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Про свободу можна писати і писати. Після роздумів вирішила звернутися 
до своєї бабусі за допомогою. Я знала, що вона багато може мені розповісти 
зі свого життя. Був різдвяний вечір.

– Бабусю, розкажіть мені про свободу зі власного життя, як було колись, у 
давні часи. Як тоді ставилися до свободи вибору? Я знаю, що Ви можете 
найбільше мені розповісти. 

– Так, дитино, про це можна говорити дуже багато, бо колись зі свободою було 
дуже тяжко. Я пам’ятаю ті часи, коли я була ще дитиною. Були свята, і я дуже 
хотіла йти до церкви, а мама рано будить до школи. Я тоді виплакала всі очі.У 
той час до церкви заборонялося ходити. Вчителі стояли на стежці перед 
святинею і, мов тих гусей, завертали дітей назад. А тепер діти мають 
можливість ходити до церкви кожної неділі, та не всі хочуть іти...

– Так, бабусю, не всі ходять, бо не розуміють цього. Тепер можна не тільки 
щонеділі відвідувати богослужіння, а навіть у творах про це писати. 
Вчителі теж ходять до церкви. Ми маємо свободу вірити Богу.
  
– І я рада. Але ще було багато різних речей, які не були дозволені. Наприклад, 
на різдвяні свята заборонялося, щоб ходив вертеп. Я навіть пам'ятаю такий 
випадок, коли вертеп  розстріляли під час Різдва.

– А чому розстріляли?

– Тому що, людина з вірою в серці може гори перевернути. А в той безбожний 
час треба було робити так, як вказували згори комуністи. Вони самі 
перевертали, та не гори, а хрести з церков...

– Як добре, що тепер не такий час, тому що  різдвяні свята без вертепу 
були б не такими веселими.

– Так, дитинко, життя повинно бути веселим. Тільки треба знати міру в усьому. 
Це також свобода – робити все, та не на шкоду іншим. Але давай підемо 
послухаємо колядників. Чуєш, під вікнами віншують?..  

От так, ми з бабусею порозмовляли про свободу. Я зрозуміла, що ми 
живемо в кращий час, аніж наші прадіди, які за те, щоб вільно помолитися 
Богу і заспівати колядки на Різдво, повинні були віддати життя або були 



гнаними на каторгу в далекий Сибір… 


