «Москвич-401». 
Виробництво цієї марки авто припинили 
ще у 50-х роках минулого століття. Його 
теж подарував музею місцевий житель.

А ще у музеї Новомихайлівки є експо-
зиція, яку не у кожному обласному музеї 
побачиш. В одному залі під склом збері-
гаються гроші: радянські рублі, відрізні 
купони, купоно-карбованці, гривні. За 
словами Катерини Шаповалової, розгля-
дати експозицію особливо подобається 
школярам.

Цілком туристичний маршрут Новихай-
лівки, який разом з Ганною Волошиною 
та Катериною Шаповаловою розробляли 
молоді активісти Ганна Буцька, Катерина 
Мерзлікіна та Лілія Родинко, ми цього 
разу не пройшли, лише частину. 

– На жаль, зараз не побачите поле 
ковили за селом. Казкове поле квітне на 
початку червня і тоді перетворюється на 
сріблясте покривало, яке ніби на хвилях 
ніжно колише вітер. Ковила, занесена 
до Червоної книги України, зберіглася 
лише у заповідних зонах. Є таке диво і в 
нас, – розповіла Ганна Волошина. 

Ще новомихайлівці пропонують ту-
ристам відвідати заснований 2017 року 
фруктовий сад ТОВ «Агропрод-Донбас», 
де вирощують яблука та черешню. Яблу-
ка тут збирають за спеціальною техноло-
гією, а збиральники працюють у рукавич-
ках, аби на фруктах на залишилися сліди 
від пальців – адже частина врожаю йде 
на експорт. Цього року працівники саду 
створили своєрідну фото-зону: солому, 
яку заготовляють, аби утеплювати дере-
ва взимку, виклали у вигляді єгипетських 
пірамід, і всі охочі мали змогу сфотогра-
фуватися на фоні екзотичної скирти.

Ентузіасти внесли до туристичних 
пам’яток Новомихайлівки і піщаний кар’єр.

– Місцеві на городах знаходили скляні 
«діаманти» – гладенькі брили зі скла. Пі-
сок – основа для скла, тож, можливо, ко-
лись у нашому селі виробляли не лише 
кераміку, а й скло, – розмірковує Ганна.

За її словами, новомихайлівські ак-
тивісти готували туристичний маршрут 
досить ретельно, навіть знімали краєвиди 
з дрона. Тож у новому році Новомихай-
лівка хоче дочекатися перших туристів. 

Ірина ДИМИТРОВА/Громада

– Хотіли наші двері замінити на плас-
тикові, але я не погодилася, бо вони теж 
історія Новомихайлівки. Музей розташо-
ваний на місці колишньої земської шко-
ли. А під час Другої світової війни тут був 
шпиталь, який німці спалили під час від-
ступу. Приміщення реконструювали та у 
50-х роках знов розмістили тут школярів. 
1990 року тут відкрили Народний музей 
історії Новомихайлівки, а школярів пере-
вели у нову будову, – розповідає завіду-
вачка музею Катерина ШАПОВАЛОВА. 

Пані Катерина працює у музеї вже 
10 років. Вона не просто берегиня історії 
села, а і наукова співробітниця, і охоро-

нець, і прибиральниця. 2014 року вона при-
бирала бите скло та закривала вибиті об-
стрілами вікна плівкою, старими плакатами 
та портретами колишніх вождів. А два роки 
тому, коли замість вибитих вікон ставили 
нові, удвох з чоловіком робила відкоси.

Завідувачка розповідає про історію 
села від Нехотіївки до Новомихайлівки. 
Село перейменували у Михайлівку, коли 
збудували першу дерев’яну церкву та 
освятили її на Михайлів день. До речі, 
кам’яну церкву також освятили у день 
архистратига Михайла у листопаді. Тож 
місцеві жителі вважають архангела Ми-
хайла захисником села. Мовляв, під час 

Фото: авторки
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Що не змінилося з минулого 
року? Газета «ГРОМАДА Схід», 
як і раніше, залишається єди-

ним регулярним друкованим виданням 
Сходу України, що попри будь-які обста-
вини два рази на місяць потрапляє до 
свого читача у найвіддаленіших селах на 
лінії розмежування. 

Наші читачі оцінюють приклади по-
зитивних змін, порівнюють досвід своїх 
громад з сусідніми, дізнаються про за-
конодавчі зміни, культурну та історичну 
спадщини рідного краю, ставлять питан-
ня і отримують на них відповіді. Отже, га-
зета продовжує вправно виконувати усі 
свої заплановані функції. Вона інформує, 

ПІДСУМКИ

Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки 
року, що минає. Що ж, любі читачі, звітуємо і ми. 

КРОКУЄ У 2021
З ЧИМ «ГРОМАДА СХІД»

консультує, дає заробляти – для при-
фронтових населених пунктів це вкрай 
важливо. З початку проєкту створено 
понад 70 робочих місць, з них 12 – по-
стійні, решта – тимчасові. Йдеться перш 
за все про наших помічників – сільських 
розповсюдників та громадських корес-
пондентів. 

А що змінилося? 2020 року газета 
з’явилася на Луганщині, тож наклад 
збільшився удвічі – до 60 000 примір-
ників. Також впродовж року ми актив-
но розвивали сайт «ГРОМАДИ Схід», 
який наразі читають по всій Україні. 
Там ми оприлюднюємо найбільш цікаві 
матеріали з життя громад Сходу, анон-
си яких розсилаємо на адреси загаль-
ноукраїнських ЗМІ та журналістів. Тож 
наразі понад 30% читачів сайту – це ау-
диторія з Києва. Загалом сайт має понад 
4 000 унікальних користувачів і близько 
6 000 переглядів щомісяця. До речі, ми 
можемо відслідковувати популярність 
публікацій, і найбільш затребуваним у 
2020 році виявився матеріал про зміни 
у постачанні природного газу: він на-
брав понад 3 500 переглядів. Згідно зі 
статистикою сайту, 25% аудиторії – це 
користувачі 35-44 років, близько 10% 
– люди віком 65+, решта – користувачі 
інших вікових категорій. Більшість з них 
– жінки (83%). Найбільше переглядів 
сайту було здійснено з України та (чо-
мусь) зі США.

Для людей, які воліють висвітлюва-
ти життя у своїх громадах і отримувати 
за це гонорари, 2020 року ми створили 
дистанційну медіашколу. За допомогою 
менторів з числа фахових журналістів 
(дякуємо щиро партнеру – ГО «Донець-
кий пресклуб», Київ) наші громадські ко-
респонденти навчилися писати якісні та 
цікаві тексти на найбільш актуальні для 
селян теми. І цей напрям ми будемо про-
довжувати, бо розгалужена мережа сіль-
ських журналістів – запорука того, що 
газета приноситиме практичну користь, 
а не лише задоволення від рецептів.

Що не вдалося зробити? На жаль, 
через карантинні обмеженні ми мусили 
відмовитися від запланованих масових 
заходів, а саме – від проведення у селах 
тренінгів з медійної грамотності. Мину-
лого року такі заходи виявилися дуже 
продуктивними, а нові знайомства на 
них – напрочуд корисними. Але цей рік 
позбавив нас такої можливості, бо ауди-
торія наша дуже вразлива, безпека для 
літніх людей – понад усе. Онлайн-тренін-
ги можна було б провести, але у скількох 
наших читачів є інтернет і відповідні гад-
жети? Отже, ми вирішили не займатися 
профанацією і перенести наші зустрічі 
на більш сприятливий час.

Що ще ми плануємо? Аби україн-
ське слово і надалі доходило до тих, 
хто його найбільше потребує, редакція 
«ГРОМАДИ Схід» прагне не зупиняти 
роботу. У зв’язку з цим ми сподіваємо-

ся на подальшу співпрацю з Міністер-
ством закордонних справ Німеччини, 
за чиєї фінансової підтримки ми другий 
рік створюємо нашу газету, а ви – бе-
зоплатно маєте можливість її читати. 
Також безцінну допомогу ми отримуємо 
від пані Анки Фельдгузен, яка очолює 
Посольство Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні (до речі, пані По-
сол чудово говорить українською), та 
від команди Генерального консульства 
Німеччини у Донецьку/офіс Дніпро і 
особисто пана Штефана Кайля. Гадаю, 
ви також розділяєте нашу вдячність 
людям, які спрямували гроші німецьких 
платників податків саме сюди, на наш 
багатостраждальний, але такий пре-
красний Схід України.

Тож до зустрічей у новому 2021-му 
році! Побачимося строго за розкладом!

Інна ЮР’ЄВА/Громада

Петер ГЕРР, постійний заступник  
Генерального консула Федеративної  
Республіки Німеччина:

–  Любі читачі, дорогі українські друзі, до-
рогі мешканці Східної України та Донбасу!

Від імені Генерального консульства Фе-
деративної Республіки Німеччина з офісом 
у Дніпрі я бажаю Вам світлого Різдва і ус-
пішного, щасливого, та, перш за все, мирно-
го і здорового 2021 року!

Німеччину та Україну поєднує багаторічна 
дружба. Федеральний уряд Німеччини, пред-
ставлений Посольством Федеративної Республіки 
Німеччина та Генеральним консульством, підтримує й 
надалі свого партнера Україну, та, в першу чергу, Донбас в економічній, політичній та 
гуманітарній галузях на її шляху до благополуччя, стабільності та демократії. Тільки по-
чинаючи з 2014 року Німеччина надала Україні майже 1,9 мільярда євро. Так само й  
2020 року Німеччина та її українські партнери були пліч-о-пліч в рамках багатьох проєк-
тів та заходів в галузі економіки, питань енергетики та технологій, у внутрішній та зов-
нішній політиці, у сфері громадянського суспільства й гуманітарних питань, в культурній 
галузі. Політично, економічно та соціально стабільна Україна важлива для Німеччини, 
ЄС та міжнародної спільноти. Така Україна зробить свій внесок до процвітання та поро-
зуміння як на регіональному, так і на глобальному рівнях. Для цього ми вже багато чого 
досягли, багато чого ми можемо ще подужати разом.

Для нас важлива наша робота з Україною та українцями. Сподіваємось у новому році на по-
дальшу успішну співпрацю між Україною та Німеччиною задля миру всіх людей на Донбасі.   

Анка ФЕЛЬДГУЗЕН,  
пані Посол Федеративної  
Республіки Німеччина в Україні:

–  Дорогі читачки і читачі!
Добігає кінця 2020 рік, рік, що 

поставив перед нами несподівані 
виклики. З огляду на пандемію ко-
ронавірусу ми всі змушені були при-
стосовуватися і відкласти багато 
бажань та ідей на потім. Ми пережи-
ваємо за своє здоров’я та здоров’я 
близьких нам осіб. Для багатьох до-
далися також економічні труднощі. 
Зараз Новий рік та Різдво вже не за 
горами, і ми всі будемо святкувати 
трохи інакше, ніж зазвичай.

І все-таки: оглядаючись сьогодні 
на 2020 рік, я також можу підби-
ти позитивний підсумок. З одного 
боку, ми тепер знаємо: існує вакци-
на, і це покладе край пандемії! Крім 
того, цей рік також показав мені, з 
яким завзяттям і креативністю ми 
здатні упоратися з досі цілком неві-
домими викликами разом із нашими 
партнерами та друзями. Нам вдало-
ся багато чого досягти, незважа-
ючи на непередбачувані події або, 
можливо, саме через них.

Я впевнена: 2021 рік знову ста-
не роком, повним викликів -–  але 
й багатьох щасливих та успішних 
моментів! Тому я хотіла би скориста-
тися цією нагодою, щоб побажати 
вам всього найкращого, багато сил 
і здоров’я на Новий рік і благосло-
венного Різдва.
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КАЛЕнДАР

Сергій ДЕРІМОВ, менеджер  
з розповсюдження газети 
«ГРОМАДА Схід»:

– Новий рік – свято, яке 
повертає нас у дитинство. 
Спогади про часи, коли 
«дерева були велики-
ми», віра в добре і хо-
роше – все це важливо 
і цінно. Особливо напе-
редодні Нового року, 
коли ми ставимо крапку, 
перегортаємо сторінку 
і починаємо життя ніби з 
чистого аркуша. Бережіть 
свої цінності і нехай все, що 
ви загадаєте в цю святкову 
ніч, здійсниться! Бажаю ніко-
ли не переставати вірити в диво, 
аби відчуття чарівництва, що витає у 
повітрі в передноворічні дні, залишалося з 
вами назавжди.

Ну а ми будемо творити свої щоденні дива, щоб ви вчасно отримували нове 
число газети. Веселих і смачних вам свят!

Олександр МАСЛОВ, менеджер проєкту 
«ГРОМАДА Схід»:
– Цей рік був дуже непростим для всіх, 
тому дуже важливо було підтримувати лю-

дей чимось оптимістичним. Сподіваюся, 
що завдяки позитивній інформації у 

нашій газеті люди отримували саме 
таке підживлення добром. Також ми 
дуже раді, що 2020-й приніс нам ін-
формаційне поширення на Лугансь-
ку область – тепер ми почуваємося 
трошки старшими та міцнішими, 
здатними охопити важливими но-
винами ще більше людей і громад 
Сходу України. 

Бажаю всім наступного року бути 
здоровими та відповідальними, не 

нехтувати безпекою та знаходити час і 
сили на себе. Дуже важливо залишатися 

в гарному емоційному стані, і ми прагнемо і 
надалі вам в цьому допомагати!

Людмила ЗАВАЛЄЙ, координаторка  
проєкту «ГРОМАДА Схід»:

– Любі наші читачі! Зустрічати Новий 
рік у приємному товаристві – добра тра-
диція! Цього року нас то ізолювали,то 
випускали з ізоляції, змушували обира-
ти чи відмовлятися від вибору, підштов-
хували боятися та припиняти діяльність. 
Але наше товариство загартоване та 
дуже розумне. Перешкоди зробили нас 
сильнішими та добрішими, перш за все 
– один до одного.

Бажаю у новому році згуртованос-
ті – родин, громад, держави. Щоб всі 
були нарешті вільними робити те, що 
люблять понад усе, і щоб це було 
джерелом ваших статків, чистим та 
неспинним.

А ми будемо поряд, розповідатимемо 
вам про все на світі, цікаве та корисне. 
Будемо тим самим ланцюжком, який 
поєднує і не дає почуватися на самоті. 
Де б ви не були – у Мар’їнці чи Чермали-
ку, Сєвєродонецьку чи Торецьку, Щасті 
чи Новоайдарі – ми поруч! 

Інна ЮР’ЄВА, головна редакторка і керівниця 
проєкту «ГРОМАДА Схід»:

– Дорогі люди! Наша газета, створена для вас 
і про вас, цього нелегкого року стала саме та-
кою, якою задумувалася ще роки з три-чотири 
тому – інформаційною мережею добрих но-
вин. З виходом на Луганщину маємо вдвічі 
більше читачів та вдвічі більше історій, що 
надихають, про небайдужих і талановитих 
людей у селах поблизу лінії розмежування. 
Вони засновують сільгоспкооперативи та 
відновлюють життя у своїх громадах. Вони 
мають безліч бізнес-ідей та втілюють їх за-

вдяки своїй наполегливості та оптимізму. Вони 
пам’ятають історію свого народу, цінують і роз-

вивають національну культуру. Вони роблять 
добро для старих і малих. Вони цікавляться тим, 

що відбувається у сусідів, радіють їхнім успіхам та ді-
ляться своїми. Так і збудуємо файну країну, бо вони – це 

ви, ми, всі разом. 
Сподіваюся, нашого оптимізму і професіоналізму вистачить ще 

не на один рік, аби вам було з нами цікаво. Тож читайте нас, вірте в нас, в себе і в 
те, що все можливо! З Новим роком! 

Євген ЧАКО, виконавчий директор БФ «Карітас Маріуполь»:
– Дорогі читачі, наші друзі і помічники!
Цього року наш фонд реалізував багато проєктів гуманітарного 

та соціального напрямків. Через газету «ГРОМАДА Схід» ми охо-
пили таку велику кількість людей, яку раніше не могли навіть уяви-
ти. Це зобов’язує нас ще відповідальніше ставитися до своєї місії, 
надихає нас на її розширення і продовження.

Бажаю вам у Новому 2021 році сили духу, об’єднання заради до-
сягнення великих цілей та нововведень! Бажаю дивуватися лише 
гарним речам і чути більше хороших новин. А ми залишимося з 
вами поруч і будемо щиро і з задоволенням робити Великі і Добрі 
справи разом з вами!

Катерина СОЛОВЙОВА – регіональна 
менеджерка проєкту «ГРОМАДА 
СХІД» у Луганській області:

– Щиро вітаю з новорічними 
святами всіх читачів газети 
«ГРОМАДА Схід», що нарешті 
з’явилася і на Луганщині! Її 
дуже не вистачало, адже у 
селах на лінії розмежування 
люди увагою не розпещені. 
Газета долає інформаційну 
порожнечу і надає селянам 
певних життєвих сил. Бо, от-
римавши газету, люди відчу-
вають, що дістають підтримку. 

Досвід 2020 року зробив нас 
всіх сильнішими. Та й взагалі, піс-
ля того, що нам довелося витримати 
останні роки, нам вже точно нема чого 
боятися. Тож у новому році бажаю терпін-
ня та наснаги, витримки та стійкості до життєвих негараздів. Нехай рік 
Бика принесе тільки яскраві враження, міцне здоров’я та мир! 

З Новим роком!
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Лілія УДОДЕНКО – громадська кореспондентка газети 
«Громада СХІД»:

– Хочеться так багато побажати кожному, хто трима-
тиме у руках це число газети. Нехай ваше життя не оми-
нає щастя – те, яке потрібно саме вам, адже у кожної 
людини воно своє. Для мене щастя – це спокій та мир 
там, де живу я і близькі. Воно у посмішках рідних, у пе-
редноворічних клопотах разом із сім’єю. Бажаю кожній 
людині не втрачати оптимізму і пам’ятати, що ми само-
стійно можемо випромінювати щастя. Беріть приклад 
з дітей – дивуйтеся маленьким радощам, мандаринам, 
цукеркам та снігу у Новорічну ніч.

Вдячна людям, що створюють газету «ГРОМАДА Схід» 
та розповсюджують її у найвіддаленіших селах нашого 
Сходу. А ще для місцевих жителів дуже важливо, коли про 
них пишуть. Адже їх побачили і розповіли всім, що навіть 
тут є життя і люди прагнуть того ж, що й інші. Я бажаю всім 
нам здійснення мрій, любові, непередбачуваного дива і 
світла у душі! З Новим роком та Різдвом Христовим!

Ігор ІЛЬВУТЧЕНКО, координатор гарячої лінії газети 
«ГРОМАДА Схід»:

– Непростий 2020 рік приніс нам чимало випробувань 
та перевірок на міцність. Ми багато втратили, та немало 
і здобули. Поруч залишалися справді вірні друзі, готові 
у будь-який момент прийти на допомогу. Наші діти стали 
на рік старшими та встигли порадувати нас новими до-
сягненнями. Зрештою всі ми зрозуміли, як важливо бере-
гти своє здоров’я та піклуватися про найближчих. Понад 
будь-які скарби світу ми почали цінувати щасливі посміш-
ки рідних та приємні моменти, проведені із сім’єю. 

Я бажаю всім читачам нашої газети миру та злагоди в 
родинах. Нехай щастить кожного дня, нехай хвороби та 
невдачі забудуть шлях до ваших осель. З Новим роком!

Валерія ГАРМАШ, керівниця проєкту «Простір 
підтримки» БФ «Карітас Маріуполь»:

– Вітаю всіх читачів та редакцію газети з 
прийдешніми святами!

Бажаю у новому році яскравих подій та сі-
мейного затишку, великих досягнень та ма-
леньких перемог. Адже всі довгі шляхи почи-
наються з одного кроку і варто отримувати 
задоволення не лише від досягнення вели-
кої мети, а й від вашого шляху до неї. Шукай-
те свій шлях, не зупиняйтеся, і кожного разу 
з вашою усмішкою через чергову перемогу 

світ буде ставати трохи кращім. Той, хто сяє 
зсередини, завжди освітить шлях тим, хто по-

руч, та тим, кому не вистачає цього світу, аби 
знайти себе. Нехай світлих людей стає більше!

Євген КАПЛІН, керівник Гуманітарної місії «Проліска»:
– Цей рік був доволі складним, і мені дуже хотілося б, щоб усі наступні 

роки були кращими, більш сповненими спокою та миру. Втім, рік минулий 
попри карантинні обмеження був не таким напруженим, як 2019-й. Кількість 
родин, якими ми постійно опікувалися, і які жили у неймовірно складних 
умовах неослабних обстрілів та руйнувань, зменшилася 
вдвічі. Замість 300 сімей тепер щільної опіки потребу-
ють трохи більше 150. Це позитивна ознака остан-
нього кварталу цього року.

Однак через коронавірус ми разом з ба-
гатьма благодійними фондами витратили 
більше 13 млн гривень не на розвиток  
інфраструктури «буферної зони» та сталих 
громад, а на розбудову та обладнання сіль- 
ських лікарень, захист та мобільність меди-
ків, допомогу під час карантину. Не зважа-
ючи на те, що більше 30 наших волонтерів 
перехворіли на ковід, наша команда не зу-
пиняла роботу з людьми 24 години на добу 
і продовжує працювати у такому ж режими. 

Я бажаю всім українцям, всім, хто живе на 
лінії зіткнення, усьому світові, щоб наступний 
рік приносив більше позитиву. А найголовніше, 
щоб в Україні запанував мир і населені пункти по-
чали відновлюватися та повертатися до життя. Я ж можу 
запевнити, що ми будемо й надалі працювати заради людей.

Олександр МАГДАЛІЦ, координатор проєкту «Ефективне 
врядування і залучення громадян задля досягнення право-

суддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній 
Україні», БФ «Карітас Маріуполь»:

– Командою юристів проєкту щиро вітаємо читачів «ГРОМАДИ 
Схід» з новорічними святами!

Протягом цього непростого року 2 050 лю-
дей від Мангуша до Мар’їнки разом 

з нами змогли захистити власні 
права. Ми раді бути корисни-

ми та разом з вами діста-
ватися мети, долаючи всі 

перешкоди.
Наша мрія у новому 

році – бути ще ближче 
до вас, стати вашою 
підтримкою у юри-
дичних питаннях по 
всьому Сходу. 

Бажаю благопо-
луччя, радості, злаго-

ди та щоб 2021 рік був 
значно кращим за той, 

що минає. Нехай у житті 
кожного буде місце для 

любові, підтримки близьких 
і нових звершень. Щасливого 

Нового року!

Наталя ПОКОЛЕНКО,  
журналістка, авторка  
«ГРОМАДИ Схід»:

– Життя у фронтирі – на межі 
– впливає на людей. Ми з вами так 
живемо з 2014 року. Тому змушені зважа-
ти на присутність у житті багатьох речей, яких 
немає у сусідніх областях. Попри це ми, люди 
Сходу, залишаємося сильними, виховуємо ді-
тей, будуємо плани та бізнеси, допомагаємо 
тим, хто у скруті. І усі разом опираємося загро-
зам – воєнним, інформаційним, медичним. 

Рік, що минає, для багатьох був непро-
стим. Та ми завершуємо його. Забираємо 

досвід, який отримали цьогоріч, і просимо 
від нового року більше здоров’я, радості, 

благополуччя та підстав для святкувань. Ба-
жаю, аби новий 2021 рік приніс мир – у наші 
оселі та наші душі! 
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«Я можу більше», – сказала вона і зробила неймовірне. Одна з випускниць минулорічних медіа-
тренінгів «ГРОМАДИ Схід», наша громадська кореспондентка Анастасія ХАРІНА з Волновахи 
спростовує загальноприйнятне твердження, що 2020 рік приніс людям тільки неприємності. 
Попри всі негаразди вона спромоглася перетворити його на рік досягнень і перемог. 

ПОДОЛАТИ 2020-й

Анастасія Харіна зустріла 2020 рік у 
статусі безробітної та в стані цілко-
витої невизначеності:

– Я працювала заступницею началь-
ника відділу активної підтримки без-
робітних Волноваського районного 
центру зайнятості, замість колеги, яка 
перебувала у декретній відпустці. Після 
її виходу на роботу мені запропонували 
нижчу посаду, від якої я відмовилася. Ще 
тоді я зрозуміла, що можу і хочу робити 
більше. Насамперед, хотілося змінювати 
життя рідного міста на краще, наповнити 
його цікавими та корисними заходами. 

Невдовзі Анастасія стала на облік 
до того ж центру зайнятості, в якому 
працювала, та пройшла там навчання 
за напрямком «Фахівець з організації 
підприємницької діяльності». Далі захис-
тила бізнес-план, зареєструвалася як 
фізична особа-підприємець та отримала 
разову виплату допомоги по безробіттю 
на започаткування власної справи.

– За освітою я – психолог, та дуже 
люблю займатися тренінговою діяльніс-
тю. А з кінця 2019 року стала пробувати 
свої сили в журналістиці, готуючи публі-
кації для газети «ГРОМАДА Схід» та он-
лайн-видання «Волноваха.City». Набуті 
знання та вміння хотілося використову-
вати на користь містянам, які потерпали 
від відчаю, не бачили свого майбутнього 
та потребували підтримки.

В тому ж центрі зайнятості Настя 
знайшла однодумницю – Людмилу Ве-
тошко, яка у березні 2020 року очолила 
спільно створену громадську організа-
цію «Платформа активності». Реєстру-
вали організацію вже під час карантину, 
онлайн. Не з першого разу, з великими 
проблемами, проте наполегливо довели 
справу до кінця. 

А потім декілька місяців брали актив-
ну участь у конкурсах міні-проєктів та 
грантових програмах, аби якнайшвидше 
почати добрі зміни в житті Волновахи. 

Одним із перших виграли та реалізу-
вали проєкт від БФ «Карітас Маріуполь» із 
психосоціальної підтримки безробітних. У 
липні та серпні провели 10 вебінарів для 
100 зареєстрованих безробітних. В ре-
жимі онлайн допомагали людям покращи-
ти свій психоемоційний стан і розповідали 
про основи підприємницької діяльності. 

Далі був не менш важливий проєкт від 
Українського Жіночого Фонду «Центр со-
ціально-психологічної підтримки жінок, які 
перехворіли на рак молочної залози». 

– На жаль, таке випробування випало 
на долю і самої Людмили Ветошко. В її 
випадку воно дозволило переусвідомити 

невелика допомога ой як потрібна! Для 
цього було відкрито Навчальний центр 
Active People club. Навчити волонтерів 
швейній справі та придбати обладнання 
вдалося за фінансової підтримки урядів 
Данії та Швейцарії і Програми розвитку 
ООН. 

Тож так сталося, що для Анастасії 
Харіної та її однодумців 2020 рік не був 
невдалим – стільки справ здійснилося! А 
планів на майбутній рік так багато, що всі 
відразу складно й згадати: 

– Будемо створювати стежку здоров’я 
для любителів скандинавської ходьби. 
Також завершимо розпочатий проєкт 
«Рекреаційна зона біля будівель соціаль-
них служб», який презентували фахівці 
місцевого управління Пенсійного фонду 
України. Та врешті ще більше наблизи-
мося до втілення в життя моєї мрії: понад 
усе хочу створити молодіжний центр, в 
якому би було цікаво всім жителям Вол-
новахи із різними захопленнями, потре-
бами. 

Чи уявляла дівчина таке на старті? Чи 
не було страшно ставати на шлях пере-
творень, не маючи досвіду, підтримки, 
лише з амбітними намірами та багатьма 
невідомими?

– То відразу було страшно почина-
ти, страшно залишитися без роботи. А 
тепер, коли є підтримка місцевої влади, 
представників бізнесу, коли є згурто-
вана команда однодумців – нічого не 
страшно. Мріялося підбадьорити, розво-
рушити Волноваху – так тому і бути. 

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ІСТОРІЯ, ЩО НАДИХАЄ

Анастасія ХАРІНА, громадська діячка  
(Волноваха):

– Кожного Нового року ми чекаємо на 
якусь магію, якесь диво, яке зазвичай не 
трапляється. Але це не означає, що потріб-
но перестати вірити. Я зрозуміла, що щастя у 
простих речах: просто потрібно частіше про 
це згадувати та насолоджуватись моментом 
«тут і зараз». Адже ніхто не може точно знати, 
що з ним трапиться в майбутньому, проте бути 
щасливими від того, що у вас є це прекрасне життя, 
можна вже зараз. Тому у 2021 році хочу побажати всім 
навчитися більше цінувати себе, своє життя та час, який ви 
проводите з рідними, а свої сили та енергію витрачати тільки на ті справи, які 
вам дійсно хочеться робити. Бажаю вам добра та щастя, якими хочеться ділити-
ся зі світом. Це і є Новорічна магія!

вісім) були створені три групи самодопо-
моги: для внутрішньо переміщених осіб; 
жінок, які перенесли тяжкі захворюван-
ня та для батьків дітей з інвалідністю. 
Учасники спілкуються, діляться життє-
вим досвідом, знаходять відповіді на ко-
лись незрозумілі питання та дізнаються 
щось цікаве для себе. 

Для дітей з інвалідністю, вихованців 
організації «Дивись серцем», 10 волон-
терів (переважно – старшокласників та 
студентів) шиють наразі одяг, екотор-
бинки та захисні маски. Сім’ям, бюджет 
яких переважно витрачається на ліки 
та реабілітацію малечі, ця, здавалося б, 

багато життєвих моментів та спонукало 
більше цінити власне життя та життя ін-
ших людей. Звісно, вона була знайо-
ма і з іншими жінками, які зустрілися із 
цією страшною хворобою. Спільні зуст-
річі дуже позитивно вплинули на самих 
учасниць та навіть на їхнє оточення. Жін-
ки подругують та допомагають одна од-
ній. Ба більше: ми всі разом збираємося 
святкувати Новий рік. 

Завдяки цьому проєкту військово-
цивільна адміністрація міста Волновахи 
безоплатно виділила приміщення для 
реалізації подальших громадських ініціа-
тив. Активістки зробили там ремонт (тут 
підтримали місцеві підприємці) і стали 
надавати інформаційну та психологічну 
підтримку жінкам, постраждалим від до-
машнього насилля.

Далі – більше. Щотижня представ-
ниці «Платформи активності» спільно з 

ГО «Дивись серцем» на волонтерських 
засадах навчають дітей з інвалідністю 
працювати на комп’ютері. А спільно з 
Волноваською центральною районною 
бібліотекою запровадили для відвідува-
чів бібліотек заходи з медіаграмотності.

– Я вважаю, що медіаосвіта необхідна 
не лише задля протистояння в інформа-
ційних війнах. Вона неабияк сприятиме 
розвитку громадянського суспільства. 
Тож у кожній бібліотеці нашого району 
з’явилася своя школа медіаграмотності. 
Всі бібліотекарі пройшли спеціальне 
навчання та тепер самі виступають тре-
нерами. Пройти тренінги з медіаграмот-
ності та розвитку критичного мислення 
можуть всі охочі, не виїжджаючи з на-
селеного пункту, треба тільки прийти до 
своєї бібліотеки. 

Окрім того, учасниками організації 
«Платформа активності» (на сьогодні їх 
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МІФ 1. Дід Мороз – традиційний для 
слов’ян святковий персонаж. Існує 
здавна, так само, як Святий Миколай у 
західному світі. Став прототипом для 
Санта Клауса.

Зовсім не так. Насправді рік наро-
дження Діда Мороза як публічної осо-
би – 1937-й. До того часу він існував 
лише у казках під ім’ям Морозко (від 
слов’янського язичницького бога Мо-
роза). В його «обов’язки» входило  замо-
рожування річок, створення хуртовин, 
а також покарання неслухняних дітей. 
Згідно з дослідженнями етнографів, 
язичницький лісовий дух — аж ніяк не 
добрий щедрий дідусь із подарунками: 
«на узліссі вішали яблуко, щоби задоб-
рити Мороза, який зжирав дітей, котрі 
приходили до лісу по хмиз». Погодьтеся,  
було б дивно запрошувати на свята та-
кого вкрай суперечливого персонажа. 

Але ж ми пам’ятаємо, що 1937 рік – це 
період найлютіших політичних репресій, 
коли велася боротьба у тому числі і з 
церквою та традиціями, пов’язаними 
зі святкуванням Різдва. Навіть ялинка  
20 років була заборонена. Її реабіліту-
вали того ж року, замінивши назву «різ-
двяна» на «новорічна», а віфлеємську 
зірку – на радянську п’ятикутну. Зреш-
тою, всі святкові акценти були змінені на 
користь атеїзму. Так і нового святкового 
персонажа, вигаданого для радянських 
дітей, позбавили небажаної прив’язки до  
народження Христа, надали йому функцію 
дарувальника і у супровід – онуку Снігу-
роньку.  Снігуронька не була навіть фоль-
клорним персонажем. Її створив драматург 
Олександр Островський, однойменна п’єса 
була написана ним 1873 року, а згодом 
з’явилася й опера Римського-Корсакова. 

До речі, офіційним святом СРСР Но-
вий рік став лише 1949 року. Відтоді 1 січ-
ня встановлено вихідним днем. 

Щодо Святого Миколая, то він дійсно 
був реальною людиною, християнським 
священиком, канонізованим за те, що все 
його життя було сповнене допомогою лю-
дям та чудесами. Миколай Мирлікійський 
народився приблизно 270 року у Малій 
Азії у багатій родині, де був єдиною дити-
ною. Його батьки рано померли, і замість 
того, аби накопичувати їхні заробки, він 
ділився ними з бідними і присвятив себе 
служінню Богу. У часи гонінь християн 
був кинений до в’язниці, де терпів голод 
і знущання, однак власним прикладом 
підбадьорював тих, хто був поруч. Як по-
мічника усім, хто опинився у біді та скор-
ботах, Миколая Чудотворця прославляє і 
Західна, і Східна християнські церкви, ба 
навіть мусульмани. 

Спочатку день Святого Миколая, за-
снований в Україні 1088 року за часів 
Всеволода Ярославовича, не відносив-
ся до свят різдвяно-новорічного цик-
лу. Але потім щось змінилося, і аж до 
самої революції саме Святий Миколай 
був верховодою зимових святкувань 
на наших теренах. Саме з ним боролася 
радянська система, і саме він без будь-
якого насильства повернувся до наших 
домівок після розпаду СРСР. 

Ну, а коли ж народився Санта Клаус? 
Цей різдвяний персонаж походить від 
Святого Миколая. До Америки його за-
несли переселенці-голландці, котрі на 
батьківщині відзначали свято Сінтер Кла-
ас. З часом нідерландська назва дещо 
спростилася і видозмінилася на «Санта 
Клаус», а його часове відзначення затер-
лося та злилося з Різдвяними святами. 

Образ Санти придумав 1823 року поет 
Клемент Кларк Мур. Він також запряг у 
сани Санта Клауса північних оленів. А 
всесвітньої популярності персонаж на-
був 1931 року, коли став обличчям рек-
ламної кампанії Coca-Cola.

То й дивіться самі, хто в кого «запо-
зичив» образ веселого дідуся з білою 
бородою та у червоному кожусі з черво-
ним капелюхом.
МІФ 2. 25 грудня Різдво святкують 
лише католики.

Ні, так казати не можна. Різдво – за-
гальнохристиянське свято. І православ-
ні, і католики, і протестанти святкують 
Різдво Христове в один день – 25 груд-
ня, але за різними календарями. Коли 
на юліанському (церковному) календарі 
настає 25 грудня, то на григоріанському 
– вже 7 січня.

СВЯТО

Святки в Україні, що розпочинаються наприкінці грудня і подовжуються аж до 19 січня –  
окремий пласт національної та наднаціональної культур. Так вийшло, що народні свята – ці  
своєрідні календарні сторінки року – нашарувалися на язичницькі вірування, далі на християнську 
релігію, а далі все це змішалося у коктейлі з загальносвітовими звичаєвими практиками.  
Так змішалося, що вже й не зрозумієш, де справжня традиція, а де некоректна вигадка. 

Річ у тому, що Всеправославний Собор 
в Константинополі 1923 року вирішив, що 
православні християни згідно із точні-
шим григоріанським календарем мають 
відзначати Різдво Христове 25 грудня, і 
на це погодилися усі країни, окрім тих, що 
були під впливом Радянського Союзу.

То, насправді, у церковних кален-
дарях Російської православної церкви 
до революції і ще десять років після 
Різдво припадало  на 25 грудня. Навіть 
радянська влада намагалася перевести 
російське православне літочислення на 
григоріанський календар, але церква 
чинила впертий спротив. Тобто держава 
стала жити за одним календарем, а церк-
ва продовжувала існувати за юліансь-
ким «старим стилем».

Якщо брати увесь християнський світ, 
то «за новим стилем» святкують Різдво 
близько 97% всіх християн.

З 15 православних церков, які входять 
у диптих Константинопольської Право-
славної Церкви Вселенського патріар-
хату саме так Різдво Христове святкують 
9 церков. І сам Вселенський патріарх та-
кож святкує Різдво 25 грудня.

Натомість 7 січня Різдво святкують у 
Росії, Казахстані, Киргизстані, Сербії та 
Грузії.

Ну а постсоціалістичні країни, що посту-
пово почали входити у європейський світо-
вий дискурс, ввели у себе дві дати святку-
вання Різдва. Двічі – і 25 грудня, і 7 січня 
– його святкують у Білорусі, Молдові та Ал-
банії, а останні кілька років – і в Україні.
МІФ 3. Христос народився 2021 рік тому.

Більшість людей вважають, ніби наро-
дження Ісуса відбулося у 1-му році нашої 
ери, звідки пішло сучасне літочислення. 
Недарма з Середньовіччя пішло і досі 
зберіглося «рік такий-то від Різдва Хрис-
тового». Згідно з цією логікою, Христос 
народився 2021 рік назад. А от не факт.

Точна дата народження Христа не 
вказана в Біблії. Більш того, швидше 
за все він з’явився на світ весною. А 
щодо того, чому Різдво святкують саме  
25 грудня, то найбільш популярна 
версія, що християни вибрали саме цей 
день, щоб «замістити» язичницьке свято 
– день зимового сонцестояння. 

Сучасні науковці дійшли висновку, 
що Христос на декілька років «старший», 
ніж ми вважаємо, і з’явився на світ десь 
у період між 7 і 4 роками до нашої ери. 
Це корелює також із Старим Завітом, 
адже цар Ірод, який хотів вбити немовля, 
правив Іудеєю з 40 року і помер у 4-му 
році до нашої ери. 

залізничному училищі на станції Гриши-
не (наразі – місто Покровськ Донецької 
області). Молодий педагог заснував тут 
робітничий хор і два роки навчав заліз-
ничників народним пісням. На його честь 
у Покровську встановлений меморіаль-
ний барельєф на фасаді залізничного 
вокзалу, названа вулиця і музична шко-
ла, а 2018 року відкрита сучасна скульп-
турна композиція.

Вперше «Щедрик» виконав 1916 року 
хор Київського університету. Відтоді його 
стали масово співати інші українські ко-
лективи. 5 жовтня 1921 року він був пре-
зентований на концерті у нью–йорксько-
му «Карнегі Холл», і різдвяна пісня почала 
свою впевнену ходу планетою. Однак 
композитор не дожив до цього знамен-
ного дня кілька місяців. У січні того ж 
року у рідній батьківській хаті на Віннич-
чині Миколу Леонтовича убив агент Гай-
синського повітового ЧК Афанасій Гри-
щенко. Версій кілька – від банального 
грабіжництва до спланованої ліквідації. 
Адже композитор перебував із родиною 
у злиднях і збирався емігрувати. Кажуть, 
що поховали Леонтовича босим, бо його 
чоботи вкрав убивця–чекіст…

1936 року композитор Петро Віль-
ховський, який працював на американ-
ському радіо, записав англійську версію 
слів «Щедрика» – Carol of the Bells («Ко-
лядка дзвонів»). Під цією назвою мелодія 
українського Різдва і стала всесвітньо  

ТРИ МІФИ ПРО ЗИМОВІ СВЯТА 
І ОДНА ПРАВДА ПРО «ЩЕДРИК» 
РОДОМ З ДОНЕЧЧИНИ

ПРАВДА. Всесвітній різдвяний гімн 
«Щедрик» зароджувався на Донеччині.

Дійсно, автор «Щедрика» українсь-
кий композитор Микола Дмитрович 
Леонтович виношував ідею різдвяного 
співу все своє життя, редагуючи ком-
позицію кілька разів. Початкова версія 
пісні з’явилась на початку 1900-х років, 
саме тоді він працював вчителем співу у  

відомою. ЇЇ переспівують також німець-
кою, іспанською, японською мовами 
тощо. «Щедрик» став всесвітнім музич-
ним символом Різдва, він звучить у ба-
гатьох відомих фільмах та серіалах: «Сам 
удома», «Південний парк», «Гаррі Поттер», 
«Міцний горішок 2», «Менталіст», «Сімпсо-
ни», «Гріффіни», «Сімейка Адамсів»...

Роман ТЕЛЕШКО/Громада

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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СКАНВОРД

ПОГОДАРОЗСМІЯВСЯ  
ДЗВІНКО СІЧЕНЬ,  
ЗАЯСКРІВ СНІЖИНКАМИ

Синоптики обіцяють, що погода на початку нового року буде по-справжньому зимо-
вою, із снігом та морозцем, проте без екстремального зниження температури. 

Впродовж першої половини січня на Донеччині температура повітря не опуститься 
нижче –6°С вночі та 0°С вдень. Сніжитиме 3, 4, 7, 8, а також 12-15 січня. А ось з 4 до 6 січня 
можливі опади у вигляді дощу. Середня швидкість вітру – 6 м/с. 

На Луганщині прогнозують температуру повітря в межах +1°С вдень, –8°С вночі. Сніг 
варто очікувати 6-8 та 12-15 січня, а 4 та 5 січня – дощ. Швидкість вітру не перевищува-
тиме 5 м/с. 

Відповідь на сканворд №23 (32)

СМАЧНОГО
РІЗДВЯнА 

ПОЛЯнА

Ніжний та солодкий різдвяний 
кекс (у Німеччині його нази-
вають штолен) традиційно го-

тують у країнах Європи та в Америці. 
Своєю формою та білим кольором він 
має нагадувати загорнутого у пелюш-
ки маленького Христа. А наша читачка 
Олена з луганського села Дмитрівки 
пропонує адаптований варіант для Ук-
раїни – різдвяний кекс під цукровою 
глазур’ю. 

Що потрібно:
• масло вершкове (кімнатної темпе-

ратури) — 150 г
• борошно пшеничне — 150 г
• розпушувач для тіста — 1 ч. л.
• яйця – 2 шт.
• родзинки — 250 г
• цукати – 50 г
• цукор – 130 г
• цукрова пудра — 200 г
• ванільний цукор – 1 ч. л.
• цедра лимонна — 1 ч. л.
• сік лимонний – 2 ст. л.
• сік апельсиновий — 150 мл

• цукрова глазур – 5 ст. л.
• кондитерська присипка – 1 ч. л.
Як готувати: 
1. Заздалегідь замочити чисті вимиті 

родзинки в апельсиновому соку на 2 
години. Вершкове масло кімнатної тем-
ператури збити з цукром і ванільним 
цукром. Додати по одному яйця, збити 
міксером. Додати просіяне борошно і 
розпушувач для тіста. 

2. Додати віджаті родзинки прямо до 
борошна.

3. Також всипати цукати. Акуратно пе-
ремішати. Тісто викласти в форму і розрів-
няти лопаточкою. Випікати в розігрітій 
духовці при 180 градусах близько години 
(готовність перевірити зубочисткою, яка 
має залишитися сухою).

4. Готовий кекс витягти з форми та 
дати охолонути на решітці.

5. Для глазурі поєднати цукрову пудру 
з лимонним соком, цедрою лимона, дода-
ти цукрову глазур та знов перемішати. 

6. Полити верх кексу глазур’ю та 
прикрасити присипкою. 

РІЗДВЯНИЙ КЕКС 
ПО-УКРАЇНСЬКИ

Що очікувати від року Білого Металевого Бика за східним гороскопом? 
Бик – працьовита і спокійна тварина, тож може принести розміреність 
та поліпшення матеріального стану. Він допоможе тим, хто вирішить 
відкрити свою справу і зайнятися підприємництвом. Щоб отримати його 
прихильність, не варто влаштовувати надто гучних вечірок. У святковому 
інтер’єрі використовуйте спокійні сірі, білі, сріблясті, блакитні відтінки, 
але аж ніяк не червоні. Бик любить смачні, ситні і апетитні страви, саме 
такі, рецепти яких ви надсилаєте на наш конкурс «РІЗДВЯНА ПОЛЯНА». 
До речі, конкурс триває, тож чекаємо на нових учасників!


