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Го лов на ме та і приз на чен ня ці єї книж ки, за сло ва -
ми ав тор ки, — у спо ді ван ні, що во на комусь по лег -
шить по шу ки влас но го шля ху до Бо га. А те, що цей
про цес не ми ну чий, до во дить уся по над 2000=літ ня іс -
то рія хрис ти янс тва. Господь ра до прий має всіх: і тих,
хто всо тує Його Сло во ра зом з мо ло ком ма те рі, і тих,
хто зна хо дить стеж ку до Ньо го на схилі сво го зем но го
існу ван ня. Але чим ра ні ше лю ди на схи лить ся у мо -
лит ві, тим чис ті шою і дос ко на лі шою пос та не во на пе -
ред Гос по дом, тим упев не ні ше поч не своє віч не життя
у Царс тві Бо жо му. 

"Лю ди но! Нав чись мис ли ти,  не роз ві юй ся дум ка -
ми і від чу єш, що й ти жи веш у про ме нях Йо го лю бові,
за що нав чись дя ку ва ти хоч би сло ва ми: "Сла ва Бо гу
за все," — закликає Марія Аксьом кожного, хто
візьме до рук оцю її публічну сповідь.
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ВСТУП
Господь - це любов

Єван ге ліє

Моє по ко лін ня жи ло у ці ка вий, не пов тор ний, а ін -
ко ли і щас ли вий час. Але ж на на шу до лю ви пав ду же
лу ка вий іс то рич ний про мі жок ча су, який стру со нув
по пе ред ні ду хов ні, куль тур ні й со ці аль ні ос но ви жит -
тя. Про це я ні ко ли ра ніш не зна ла. З'яв ля ли ся но ві
знан ня, час то "из= под глыб". Ви пи су ва ла, пе ред ру ко -
ву ва ла, вра же на но вою ін фор ма ці єю. Мо ва скрізь бу -
ла ро сій ська, бо на віть ко ре ні на шої ду хов ної іс то рії і
куль ту ри бу ли зфаль си фі ко ва ні. Але ж, го лов не, но ві
знан ня бу ли про ду хов ність і про Бо га. З'яв ля ло ся пе -
ре ко нан ня, що ли ше Пра вос лав'я як ре лі гія (re li ga re
— зв'язок) пот ріб не лю дям, як по віт ря, бо це єди ний
без по се ред ній зв'язок з Бо гом. Хо ті ло ся роз по ві да ти
про своє но ве ро зу мін ня "при чин и следс твий", тоб то
що не ли ше Бог нам все дає, а й від нас без по се ред ньо
за ле жить ба га то чо го у влас ній до лі. Так жит тя фор -
му ва ло сві тог ляд. 1986 ро ку з'явив ся пер ший "сам ви -
дав" під наз вою "Мій шлях до Бо га" — як "Дос від ду -
хов ної бі ог ра фії" для най ближ чих лю дей. 

Не за леж ність Ук ра ї ни — мрія всіх по пе ред ніх по -
ко лінь ук ра їн ців — для ме не бу ла про буд жен ням мо -
єї на ці о наль ної сві до мос ті. Лю бов до Ук ра ї ни зак ла -
де на у ду шу з ди тинс тва, бо ук ра їн ська мо ва бу ла у
ро ди ні рід ною, не зай ма ною, як ост рі вець у мо рі, чи
оа зис у пус те лі. Але все жит тя я зна хо ди лась у ро сій -
сько мов но му ото чен ні, з ди тинс тва, від по чат ко вої до
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ви щої шко ли, як і всі ро ки мо єї по даль шої ро бо ти.
Ви хо ва на на іде а лах ді во чої і жі но чої гід нос ті, по ряд -
нос ті й від по ві даль нос ті пе ред людь ми, але … без Бо -
га... На цьо му фун да мен ті бу ду ва ло ся моє жит тя.

Ра зом з усі ма пе ре жи ла вій ну і го лод, від бу до ву і
пе ре бу до ву — скрізь бу ла при сут ня, але ні де сут тє во
не за ді я на. Пе ре жи ва ю чи все ра зом з усі ма, бу ла ві -
док рем ле ною, на чеб то спос те рі га ла не з се ре ди ни, а
з бо ку, хоч бу ла ко му ні ка бель ною. Все ба чи ла, ні чо -
го не ро зу мі ла. Сприй ма ла все ре аль но, як є, і до вір -
ли во, як нор маль не бу ден не жит тя. З тих важ ких
ча сів за кар бу ва ли ся в мо їй пам'яті два пос ту ла ти
(до ве ден ня не пот ре бу ють): хто пе ре жив го лод, той
шмат ка хлі ба ні ко ли не ви ки не; хто ко пій кою не до -
ро жить, той сам ко пій ки не вар тий..

Про шу ви ба чи ти за дво мов ність: усе на пи са не
мною по чи на ю чи з 1986 ро ку — ро сій сько мов не, як і
де я ка ви ко рис та на мною лі те ра ту ра. Весь цей труд
знач ною мі рою ком пі ля тив ний, бо ска за но го мною
про Бо га та й мо їх ре лі гій них від чут тів бу ло б за ма ло,
то му для пе ре кон ли вос ті я звер та ю ся до ро зум них ав -
то ри те тів. 

А по чи на ло ся все це з "не по ро зу мінь". То му гла ва
1. "Не6 до6 ра зу ме ния" — це по шу ки нав ман ня зміс ту
й ме ти жит тя в на шо му за ву а льо ва но му без зміс тов но -
му ви хо ван ні і спря му ван ні.

Да лі — на че у ди тя чій грі: "хо лод но", "теп лі ше",
"ще теп лі ше" — по шу ки до по мо ги Світ лих сил.

Гла ва 2. "О стрем ле нии к по мо щи свет лых сил".
Сон це сві тить і для слі по го, то му хо ті ло ся пос тій но
від чу ва ти теп ло, та ще й пос тій но ба чи ти світ ло й доб -
ро. За 60 ро ків зов сім сві до мо го жит тя бу ло ба га то
про чи та но, від кри ва ли ся ті фак ти, які де ся ти річ чя -
ми, а ін ко ли й сто річ чя ми ута єм ни чу ва ли ся від біль -
шос ті лю дей. Суть їх бу ла в бут ті Бо га і від но си нах
між Бо гом і Лю ди ною. Це був над зви чай но ба га тий
ма те рі ал для роз ду мів. Оце і бу ли фак ти для ук ріп -
лен ня мо єї ві ри. Наб ли зи лась (а, мо же, увір ва ла ся)
до Бо га, зро зу мі ло ся нас тіль ки ба га то, що сприй ня ла
По ка ян ний Пса лом 50 як вка зів ку: Гос по ди, "ду хом
мо гут нім ук рі пи ме не. Нав ча ти му без за кон ни ків
шля хів Тво їх, і не чес ти ві на вер нуть ся до Те бе". 

Так з'яви ла ся нас туп на, 36тя гла ва, "Прос віт ниць -
ке то ва рис тво (199161995 роки)". Ко ли я піз на ла Бо -
га, то вже мов ча ти не мог ла. Та й бу ли це ро ки про ри -

6



ву ду хов них знань у наш стис ну тий без ду хов ний
прос тір — ду же важ ли вий для ро зу мін ня су час но го
ре лі гій но го ста ну сус пільс тва. На у ко во бу ла під твер -
дже на ціл ко ви та не ді єз дат ність ате їз му, ма те рі а ліз -
му та ево лю ці о ніз му на під ста ві но вих уяв лень про
час і прос тір, на у ко вих і біб лій них. Але ж об ман і лу -
кавс тво ор га ніч но вхо ди ли у жит тя і сві до мість.

А ще Си ме он Но вий Бо гос лов (+1021 р.) пи сав:
"Кож на лю ди на му сить зна ти Бо га, са мо го се бе і де -
мо нів... де мо нів, які є во ро га ми на ши ми, що бо рють -
ся про ти нас на ши ми влас ни ми си ла ми". А обу рен ня
вик ли ка ло та ке: ко лись, у ча си фран цузь кої ре во лю -
ції, під час об ло ги Па ри жу, у га зе ті "La lib re pen see"
бу ло опуб лі ко ва но ша ле не, оса та ні ле звер нен ня:
"Во рог наш — Бог. Не на висть до Бо га — це по ча ток
пре муд рос ті; як що лю ди на ба жає йти впе ред, то під -
ґрун тям му сить ма ти без бож жя. Найне об хід ніше —
це зни щен ня у ді тях по чут тя ре лі гій нос ті. Бо як що у
ди тинс тві мо зок про сяк ну тий ре лі гі єю, то піс ля зрі -
ло го ві ку, під ста рість, про ти дія ре лі гій ній от ру ті
стає тяж кою. Для бла га ді тей не об хід но си лою при -
му си ти під рос та ю че по ко лін ня до без бож жя" ("Пе -
терб. Га зе та", 1870, № 166. Пе ред ру ко ва но з кни ги
прот. Г. Дя чен ко "Ду хов ний мир", 1900, стор. ІV.).

А що вро дить?
За раз ми по жи на є мо цей гір кий за сів — нас лід ки

не ви ко нан ня Бо жих за по ві дей. Без бож не сто річ чяя
не оми ну ло жод ної ро ди ни. Тем ні си ли ді я ли та єм но,
під ступ но, а за раз ді ють від вер то, нас тир но. Те ле ба -
чен ня і пре са аж зах ли на ють ся від рек ла ми й про па -
ган ди зла та роз пус ти. Йде бо роть ба за кож ну ду шу,
особ ли во ді тей та мо ло ді, на віть у муль ти ках ба чи мо
монс трів. Те ле ба чен ня для юні — ви хо ва тель і руй -
нів ник.

Ли хо фі зич не: під впли вом те ле ві зій но го вип ро мі -
ню ван ня змі ню єть ся струк ту ра во ди моз ку. Це приз -
во дить, за да ни ми Інс ти ту ту гі гі є ни та ме дич ної еко -
ло гії, до дег ра да ції осо бис тос ті. Ду хов не ли хо: зло
впов зає в ду шу, йде різ но біч на під го тов ка до сприй -
нят тя злих сил ви ди мо. Дай, Бо же, не до жи ти до "ви -
сад ки де сан ту іноп ла не тян", що пе ред ба ча ли єп. Іг на -
тій Брян ча ні нов та іє ро мо нах Се ра фим Ро уз... Гос -
подь дав Мо лит ву, якою нав чав про си ти у Бо га От ця
виз во ли ти "нас від лу ка во го".
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Чи тан ня лі те ра ту ри від кри ва ло но ві знан ня — на
ба зі вже зна йо мо го по чи на ло ся ро зу мін ня ра ні ше
про чи та но го. З на у ко вої лі те ра ту ри пам'ята ло ся, що
ми на ле жи мо до чет вер тої ци ві лі за ції в іс то рії людс -
тва. Гос подь ство рив лю ди ну, щоб во на у сво є му жит -
ті прос лав ля ла Йо го і дя ку ва ла Йо му. Жод на з трьох
по пе ред ніх ци ві лі за цій не ви ко на ла зав дан ня Гос по -
да. Від сту па ю чи від за по ві дей Гос под ніх, лю ди бу ли
при ре че ні на по ги бель. Гос подь ка рав ка так ліз ма ми
гло баль них та міс це вих мас шта бів: по то па ми, зем -
лет ру са ми то що. Від нас Гос подь че кає ви ко нан ня да -
них ним за по ві дей і вдяч нос ті за всі Йо го ми лос ті.

Пре по доб ний Се ра фим Са ров ський пов чав: "Ме та
хрис ти ян сько го жит тя по ля гає у стя жан ні Свя то го
Ду ха" для на шо го на ро зум лен ня й ук ріп лен ня у ві рі.

Є сло во — гар мо нія (грець кою — "зла год же -
ність"). По чу ла та ку дум ку: ко ли Гос подь на ро дам
зем лю роз да вав, то ра зом да вав і мо ву, і від чут тя ком -
фор ту. На сво їй зем лі лю дям так за тиш но, спо кій но і
ра діс но жи веть ся, бе ре жуть свою куль ту ру й іс то рію,
бо во на єди на і не пов тор на, й ук ра їн ці на сво їй рід ній
свя тій зем лі — мир ні тру дів ни ки, доб ро зич ли ві й ла -
гід ні. То му й хрис ти янс тво бу ло прий ня те са ме на на -
шій зем лі, бо Гос подь — це лю бов, мир і зла го да, най -
більш близь кі ук ра їн сько му мен та лі те ту, ос но вою
яко го є мо ва.

На нашій Землі усі мо ви при зем ле ні, ли ше ук ра їн -
ська — від чи няє нам Не бо. То му і йде ша ле на бо роть -
ба про ти неї. Не за тиш но ман кур там, без бат чен кам і
за гар бни кам. При жи ва ють ся і при буль ці, але тіль ки
ті, хто з лю бов'ю прий де, а не зі звер хніс тю. Як би ж
то хо ті ли зро зу мі ти все це ті, хто жи ве в Ук ра ї ні!..

Ось про це, пря мо чи опо се ред ко ва но, йшло ся в на -
ших бе сі дах у Прос віт ниць ко му то ва рис тві, бо ми ду -
же хо ті ли, щоб лю ди зна ли, що мож на жи ти в лю бо ві
і ра дос ті ли ше у пов ній гар мо нії з Бо гом, Ма тін кою
Бо жою. То ді ні ко ли не бу ває ні тяж ко, ні сум но, ні
тос кно. А всі на ші осо бис ті пла ни та ам бі ції — це ні -
чо го не вар ті ілю зії. І не бу де мо ни ми смі ши ти Гос по -
да, бо не впев не ні, що до жи ве мо до ве чо ра.

Гла ва 4. "Еко ло гія най ви що го Бо жо го ство рін ня"
— те ма най важ ли ві ша у наш, над зви чай но жор сто -
кий і лу ка вий час, бо ні я ка пе ре мо га ду хов нос ті не -
мож ли ва без від нов лен ня мо раль них норм і ви мог до
жі нок та чо ло ві ків, тоб то і до ви хо ван ня ді тей. Ви ді -
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ле на в ок ре му гла ву то му, що про дов жує так пот ріб ну
те му за галь но го прос віт ниц тва. Пер ші три під роз ді ли
сто су ють ся, пе ре важ но, еко ло гії жін ки, а наступний
— це те ма, за по ну над якою зня ли в ос тан ні ро ки, ко -
ли роз су ну ли "за ліз ну за ві су". Від то ді у на шій кра ї ні
пре са і те ле ба чен ня по ча ли зма га тись у рек ла мі пор -
ноб ру ду, на че "так і тре ба". Мов ча ти не мож на…

Гла ва 5. "По ма ран че ва ре во лю ція". Це чу до, яке
Гос подь вчи нив в Ук ра ї ні 2004 ро ку. Час тко во в епіс -
то ляр но му жан рі тут по да ні ві до мос ті про по дії, які
збудили Ук ра ї ну за 17 діб, да ні нам на вип ро бу ван ня.
Пош ли, Гос по ди, си ли, мож ли вос ті і Твоє бла гос ло -
він ня! 

Гла ва 6. "Ти ре на кла до ви щі". Що ма є мо на кла -
до ви щі? Ри соч ку між да та ми на род жен ня і смер ті.
То му наз ва да на всім роз ду мам= но тат кам ці єї гла ви.
Це ті ме му а ри, які від нов лю ють вра жен ня про жи тих
ро ків і ге о ло гіч них ман дрів на шої ро ди ни. Це "ро дин -
ні спо га ди". Пам'яті знач но до по мог ли фо тог ра фії та
слай ди.

Го лов на ме та і приз на чен ня ці єї пра ці — у спо ді -
ван ні, що во на ко мусь по лег шить по шу ки влас но го
шля ху до Бо га, то му як до ро гов каз — ци та ти з ви ко -
рис та ної мною лі те ра ту ри.

Час не пов тор ний, а все ми нає й за бу ва єть ся. То му
про по ную кож но му, хто має, що ска за ти сво їм ді тям,
вну кам і чу жим лю дям, які ще не піз на ли Бо га, пи -
шіть свої спо га ди, своє "Ти ре на кла до ви щі" як свій
шлях до Бо га.

Гос по ди, бла гос ло ви. 

Р.Б.М. 
1986=2010 рр.

P.S.: На схи лі жит тя зро зу мі ла: ко жен по дих хай
сла вить Гос по да. То му під кож ним ряд ком мо жу пос -
та ви ти сло ва хва ли: Сла ва То бі, Гос по ди!
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Глава 1 
НЕ6 ДО6 РА ЗУ МЕ НИЯ

Из рос сий ской ис то рии:

Мне страш ную быль рас ска за ли...
Её пов то рить я го тов,
Как древ ние кни ги сжи га ли
В на ча ле трид ца тых го дов.
Да лё ко, на Се ве ре где' то,
Сто ял мо нас тырь у во ды,
Сто ял на ок ра и не све та,
Не ви дел та тар ской ор ды,
Тев тон цы ту да не про би лись,
Ни ля хи... ни На по ле он...
Там древ ние кни ги хра ни лись
Ещё с ви зан тий ских вре мён...
Кос тры по лы ха ли баг ро во,
Их отб леск пля сал на сте не...
И, мо жет быть, под лин ник "Сло ва"
Сго рел в том ужас ном ог не...
Го ре ли ико ны... и свят цы...
Пре да нья ро ди мой зем ли...
Да что ж вы на де ла ли, брат цы!
Да как же вы это смог ли!?

Ана то лий Жи гу лин

До ро гой мой чи та тель! За ду мы ва лись ли Вы, в ка -
кое уди ви тель ное вре мя мы жи вем? Поч ти со рок лет
без вой ны, без тре во ги о хле бе на сущ ном. Ти ши на...
Зе лень са дов или чис тый снег и — чис тое не бо. По -
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кой. Уми рот во ре ние... тру дись и ра дуй ся каж до му
дню, доб ро му сло ву или улыб ке ре бен ка. И эта ви ди -
мая ра дость бы тия кос ну лась трёх по ко ле ний. 

А мно гие ли чувс тву ют эту Бла го дать? 
Ко го не дер га ет спеш ка, бо лез ни, тос ка, зло, жад -

ность, за висть? И по че му при на шем бла го по лу чии
вдруг бур но раз ви ва ют ся ал ко го лизм и ток си ко ма -
ния? И по че му ос тат ки мыс ля щей ин тел ли ген ции
бьют тре во гу о без ду хов нос ти и не до об ра зо ван нос ти
нас же? И всег да ли пер вое вы те ка ет из вто ро го? И
по че му стыд ли во мол чав шая прес са, вы да ёт пер лы,
вро де: "Что с на ми ста ло?! Кто и за что вверг нас в
пу чи ну зла и бед, по га сил свет доб ра в на шей ду ше?
Кто за дул лам па ду на ше го соз на ния, оп ро ки нул его
в тем ную, бес про буд ную яму, и мы ша рим ся в ней,
ища дно, опо ру и ка кой' то пу те вод ный свет бу ду ще -
го. За чем он нам, тот свет, ве ду щий в ге ен ну ог нен -
ную? Мы жи ли со све том в ду ше, до бы тым за дол го
до нас твор ца ми под ви га, заж жен ным для нас, чтоб
мы не блуж да ли в по тём ках, не на ты ка лись ли цом
на де ре ва в тай ге и друг на друж ку в ми ру, не вы ца -
ра пы ва ли один дру го му гла за, не ло ма ли ближ не му
сво е му кос ти. За чем это всё по хи ти ли и ни че го вза -
мен не да ли, по ро див без ве рье, всес вет ное во всё без -
ве рье. Ко му мо лить ся? Ко го про сить, чтоб нас прос -
ти ли? Мы ведь уме ли и еще не ра зу чи лись про щать
да же вра гам на шим" (Вик тор Ас та фьев, ж=л "Наш
сов ре мен ник" № 5, 1986 г.)

Или:
Ты обо мне не ду май пло хо, моя жес то кая эпо ха.
Я от те бя при му твой го лод. Из= за те бя ос та нусь го лой.
На всё иду. На всё сог лас на. Я все от ме рю пол ной ме рой.
Но толь ко ты вер ни мне яс ность и триж ды от ня тую ве ру.
Я так нем но го зап ро си ла за жизнь свою — 

лишь отк ро вен ность.
А ты мол чишь, гла за ско си ла, 

Все ви дя щая сов ре мен ность.
(Алек сандр Бек, ж=л "Зна мя", № 10=11, 1986 г.)

Или: "Каж дый из них (о. Ди мит рий и Ав дий Ка -
лис тра тов) при шел в на деж де как бы на пер со наль -
ную бе се ду с Ним, ибо Он мог вес ти син хрон ный ди а -
лог в лю бое вре мя су ток с не ис чис ли мым ко ли чес -
твом же ла ю щих к Не му об ра тить ся. Прак ти чес ки
со всем че ло ве чес твом од нов ре мен но в лю бых точ ках
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зем но го прос транс тва. В этом и бы ла Его вез де сущ -
ность... И каж дый про сил, ког да нас та нет пос лед -
ний из пос лед них дней, ему уме реть с Его име нем на
ус тах". (Чин гиз Айт ма тов, "Пла ха".)

Или:"И за чем нуж на до ро га, ко то рая не ве дёт к
Хра му?"(Т. Абу лад зе, х/фильм "По ка я ние")

И т.д., и т.п.
И по че му всё но вые бо ги по яв ля ют ся, как гри бы,

во всех стра нах, а лю ди ох ва че ны мас со вым пси хо -
зом, пок ло ня ясь кто ко му и че му?

И по че му 33=я сес сия Ге не раль ной Ас сам блеи ООН
1978 г. (п. 128 по вес тки дня Спе ци аль но го по ли ти чес -
ко го ко ми те та OOH) опуб ли ко ва ла Ме мо ран дум:
"Меж ду на род ный мир и бе зо пас ность на хо дят ся под
уг ро зой со сто ро ны вне зем ных сил, фор маль но име -
ну е мых не о поз нан ные ле та ю щие объек ты (HЛO), ко -
то рые прес ле ду ют чуж дые Зем ле це ли"?

Но по че му же жур нал "На у ка и ре ли гия" пе ча тал
ста тью "НЛО — порт про пис ки Зем ля" (№ 7=10, 1986 г.)?

Сплош ные ПО ЧЕ МУ...

Мне, ког да ста ла ин те ре со вать ся воп ро са ми жи во -
пи си, со вер шен но бы ло не по нят но со дер жа ние очень
мно гих кар тин: "Са ло мея с го ло вой Ио ан на Крес ти те -
ля", "Жер твоп ри но ше ние Ав ра а ма", "Ка ю ща я ся
Маг да ли на" и пр., не го во ря уж о глу бо чай шем внут -
рен нем со дер жа нии "Тай ной Ве че ри".

Удив ля ло, по че му Ака де мия Ху до жеств поч ти 200
лет да ва ла те му дип лом ных ра бот лишь на биб лей -
ские сю же ты. Не мог же это быть прос то анах ро низм.

Не по нят но, по че му Л.Н. Тол сто го, ко то рый свя то
ве рил в Бо га (см. его "Днев ник на каж дый день",
1908 г.), от лу чи ли от Цер кви. Я чи та ла рань ше его
"Ис по ведь", "В чём моя ве ра?", но по ня ла лишь то,
что бы ло дос туп но мо е му зна нию и по ни ма нию, со от -
ветс твен но с об щи ми пред став ле ни я ми.

Ког да я сто я ла у мо ги лы Л.Н. Тол сто го, в вер хо вье
двух схо дя щих ся ов ра гов, зная, нас коль ко ак тив на
поч вен ная эро зия (раз ру ше ние поч вы под вли я ни ем
по вер хнос тных вод), а за тем — на се мей ном клад би -
ще, воз ле дейс тву ю щей, лю бов но офор млен ной цер -
кви в Яс ной По ля не, где по хо ро не ны же на и де ти,
мно го бы ло стран но= горь ких мыс лей.

По че му по рознь пос ле смер ти? По че му вда ли от
цер кви? И про чее.
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Но, ес ли кто= то уве рен, что Бо га нет, то к че му ты -
ся чи тонн ис пи сан ной бу ма ги на ате ис ти чес кие те мы,
го не ния, раз ру ше ния цер квей, мо нас ты рей, сжи га -
ние книг...

Про тив Ко го бо роть ся, ес ли ни че го сверх че ло ве ка
нет?

А ес ли Бог есть, то как мог ли быть инк ви зи ция,
кре пос тное пра во, раз гул и дег ра да ция Ро ма но вых и
их ок ру же ния, фа шизм, столь ко зла и под лос ти в ми -
ре во все вре ме на?

Не по то му же, что се бя дис кре ди ти ро ва ли свя щен -
нос лу жи те ли?

Еще Дан те 700 лет на зад пи сал: 

Хо ди ли Ки фа1 и Со суд Изб ра нья  
Свя то го Ду ха2, каж дый бос и худ, 
Пи та ясь здесь и там от по да я нья...
А ны неш них свя ти те лей ве дут
Под ло кот ки, да спе ре ди во жа тый — 
Так тя же лы! — да сза ди хвост не сут, 
И конь, и всад ник ман ти ей объя ты. 
Под той же шку рой це лых два ско та!
Тер пе нье Бо жье, ско ро ли рас пла та?

Воль тер в шес ти се рий ном филь ме по ка зан как
воль но ду мец. Тем бо лее не по ня тен ко нец филь ма, ког -
да Воль тер бо ит ся быть пог ре бен ным за пре де ла ми
хрис ти ан ско го клад би ща. Ока зы ва ет ся, он был "те ис -
том" (в про ти во вес ате ис ту) и под те ис том по ни мал "че -
ло ве ка, стой ко убеж ден но го в су щес тво ва нии Вер хов -
но го Су щес тва, столь же бла го го, сколь и мо гу ще го".

А по че му воль но ду мец? Вот при мер: "В мне нии,
что Бог су щес тву ет, име ют ся свои труд нос ти, но в
про ти во по лож ном мне нии на ли чес тву ет пол ный аб -
сурд," — его сло ва.
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1Кифа — апостол Петр, первый старший ученик, рыбак. Оставил
сети, пошел за Учителем. Позже 25 лет был епископом в Риме.
Распят стремглав (вниз головой) как не достойный смерти Учителя.

2Сосуд Избранья Святого Духа — Апостол Павел, который не
видел Иисуса Христа никогда. Шел в Дамаск гнать, преследовать,
уничтожать христиан. 

Услышал голос: "Савле, за что гонишь Меня?"
— Кто Ты, Господи? — Т.е. приходит к тем, кто хочет, и к тем,

кто не хочет. Высокообразованный, "потрудился более других
Апостолов". Был вознесен на Третье Небо, не знаем, в теле или без. 

Павел как римский гражданин был обезглавлен (распинали рабов,
самое низшее сословие).



И еще сло ва Пла то на, бла го род но го мыс ли те ля
древ нос ти, об ра щен ные к сом не ва ю щим ся в ис ти нах
ре ли гии: "Ни ты, ни твои еди но мыш лен ни ки — не
пер вые, ко то рые име ют та кое мне ние о Бо жес тве,
но в каж дое вре мя, то бо лее, то ме нее, яв ля ют ся лю -
ди, имев шие ту же бо лезнь, что и твоя... Итак, я хо -
чу ска зать те бе, что ни один че ло век, в сво ей юнос ти
от вер гав ший Бо жес тво, не ос та вал ся при сво ем мне -
нии до ста рос ти. По ду май об этом как сле ду ет; а
меж ду тем не от ва жи вай ся бо го хульс тво вать".

А вот сло ва Пав ла Фло рен ско го:
"К неп ри лич но му от но си лась ре ли гия и всё с нею

свя зан ное; мне ка жет ся, она бы ла в мо ем соз на нии
са мым сре до то чи ем неп ри лич но го. Ре ли ги оз ная
жизнь во об ще стыд ли ва и ищет спря тать ся от чу -
жих сог ля да тайс тву ю щих глаз. При мо ем же вос пи -
та нии бес соз на тель но бы ло сде ла но всё, что бы выз -
вать это имен но чувс тво. О ре ли гии у нас ни ког да не
го во ри лось ни сло ва, ни за, ни про тив, ни да же по вес -
тво ва тель но, как об од ном из об щес твен ных яв ле -
ний, раз ве толь ко бо ле е' ме нее слу чай но прос ка ки ва -
ло сло во о куль те ди ка рей или ка ких' ни будь егип тян,
но и то очень от ры воч но...

Лю ди "ве рят" по' сво е му (хо ро шо мне за пом ни -
лась эта фор ма "ве рят", вмес то "ве ру ют", ни чуть
не слу чай но, ибо "ве ру ют" — зна чит ду хов но зна ют
не ко то рую объек тив ную ре аль ность, а ве рят —
име ют не ко то рое су бъек тив ное сос то я ние уве рен -
нос ти, мо жет быть нас квозь ил лю зор ное).

В на шей се мье ... ни ког да нам не го во ри ли, что Бо -
га нет, или что ре ли гия — су е ве рие, или что духо -
венс тво об ма ны ва ет, как не го во ри лось и об рат -
ное…"

Па вел Алек сан дро вич Фло рен ский (1882=1943.
Уче ный, фи ло соф, бо гос лов, свя щен ник — о фор ми -
ро ва нии сво е го ми ро воз зре ния, а, кос вен но, и сво их
сов ре мен ни ков, и мо е го) по гиб в од ном из се вер ных
ла ге рей. Име ет ико но ло ги чес кие тру ды, пред став ля -
ю щие со бой син тез бо гос ло вия и фи ло со фии, ис кусс -
тва и ар хе о ло гии, ис то рии и тех но ло гии жи во пи си.

Он да ет та кое оп ре де ле ние ико не: "Ико на — это
яв ле ние по тус то рон не го ми ра, ок но, че рез ко то рое,
с од ной сто ро ны, не ви ди мая дейс тви тель ность
стре мит ся в уз кие рам ки прос транс тва и вре ме ни,
с дру гой, — мы заг ля ды ва ем из ма те ри аль но го ми ра
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в мир ду хов ный и пос ти га ем его внут рип рос транс -
твен ные ре аль ные цен нос ти".

А про ще, как син тез раз ду мий: ико на — ант ро по -
ло ги чес кая дверь, дверь вза и мос вя зи двух ми ров —
ви ди мо го и не ви ди мо го. По дой ди те, пос той те, по ду -
май те. Пос мот ри те на ли ки хрис ти ан ских свя тых —
не зем ная, но и че ло ве чес кая кра со та (у каж до го своя
би ог ра фия).

Вот ко му я хо чу пок ло нять ся: этой кра со те и чис то -
те. Близ кая мне мо ло дая жен щи на го во ри ла: "По че му
в цер кви пла кать хо чет ся? " И как мно го лю дей ры да -
ют пе ред ико на ми, не сты дясь этих слез: они бе се ду ют
с Бо гом, свя ты ми, сво им Ан ге лом= Хра ни те лем.

И, тем бо лее, как и за чем мож но бы ло ру шить цер -
кви, да же ес ли это толь ко жем чу жи ны зод чес тва?

За чем бы ло унич то жать Еван ге лие — свод са мых
вы со ких нравс твен ных за ко нов? До бавь те ком му нис -
ти чес кую мо раль (ес ли есть, что до ба вить), но унич то -
жать? По че му за бав ные Биб лия, Еван ге лие из да ют -
ся= пе ре из да ют ся, а Ис тин ное — мно гие не зна ют, как
и выг ля дит.

Нап ри мер, я меч та ла хо тя бы по чи тать Че тьи= Ми -
неи (Жи тия Свя тых). Раз ве это кри ми нал? Но где
най ти? Про чи та ла толь ко од ну кни гу, а их 12 — на
каж дый ме сяц.

Как важ но нам за ду мать ся: мо жем ли мы дать от -
вет на воп ро сы, с ко то ры ми стал ки ва ла нас жизнь? А
от вет не об хо ди мо най ти, т.к. ког да= ни будь каж дый
из нас пе рей дет в жизнь веч ную и ста нет пе ред Бо гом.

"Неп ро ни ца е мая пу чи на со ве тов Бо жи их вос та -
ёт вол ною, про ли ва ют ся её глу бо кие по то ки, раз ли -
ва ет ся спа се ние в на ро дах, а ни че го не вид но на по -
вер хнос ти че ло ве чес ких об ществ, ни ма лей шей вол -
ны на мо ре жи тей ском: де ла че ло ве чес кие идут сво -
им по ряд ком". (П.С. Ле бе дин ский. — М., 1898).

ПИСЬМО XXVII СЪЕЗДУ
Ком му нис ти чес кой пар тии Со вет ско го Со ю за
Ки ев, 20.02.1986 г.
(Моя до вер чи вость, уве рен ность, что мо гу быть по -

лез ной, т.е. свое мне ние по сы лаю в Мос кву.)

До ро гие то ва ри щи!
На ше пос лед нее вре мя при рав ни ва ют к ре во лю -

ции. В эти дни лю ди всей стра ны пи шут в ЦК, съез -
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ду о са мом на бо лев шем, са мом сок ро вен ном с уве рен -
нос тью, что это важ но.

И моё пись мо ка са ет ся воп ро сов ате из ма, куль -
ту ры, а глав ное — эко но мии го су дарс твен ных
средств.

1. а) Ты ся чи тонн до ро гос то я щей бу ма ги из рас хо -
до ва но на ате ис ти чес кую ли те ра ту ру, ко то рая яв -
ля ет ся или ма ку ла тур ной, или же, на о бо рот, очень
де фи цит ной, ма ло ти раж ной, при быль ной для тех,
кто ос та вит её еще на ба зе, и до ма га зи на она не дой -
дет.

б) Ве ру ю щий её чи тать не бу дет; ищу щий оты -
щет в ней кро хи, но вые для се бя; не ве ру ю щий пы та -
ет ся уяс нить хоть что' то из да ле кой ис то рии, пре -
да ний, т.к. не по нят ны ни со дер жа ние ху до жес твен -
ных по ло тен, ни из ре че ния про ро ков, встре ча ю щи е -
ся в ли те ра ту ре...

Но его же не в чем ра зу беж дать (!) — это сде ла но
в шко ле, ву зе и пр.

в) Зап рет ный плод осо бен но сла док, и мно гие пла -
тят сот ни руб лей на при об ре те ние околь ны ми пу -
тя ми книг, ко то рые изу ча ли на ши пред ки, ро ди те ли
и вож ди про ле та ри а та — см. в лю бой шко ле та бель
ус пе ва е мос ти В.И. Ле ни на, где пер вым пред ме том
сто ит "За кон Бо жий" — "5". Тре бо ва ние, а за тем и
уме ние ра бо тать над пер во ис точ ни ка ми ос но во по -
лож ни ков мар ксиз ма' ле ни низ ма зас тав ля ет ис -
кать и то, что зна ли и от вер гли они.

За чем же ид ти столь околь ны ми пу тя ми, не да -
вая лю дям, ко то рых учим мыс лить, воз мож нос ти
са мим оз на ко мить ся с тем, "А что же та кое Биб -
лия", о ко то рой Л.Н. Тол стой го во рил, что без неё
не воз мож но вос пи та ние ре бен ка, как в Гре ции —
без изу че ния Го ме ра и т.п.

Дай те эти кни ги вза мен мно го чис лен ной ма ку ла -
ту ры. Я счи таю, что на до да вать лю дям воз мож -
ность са мим раз би рать ся, как и све то чам ре во лю -
ции, — ведь их зна ние не по ме ша ло им выб рать свой
путь.

2. Куль ту ра.
а) Час то при хо дит ся удив лять ся: кто по ку па -

ет для нас филь мы за ру бе жом? Есть тер мин "кас -
со вый сбор", но час то, на вер ное, умес тен тер мин
"вре ди тельс тво", ко то рое бы ту ет и проц ве та ет.
Не на зы ваю филь мы (это каж дый 5'й, ес ли не 2'й)
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из за ру беж ных, "ни уму, ни сер дцу" — стар шим, а
мо ло де жи — прос то во вред. О на ших филь мах
столь ко пи шет ся, что пов то рять не ра зум но, а это
пот ра чен ные, мо раль но не о куп лен ные мил ли о ны.
Зна чит, хо зяйс твен ный под ход в этой от рас ли
при не сет при бы ли, и не толь ко ма те ри аль ные: для
са мых ма лень ких де тей на те ле ви де нии очень час -
то по ка зы ва ют глу пые, бес со дер жа тель ные муль -
тфиль мы.

Это же ка са ет ся и ху до жес твен ной ли те ра ту ры,
и жур на лов, и га зет, ко то рые не поль зу ют ся спро -
сом. Пусть их бы ло бы мень ше, но что бы они име ли
свой го лос и ли цо, а не толь ко но ми наль ную сто и -
мость.

б) И еще на бо лев ший воп рос. Куль ту ра фи зи чес -
кая — не толь ко спорт. Я жи ву на На бе реж ной, и пе -
ред ок на ми с вес ны и до осе ни — тол пы лю дей (в вы -
ход ные — осо бен но), вы гу ли ва ю щие се бя, со бак, ре же
— де тей, — лю дей, из ны ва ю щих от без де лья в сво бод -
ное вре мя. Да, кто' то име ет да чи, но этих счас тлив -
чи ков в тол пе нет (це ны дач от 5 до 30 ты сяч!).

А сколь ко зем ли в кол хо зах, пус ту ю щей вок руг го -
ро да, сколь ко пус тых хат! Мо жет быть арен да для
го ро жан, мо жет быть иной спо соб при об ще ния к зем -
ле, но дол жны же мы, го ро жа не, де тей сво их ле том
вос пи ты вать не на пля же и не в сня тых на ле то до -
мах в се ле, а в при об ще нии к тру ду на учас тке, ко то -
рый сам об ра ба ты ва ешь из го да в год и ви дишь ре -
зуль тат!

По че му го ро жа не дол жны быть лишь пот ре би те -
ля ми сель хоз про дук ции, не го во ря о не об хо ди мос ти
све же го воз ду ха, фи зи чес ко го тру да и пр. 

А глав ное — то, что стар шее по ко ле ние еще мо -
жет пе ре дать лю бовь к зем ле сво им вну кам.

Рас пре де ле ние учас тков на пред при я ти ях идет не -
быс тро (муж — ве те ран вой ны и тру да, ра бо та ет в
Ки ев ском ге о ло го' раз ве ды ва тель ном тех ни ку ме — об
учас тках не слыш но). Это час тный при мер. Не вез де
же так, и не толь ко ра ди это го сие пись мо, хоть жаль
и еди но го по те рян но го го да: лишь по ку па ем и пот реб -
ля ем.

А ес ли каж до го ра бо та ю ще го и пен си о не ра обес пе -
чить при год ным для об ра бот ки учас тком зем ли пло -
ща дью 0,05'0,07 га и об щес твен ным тран спор том
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для его по се ще ния? На вер ное, это и есть то, что уже
се год ня не об хо ди мо.

С глу бо ким ува же ни ем: 
Aк сём Ма рия Ива нов на, пен си о нер, ве те ран тру -

да. 30 лет ра бо ты в ге о ло ги чес ких ор га ни за ци ях, 20
лет — на пре по да ва тель ской ра бо те в КГРТ.

РЕ АК ЦИЯ 
на моё пись мо XXVII съез ду КПСС
21.04.1986 г. я со бо ро ва лась пе ред Пас хой. Толь ко

что воз вра ти лась из цер кви, вся с Бо гом, ни че го мне
не на до.

Ко мне до мой приш ла мо ло дая жен щи на, наз вав -
ша я ся зав. от де лом куль ту ры, прос ве ще ния и ате из -
ма Дар ниц ко го рай ко ма пар тии. Сра зу со об щи ла, что
приш ла по по во ду мо е го пись ма XXVII съез ду КПСС.

На ша бе се да дли лась бо лее трех ча сов, в ос нов ном,
о не до об ра зо ван нос ти на ше го на ро да (на ши вну ки
тог да учи лись в шко ле, и я мог ла го во рить об этом).

В от но ше нии ре ли гии или ате из ма, я ска за ла:
"Как вам мно го знать на до..." (уви де ла её пол ную не -
сос то я тель ность).

А она от ве ти ла: "Мы не льстим се бе на деж дой, что
ве ру ю ще го мож но ра зу бе дить". Вот так... Для ко го
же вы нуж ны?

Еще ре ко мен да ция бы ла: "За чем Вам (мне) это на -
до? Не су ши те се бе го ло ву". Я, ко неч но, не отк ро вен -
ни ча ла. В ком на те, где мы си де ли, на по до кон ни ке
сто я ла ма лень кая икон ка Прес вя той Бо го ро ди цы —
моя под дер жка. Но за чем ме тать би сер пе ред не ве -
жес твом?

И в кон це: "У вас есть, ко неч но, воп ро сы, на ко то -
рые вы бы хо те ли ус лы шать от вет. У нас бу дет бе се да
на вы со ком уров не, за круг лым сто лом и т.д." 

Я про дик то ва ла один воп рос: "Кто та кие ма хат мы
Шам ба лы, от ко то рых Н.К. Ре рих при вёз Пос ла ние
Со вет ско му Пра ви тельс тву в 1926 го ду?" (Не Не ру, не
Ган ди — это яс но из тек ста.) И при ни ма ли его Лу на -
чар ский, Чи че рин, Круп ская.

— Как трак то вать? 
Я: "Как по ни мать".
До ро гой чи та тель! Вы мо же те от ве тить на этот воп -

рос?
Но… че рез не де лю был ЧЕР НО БЫЛЬ.
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МОЁ ПИСЬМО 
на те ле ви де ние в те ле пе ре да чу "Ра ди ис ти ны"
12.01.1989 г.
(За сто лом свя щен ни ки (впер вые!) и уче ные)

При ветс тво вать мож но лишь наз ва ние пе ре да чи.
Пусть "пер вый блин — ко мом". Не об хо ди мо под -

вес ти об щес твен ное мне ние к не об хо ди мос ти мыш -
ле ния в этом нап рав ле нии... Да же на чать с ис то ри -
чес ко го ас пек та.

Но наз ва ние сле ду ю щей те мы уже проз ву ча ло с
эк ра на: смысл и цель жиз ни.

В хрис ти анс тве цель зем ной жиз ни — это снис -
ка ние Бла го да ти Бо жи ей. "И Ду ха Тво е го Свя то го не
оты ми от ме ня", — про сим и сей час. А что это зна -
чит? 

Как счи та ют и что пред ло жат ате ис ты? Вот об
этом и дол жен быть отк ро вен ный раз го вор, ес ли мы
го во рим о ПЕ РЕС ТРОЙ КЕ.

По то му МОЁ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЕ: отк рыть вос -
крес ные шко лы по изу че нию ис то рии ре ли гии и не
толь ко, а по же ла нию де тей или ро ди те лей — для
изу че ния За ко на Бо жия. И об этом про сить на ше
пра ви тельс тво.

Где и в ка ких по ме ще ни ях? В обыч ных шко лах,
там, где 6 дней в не де лю на саж да ет ся ате изм (по че -
му го су дарс тво се бе его прис во и ло?), а один день в не -
де лю, вос крес ный, мы по ни ма ем "вы ход ной"... Че го ж
тут бо ять ся кон ку рен ции? Хо тя бы в нес коль ких
мик ро ра йо нах го ро да для на ча ла.

Вот об этом и спро си те мне ние те лез ри те лей.
О се бе: 62 го да, об ра зо ва ние выс шее. До 56 лет свя -

то ве ри ла в ком му низм, но "пом ни ла, что... обо га тив
свою па мять те ми дос ти же ни я ми, ко то рые вы ра бо -
та ло че ло ве чес тво, не об хо ди мо..." По то му чувс тво -
ва ла про бе лы, "дис ком форт", да же ущер бность от
нез на ния Биб лии, ко то рую Л.Н. Тол стой на зы вал
"Кни га Книг" и го во рил, что "без неё не воз мож но вос -
пи та ние куль тур но го че ло ве ка". Это ка са ет ся жи -
во пи си, му зы ки, да же ли те ра ту ры...

Сей час уве ре на, что мо им де тям (и вну кам) ду -
хов ность мож но вер нуть — дать ук ра ден ные у на ше -
го по ко ле ния зна ния, т.к. мы ви но ва ты в БЕЗ ду хов -
нос ти де тей, ког да и рок ста но вит ся нар ко ти ком;
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что бы спас ти еще хо тя бы тех, кто сам это го за хо -
чет.

Же лаю Вам (нам всем) ус пе ха.
А эко ло гия, па ци физм, ми рот вор чес тво — это всё

про из вод ные ДУ ХОВ НОС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ КА. Вы же это
зна е те.

С ува же ни ем. Под пись.

Я очень пос те пен но под хо ди ла к по ни ма нию кар -
ти ны ми ра и по ня ла то, что на ша "глас ность 1987 го -
да" су ти без ду хов нос ти на ше го об щес тва по ка что не
кос ну лась.

И вот сей час я уве ре на, что мо гу от ве тить на эти важ -
ные "по че му". А это — ре аль ная по мощь для каж до го
че ло ве ка, ко то рый стре мит ся к доб ру и спра вед ли вос -
ти. И мол чать пра ва не имею. "Тай ну ца ре ву хра ни те",
а о Бо ге мол чать мож но лишь во вред се бе... Вспом ни те
прит чу о "за ры том та лан те" (та лант — ме ра се реб ра),
где муд рые те, ко то рые пус ти ли свое се реб ро в де ло и
при нес ли кто 5, кто 10 крат. А "раб лу ка вый" тот, ко то -
рый за рыл свой единс твен ный "та лант" в зем лю. По то -
му= то ра бом ле ни вым и лу ка вым быть нель зя.

Этот мой труд в зна чи тель ной ме ре ком пи ля тив -
ный.

Да и кто я та кая, чтоб пи сать лишь о се бе? Мои
слу чаи час тные, мел кие, а опыт че ло ве чес тва нас -
толь ко бо гат... Чи тай те, ду май те...

Но час то, к со жа ле нию, вре ме ни нет ни на то, ни
на дру гое... По то му= то и из ла гаю на бу ма ге свои мыс -
ли, свое по ни ма ние и свой при ход к Бо гу в на деж де,
что ко му= то это по мо жет сок ра тить "опыт быс тро те -
ку щей жиз ни".

Кто Вы, мой слу чай ный чи та тель? Зна ю щий Бо га,
ищу щий или от ри ца ю щий? Про пус ти те, не чи тая
мои мел кие при ме ры, ес ли для Вас это "прой ден ный
урок", но вни ма тель но про чти те соб ран ные мыс ли
Ве ли ких Умов. Воз ра жай те, со пос тав ляй те, но ду -
май те. А не ду мать, ос та ва ясь че ло ве ком, нель зя.
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Глава 2. 
О СТРЕМ ЛЕ НИИ К ПО МО ЩИ СВЕТ ЛЫХ СИЛ
И СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Раз ду мья до...

Ми лый друг, иль ты не зна ешь, 
Что всё, ви ди мое на ми, — 
толь ко отб леск, 
Толь ко те ни от нез ри мо го оча ми...

Вл. Со ло вьёв

Поч ти 56 лет про жи ла, не ве дая, не зная Бо га да и
не за ду мы ва ясь, при ни мая воп ро сы фи ло соф ско го
ми ро воз зре ния, сог лас но прог рам ме ву зoв.

В се мье бо го хульс тва не бы ло, как не бы ло ни
икон, ни Еван ге лия. Ро ди те ли, оче вид но, не имея
лич ных кон так тов с выс ши ми ду хов ны ми си ла ми,
при ня ли пол нос тью на уч ные ус та нов ки го ло го ма те -
ри а лиз ма. Бы ло вре мя ду хов но го за ти шья: тем ные
си лы за та и лись, а о Cвет лых Си лах лю ди и не ду ма ли.
(Сол же ни цын ска зал: "Ве ли ко бы ло си ло вое по ле са -
та низ ма над Рос си ей".)

Из рас ска зов ма мы я зна ла еван гель ские прит чи
Ии су са Хрис та. Ма ма го во ри ла, что, ко неч но, Ии сус
Хрис тос был. Это лич ность ис то ри чес кая, и Его мо -
раль — на и бо лее вы со кая ("как для нас сей час Ле нин,
а прой дет 2000 лет, и, на вер ное, та кие же ле ген ды бу -
дут о Ле ни не").

Я свя то ве ри ла в ком му низм и стре ми лась к не му
всем сер дцем и пос туп ка ми.
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Отец в свои из ред ка сво бод ные ча сы рас ска зы вал
мне, уже взрос лой, биб лей ские пре да ния, как древ -
нюю ис то рию, и не толь ко ев рей ско го на ро да, а как
на шу, близ кую, не вы де ляя, не под чер ки вая сла вян.
И биб лей ские пре да ния из его уст зву ча ли, как на ша
ис то рия.

Но по че му же мы её не изу ча ли?

Мой путь к Пра вос ла вию
И все= та ки, что же мог ло зас та вить жен щи ну,

весь ма за ня тую, пусть и эмо ци о наль ную, при нять
кре ще ние, да еще и в очень сроч ном по ряд ке?

Я всё про ве ряю соз на ни ем (как муж го во рил:
"Рань ше ска жешь "нет", а по том рас суж да ешь". И
еще его сло ва: "Тво их идей хва тит на це лый взвод".)
То есть ни до ве рия к ав то ри те там, ни сво бод но го вре -
ме ни ни ког да у ме ня не бы ло.

А сей час ОД НА ТЕ МА бес ко неч ная, ЕДИНС ТВЕН -
НАЯ для ме ня. "Всем ми ром не на сы ти мая без дна ду -
ши". И эта единс твен ная те ма на сы ща ет, прос ве ща ет,
обо га ща ет и бес ко неч но про ник но вен но ра ду ет! Очень
труд но бу дет дать в ло ги чес кой пос ле до ва тель нос ти
кар ти ну соз да ния мо е го се год няш не го ми ро воз зре ния.

Удоб ное ЗА ДА НО по ло же ние: вез де бе гом, сре ди
лю дей, не ког да ос та но вить ся, прис лу шать ся к се бе,
за ду мать ся... 

Нет вре ме ни на про ник но вен ные бе се ды за чаш кой
чая или раз го во ры "по ду шам"... Этим и выз ва но на -
пи са ние: с собс твен ны ми деть ми не ког да обс то я тель -
но го во рить (не го во ря о крес тни ках). 

Да же в на ших се мьях, где ин те рес ные кни ги, жур -
на лы, га зе ты ста ра ем ся пе ре дать друг дру гу (в каж -
дой се мье своя биб ли о те ка и боль шая под пис ка), но
об су дить, спро сить мне ние — нет воз мож нос ти: в нес -
коль ких сло вах воп ро сы — от ве ты. 

Как же им по нять, по че му я так кар ди наль но из -
ме ни ла свое ми ро по ни ма ние? Со об ща ла об ано маль -
ных яв ле ни ях, НЛО, па ра фе но ме нах — пусть нес -
коль ко эзо те ри чес кие, но впол не на уч ные све де ния
("ма ма прог рес сив на, вос при ни ма ет ся" — 12 лет член
Сек ции ано маль ных яв ле ний!). И вдруг та кой крен,
нет — раз во рот на 180°! Как вос при нять? Выш ла на
пен сию, чье= то ос но ва тель ное вли я ние — и под да -
лась, из ме ни ла сво им прин ци пам вос при я тия!..
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Вли я ние чьё? Ко неч но, Люд ми лы Аки мов ны Фе -
до рен ко, име ю щей три выс ших об ра зо ва ния, 10 лет
за ни ма ю щей ся спи ри тиз мом, ко то рый и при вёл её
к Бо гу. 

Са ма Люд ми ла Аки мов на очень эру ди ро ван ная
бла го да ря син те зу выс ше го об ра зо ва ния и той ин фор -
ма ции, ко то рая не мыс ли ма для обыч ных смер тных,
не дос туп на боль шинс тву сов ре мен ных лю дей. Я ви -
де ла у нее семь тет ра дей чис то вых за пи сей уди ви -
тель ных со бе се до ва ний с те ми, кто на хо дит ся не в на -
шем ми ре. 

Са мо со дер жа ние выс ка зы ва ний (для ме ня — со -
вер шен ное пот ря се ние) — это утон чен ное мыш ле ние
вы со ко го ин тел лек та, со от ветс твен но их, каж до го (!),
уров ню мыш ле ния (вы ше мо е го на три го ло вы). 

Фор ма вы ра же ния мыс ли со от ветс тву ет его вре ме -
ни и ин тел лек ту, будь то Анд рей Руб лёв, про то поп
Ав ва кум, Од зу ми Од за ки (со рат ник Ри хар да Зор ге),
Кип рен ский или до мо вой За хар Ми хай ло вич (?!) (его
мож но уви деть на кар ти не В.И. Су ри ко ва), или кня -
ги ня Оль га.

Хо тя бы один при мер: од наж ды Люд ми ла Аки мов -
на при ве ла во Вла ди мир ский со бор гос тя — сво е го
дру га Ни ко лая Ни ко ла е ви ча, ко то рый, бла го да ря за -
ня тию спи ри тиз мом, вы шел из кон цла ге ря. Она его в
Ки е ве выхо ди ла пос ле бо лез ни, (пос ле об ра ще ния в
се ан се спи ри тиз ма к вра чу Ми ше, по гиб ше му при по -
бе ге из кон цла ге ря). Он же и при вел её к спи ри тиз му.
И вот, стоя во Вла ди мир ском со бо ре, гля дя на ико нос -
тас, Ни ко лай Ни ко ла е вич (ху дож ник) го во рит: "А
Оль га= то крес том гро зит ся!" А ве че ром, на оче ред ном
се ан се, кня ги ня Оль га уточ ня ет: "Крес том гро зи лась
— вре мя тяж кое бы ло. А в жиз ни я бы ла же на мир -
ная и сми рен ная". 

Тог да же я пе ре пи са ла у Люд ми лы Аки мов ны сти -
хот во ре ние:

Гля дят на нас с ико ны стро го
Её прек рас ные гла за, 
В них и ве ли чье ве ры в Бо га,
И бу ри даль няя гро за. 
Сте ной вста ют ноч ные те ни, 
И кри ки слы шат ся ок рест 
Из по дож жен ной Ко рос те ни. 
Но креп ко сжат ру кою крест.
Крест до кон ца. И нет воз вра та 
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Го ди нам тяж ким бы тия, 
Ког да сте ною брат на бра та 
Шел, смерть на сер дце за тая. 
От ри нув все, что бы ло ра не, 
И зло бу, и ко варс тво битв, 
Ду ша, проз рев, дос тиг ла гра ни 
Все сок ру ша ю щих мо литв.
Пос тиг ла ис тин но го Бо га 
И вы со ту, и глу би ну, 
И под ня ла все си лы сно ва 
На нез на ко мую вой ну.
На бой с нез ри мы ми вра га ми
За пра во в тот вой ти Чер тог, 
Где за нез ри мы ми вра та ми 
Сво их бор цов встре ча ет Бог.

Пос лед няя за пись — ука за ние об ра тить ся к свя -
щен ни ку (имя рек), "что ска жет, то и сде лать". А он
(тог да свя щен ник Вла ди мир ско го со бо ра, отец Ме фо -
дий), поб лед нев ший, за ра нее зна ю щий о её ви зи те
(уви дел в тол пе под хо дя щих ко крес ту), спро сил: "Вы
ко мне?" — и наз вал её имя. Ес тес твен но, пос ле бе се -
ды из рек: "Унич то жить..." Че го она тог да не сде ла ла.
Жаль бы ло "с та ким сок ро ви щем" рас стать ся.

Моё пер вое же ла ние бы ло: пе ре пи сать, сох ра -
нить — это же уни каль но. И Люд ми ла Аки мов на го -
во ри ла, что ког да са ма уз на ва ла, хо те лось всем рас -
ска зать. Да же ми ли ции по мог ла рас сле до вать один
слу чай. Всё ин те рес но, поз на ва тель но, ув ле ка тель -
но! А че рез па ру лет я уз на ла, что нель зя: ка те го ри -
чес кий зап рет дан дав но на весь спи ри тизм и про чее
как на ложь и заб луж де ние.

По зло му на у ще нию и по сво е му нез на нию лю ди
за ни ма лись и за ни ма ют ся спи ри тиз мом (в Рос сии до
ре во лю ции бы ло спи ри ту а лис ти чес кое об щес тво). А
ког да спи ри тизм ох ва тил и низ шие слои, то в 1872 г.
бы ла соз да на Спе ци аль ная Ко мис сия из 12 уче ных,
во гла ве с Д.И. Мен де ле е вым с це лью вы яс не ния кон -
так та с не ви ди мым ми ром.

Марк Твен отк ро вен но на пи сал, что "Пись ма с
Зем ли" ему на дик то вал "бе сё нок". То же и "Поч та ду -
хов" И.А. Кры ло ва.

А зап рет дан в Еван ге лии: "Бу дут прок ля ты вы зы -
ва ю щие ду хов". Тот же зап рет от но сит ся и к во ро же -
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ям, кол ду нам, ма гам и пр. "Бу дут прок ля ты зна ю щие
вы зы ва те ля мер твых".

По дан ным прес сы на 1957 год, в США су щес тво ва -
ло бо лее 700 спи ри ту а лис ти чес ких объе ди не ний.

А  Лер мон тов М.Ю. поп ро сил Люд ми лу Аки мов ну
за ка зать мо ле бен во Вла ди мир ском со бо ре "об упо ко -
е нии", так как он ка ра ет ся за то, что "дар был дан от
Бо га, а он вос пел де мо на". А поз же поб ла го да рил её
"за об лег че ние".

Воп рос: Так кто же при хо дит на связь? 
Так ли уж ни ко го, кро ме нас, нет, не су щес тву ет?3

И это все Не' до' Ра зу ме ния.
Да, Люд ми ла Аки мов на бы ла и ос та ёт ся для ме ня

эн цик ло пе ди ей, где я мо гу по лу чить объяс не ние каж -
до го не по нят но го мне сло ва, слу же ния или нуж ный
со вет. Ко неч но, моя глу бо кая ей приз на тель ность и
бла го дар ность (умер ла в 1996 г.)3.

Сей час я счи таю, что де лить ся со все ми сво и ми
зна ни я ми нель зя: ко му= то это со вер шен но без раз лич -
но и не ин те рес но. 10=лет нее школь ное и да же ву зов -
ское не= до= об ра зо ва ние да ло ап ломб, соз да ло об щес -
тво все об щей сы тос ти, а не ин тел лек та — это боль -
шинс тву. А нез на чи тель ное мень шинс тво от вет зна -
ет, но, дер жась ру ка ми и зу ба ми за свои крес ла, от ри -
ца ет и то, что зна ет — "нет, так как быть не мо жет".

Мои пер во ис точ ни ки

Да же зна ния и мыс ли Люд ми лы Аки мов ны не бы -
ли бы для ме ня столь ве со мы, ес ли бы пе ред этим не
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3"Ухо дит", "ушел" — эти сло ва про из но сят и те, кто не ве рит в по -

тус то рон нее бы тие наше го "я". Тра ди ции, праз дно ва ние юби ле ев,

дня рож де ния и кон чи ны ве ли ких лю дей — оче вид на не об хо ди мость

та инс твен ной свя зи меж ду жи вы ми и умер ши ми.

...мо жет быть, неслу чай но... взы ва ли к ве ли ким пред кам по ли ти -

чес кие де я те ли в труд ные для стра ны вре ме на (вспом ни те ор де на

Ку ту зо ва и пр.)

По тус то рон нее — это не то, что на хо дит ся где= то за клад би щен -

ской ог ра дой или тол щей зем ли, а тут же ря дом, всеп ро ни ка ю ще со

зри мым су щим, т.е., по спи ри там, "изв ле че ние душ" из по тус то рон -

не го ми ра про исхо дит мгно вен но… Они всег да ря дом, но толь ко не в

на шем трех мер ном по ни ма нии прос транс тва. 

(Ар тур Ко нан Дойль — быв ший пре зи дент спи ри ти чес ко го об щес -

тва в Анг лии. Ког да он умер, кто= то из чле нов об щес тва поп ро сил

про дик то вать рас сказ о Шер ло ке Хол мсе, за ду ман ный, но не на пи сан -

ный. И он, сэр Ар тур, про дик то вал... Так же пос ту пил и Дик кенс.)



бы ло книг: "Во ля Все лен ной" и "Не из вес тные ра зум -
ные си лы" К.Э. Ци ол ков ско го, "Не ви ди мый кол -
ледж" Жа ка Вал ле, "УФО — опе ра ция "Тро ян ский
конь" Джо на Ки ля, мо ей боль шой под бор ки ма те ри а -
лов — вы ре зок из га зет, жур на лов за мно го лет под об -
щим наз ва ни ем "Ано маль ные яв ле ния". Вна ча ле это
бы ли ма те ри а лы, от но ся щи е ся к проб ле ме свя зи с
вне зем ны ми ци ви ли за ци я ми.

Вот пе ре чень книг, ко то рые сыг ра ли на и боль шую
роль в мо ем ми ро воз зре нии.

- ЛЕ БЕ ДИН СКИЙ П.С. (М. 1898). Кни га "ИИ СУС
ХРИС ТОС, СЫН БО ЖИЙ — СПА СИ ТЕЛЬ МИ РА".
Труд ком пи ля тив ный, для ме ня он был тол ко ва те лем
и Биб лии, и Еван ге лия, а мои вы пис ки из не го — уже
Труд, кон спект на мно гие го ды. 

- ЛО ДЫ ЖЕН СКИЙ М.В. "МИС ТИ ЧЕС КАЯ ТРИ -
ЛО ГИЯ", т. 3. "ТЕМ НАЯ СИ ЛА". Из этой кни ги я
пол нос тью при ве ду ог лав ле ние, ко то рое са мо по се бе
уже страш но, осо бен но в на ши дни, ког да тем ные си -
лы выш ли из под по лья. 

Гла ва 1. Тем ные си лы и ес тес твен ное зло. Дос то ев -
ский. Гюй сманс.

Гла ва 2. Воз дейс твие тем ных сил на сер дце и
мысль. Анд ре ев. Мысль.

Гла ва 3. Про яв лен ная тем ная си ла (ви де ния).
Гла ва 4. Де мон по хо ти. "Ди я вол" Тол сто го.
Гла ва 5. Сос то я ние упад ка ду ха. Ги по ти мия.
Гла ва 6. Под виж ни ки и де мо ны. Св. Ан то ний Ве -

ли кий. Иса а кий Пе чер ский и его па де ние. Ви де ние
бе сов Сер ги ем Ра до неж ским и Се ра фи мом Са ров -
ским, Ис то рия Иа ко ва Пос тни ка - "Отец Сер гий".

Гла ва 7. Ок куль тизм. Эле мен та ли, или ляр вы. Ре -
ли гия те о со фов.

Гла ва 8. Кол довс тво и спи ри тизм. Чер ная ма гия.
Хлыс товс тво. Лжи вость спи ри ти чес ких яв ле ний.

Гла ва 9. Жес то кость и её адеп ты. Страс ти, при во -
дя щие к жес то кос ти. Жиль де Ре (1404 года рож де -
ния. Мар шал в 25 лет, со рат ник Жан ны д'Арк. Поз -
же ув лек ся кол довс твом. С 1432 по 1440 гг. его жер -
твы — 700=800 де тей. Сож жен в 1440 году в г. Нант).

Гла ва 10. Иван Гроз ный. Жес то кость на ших дней.
Со пос тав ле ние И. Гроз но го и Жи ля де Ре. Ху ли ганс -
тво, жес то кос ти гер ман цев.
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Гла ва 11. Пре лесть гор ды ни. Гор де ли вый пра вед ник.
Гла ва 12. Ан тих рист, глав ная от ли чи тель ная чер -

та: любовь только одного себя.

- "СКА ЗА НИЯ О ЗЕМ НОЙ ЖИЗ НИ ПРЕС ВЯ ТОЙ
БО ГО РО ДИ ЦЫ" с из ло же ни ем про ро честв и пре об ра -
зо ва ний, от но ся щих ся к Ней, уче ния Цер кви о Ней,
чу дес и чу дот вор ных икон Ея, на ос но ва нии Свя щен -
но го Пи са ния, сви де тельств Свя тых От цев и цер ков -
ных пре да ний. Изд. 5. — М., 1888.

- "ПОС ЛЕД НИЙ СВЕ ТИЛЬ НИК НА РУ СИ". Са -
мая теп лая из все го про чи тан но го мною, очень свет -
лая и цен ная кни га. Уни каль ны все, при мер но, 400
стра ни.

- "ДУХ, ДУ ША, ТЕ ЛО" ар хи е пис ко па ЛУ КИ —
док то ра ме ди цин ских на ук, про фес со ра хи рур гии,
ав то ра ву зов ско го учеб ни ка "Гной ная хи рур гия", ла -
у ре а та Ста лин ской пре мии, хи рур га, пос ле ссыл ки
спас ше го в вой ну ты ся чи жиз ней — В.Ф. Вой но= Я се -
нец ко го. Уди ви тель ная кни га. См. так же жур нал
"На у ка и ре ли гия", № 8, 1986 г.

Про чи тав за жизнь ты ся чи книг, иног да и очень
ум ных, цен ных (лишь де тек ти ва ми в се мье не ув ле ка -
лись), до ро гих мне, на зо ву лишь ОД НУ, ко то рую
НУЖ НО ЧИ ТАТЬ, пе ре чи ты вать, но лишь ЕЕ ОД НУ
НИ КОГ ДА НЕ ПРО ЧИ ТА ЕШЬ, т.к. и сам со вер шенс -
тву ешь ся. Как нель зя вой ти два ра за в од ну и ту же
во ду в ре ке. Не го во рю о том, что это Свя щен ное Пи -
са ние, что отк ры ва ет ся по= раз но му. Па мят ник ис то -
рии, куль ту ры, Па мят ник Че ло ве чес тва. Это — БИБ -
ЛИЯ. Мне лич но эта Кни га да ла воз мож ность по нять,
что нель зя тра тить вре мя на чте ние ма ку ла ту ры,
где мо гут быть кра си вые сло ва, фра зы, эру ди ция,
"ин фор ма ция" и пр.

Тол стой Л.Н. пи сал: "Для то го что бы отк рыть уче -
ни ку но вый мир и без зна ния зас та вить по лю бить зна -
ние, нет кни ги, кро ме Биб лии. Я го во рю да же для
тех, ко то рые не смот рят на Биб лию, как на отк ро ве -
ние. Нет, по край ней ме ре, я не знаю про из ве де ния,
ко то рое со е ди ня ло бы в се бе в столь сжа той по э ти чес -
кой фор ме все те сто ро ны че ло ве чес кой мыс ли, ко то -
рые со е ди ня ет в се бе Биб лия".
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Лишь про чи тав его "От вет на оп ре де ле ние Си но -
да", ура зу ме ла ди кое, гнус ное ко щунс тво все мир но
из вес тно го пи са те ля, по че му он яв ля ет ся "зер ка лом
рус ской ре во лю ции", ко то рая и бы ла за те я на ра ди
окон ча тель но го унич то же ния Пра вос ла вия. А для
под ме ны ве ры Тол стой со чи ня ет свое Еван ге лие, свое
хрис ти анс тво.

Ог раб ле ны три по ко ле ния: пер вое от вер гло, вто рое
ок ро ва ви ло и нас ме ха лось, а тре тье му уже без раз лич -
но — не при ни ма ет все рьез.

Чи таю: в Ри ме "сей час без объяс не ний ги да ма ло кто
раз би ра ет ся в тон кос тях биб лей ских сю же тов и пе ри пе -
тий жи тий свя тых, изоб ра жен ных на кар ти нах ста рых
мас те ров" ("На у ка и ре ли гия", № 5, 1984, с. 62).

Выс тав ка кар тин из кол лек ции Хам ме ра в Ки е ве.
Че ло век со рок мол ча сто ят пе ред кар ти ной Гюс та ва
Мо ро "Са ло мея". Вот на ка ких при ме рах на до вос пи -
ты вать нравс твен ность! Но кто рас ска жет? Все бе гом,
ги да нет: не по ло же но. Я ска за ла нес коль ко слов, но
вре мя ог ра ни че но. Мол чат. Кто= то по ни ма ет, но боль -
шинс тво "при сутс тву ет" на прес тиж ной выс тав ке...

Да, труд но вос пи ты вать ДУ ХОВ НОСТЬ на на тюр -
мор тах, пей за жах и пор тре тах.

Ате ис ти чес кая ли те ра ту ра: "Нас толь ная кни га
ате ис та". "Спра воч ник ате ис та". "Ате ис ти чес кий сло -
варь". "Ка лен дарь ате ис та". "Ми фо ло гия". "Изб ран -
ни ки ду хов". "Биб лия — ис то ри ко= кри ти чес кий ана -
лиз" Кры ве ле ва. "Тай ные пи са ния пер вых хрис ти ан"
Свен циц кой и т.д., и т.п. Чи тай те хоть это, ана ли зи -
руй те. За ду мы ва ясь, пой ме те и при де те к Ис ти не. 

Прав да, за чем ид ти та ки ми околь ны ми пу тя ми?
Пусть это бу дет па рал лель но для срав не ния и раз -
мыш ле ния. (По= раз но му чи таю: од но — по ди а го на -
ли, дру гое — с ка ран да шом в ру ке).

Ни ког да не бы ло у ме ня пи са тель ско го зу да, а тем
бо лее тщес ла вия. Но столь ко на ко пи лось све де ний,
что прос то хо чет ся (и не об хо ди мо) по де лить ся, т.к.
де ти и вну ки не име ют воз мож нос ти про чи тать всё то,
что чи та ла я. Мо жет быть (да так и есть) это — единс -
твен ное бо гатс тво, ко то рое я мо гу ос та вить сво им род -
ным. Вы ше это го и быть не мо жет. Пусть вна ча ле воз -
ра жа ют, но по том, я уве ре на, пой мут и бу дут знать,
где мы жи вем, что нас ок ру жа ет. Кто по мо га ет, а от
ко го не об хо ди мо за щи щать ся и от ме же вать ся. Пусть
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лю ди мыс лен но воз ра жа ют, не сог ла ша ют ся, вы ра ба -
ты ва ют свое мне ние, но ду ма ют... За чем? Да... На ша
зап рог рам ми ро ван ность (ра бо та, се мья, ма га зи ны) —
и круг за мы ка ет ся. Ска же те: му зеи, те ат ры, ки но,
кни ги... Для мно гих ли? Час то — 30 ми нут чте ния
пе ред сном — спо кой но го, раз вле ка тель но го...

А я мо люсь и про шу: "Гос по ди, не за бе ри ни од ну
род ную ду шу без по ка я ния"…

А как же на ша клас си ка?

Сер гей ЕСЕ НИН, ко то рый в 12 лет объя вил се бя
без бож ни ком (за что так горь ко поп ла тил ся сво ей
жиз нью и смер тью), в 1926 го ду на пи сал "От вет"
Прид во ро ву (Д. Бед но му) на Еван ге лие, ко то рое тот
на пе ча тал в га зе те "Прав да":

Я час то ду маю: за что Его каз ни ли? 
За что Он жер тво вал Сво ею го ло вой?
За то ли, что в стра не про кон су ла Пи ла та, 
Где куль том ке са ря пол ны и свет, и тень, 
Он с куч кой ры ба ков из даль них де ре вень 
За ке са рем приз нал лишь толь ко си лу зла та?
За то ли, что Се бя, на час ти ра зор вав, 
Он к каж до му был ми ло серд, и чу ток, 
И всех бла гос лов лял, му чи тель но лю бя, 
И ма лень ких де тей, и гряз ных прос ти ту ток?..
И все' та ки, ког да я в "Прав де" про чи тал 
Неп рав ду о Хрис те блуд ли во го Де мья на, 
Мне ста ло тош но...
Как тол стый бо ров, ты толь ко хрюк нул на Хрис та.
Твоё пи са нье под ле ца чес тной на род проч тет дуп ле том, 
Силь ней по тя нет ко Хрис ту,
Пле вок те бе пош лет при этом.

Mихаил ЛО МО НО СОВ:
Хотя бы его несколько фраз:

Тво рец! Пок ры то му мне тьмою, 
Прос три пре муд рос ти лу чи! 
И что угод но пред То бою 
Всег да тво ри ти на у чи! 

Это сло ва из "Ут рен не го раз мыш ле ния о Бо жи ем
Ве ли чес тве" (1743). А вот "Ве чер нее раз мыш ле ние о
Бо жи ем Ве ли чес тве при слу чае ве ли ко го Се вер но го
си я ния". Уче ный, ко то рый по ри цал без за бот ные
ссыл ки на Бо га, ко то ры ми прик ры ва лись в не же ла -
нии исс ле до вать при ро ду и её раз ви тие, пи шет:
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Сом не ний по лон ваш от вет 
О том, что ок рест ближ них мест. 
Ска жи те ж, сколь прос тра нен свет? 
И что ма лей ших до ле звезд? 
Нес ве дом тва рей вам ко нец? 
Ска жи те ж, сколь ве лик Тво рец!

Г.Р. ДЕР ЖА ВИН. Сти хот во ре ния, изд. 1983 г.

Или про чи тай те "БОГ" (да же труд но выб рать):

ТЫ — СBET, от ку да свет ис тёк. 
Соз дав ший всё еди ным сло вом, 
В тво ре ньи прос ти ра ясь но вом, 
Ты был... Ты есть, Ты бу дешь ввек!

А я пе ред То бой нич то.
Нич то, но Ты во мне си я ешь 
Ве ли чес твом Тво их доб рот; 
Во мне Се бя изоб ра жа ешь, 
Как сол нце в ма лой кап ле вод.

Те бя ду ша моя быть ча ет! 
Вни ка ет, мыс лит, рас суж да ет: 
Я есмь — ко неч но, есть и ТЫ!

Ты есть — при ро ды чин ве ща ет, 
Гла сит мое мне сер дце то, 
Ме ня мой ра зум уве ря ет, 
Ты есть — и я уж не нич то !

Я те лом в пра хе ист ле ваю, 
Умом гро мам по ве ле ваю, 
Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог. 
Но бу ду чи, я столь чу де сен, 
От ко ле про ис шел? — Без вес тен; 
А сам со бой я быть не мог.

А.К. ТОЛ СТОЙ:

Бог один есть Свет без те ни. Не раз дель но в нём сли та
Со во куп ность всех яв ле ний, всех си я ний пол но та... 
Но уси льям ду ха зло го Все дер жи тель во лю дал, —
И свер ша ет ся всё сно ва — спор враж ду ю щих на чал. 
В бит ве смер ти и рож де нья ос но ва ло Бо жес тво
Нес кон ча е мость тво ре нья, ми роз да нья про дол же нье, 
Веч ной жиз ни тор жес тво.
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А.С. ПУШ КИН:

От цы' пус тын ни ки и же ны не по роч ны, 
Чтоб сер дцем воз нес тись во об лас ти за оч ны, 
Чтоб ук ре пить его средь доль них бурь и битв, 
Сло жи ли мно жес тво бо жес твен ных мо литв; 
Но ни од на из них ме ня не уми ля ет, 
Как та, ко то рую свя щен ник пов то ря ет 
Во дни пе чаль ные Ве ли ко го пос та.
Вcex ча ще мне она при хо дит на ус та 
И пад ше го кре пит не ве до мою си лой: 
"Вла ды ко дней мо их! 
Дух праз днос ти уны лой, 
Лю бо на ча лия, змеи сок ры той сей, 
И праз днос ло вия не дай ду ше мо ей.
Но дай мне зреть мои, о Бо же, прег ре ше нья, 
Да брат мой от ме ня не при мет осуж де нья, 
И дух сми ре ния, тер пе ния, люб ви
и це ло муд рия мне в сер дце ожи ви4. 

М.Ю. ЛЕР МОН ТОВ:

В ми ну ту жиз ни труд ную
Тес нит ся в сер дце грусть... 
Од ну мо лит ву чуд ную 
Твер жу я на и зусть...
Есть си ла бла го дат ная 
В соз ву чьи слов жи вых, 
И ды шит не по нят ная 
Свя тая пре лесть в них...
С ду ши как бре мя ска тит ся. 
Сом не нья да ле ко... 
И ве рит ся... и пла чет ся... 
И так лег ко... лег ко... 

Эти сло ва и ме ло дию я пом ню с да ле ко го детс тва.
Ма ма пе ла это час то. О чём она ду ма ла тог да, не знаю
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(ведь я так и ос та лась нек ре ще ной). Но мне сей час по -
ня тен их глу бо кий смысл.

Максимилиан ВО ЛО ШИН (ро ман ти чес кое же ла -
ние при ми рить враж ду ю щие груп пы пос ле 1917 го да):

А я стою один меж них 
В ре ву щем пла ме ни и ды ме 
И все ми си ла ми сво и ми 
Мо люсь за тех и за дру гих...

Уди ви тель ное ощу ще ние ос та вил А.Н. Май ков (6=е
изд., 1893 г.). Там и "Два ми ра", и "Рас ска зы из рус -
ской ис то рии" (для де тей и на ро да), где так скон цен -
три ро ва но, как луч, про хо дит по ня тие ВЕ РЫ — ос -
нов ное объе ди ня ю щее зве но меж ду на ро да ми.

Из ре че ния ве ли ких мож но про дол жать. И это очень
ин те рес но и уди ви тель но для нас. Про чи тай те "Учё ные
ми ра о ре ли гии". Но я же хо чу пи сать о том, как "я"
приш ла к убеж де нию, что лишь в Бо ге "сли та со во куп -
ность всех яв ле ний, всех си я ний пол но та", и вы ше нет
ни че го. По э то му из ви ни те за "не мас штаб ность" из ло -
же ния, но ни же да ны мои по ис ки ИС ТИ НЫ на о щупь.

Лич ный опыт (час тные слу чаи)

Пос ле вы хо да на пен сию, ког да прек ра ти лось "бе -
гом" и с "пе рег ру жен ны ми моз га ми" ("бе гом" ос та -
лось, но го ло ва ос во бо ди лась от пе рег ру зок), прос то
бы ли уди ви тель ные сов па де ния. Очень стран ные, по -
э то му я их иног да за пи сы ва ла.

Дав нее. Зи ма, мо роз. С ут ра свер лит мысль: "На до
по е хать на мо ги лу к ма ме". Но по че му се год ня? И
вдруг: се год ня 25 де каб ря 1982 го да — 50 лет бра ту
Пе те, по гиб ше му в 1943 г. на фрон те, под Днеп ро пет -
ров ском.

Ле то 1983 г. Сроч но не об хо дим во ен ный би лет му -
жа (муж в ко ман ди ров ке). При но шу пас пор тис тке, а
там нет фо тог ра фии (по те ря ла?). Воз вра ща юсь, ищу
по до рож ке, где шла, в лиф те, до ма... Нет.

— Прес вя тая Бо го ро ди ца, где ис кать?
Воз ни ка ет в моз гу от вет: "В аль бо ме "На ша се -

мья"! — Кле и ла лет пять на зад.
— Гос по ди! По мо ги! — смот рю, есть ма лень кая по -

хо жая. Уже се ка то ром об чек ры же на, нак ле е на. Сня -
ла, взя ла в ла дош ки, не су. "Свя той Ди мит рий! Прес -
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вя тая Бо го ро ди ца! Свя той Ни ко лай Чу дот во рец! По -
мо ги те, чтоб это бы ла она, да еще и по дош ла" (об ре за -
на зиг за гом).

Пас пор тис тка: "Уже ви жу, что она".
"Спа си бо Вам всем за по мощь" Воз вра ти лась до -

мой и рас пла ка лась от бла го дар нос ти.
А даль ше за пи са но — к му жу: "А ты? Это я про шу

и за те бя. А ты и тот свет ви дел (в бес соз на тель ном
сос то я нии, пос ле трав мы на ры бал ке), а за ду мы ва -
ешь ся ли?" Это на зы ва ет ся "мо лит вен ная по мощь". 

Муж воз вра тил ся. Спра ши ваю о фо тог ра фии, а он
го во рит: "Уте ря на лет 5 на зад", — т.е. я нак ле и ла
уже отор ван ную.

22.01.1984 г. Внук Ди моч ка (год и 3 мес.) пог ло тал
ку ран тил. Сколь ко — не знаю. Ско рую по мощь вы зы -
вать — не ви жу не об хо ди мос ти. Я мо ли ла= про си ла.
Спал у ме ня на гру ди с крес ти ком, сто нал.

Ве че ром от да ли ро ди те лям здо ро вым.

"За пе ча тать мо ги лы" — пог ре бе ние ро ди те лей
(пос ле смер ти ма мы — 15 лет, от ца — 9 лет, свек ро ви
— 5 лет). "Нель зя вно сить зем лю с мо гил в дом".
Внес ла. Пе ку пи ро ги, то роп люсь, со би ра юсь в цер -
ковь на па рас тас. Упал боль шой ку хон ный нож на но -
гу — кро во те че ние не мог ла ос та но вить ми нут со рок,
но в цер ковь ус пе ла.

Пер вая пят ни ца Ве ли ко го пос та. Мо ле бен о жи вых
на Фе до ра Ти ро на. Ве ли кая мо лит ва в цен тре Вла ди -
мир ско го со бо ра. "Нель зя по да вать о нек ре ще ных" (в
се мье трое кре ще ных — не ве ру ю щие, а ос таль ные
нек ре ще ны). По да ла о всех. "Ох, не слу ша е те вы ме -
ня", — го во рит Люд ми ла Аки мов на. Ве че ром за бо ле -
ла Оля, в вос кре се нье — Сер гей, в по не дель ник — Ва -
ле рий, Ира, Ди ма, в сре ду — Ка тя.

Пос ле мо е го кре ще ния в се мье "по душ ки ле те ли до
по тол ка". А ког да муж сер ди то швыр нул мой крес -
тик, тя же ло за бо лел Ди моч ка — его тёз ка.

02.03.84 г. Об щая ис по ведь ве че ром во Вла ди мир -
ском со бо ре. К При час тию со би ра юсь ид ти в Крес то= -
Воз дви жен скую цер ковь. В мет ро ка ка я= то жен щи на
спра ши ва ет до ро гу в Ильин скую цер ковь. Я по ка за -
ла, а по том, удив ля ясь са мой се бе, пош ла с ней. Толь -
ко один отец Ев ге ний мог по нять: "не вен чан ная, вся в
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блу де", а мне не об хо ди мо, чувс твую, ска зать это при
ис по ве ди. Пе ред При час ти ем ощу ти ла, как рас кры -
лось сер дце. Фи зи чес ки ощу ти ла, как что= то вош ло...
не знаю что, но доб рое и ве ли кое.

25.07.84 г. Поз во ни ла Оля Пи лип чук из Кре мен -
чу га. Про сит, чтоб я с её до че рью пош ла к де ка ну фа -
куль те та КГУ. Дочь Ал ла при е дет 27=го. Я ночь тер за -
лась... (До го во ри лась об ос вя ще нии трех квар тир:
выг нать не чисть, по ка все в ра зъез де. Поз же бу дет не -
мыс ли мо.) Спать не мог ла, из му чи лась (ок на мыть,
убор ка, при го тов ле ние, в цер ковь ид ти…) Вдруг ок -
рик: "Ты что, сом не ва ешь ся в си ле Гос по да?" И даль -
ше ус ну ла с на деж дой. 26, 27=го — убор ка. С Ал лой
бы ли у зам. де ка на (де кан от сутс тву ет). На деж ды ни -
ка кой: все го 20 мест. Пос ле под го то ви тель но го от де -
ле ния при ни ма ют 8 че ло век, 5=6 — "вне кон кур са".
Что ос та ет ся? Бо лее 100 за яв ле ний, а де воч ка меч та -
ет толь ко сю да. Плю сов у нее столь ко, что сын Ва ле -
рий ска зал: "Ну, мо жет, хоть ма лень кий гор бик
есть?" А зам. де ка на пос ле на шей бе се ды: "По ни маю,
что это ди тя бы ло бы ук ра ше ни ем фа куль те та, но..."
На дежд ни ка ких.

28.07. Праз дник святого pавноaпостольного князя
Вла ди ми ра. Про шу= мо лю.

30.07. Бы ли с Ал лой у де ка на (при е хал к эк за ме -
нам). Толь ко в КГУ, меч та с 1=го клас са.

31.07. На ко нец! Ис пол ни лась моя меч та, про дол -
жи тель нос тью бо лее го да. Ос вя ще ны три квар ти ры о.
Ев ге ни ем. А ве че ром, пе ред сном, ви де ние: ико на в
се реб ря ном ок ла де — Ни ко лай Чу дот во рец! Вот кто
был ря дом!

01.08. Праз дник Се ра фи ма Са ров ско го. Мы с Оль -
гой Ни ко ла ев ной по е ха ли в Пу щу= Во ди цу. Па ру лет
на зад я там бы ла в са на то рии им. 1=го Мая. Ми мо цер -
кви хо ди ла поч ти ме сяц, хоть бы раз заш ла в ту кра си -
вую зна ко му ю= нез на ко мую Цер ковь. Сей час весь двор,
до ро га к вхо ду уст ла ны лис тья ми каш та на: ожи да ют
при ез да мит ро по ли та Фи ла ре та... А по ка бе рут во ду из
ко лод ца. В цер кви прос тор но... Поз же — ты ся ча лю -
дей, крес тный ход вок руг цер кви, и я со все ми... А в го -
ло ве мысль об Ал ле: "Гос по ди! Не пос ра ми упо ва ю щих
на Тя". А с 11.45 по 12.20 "ви де ла гла за" Се ра фи ма Са -
ров ско го на ико не в цер кви, и приш ла уве рен ность, что

34



у Ал лы на эк за ме не — "5". Она поз во ни ла ве че ром,
кон ста ти ро ва ла факт и свое спо койс твие на эк за ме не.

При мер но 10.12.84 г. На про по ве ди в Ильин ской
цер кви отец Анд рей го во рит о по мо щи на хо дя щим ся
в боль ни цах. Я мыс лен но воз ра жаю: "Что, ис кать?
Где я их возь му?" Не о жи дан но проз ву чал те ле фон -
ный зво нок из Ли пец ка: "Из Таш кен та при ве зут тя -
же ло ра не но го в Аф га нис та не сы на". Во ло дя и Юра —
эки паж сби то го вер то ле та, Ва ле рий по гиб. Те, о ком
за бо тишь ся, ста но вят ся род ны ми. 

Ещё ин те рес но: ди аг ноз Во ло ди — пе ре лом поз во -
ноч ни ка. Нес коль ко дней не лёт ная по го да. Спро сить
по те ле фо ну кре ще ный ли — не мо гу: отец в Ли пец ке
боль шой на чаль ник. Пос ле раз го во ра с ма те рью (по
те ле фо ну), по ни маю, что кре ще ный, и по даю на мо ле -
бен "о здра вии" во Вла ди мир ском со бо ре. На По ми на -
нии до пи сы ваю: "Ра нен в Аф га нис та не". 

При во зят, встре ча ем ся, а он хо дит?! Вра чи удив -
ля ют ся, а ди аг ноз не сни ма ют... То же и Юра. Из пер -
во на чаль ной без на деж нос ти вы шел с та ким улуч ше -
ни ем, что ос тал ся слу жить в час ти. Во ло дя слу жит в
ави а ции, ле та ет, же нат, име ет сы на. Ве рить труд но...

26.02.85 г. Сер гей Ко ло ми ец, 3 го да, при вез ли к
вра чам. Мы воз вра ща ем ся пос ле очень важ ной мед -
кон суль та ции. Так си отъез жа ет. Вмиг маль чиш ка
выс ка ки ва ет зах лоп нуть двер цу, пос коль знул ся. И
мы, трое взрос лых лю дей, ви дим, как "Вол га" пе ре ез -
жа ет но гу ре бен ка (пусть жен щи ны, эмо ции и пр., но
тре тий — трез вый, ра ци о наль ный муж чи на). Шо фер
слы шит ду ше раз ди ра ю щий крик ма те ри и ос та нав -
ли ва ет ся. Сроч но мчим ся в боль ни цу на Бе рез ня ки.
Я, оце пе нев шая, кри ком в ду ше кри чу: "Гос по ди, по -
мо ги! Яви чу до! Чтоб это бы ло не так!" Всю до ро гу ре -
бе нок пла чет, но слы шу, как за ти ха ет его крик, пе ре -
хо дит в спо кой ный плач. Я... мо лю! Шо фер и мы все
— в шо ке. Ва ле нок ре бен ку бо ят ся снять. Я, с моль -
бой, прит ра ги ва юсь — не кри чит. Сни маю, а нож ка
— це лая. Что это — ми раж? Со мной — раз ряд ка: ис -
те ри ка, плач... СЛА ВА ТЕ БЕ, ГОС ПО ДИ!

Час то в Ильин ской цер кви во вре мя Ли тур гии, пос -
ле Хе ру вим ской пес ни, по верх го лов при сутс тву ю щих
ви жу лег кие проз рач ные фи гу ры в бе лом. По том они
ис че за ют и сно ва воз ни ка ют — ощу ще ние фи зи чес ко -
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го при сутс твия. Не уз наю, не раз ли чаю — та ют. Иног -
да и до, и пос ле, и до окон ча ния Св. При час тия.

Чи таю П.С. Ле бе дин ско го (око ло 1,5 ты ся чи стра -
ниц) и меч таю о том, чтоб уз нать о внеш нем об ли ке
Ии су са Хрис та. И вдруг — неп ре о до ли мый сон ох ва -
ты ва ет, не мо гу ше вель нуть ся. Отк ла ды ваю кни гу,
зак ры ваю гла за. И ви жу пе ред со бой ЕГО! Не опи сы -
ваю... Прос ти ме ня, Гос по ди! И так нес коль ко раз.
Отк ры ва ю= зак ры ваю гла за — и ви жу. Т.е. преж де
чем про чи та ла об этом (са мое раз но ре чи вое), уви де ла
са ма... Поз же рас ска зы ваю со сед ке, а она го во рит:
"Так Он же на Зем ле сей час. Да, 40 дней пос ле Пас -
хи". Вот так.

Не од нок рат но с вол не ни ем пе ред При час ти ем или
в очень труд ную ми ну ту ви де ла близ ко пе ред со бой
ико ну Бо го ма те ри в зо ло том или се реб ря ном ок ла де
— раз ных раз ме ров. Од наж ды (в тем ной, неп ро ни ца -
е мой но чи) ЕЁ в не бе вы со ко, по хо жую на ТУ, что ви -
дел и изоб ра зил Вас не цов во Вла ди мир ском со бо ре
(по пре да нию: ему со чувс тво ва ли, а он от ве чал, что
"… ни с чем не срав ни ма ра дость ли цез реть Её").

Пош ла к Св. При час тию во Фло ров ский мо нас -
тырь. Во вре мя ис по ве ди смот рю, а ОНА пе ре до мной
та кая же, ка кую я ви де ла, но на ико не.

Свя тий Ми ко лай по руч. За кін чи ла ся не діль на
служ ба у Пок ров сько му мо нас ти рі. Ви хо ди мо з цер -
кви, до ро гою роз мов ля є мо про чу да Гос под ні. Су пут -
ни ця Оль га Сер гі їв на роз по ві дає про своє жит тя. 1941
рік, во на сту ден тка 4=го кур су Ме дич но го інс ти ту ту,
мо бі лі зо ва на. Бать ко її — го лов ний хі рург гос пі та лю,
во на про сить ся до ньо го. Пер ший день на фрон ті. Йде
бій. Во на ба чить ви со ких муж ніх во я ків у мор ській
фор мі — мор ських пі хо тин ців. Один па дає. Во на під -
бі гає, а він вже мер твий. Па дає дру гий, тре тій... Усі
мер тві. "Гос по ди, що ж це та ке?! — ви гу кує у від чаї.
Зно ву па дає во їн, і без ко зир ка від лі тає да ле ко, мет рів
за три. Во на під бі гає до ньо го і ба чить по руч стар ця.
Ха пає ста рень ко го за пле че: "Ді ду сю, ті кай те, бо
вб'ють". Ки ну ла ся до во ї на, йо го об лич чя зак ри те
без ко зир кою, яка на че й не від ле ті ла. Ди вить ся —
жи вий (!), тіль ки по ра не ний... Сла ва То бі, Гос по ди!
Пе рев'яза ла. Зга да ла про ста рень ко го. Де він? Не має. 
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Бій три ває, але страх, від чай ми нув. Піс ля цьо го
мер твих се ред тих, що впа ли, не бу ло, тіль ки по ра не -
ні. Ко го пе рев'яза ла, ко го ви нес ла, ко му до по мог ла.

Піс ля бою до ве ло ся но чу ва ти в якійсь цер кві. Там
на іко ні по ба чи ла зна йо ме об лич чя: та це ж той ді -
дусь, до пле ча якого дотор ка ла ся під час бою, — свя -
тий Ми ко лай! 

З ди тинс тва во на рос ла з Бо гом. Вран ці і вве че рі
всі чет ве ро ді тей з ма ту сею ста ва ли на ко лі на пе ред
іко на ми й мо ли ли ся. Вдру ге, вже піз ні ше, ко ли за -
ареш ту ва ли її чо ло ві ка, во на піш ла шу ка ти прав ду до
слід чих ор га нів. І там теж її за хис тив і до по міг Ми ко -
лай Чу дот во рець, ко ли ци ніч ний слід чий пог ро жу вав
і за ля ку вав.

О светлых силах мо гу го во рить бес ко неч но, и ещё
вер нусь к ним. Ес ли бы на Зем ле бы ли толь ко ОНИ,
"яко на не бе си"! Но, увы…

Кто по со ве то вал, не пом ню: ес ли что по те ря но, не
на хо дишь, за вя жи чор ту "бо ро ду". Эле мен тар но: лю -
бой узел за вя зать, но с при ка зом: "От дай". Мгно вен -
но на хо ди лось, и я "бо ро ду" раз вя зы ва ла, не за бы -
вая. (Это я= то, ни во что не ве ря щая. По то му и пре -
дуп реж даю: не пов то ри те ник то мою глу пость!) И
вот, на вер ное, 31 ян ва ря 1983 г., раз вя зы вая пос ле
оче ред но го при ка за и на ход ки (не при да вая ни ка ко -
го зна че ния все рьёз), вдруг по ду ма ла: "Ка кой ты,
хоть по ка жись". Мгно вен но ви жу пе ред со бой боль -
шую чис тую пло щад ку, как пе соч ник (вро де бас сей -
на воз ле ки но те ат ра "Кра ков"). Нап ро тив, на бор дю -
ре си дит ко зёл — боль шой, бе лый, с ма лень кой го ло -
вой и ог ром ны ми гла за ми — и смот рит на ме ня спо -
кой ным, муд рым взгля дом. 

Мысль: "Ты кто?" — "Как кто? Я с то бой всю твою
жизнь. У кре ще нно го есть Ан гел= Хра ни тель. А я с то -
бой". Кри чу: "Не хо чу!.. Я хо чу быть с те ми, у ко го
ЛИ КИ, у ко го ли ца че ло ве чес кие…" И лишь мно го
поз же со об ра зи ла, что я сло во "ли ки" не зна ла.

Так вот ка кой "хра ни тель" был со мной. Да же по
воз рас ту, по хо же, мой ро вес ник (пок ло ня ют ся же и
дра ко нам, и зме ям, и урод ли вым буд дам и пр.). Но я
еле до жи ла до ут ра: "Не хо чу, не хо чу и бо юсь... Крес -
тить ся! Не мед лен но!" Ут ром, вся от мы тая (у ме ня
сво бод ный день), зво ню Люд ми ле Аки мов не, спра ши -
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ваю, идет ли она в цер ковь. Она от ве ча ет: "Иду". Ока -
зы ва ет ся, по втор ни кам чи та ет ся ака фист Вар ва ре= -
Ве ли ко му че ни це во Вла ди мир ском со бо ре. Де та ли
сво е го кре ще ния опус каю, не так все прос то бы ло, на
за вер ше нии ком му нис ти чес кой эпо хи. Глав ное, что
бы ло очень боль шое же ла ние.

Об Ан ге ле= Хра ни те ле хо ро шо ска зал В.И. Са фо -
нов, в кни ге "Неч то": "Пред став ле ние об Ан ге лах= -
Хра ни те лях каж до го че ло ве ка, о не ко ем пок ро ви те -
ле... Про жи тая жизнь под твер жда ет, что есть та кой
пок ро ви тель каж до го че ло ве ка, нас тав ник и Спа си -
тель от ис ку ше ний и бед. Вся слож ность до ка за тельс -
тва в том, что его при сутс твие, его со ве ты, что ли, за -
ме ча ют ся толь ко по про шес твии ка ко го= то вре ме ни,
как че ло ве ка, по дав ше го те бе ру ку по мо щи, но из бе -
гав ше го быть уз нан ным при встре че. Од но мо гу ут -
вер ждать: со ве ты это го Ан ге ла= Хра ни те ля всег да
умес тные, пра виль ные и, ру ко водс тву ясь ими, как
бы впи сы ва ешь ся в та инс твен ную прядь, впле та е мую
Не ве до мым в судь бу каж до го че ло ве ка. А от каз от
них вы зы ва ет дис гар мо нию". Это сло ва на ше го сов ре -
мен ни ка, ма те ри а лис та, ра ци о наль но го, но ду ма ю -
ще го и глу бо ко по ря доч но го че ло ве ка, ко то рый сам
яв ля ет ся од ним из круп ней ших экс тра сен сов.

Ни ко го до ма нет. Все в ра зъез дах, я сво бод на. Воз -
вра ща ем ся пос ле ча са но чи от Люд ми лы Аки мов ны с
Ни ной Сепп (из Тал ли на). Она бо ит ся. Я, про во див её
до две ри, спус ка юсь в лиф те. При мер но на шес том эта -
же го лос за две рью лиф та: "Где ты?" Я спо кой на, ма ло
ли кто. Вдруг, при мер но на уров не 2=го эта жа, тот же
го лос, в той же то наль нос ти: "Где ты?" Уже нем но го
не по се бе. Но спо кой но вы хо жу из по дъез да. Ни на ок -
ли ка ет с бал ко на, я от ве чаю и иду до мой (дом нап ро -
тив, Ни на здесь сни ма ет квар ти ру). Под ни ма юсь к се -
бе, вы хо жу на бал кон мах нуть рукой Ни не, что я уже
до ма. Про ща юсь. Всё спо кой но. По гаси ла свет в гос ти -
ной (ос ве щен лишь ак ва ри ум) и вхо жу в спаль ню, отк -
ры ваю шкаф, где дол гое вре мя за вя зы ва ла "бо ро ду".
И вдруг — ни же ко лен спаз мы, как тис ки. Я смот рю и
ви жу клу бок по хо жих на ще нят, тем ных до чер но ты,
мох на тых, упи тан ных, и мно го све тя щих ся глаз. По -
ка за лось? Мо жет быть. Не знаю. Пе рек рес ти ла? Не
пом ню. Но так же быс тро и ис чез ли.
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Спа ла я обыч но в лод жии вы нуж ден но. В ком на те
я про сы па лась от гро хо та: то хо ло диль ник (в кух не)
заг ро хо чет, то кол лек ци он ный об ра зец упа дёт, и я
под пры ги ваю со сна, не пой му от че го. А в лод жии —
од ни ма ши ны мо гут шу меть. И вот в эту, а мо жет в
иную ночь, прос ну лась от цеп ких тис ков ни же по я -
са... И ду маю: а по че му за но ги, за та лию? Ес ли бы
вы ше, то при мо ём сер дце и кон чить ся мож но. Со об -
ра жаю: да вы ше же крес тик.

Дол гое вре мя прес ле до ва ли ме ня в этот пе ри од убо -
гие сны: страш ные, из мож ден ные, злые, ис пи тые,
уст ра ша ю щие ро жи. В жиз ни та ких не ви де ла, мо -
жет, по о ди ноч но ког да= ни будь. А тут ка лей дос коп, и
все вок руг ме ня. Ко му ска жешь? Убо жес тво мыш ле -
ния, что ещё? И на до же! С Ни ной Сепп и Дмит ри ем
пош ли в Ки рил лов скую цер ковь "пос мот реть Вру бе -
ля" (кста ти, по ка не уви де ла его "Прес вя тую Бо го ро -
ди цу" там, и его не це ни ла). И вот на вы хо де, над вра -
та ми — кар ти на Страш но го Су да, а мо жет быть, ада.
Смот рю и гла зам не ве рю: уз наю эти страш ные че ло -
ве чес кие ли ца всех по ро ков... Зна чит, и Вру бель их
ви дел? Эмо ции, сов па де ния... Но сколь ко их?

Три дня ищу оч ки (до маш ние, без них мне до ма не -
ком фор тно). Знаю, где по ло жи ла, зак ры вая кни гу на
ночь, а их нет. Ищу во всех, уже не воз мож ных мес -
тах, се бе не до ве ряя... Че рез три дня, в пос лед ний раз,
не вы дер жи ваю, "за вя зы ваю бо ро ду" и с мыс лью
"Хоть по ло ман ные, но от дай" — под хо жу к пос те ли.
Как обыч но, рыв ком сдер ги ваю пок ры ва ло. Оч ки ле -
тят пря мо к две ри. Смот рю: стек ла вы ле те ли, оп ра ва
раз би та в двух мес тах. Ну, гад... "Бо ро ду" раз вя за ла.

Ле то 1984 го да. 10 ча сов ве че ра. Я гла жу, пос лед -
ние при го тов ле ния пе ред отъез дом на Кав каз. И
мысль: "На до взять для сес тры ста тью "Поль тер -
гайст=82". На об рат ном пу ти за е ду в То рез, дам ей.
Пусть про чи та ет, что тем ные си лы — не вы дум ка
(для об щес твен но го мне ния бы ла опуб ли ко ва на рас -
плыв ча тая ста тья в "Ком со моль ской прав де"
10.02.1983 г. об этом под наз ва ни ем "Карл ссон вер -
нул ся?"). И сно ва "вдруг": за це пи ла шну ром све тиль -
ник. Он па да ет, сши ба ет мои "улич ные" при тем нен -
ные оч ки — вдре без ги. Я смот рю… Что де лать? Зав -
тра вос кре се нье, по езд в 10 ча сов ут ра. Ну, гад! Ду -
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маю: "Бог по мо жет!" Как? Зво ню де тям. Сын Ва ле -
рий при но сит — на вы бор. Бе ру сов ре мен ные, кра си -
вые (=3), обой дусь, а "=5" по лу чи ла че рез пол го да.
Сла ва Те бе, Гос по ди!

Те перь, ес ли что= то по те ряю, не на хо жу, толь ко
по ду маю, поп ро шу: "По мо ги, Гос по ди!" — и по лу -
чаю, на хо жу, вспо ми наю. 

Пом ни те: всё, что поп ро си те, по лу чи те. Ес ли вы,
бу ду чи злы, да де тям сво им да е те за не от ступ нос тью
их просьб, то Бог, зная за ра нее ва ши нуж ды, по ва -
шей прось бе, всё вам даст. (Не про си те лиш нее, и то
даст, но с вас за тем спро сит). Про сить на до толь ко с
ве рою. "Не пос ра ми упо ва ю щих на Тя".

С ка кой ве рою? При мер: ки но фильм по Че хо ву
"Этот пло хой, хо ро ший че ло век". Кон флик тная си ту -
а ция в экс пе ди ции, воз мож ность ду э ли. Ар хе о ло гу
ну жен се кун дант, и он об ра ща ет ся к ра бо че му, быв -
ше му ди а ко ну. А тот от ве ча ет:

— Не мо гу, на мне бла го дать Бо жия (?!)5 .
— Что та кое бла го дать? 
— Ну, как объяс нить те бе, не ве ру ю ще му? Бла го -

дать бы ла на мо ем де де и от це — они бы ли свя щен ни -
ки. И ког да отец шел в по ле с мо леб ном про сить дож -
дя, он брал с со бой зонт.

Вот с ка кой ве рой дол жны быть и на ши прось бы,
мо лит вы или хо тя бы близ кой.

Мно го лет на зад — сон. Не за пи са ла — его и так за -
быть не воз мож но. Да и прис лу ши вать ся к се бе тог да
не ког да бы ло. Сон гло баль ный, зна ла, но уяс ни ла
поз же. Цвет ные сны я ви де ла поч ти всю жизнь, не
очень час то, но яр кие. Ле та ла во сне то же с детс тва и
очень дол го. Вот сон.

Ог ром ный, как го ра, свет ло= зе ле ный холм, кру тиз -
на скло нов гра ду сов до 40. Чис тое го лу бое не бо. Ви жу,
как вго ру под ни ма ют ся два ис по ли на — два уди ви -
тель но про пор ци о наль но сло жен ных че ло ве ка —
муж чи ны в бе лых кос тю мах. Спра ва, бли же ко мне, —
чёр ный, эфи оп, негр. Сле ва — чуть изящ нее — бе лый.
Оба — са мо со вер шенс тво. Идут стро е вым ша гом, но га
в но гу. Вок руг — ни ко го и ни че го: ни де ре вьев, ни
птиц, ни лю дей. Я смот рю со сто ро ны, се бя ощу щаю
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на уров не чуть вы ше под но жия хол ма. Я од на. Ви -
дела, как под ня лись поч ти к вер ши не хол ма... А по -
том — я да же не у под но жия, а ещё ни же: ров вок руг
хол ма, там ки шат и ко по шат ся лю ди... Всё се рое, убо -
гое, ни щен ское, боль ное. Му ра вей ник убо жес тва...
Ес ли хо ти те, пы тай тесь рас шиф ро вать са ми...

17.12.85 г. День св. вмч. Вар ва ры. Я заш ла по пу -
ти пос та вить све чу. Стою во Вла ди мир ском со бо ре, за -
жа тая со всех сто рон, вре ме на ми бо ясь по те рять соз -
на ние, с мыс лью: "По мо ги, Гос по ди!" Вспо ми наю
сло ва Ии су са Хрис та: "Ма ло вер ные, где же ва ша ве -
ра?" — один раз к Пет ру, вто рой — к уче ни кам. (Не -
де ля не прош ла пос ле мо е го очень силь но го сер деч но -
го прис ту па. Он был в сре ду. В суб бо ту еле= е ле под ня -
лась с мыс лью, что ес ли зав тра пой ду в цер ковь, вы бе -
русь из это го сос то я ния, а ес ли нет — как обыч но, 2=3
ме ся ца бо лез ни.) В вос кре се нье пош ла, выс то я ла, а в
по не дель ник бы ла на сво ей "служ бе" с деть ми.

А это втор ник. И я стою, стис ну тая, без воз мож -
нос ти ше вель нуть ся (с ва ли до лом в сум ке и с уве рен -
нос тью, что я им не вос поль зу юсь). Пра вая ру ка свер -
ху для крес тно го зна ме ния и воз мож нос ти пе ре да вать
све чи и пач ки све чей к вмч. Вар ва ре и на се ре ди ну "к
праз дни ку", т.е. ей же. И тол па, чтоб "при ло жить ся к
мо щам" — отк ры той ра ке. Осоз наю (а слы ша ла рань -
ше), что эта по мощь лю дям есть каж дый втор ник, и
она здесь, сре ди нас. Св. Вар ва ра про си ла Гос по да:
"Кто при зо вёт имя моё — по мо ги!" Зна ла я от Ма рии
Пав лов ны Яку бо вич о бо лез ни род но го ей че ло ве ка: у
от ца приз на ли рак, и он на зав тра дол жен был ид ти
ло жить ся на опе ра цию. А она на ка ну не приш ла к св.
вмч. Вар ва ре. Мо ли ла, ры да ла в сер дце сво ем. От ца
по ло жи ли в боль ни цу, обс ле до ва ли и с удив ле ни ем
об на ру жи ли, что опу хо ли нет (по доб ное мож но най ти
в кни ге Ж. Вал ле "Не ви ди мый кол ледж" и пр.).

Я, за жа тая сре ди лю дей, на ви ду у всех свя тых, с
ра дос тью и бла го дар нос тью в сер дце, вдруг по ни -
маю, что я не мо гу мол чать, дол жна пе ре дать свои
зна ния, что не нап рас но я их по лу чи ла. Так воз ник -
ла мысль об этих за пис ках. 1=й ва ри ант был очень в
быс тром тем пе соз дан. За пи сы ва ла на бу маж ках,
бро са ла в пап ку, чуть ском по но ва ла. А те перь, коль
"Бог ві ку до дав", то 2=й ва ри ант име ет исп рав ле ния
и до бав ле ния.
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Я на чи на ла пи сать для сво их де тей, вну ков и крес -
тни ков, а сей час чувс твую, что здесь мно го та ко го, че -
го мы не зна ем, вос при ни ма ем по вер хнос тно, как и я
3=4 го да на зад. А ду хов ная ли те ра ту ра прак ти чес ки
от сутс тву ет. Лю ди, стре мя щи е ся к доб ру, у ко го чис -
тое сер дце, ко го ра нит нес пра вед ли вость, чи тай те, ду -
май те!

А в тот день, пос ле Бо гос лу же ния, при ло жи лась к
мо щам (под дер жка). Выш ла (ну и ну!), по е ха ла в уни -
вер маг "Ук ра и на", ку пи ла за 30 ми нут (!) паль то для
пе ре сыл ки в Азер бай джан — са мое эле ган тное для де -
воч ки 14 лет. Как бы ло и до это го: по лу чаю всё, о чем
про шу ("не про си те лиш не го"). Приш ла до мой. На до
сроч но по лу чить по сыл ку на поч те — по лу чи ла. А тут
де ти из шко лы приш ли — от дох нуть не ког да. 

Спа си бо за под дер жку и по мощь!

Со бы тия в То ре зе. Пос ле Чер но бы ля пик ра ди а ции
в Ки е ве был 30 ап ре ля (муж — ра ди о мет рист, до ма —
штаб). Сра зу же взя ли би ле ты на вы езд, толь ко на
7 мая. На до вы вез ти де тей и На та шу (ожи да ет ре бен -
ка). 5 мая, "тур бо та ми уря ду", че рез 10 дней пос ле ка -
тас тро фы, выс ту пил ми нистр здра во ох ра не ния. На ча -
лась па ни ка. 7 мая мы вы е ха ли. В се мье сес тры Еле ны
обыч ные че ло ве чес кие тре во ги и бо лез ни. Я знаю, что
сво их де тей я дол жна за щи щать са ма. При отъез де
ска за ла му жу: со рок дней пос ле Пас хи, до Воз не се -
ния, т.е. по ка Ии сус Хрис тос на Зем ле, я уве ре на, что
всё бу дет хо ро шо, да же до Тро и цы. В день отъез да во
Вла ди мир ском со бо ре взя ла бла гос ло ве ние.

Сра зу же при ня ла все ме ры пре дос то рож нос ти: в
дет ской спаль не по ве си ла за щи ту — икон ки Ии су са
Хрис та, Пресв. Бо го ро ди цы и Ни ко лая Чу дот вор ца.
Ут ро де тям на чи на ла с ку соч ка прос фо ры и свя той во -
ды на то щак. Ком на ты ок ро пи ла (ос вя ти ла) сра зу же.
И в су е те, в за ня тос ти ос вя ще ние не пов то ря ла. Бы ло
хо ро шо, чис то и ра дос тно.

Не де ли че рез две, сес тра Еле на ос та лась на ночь у
до че ри Та ни. Мы — до ма: На та ша с Алё шей в обо ру до -
ван ной лет ней кух не, я — с тре мя деть ми в до ме. Дол -
го не за сы па ли. На ко нец, при жи ма ясь тре вож но, ус -
ну ли. Я ле жу, где= то ви тая в мыс лях. И вдруг — гус -
той за пах па пи рос но го ды ма (сес тра ку рит, но ни ког да
— в ком на тах), за ве сой от по тол ка со шка фа; на двух
сте нах — мои икон ки, на пер вой ок но, воз ле чет вер -
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той вы со кий пла тя ной шкаф. Ви жу: плот ная за ве са
ды ма, очер та ния го рил лы, ог ром ное, рас плыв ча тое,
во всю сте ну. Мысль: "Что это?" От вет: "Хо зя ин до -
ма". Мысль: "На до встать, ос вя тить". От вет: "Не ус пе -
ешь" (что= то упа дет на го ло ву). Ле жу. Лад но, не бу ду.

Нем но го поз же: "Но на до На та ше ска зать, пре дуп -
ре дить". На та ша вы мы лась, вы хо дит из ван ной. И
вдруг го лос жен ский, стро гий: "На та ша пусть се бя са -
ма за щи ща ет." — И я не ска за ла тог да ни че го. Тот же
го лос жен ский ут ром ра но поз вал На та шу в дом.
ВОШ ЛА, МЫ СПИМ, НИ КО ГО НЕТ, ти хо.

Я на рас све те, в 4 ча са ут ра ок ро пи ла с мо лит вой
все ком на ты — где спо кой но, а где с боль шим стра -
хом, а в од ной (спаль не сес тры) иро ни чес кий го лос:
"Ни че го, мы по ка уй дем". 

И мое сно ви де ние пос ле этой кош мар ной но чи: я в
этом же до ме, ви жу ок на, а в каж дом тор чит спи на
зас тряв шей или вып ры ги ва ю щей го рил лы, боль шой
че ло ве ко об раз ной обе зья ны с мох на той шер стью. Т.е.
ухо дим вре мен но, с го тов нос тью вер нуть ся. 

Вско ре "об рок" был взят: рас ка лен ным мас лом я
обож гла се бе ру ку (кро пив шую ком на ты), но от де ла -
лась се рьёз ной тре во гой — бо я лась за ра же ния. Рас -
ска за ла обо всем сес тре, всё от ри ца ю щей, ни че го не
приз на ю щей, чи та ю щей но чи нап ро лет ис то ри чес кие
ро ма ны или сов ре мен ную ли те ра ту ру. От ри ца ю щей
всё по то му, что "это мы не про хо ди ли, это нам не за -
да ва ли", а са мой за ду мать ся за обы ден ны ми хло по та -
ми не ког да, да и не хо чет ся ни о чём ду мать, как и
боль шинс тву. 

Че рез нес коль ко лет в ком на те был боль шой по -
жар — взор вал ся те ле ви зор.

Дочь Еле ны Та ня пос ле пос то ян но го прес ле до ва -
ния кем= то в чёр ном (слы ша ла раз го во ры о се бе, ви де -
ла ру ку, её ка сав шу ю ся, — вро де и не во сне) пос та ра -
лась при нять кре ще ние при час тить ся. Ин те рес но,
свя щен ник ос та вил "99 ра ди од ной ов цы", по шел в
дру гой храм (из Ильин ской цер кви — в храм Ио ан на
Крес ти те ля), чтоб её пок рес тить до на ча ла служ бы.
Она, тре пе щу щая, прос то я ла всю служ бу и при час ти -
лась. Ма ма её уве ре на, что в жиз ни все де ла лось лишь
её ру ка ми… Так ду ма ла ког да= то и я.

Гос по ди, сколь ко нек ре ще ных сре ди близ ких мне
лю дей! На "ли тур гии ог ла шен ных" зву чит: "Про си те за
тех, за ко го не ко му мо лить ся". — И я вспо ми наю о них.

43



Пос ле воз вра ще ния в Ки ев, на сле ду ю щий день ут -
ром я пош ла во Вла ди мир ский со бор поб ла го да рить
за всё. Вош ла и уди ви лась. Мно го раз, лё жа ря дом с
мир но спя щи ми деть ми, я "ви де ла" се бя в со бо ре. Но
по че му пус то и нет лю дей? И вот 27.06.1986 го да
(спус тя два ме ся ца пос ле Чер но бы ля)… Пят ни ца,
9 ча сов ут ра — эта же кар ти на. Пус то и свя то.

Гос по ди, спа си бо за то, что приб ли жа ешь ис под -
воль, мед лен но. Быс трее — бы ло бы не вмес тить, не
осоз нать, не по ве рить.

Ин те рес ную мысль выс ка зал отец Анд рей, трак туя
сло ва ап. Ио ан на о де ся ти про ка жен ных пос ле ис це ле -
ния. Ии сус Хрис тос ска зал: "Иди те и по ка жи тесь свя -
щен ни кам". Свя щен ни ки же бы ли и ле ка ря ми, и дол -
жны бы ли зас ви де тельс тво вать ис це ле ние, чтоб поз во -
лить про ка жен ным вер нуть ся в го ро да и ве си. Это фи -
зи чес кая не мощь. Но то же на до по ни мать и при ду -
хов ной не мо щи: "Иди те и по ка жи тесь свя щен ни -
кам", — т.е. иди те к Ис по ве ди и св. При час тию.

"Се, ча до, Хрис тос не ви ди мо сто ит", — го во рит свя -
щен ник ка ю щим ся. Т.е. ис по ве ду ешь ся Ему. Это по -
ня ла не так дав но, а слы ша ла от пер во го При час тия.

Так же с удив ле ни ем про чи та ла осе нью 1983 г. на
вход ных две рях в цер кви в Сим фе ро по ле нас тав ле -
ние, как не об хо ди мо вес ти се бя в хра ме, т.к. здесь не -
ви ди мо при сутс тву ют Бог, Ан ге лы и все свя тые...
(Вер хняя цер ковь, где по хо ро нен В. Вой но= Я се нец -
кий. Над пись на мо ги ле: "Ар хи е пис коп Лу ка. Вой -
но= Я се нец кий. 27.04.1877 — 02.06.1961, док тор ме -
ди ци ны, про фес сор хи рур гии, ла у ре ат".)

Без крес ти ка на гру ди сей час не мыс лю свою
жизнь. Знаю, что это единс твен ная за щи та, а зна чит
и бла гос ло ве ние. Мо лит ва ут ром и ве че ром не об хо ди -
ма. Есть в Биб лии рас сказ о том, как Мо и сей с за пек -
ши ми ся от кро ви ус та ми, без воз мож нос ти гу бы раз -
жать, мо лил мыс лен но, а Бог ска зал: "Что во пи ешь
ко Мне, да же уши за ло жи ло? " (смысл, не дос лов но).

Прос ти нас, Гос по ди!
Как бы ни бы ло тя же ло, по дой ду к ико не — этой

ант ро по ло ги чес кой две ри в иной мир — пос тою, по го -
во рю — и от ку да ра дость бе рет ся — и улыб ка на гу -
бах, и на сер дце лег ко. Спа си бо Вам. И страх: "Не от -
вер жи ме ня от ли ца Тво е го, Гос по ди! И Ду ха Тво е го
Свя то го не оты ми от ме ня!" И еще страх: не уро нить
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бы ни ка пель ки не дос той но этой Бла го да ти бес цель -
но, бе ри те, лю ди, поль зуй тесь, но не зло у пот ре би те!

Сколь ко раз в труд ную ми ну ту ду маю: "Сла ва Те -
бе, Гос по ди, что Ты есть. И я знаю об этом! Как бы мне
труд но бы ло без Те бя! И как ра дос тно сей час! Но как
жаль лю дей с их ап лом бом, са мо у ве рен нос тью, са мо -
у беж ден нос тью и су ет нос тью! Неп ро би ва е мо! Вра зу -
ми их, Гос по ди! И по мо ги им!"

Не дав но по ня ла, по че му очень мно го лю дей идет к
При час тию в пост.

1) Ути ли тар но: пе ред При час ти ем пост не об хо дим,
по э то му уж луч ше в уза ко нен ный пост под го то вить -
ся. Тем бо лее, что, как ми ни мум, при ча щать ся не об -
хо ди мо 6 раз в год: 4 пос та, день рож де ния и день Ан -
ге ла. А в апос толь ские вре ме на при ча ща лись ежед -
нев но. Зна чит, чем ча ще, тем луч ше.

2) В это вре мя осо бен но бес ну ет ся не чисть, и под -
дер жка не об хо ди ма, знаю по се бе.

Пост, как ни стран но, — праз дник. Да же са мо по -
жер тво ва ни ем не на зо ву, но пом нить каж дый миг —
ра ди Ко го это и быть как бы соп ри час тным с эти ми со -
бы ти я ми — это со пе ре жи ва ние. По лу ча ет ся ли в
дейс тви тель нос ти? Труд но, ког да го то вишь еду для
се мьи, для де тей. Ког да ска за ла о. Ев ге нию о том, что
не по лу ча ет ся соб люс ти пост (в на ше, к счас тью, сы -
тое вре мя), он от ве тил: "А вы вспом ни те, как об ра -
щал ся Ио анн Зла то уст: "Пос тя щи е ся и не пос тя щи е -
ся, день пос тя щи е ся и день не пос тя щи е ся..." И это
сов сем не зна чит, что я зло у пот реб ляю этим оп рав да -
ни ем... И так страш но, чтоб не пе ре ло жить свои гре -
хи на свя щен ни ка.

Как не по ни мать то, с чем про би вал ся Н.В. Го голь?
"И ес ли в Русь заг ля нет хрис ти ан ская жизнь, ло па та -
ми заг ре бут се реб ро". — И это тог да, ког да Пра вос ла -
вие про па ган ди ро ва лось, а все же жил каж дый сог -
лас но сво ей со вес ти, Сво бод ной во ле и Сво бод но му ра -
зу му; как Гос подь дал, вы би рай. А со весть — Го лос
Бо жий. А сей час? Ду мать за бы ли...

"Гос по ди, вра зу ми!" — про шу до ма, на ули це, в
мет ро...

Гос по ди! Как мне близ ки Ты и Прес вя тая Бо го ро -
ди ца (прос ти те ме ня), и Ан гел= Хра ни тель, и все Не -
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бес ные Си лы... Крес ти те лю Спа сов Ио ан не! Мо ли Бо -
га о нас! 

Пос ле сво е го Кре ще ния о том же про си ла для де -
тей и вну ков. Люд ми ла Аки мов на го во ри ла: "За три
го да, ес ли удас тся ок рес тить, — хо ро шо бу дет". А я
мо ли ла: "Ведь я ви но ва та, по мо ги!" Об ра ти лась к от -
цу Ме фо дию (Вла ди мир ский со бор). Спра ши ва ет:
"Не хо тят?" Мнусь... "Не ве рят? Бо ят ся? Мож но и
без за пи си". Го во рю: "Нет, не зна ют..." — "Мо ли -
тесь, и я бу ду".

Че рез две не де ли ок рес ти ли Ва ле рия и де тей —
пос ле уди ви тель но го сте че ния обс то я тельств. (Го во -
рю сы ну: "Зна ешь, ка кой страх у ме ня са мый боль -
шой сей час? Чтоб ник то из вас не умер нек ре ще -
ным". — Это, зная о веч ной жиз ни.) А вско ре ок рес -
ти ли и Се рё жу.

По то му в Ильин скую цер ковь при хо жу со сле за -
ми ти хой ра дос ти. Де тям не по нять, как я по ни маю
сей час по же ла ние хрис ти ан ской кон чи ны. Всю
жизнь луч шей счи та ла мгно вен ную смерть. Пом ни -
те, же лаю "я те бе, то ва рищ мой, ес ли смер ти — то
мгно вен ной, ес ли ра ны — не боль шой"? Гад... и кре -
ма то рии — его вы дум ка изу вер ски= и зощ рен ная.
Знаю че ло ве ка, ко то ро му мать во сне яв ля ет ся и го -
во рит: "За чем ты сжег ме ня?" Это ад на Зем ле.

Хо чу так, чтоб еще да же к пос те ли уми ра ю щей
приг ла си ли о. Ев ге ния... По че му это го по жи ло го,
не са мо го рес пек та бель но го свя щен ни ка? Он са мый
близ кий... Его "здо ро вень кі будь те" для ме ня очень
до ро ги: он сы на Се рё жу крес тил, он квар ти ры ос вя -
щал, он же дал со вет в са мом сок ро вен ном, с ним же
мо гу обо всём по со ве то вать ся. Мне да же при ят но,
ког да он ок ри ком мо жет поп ра вить не вер но про из -
не сен ное чте цом сло во или не вер но про пе тую но -
ту... Про си ла, чтоб стать его ду хов ной до че рью.
Ска зал: "Нет, вам ну жен иной ду хов ник". И всё= та -
ки, я ему очень бла го дар на... Мой пер вый Нас тав -
ник, спа си бо Вам.

"Свя ти те лю, от че Ни ко лае, мо ли Бо га о нас," —
по ёт хор. Бо же ми лос ти вый! Как пе ре дать ти хую все -
на пол ня ю щую ра дость Бла го да ти Бо жи ей пос ле св.
При час тия!
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"Ра зум ни кий же ни гор ний, ни доль ний пос тиг ну -
ти мо жет, ка ко нев мес ти мый не бом и не бом не бе си
вме ща е ши ся весь в мя...

И се ны не ти ши на во мне ве лия, се ны не мир Твой
во мне, вся кий ум пре вос хо дя щий. Тем же ду шею уми -
рен ною Те бе вос пе ваю: Ал ли лу иа...

Ии су се, Учи те лю бла гий, бла го да рю Тя, яко тай -
на ми Тво и ми Пре чис ты ми учи ши мя ны не: сми ре -
нию, кро тос ти, люб ви, сос тра да нию...

Ии су се, про ро ка ми из да ле че пред ви ден ный, бла го -
да рю Тя, яко зре ти Тя близ спо до бил мя в Свя тых
Тай нах Тво их.

Ии су се, свя ти те ля ми и ие ре я ми на Ал та рях свя -
тых в жер тве бес кров ной прис но но си мый, бла го да рю
Тя, яко ме не са мо го Ал та рем Тво им стран но леп но
ны не со де ял еси...

Ии су се, Хле бе жи вый, Хле бе Не бес ный, Хле бе
Слад чай ший, бла го да рю Тя за Тай ны Свя тые Твои.

Про по ве дую, Гос по ди, Твою Бла го дать, ис по ве дую
ми лость, не таю бла го де я ний, их же обиль но ны не из -
ли ял еси на мя в Свя тых Тво их Тай нах, пою и во пию
Те бе: Ал ли лу иа.

Хо щу аз, Гос по ди, в Свя тых Тай нах Тво их Те бя
ощу тив ши, ни ко ли же уже от Те бе от лу ча ти ся, всег -
да То бою нас лаж да ти ся, всег да в Те бе пре бы ва ти,
всег да Те бе вос пе ва ти: Ал ли лу иа.

Стран но, ны не, Хрис те, по гла го лу Тво е му, Ты во
мне пре бы ва е ши и аз пре бы ваю в Те бе.

О, Гос по ди, мой Гос по ди, что есмь аз, яко та ко пом -
ни ши мя? Что есмь аз, та ко по се ща е ши мя? Ии су се,
ис пол ня ю щих во лю Твою срод ни ка ми Тво и ми име но -
ва вый, бла го да рю Тя, яко ме не, при я ти ем Тайн Тво их
сок ро вен ным, со те лес ным Те бе ны не со де лал еси.

Ии су се, с Мо и се ем и Или ею бе се до ва вый, бла го да -
рю Тя, яко со мною, не дос той ным слад це и прес лад це
ны не бе се ду е ши.

Ии су се, пра вед ныя Твоя прос ве ща яй, яко сол нце,
бла го да рю Тя, яко ме не прос ве тил еси ны не к зре нию
все го убо жес тва и нич то жес тва мо е го, пред ве ли чес -
твом неп рес туп ныя сла вы Тво ея.

Ии су се, Хле бе Жи вый, Хле бе Не бес ный, Хле бе
Слад чай ший, бла го да рю Тя за Тай ны Свя тыя Твоя"

Эти вы дер жки из Ака фис та ПО ПРИ ЧА ЩЕ НИИ
СВЯ ТЫХ ТАЙН пол нос тью от ве ча ют мо е му чувс тву
бла го да ре ния Гос по ду Бо гу за этот, ни с чем не срав -
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ни мый дар — дар Бо го об ще ния. По чувс тво ва ла не
сра зу.

Стран но? Не по нят но? Вас шо ки ру ют сло ва о че ло -
ве чес ком нич то жес тве? Вы пре тен ду е те на пол ное по -
ни ма ние и зна ние, на пол ную пра во ту? При во жу 2
при ме ра.

Из вес тный сю жет в ли те ра ту ре и жи во пи си: "Ви -
де ние Бла жен но го Ав гус ти на". (Бла жен ный Ав гус -
тин, род. 13.12.354 г., ск. 28.08.430.)

На бе ре ге влаж ном свя той Ав гус тин, 
По ник нув к зем ле го ло вою, 
В тя же лом раз ду мье пе чаль но си дел...
…И ви дит: скло нясь над пу чи ной мор скою,
Мла де нец си дит пред ним ми лый...
…Он крас ный об ло мок ко рал ла дер жал, 
при би тый к зем ле в не по го ду, 
И в во ду свой ма лый ко ралл опус кал, 
Вып лес ки вал на бе рег во ду.
Всё ду мою в не бе Свя ти тель ле тал
Всё труд свой ре бе нок пред ним про дол жал…
— Отец мой! Я мо ре хо чу пе ре лить 
На зем лю скор луп кой сво ею!
— Бе зум ный мла де нец! Не мо жет об нять 
Наш взор Сре ди зем но го мо ря, 
Не мо жет пу чи ны сво бод ной ско вать 
Люд ская бес силь ная во ля!...
— Отец мой! Я знаю, чем по лон те перь
Пыт ли вый твой дух, где тре вож ной
Ты но сишь ся мыс лью; но верь же мне, верь:
Сво ею скор луп кой нич тож ной
Я на бе рег мо ре ско рей пе ре лью,
Ско рее всю зем лю я им за топ лю,
Чем здесь, на зем ле, сре ди пад ших лю дей, 
Ты тай ну не бес раз га да ешь, 
Чем в Кни ге Не бес ной ты мыс лью сво ей
Хоть БУК ВУ ОД НУ про чи та ешь…
...Ис чез ло ви де нье; но, мни лось, зву чал
В вол нах ещё го лос тот стро гий...
…И ти хо скло нил ся по кор ный ста рик
Пред Выш не го во лей свя тою:
— Гос подь пре до мной — бес пре дель ность и век.
Пес чин ка, мгно ве нье пред Ним — че ло век.
Так мо гут ли то на ши ду ши вме щать,
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Че го не бе са не вме ща ют...
..Сми ре нье ж, сми ре нье! Не нам всё уз нать, 
Не нам бес пре дель ность из ме рить; 
Удел наш — не бес зас лу жить бла го дать, 
Наш жре бий — мо лить ся и ве рить!

И еще: Эн гельс, Ле нин и Ци ол ков ский пи са ли о
том, что че ло ве чес тво на хо дит ся в эмб ри о наль ном
сос то я нии, и вот мы, из за ро ды ша, да же не детс тва,
не юно шес тва сво е го раз ви тия пы та ем ся де лать вы во -
ды, стро ить ка те го ри чес кие умо зак лю че ния о Все -
лен ной и пр.

Из без дны Веч нос ти, из глу би ны тво ре ния
на жгу чие свои воп ро сы и сом не ния
ты, смер тный, тре бу ешь от ве та в тот же миг.
И се ту ешь, и пла чешь, 
и кля нёшь ты не бо в ис туп ле ньи. 
А не бо на те бя с улыб кою взи ра ет, слов но мать
взи ра ет на ди тя своё с улыб кой,
пос коль ку всё, все тай ны зна ет.
И зна ет так же, что те бе их ра но знать.

Бла жен ный Ав гус тин

Нам го во рят, что ве ра во Хрис та 
Се год ня пре зи ра ет ся в на ро де, 
Что это миф, ле ген да, тем но та '
И вся кое дру гое в этом ро де.
Ну что ж? Ког да та кая тем но та 
Лю дей от влас ти зла ос во бож да ет, 
И жизнь, в ко то рой ложь и пус то та 
Она глу бо ким смыс лом на пол ня ет,
И ес ли горь ких пья ниц и во ров 
Спо соб на сде лать чис ты ми, свя ты ми; 
Друг дру га не на ви дя щих вра гов 
Спо соб на сде лать бра тья ми род ны ми,
А лю дям, опус тив шим ся на дно, 
Да ёт она к вы со ко му стрем ле нье, 
Че го не мо жет сде лать ни од но 
Лю бое со вер шен ное уче нье,
То я пе ред та кою тем но той 
В бла го го ве ньи го ло ву скло няю. 
И пе ред Ва ми — всей сво ей ду шой 
Её от сер дца СВЕ ТОМ на зы ваю.
Не бес ный Свет Уче ния Хрис та 
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Ме ня пле нил сво ею Кра со тою: 
В нём Ис ти на, Ве ли чье, Чис то та —
Я пе ред Ним скло ня юсь всей ду шою.
В Нём я наш ла вы со кий Иде ал, 
И где б ни шла моя тро па зем ная, 
Но то, что Бог мне в жиз ни да ро вал, 
На все бо гатс тва я не про ме няю.

На деж да П.Г.

Пос лед ний све тиль ник на Ру си. 
Ио анн Крон штад ский

(для ищу щей Бо га ин тел ли ген ции)

Ког да ус лы шу доб рое сло во об Ио ан не Крон штадт -
ском или хо тя бы отк ры тую по ле ми ку на эту те му, по -
ве рю в "глас ность=87" или пусть да же "глас -
ность=90", ес ли до жи вем.

Ни же при во жу вы дер жки из кни ги, где поч ти в
каж дой фра зе — ин фор ма ция для раз мыш ле ния, а
ос таль ное — сплош ное ру ко водс тво к дейс твию.

- Иван Ильич Сер ге ев ро дил ся в 500 вер стах от Бе -
ло го мо ря, на бе ре гу р. Пи не га. "До мой на ка ни ку лы:
идешь сот ни вёрст пеш ком." Са по ги в ру ках.

- Сер дце чис тое ви дит Бо га.
- В шесть лет ви дит на я ву ан ге лов и сво е го Ан ге ла

Хра ни те ля, ко то рый дан в соб лю де ние, ох ра не ние и
спа се ние от вся кой опас нос ти.

- Мо лил ся о том, что бы Бог дал свет ра зу ма.
- Ци це рон: "На у ки сос тав ля ют уте ше ние и счас тье

во всех сос то я ни ях и воз рас тах".
- Си ла и центр хрис ти анс тва — сми ре ние, всеп ро -

ще ние, лю бовь все по беж да ю щая к Бо гу и тор жес тву
Его прав ды.

- Ар хан гельск, се ми на рия. С 1849 г. — ака де мия.
- Во сне уви дел се бя в не из вес тном со бо ре в Крон -

штад те.
- Ви дел, что ди ка ри Пе тер бур га зна ют Хрис та не

бо лее, чем ди ка ри ка кой= ни будь Па та го нии.
- Он ви дел и на чи на ю ще е ся сре ди куль тур ных

клас сов ис ка ние Бо га. Ви дел, как по те ряв ший Бо га
куль тур ный че ло век бе гал в по ис ках...

- 12 де каб ря 1855 г. о. Ио анн был ру ко по ло жен в
свя щен ни ки. Ког да он впер вые сту пил в Крон штад -
ский со бор, то ос та но вил ся на по ро ге поч ти в ужа се.
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"Я, — рас ска зы вал он пос ле, — уви дел обс та нов ку,
дав но мне зна ко мую. Это бы ла внут рен ность то го са -
мо го хра ма, ко то рый я ви дел во сне 15 лет на зад, с
этим, вновь сде лан ным ико нос та сом, ко то рый... ос та -
вил в ду ше ра дость не зем ную... Это бы ло мне зна ме -
ние от Бо га".

- "Что за ли цо свя щен ник? Пос то ян но у не го речь
с Бо гом и пос то ян но от ве ча ет на его речь Гос подь...
Что ни тре ба, что ни мо лит ва — то речь с Гос по дом,
что ни тре ба, что ни мо лит ва, то от вет на неё Гос по да.
Свя щен ник — ан гел, не че ло век; всё жи тей ское он
дол жен ос та вить да ле ко за со бою.

- "Поз най се бя. Сле ди за сво им сер дцем — что
пре пятс тву ет к со е ди не нию его со всеб ла жен ным
Бо гом."

- "Ког да мо лишь ся Бо гу, во об ра зи жи во, Ко му ты
мо лишь ся."

- Трез вая бе се да с Бо гом.
- Де мо ны обс ту па ли отов сю ду.
- Го ра — свя тые ми ры, строй но вра ща ю щи е ся в

не о бъят ных для ума прос транс твах. Дол — твоя Зем -
ля, не о бъят ная для че ло ве ка ни с ка кой зем ной воз -
вы шен нос ти, на ко то рую Тво рец зрит с прес то ла Сла -
вы Сво ей, как на пы лин ку, вра ща ю щу ю ся в без гра -
нич ном прос транс тве. Ан ге лы обоз ре ва ют её ра зом,
как ма лый шар, ко то рый вра ща ет ся то око ло се бя, то
око ло боль шо го све ти ла, не бес но го, на зы ва е мо го на
Зем ле Сол нцем.

- Чтить и лю бить в каж дом че ло ве ке (Бо га) об раз
Бо жий. Злые лю ди — боль ные лю ди.

- Раб Бо жий дол жен быть твер до убеж дён, что
толь ко он что= ли бо по мыс лит и ска жет, это и сде ла -
ет ся.

- Хоть за не от ступ ность даст мне Вла ды ка про си -
мое.

- Де ти — ос тат ки пер во род но го рая, как лан ды ши
в при ро де.

- Анд ре ев ский храм в Крон штад те вме щал бо лее
7000 че ло век.

Нич то не отв ле чет его мыс ли в сто ро ну в это вре мя.
Он как бы пе ре жи ва ет всё, что чи та ет... Как сос ре до -
то чен, соб ран во вре мя бо гос лу же ния о. Ио анн, труд -
но пе ре дать... Он тре бу ет от Бо га ис пол не ния просьб
этих нес час тных с влас тью свя щен ни ка, пос тав лен -
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но го Хрис том; он хва та ет ся за край ри зы Гос под ней,
тре буя ми лос ти ду шам, вве рен ным ему от Гос по да...
Он обер ты ва ет ся к на ро ду и го во рит гром ко: "При ми -
те, яди те, сие есть Те ло Мое; пий те от Нея вси", — с
глу бо кою ве рою вос кли ца ет о. Ио анн. Не раз при ка -
са ет ся пер стом к Ча ше, как бы да же с си лой уда ря ет
по ней. Сно ва под чер кну ты сло ва: "За вы и за мно гия
из ли ва е мые". Тре пет про бе га ет по все му су щес тву, и
этот тре пет от ра жа ет ся в его го ло се: за нас про ли та
Кровь, за вас, за тех са мых, что сто и те здесь в дан ную
ми ну ту, а не за тех толь ко, что сто я ли у крес та... Ты
за был и от верг Бо га, и за те бя про ли та эта свя тей шая
Кровь... А вы, чем вы пла ти те Ему?..

- Сам он го во рил нам, что он толь ко в св. Тай нах
по чер па ет си лы. И этим же ежед нев ным при час ти ем
он объяс нял лю бовь к не му на ро да.

- Как мож но ча ще прис ту пать к Свя то му При час -
тию.

- Не об хо ди мо обе ре гать се бя от ис ку ше ния, ибо
дья вол, как лев ры ка ю щий, бе га ет за на ми и ищет,
как бы пог ло тить.

- ...на ло жил на тол пу эпит ра хиль...
- "Сшиб ли с ног ба тюш ку и пош ли по ём, как по

му ра ве".
- Из Ба ку те лег рам ма: "По мо ли тесь за здо ро вье

му суль ма ни на".
- Осо бен но час то жа лу ет ся на не дос та ток ве ры и на

рав но ду шие к ре ли гии... Об исп рав ле нии про сят мо -
лить ся... Мать прок ля ла (из Ка лу ги). — "Я бе ру твою
клят ву на се бя, слы шишь? И я бу ду Гос по да про -
сить..."

- Друг дру га тя го ты но си те и жи ти ем слу жи те
ближ ним к со зи да нию.

- За хар Ник. из Во ро не жа ви дел сон: с ним бе се до -
вал ста ри чок, а поз же отец Ио анн две ми ну ты го во -
рил с ним. — "А об ос таль ном я уже го во рил те бе
рань ше, при пом ни!"

- На дей ся на ми лость БО ЖИЮ. Мо лись, толь ко
мо лись иск рен не, с пол ною ве рою. Гос подь ис це ля ет
вся кие не ду ги ду шев ные и те лес ные. Име ешь ли ты
та кую ве ру?

- "Де ти" — это сло во очень не нра вит ся ди а во лу —
ви нов ни ку не люб ви, зло бы, ли це ме рия. Ска зать иск -
рен не чу жим де тям "де ти" мож но толь ко Ду хом Свя -
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тым, ду хом ис ти ны и люб ви.
- Не опус кай те в вос кре се нье и дру гие праз дни ки

хо дить в храм Бо жий, ник то и нич то пусть не пре -
пятс тву ет вам в этом. В хра ме Бог осо бен но при ни ма -
ет на ши мо лит вы. Мо лит ва есть бе се да де тей с От -
цом Не бес ным.

- В ап ре ле 1893 г. был в Ки е ве. Встре ча ла тол па,
при е хал в 8 ча сов ве че ра, а с 4=х ут ра на чал при ем.
Мес то кре ще ния Ру си — пер вое клад би ще хрис ти ан -
ских му че ни ков. По пре да нию, Апос тол Анд рей Пер -
воз ван ный сто ял на этом са мом мес те, пред ре кая ве -
ли кую ис то ри чес кую судь бу Ки е ва. Тол пы лю дей сле -
до ва ли за о. Ио ан ном. Он мо лит вен но ра до вал ся, от -
ве чая на при ветс твия. Его ра дость вы те ка ла из соз на -
ния, что лю ди объе ди ня ют ся, и ре ли гия яв ля ет ся мо -
гу щес твен ной объе ди ня ю щей си лой че ло ве чес тва.

- Он — обык но вен ный че ло век лишь в сос то я нии
край не го утом ле ния или при при е ме пи щи, а ос таль -
ное вре мя — в сос то я нии по э ти чес ко го оду шев ле -
ния… Вся кий, кто да же пер вый раз ви дит его, ве рит и
упо ва ет.

- На вто рой день, 18 ап ре ля, вос кре се нье, на чал
Бо жес твен ную служ бу в Пок ров ском мо нас ты ре. Тол -
па со би ра лась с рас све та, до 10=15 ты сяч че ло век.

- На тре тий день по шел в Лав ру. Весь путь мыс лен -
но мо лил ся: "От цы свя тые! Ми ра от вер гши е ся и
Хрис та воз лю бив шие, Хрис тос Вос кре се!" — он об ра -
щал ся к угод ни кам пе чер ским, как к жи вым, и это
чувс тво бы ло у не го, по ка был в сте нах Лав ры. Ке лия
и цер ковь Ан то ния и Фе о до сия. "О муд ре цы, о фи ло -
со фы, мир уди вив шие". Ближ ние пе ще ры... Даль ние
пе ще ры — по га ле рее, а свер ху в ок нах — лю ди: "Бла -
гос ло ви, ба тюш ка!" По се тил Ми хай лов ский мо нас -
тырь, па мят ник св. Вла ди ми ра, стро я щий ся Вла ди -
мир ский со бор, Брат ский мо нас тырь на По до ле, Ле -
ва шов ский пан си о нат, жен ское Ду хов ное учи ли ще.

- На про во дах об раз цо вый по ря док (пуб ли ке бы ло
не из вес тно вре мя отъез да) — ча сы сто я ли. Ког да по -
ка зал ся о. Ио анн у вы хо да, все об на жи ли го ло вы,
про ся бла гос ло ве ния. Нас тро е ние — бла го го ве ния.- В
нас тав ле нии вы яс нил, что в неп ра вос лав ной цер кви
нет спа се ния; что от чуж де ние от неё не ос та ет ся без -
на ка зан ным; что про тив ле ние её пас ты рям не ми ну е -
мо вле чет за со бой веч ную по ги бель...

- В каж дом че ло ве ке Бо гом на саж де но ре ли ги оз -
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ное чувс тво, ко то рое по свойс тву сво е му дол жно вы -
ра жать ся во внеш ней фор ме, дол жно из ли вать ся так
или ина че на ру жу; о. Ио анн, бла го да ря Гос по ду, на -
де лен Бо жес твен ным ми ло сер ди ем, ко то рое вы ра жа -
ет ся в осо бен нос ти вы зы вать в на ро де это ре ли ги оз ное
чувс тво.

- 4 ию ля 1894 г. Сим бирск. При был в 12 ча сов но -
чи на па ро хо де. Под го рье на по ми на ло пас халь ную
ночь: на род в ра дос ти го тов был це ло вать ся с пер вым
встреч ным. Отец Ио анн бла гос ло вил на род и ушел в
ка ю ту. На род ос тал ся на ноч лег на бе ре гу. Ори ги -
наль но свя то бы ло это "все нощ ное" бде ние. Кто= то ти -
хонь ко за пел "Свя тый Бо же". Пе ли всю ночь ти хо= ти -
хо, точ но бо ясь ра зог нать оча ро ва ние мол ча ли вой но -
чи... Он ка зал ся явив шим ся из стра ны све та и прав -
ды, ми лос ти, люб ви и доб ра... он му че ник тре бо ва -
тель ной тол пы, тол пы, не зна ю щей ни снис хож де -
ния, ни по ща ды: в сво ем экс та зе и ув ле че нии, тол па
без жа лос тна и не на сыт на. Его рвут на час ти, ему не
да ют ни ми ну ты по коя. Ког да он спит, ког да он ест,
ког да, на ко нец, ос та ёт ся с са мим со бою? "По ло жить
ду шу свою за дру ги своя". Го во рят, что он по е хал от -
дох нуть. Да раз ве это от дых... Доб рое, да же ве се лое
нас тро е ние, ка кое оду хот во ря ет это крот кое ли цо...
Не да ром ведь ни ще та ду хов ная, т.е. нез ло бие, ми ро -
лю бие, заб ве ние сво ей лич нос ти и её вож де ле ний воз -
во дит ся в еван гель скую доб ро де тель, ка кой, без сом -
не ний, и об ла да ет отец Ио анн (Ил. Сер ге ев).

— Ес ли мо жешь с ве рою по мо лить ся, то мо лись и
на дей ся. Гос подь ус лы шит те бя и по мо жет.

— Ве рю, ба тюш ка, всем сер дцем ве рю. (Пос ле
окон ча ния мо лит вы Ю.И. отб ро сил кос ты ли и по шел
про во жать от ца Ио ан на).

Ба тюш ка сел, ска зал:
— Пос мот ри, ма туш ка (игу ме нье Та и сии), ви -

дишь, му ха бо рет ся с вет ром. Она хо чет ле теть, нап -
ря га ет си лен ки. Ви дишь, кры лыш ки на тя ги ва ет, как
па рус, а ве тер её так и гнет на зад, вишь, бо рет ся, а
всё= та ки бо рет ся, не ус ту па ет вет ру, ле тит по нем но гу.
Так враг бо рет ду шу, иду щую пу тем спа се ния, си лясь
низ ло жить её ВЕТ РОМ НЫ НЕШ НЕ ГО БЕЗ ВЕ РИЯ И
ПО РО КОВ, а Бла го да тию Бо жи ей ду ша не ос ла бе ва ет
и по беж да ет его. 
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Не в мно гог ла го ла нии мо лит ва и спа се ние. Чи тай с
соз на ни ем, с теп ло тою в сер дце... Я мо люсь Ему ду -
хом, мыс лен но пред стою Ему и со зер цаю Его пе ред со -
бою. Мысль о бли зос ти Его ко мне ни ког да не по ки да -
ет ме ня.

— А близ ким к се бе вы Его ощу ща е те?
— Да, род ная, весь ма близ ким. Он всег да со мною.

По сло ву Его "И ВСЕ ЛЮ СЯ В НИХ И НА ХОЖ ДУ".
На ши ведь — од ни не мо щи и гре хи, а спо соб ность к
слу же нию — от Бо га. Враг тя нет его в ги бель, а Ан -
гел и со весть удер жи ва ют его. Че ло век... дол жен не -
ос лаб но вни мать се бе, т.е. за ме чать все дви же ния
сво е го сер дца и ума. За ни ми силь но на зи ра ет враг...
и най дет... ми ну ту, не за ня тую вни ма ни ем са мо го до -
мо хо зя и на, тот час же втор га ет ся, на чи на ет хо зяй ни -
чать в его ду ше и мно го мо жет нав ре дить ей.

— Ве ли ка в Вас ве ра... по де ли тесь со мной.
— Бе ри, сколь ко хо чешь — сколь ко мо жешь по -

нес ти, — по лу шу тя. А се рьёз но: — Гос подь бо гат ми -
лос тию.

- Сла ва Бо гу, тво ря ще му див ныя и прес лав ныя де -
ла че рез близ ких и уго див ших (угож да ю щих) Ему
лю дей.

- Борь ба с по мыс ла ми и ис ку ше ни я ми от пло ти и
ми ра и ди а во ла бы ва е мы ми, осо бен но от ди а во ла, это -
го ис кон но го вра га спа се ния на ше го...

- Отец Ио анн соз да ёт в Крон штад те це лую сис те му
бла гот во ри тель ных уч реж де ний, ко то рые скон цен -
три ро ва лись око ло До ма Тру до лю бия.

- В "Крон штад ском вес тни ке" — Воз зва ние: "Во имя
хрис ти анс тва, че ло ве ко лю бия и гу ман нос ти... Вно шу
еже год но в кас су об щес тва 70 руб лей, чтоб не по да вать
на ули цах и у цер кви. Кто еще? Уже ли му ра вьям и пче -
лам да дим пре и му щес тво пе ред со бой?.. А ес ли бы кто,
бу ду чи здо ров, не хо тел ра бо тать, то го из го ро да до лой.
Крон штадт — не рас сад ник ту не яд цев! Раз ве не доб рое,
не гу ман ное де ло — спа сать лю дей от ле нос ти, от праз -
днос ти, от пьянс тва, апа тии, ту не ядс тва?" 

- Как и Ио анн Зла то уст, по сы лал мис си о не ров, ви -
дя ги бель хрис ти ан ско го де ла и тор жес тва язы чес тва.
День ги да вал он, сам нуж да ясь.

Но он был влас тен. Его власть — оба я ние лич нос -
ти, оре ол его пра вед нос ти.
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День ги шлет ему Русь... Ему до ве ря ют, уве ре ны в
том, что он луч ше рас по ря дит ся день га ми.

- Нет зла столь ве ли ко го и ги бель но го, нет вра га
силь ней ше го, как на род ное пьянс тво. Ко рень и при -
чи на зла кро ет ся в нас са мих.

- Ты не злой че ло век, хрис ти а нин не умер в те бе, но
враг по бе дил те бя, заб рал в ру ки и вот ку да при вёл.

- Де ти не зна ли "ОТ ЧЕ НАШ"…
- При го то вишь ся, при хо ди, я ис по ве дую те бя. Нет

ли вра гов у те бя? Не оби дел ли ко го? При пом ни и при -
ми рись рань ше, чем прис ту пать к Свя тым Тай нам.

- Гос подь ска зал: "Где двое или трое соб ра лись во
имя Мое, там Я пос ре ди их". Вот нас с то бою двое, и
Гос подь сре ди нас.

- Не до пус кай, преж де все го, мыс лей гре хов ных:
пос ле мыс лей при дут де ла ху дые, тог да уже труд нее бо -
роть ся. Ес ли по чувс тву ешь тя жесть борь бы и уви дишь,
что со злом те бе са мо му не спра вить ся — про си свя щен -
ни ка при об щить те бя Свя тых Тайн. Пра вос лав ная цер -
ковь ни ко му из сы нов сво их не от ка зы ва ла в Свя тых
Та инс твах, а Ли тур гия со вер ша ет ся ежед нев но.

- Чем боль ше раз да вал, тем боль ше при об ре тал,
т.е. по Пи са нию: ру ка да ю ще го не ос ку де ет.

- Отец Ио анн: "Бра тия, пьянс тво — дья воль ская
сеть, дья воль ская от ра ва, пьянс тво гу бит ду ши, а
вмес те с ду ша ми и те ла. Име нем Гос по да умо ляю вас,
брось те пьянс тво, осо бен но по вос крес ным и праз -
днич ным дням. Не рас тле вай те се бя пьянс твом, пом -
ни те, что ва ши те ла — не ру кот вор ные хра мы Св. Ду -
ха. Не упи вай тесь ви ном, в нем же блуд".

- В Анд ре ев ском со бо ре, пе ред пя ти ты сяч ной тол -
пой: "Кай тесь... Царс твие Хрис то во и Хрис тос — с на -
ми. Он при сутс тву ет не ви ди мо с ве ру ю щи ми и ви ди мо
— в ПРЕ ЧИС ТЫХ И ЖИ ВОТ ВО РЯ ЩИХ ТАЙ НАХ".

- Отец Ио анн мо жет ска зать, как Апос тол Па вел, что
те перь "не я уже жи ву, но жи вет во мне Хрис тос" не как
отв ле чен ное на ча ло, а как Жи вая Лич ность, как Бо го -
че ло век. Весь мир для не го рас пал ся на два ми ра: мир
Хрис та и мир ан тих рис та, мир доб ра и мир зла. Всё для
Бо га и в Бо ге, ни че го без Бо га и не для Бо га.

"Спа си тель с на ми не ви ди мо и всег да го тов спа сать
нас быс тро, по ве ре на шей и приз ва нию на ми Свя то го,
чуд но го и спа си тель но го Име ни..."
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"Гос подь так пос то ян но бли зок к нам, что бли же ок -
ру жа ю ще го нас кру гом воз ду ха, бли же одеж ды, бли -
же, на ко нец, са мо го на ше го те ла, Он в на шей ду ше."

- Доб ро де тель ный не воль но прив ле ка ет на се бя
взо ры всех. От че го? От то го, что бла го у ха ние не воль -
но зас тав ля ет ос та но вить на се бе вни ма ние и по ды -
шать им.

- Де ти пусть по ча ще вспо ми на ют о Сы не Бо жи ем,
ко то рый не зна ет дру гой во ли, кро ме во ли От ца. Пусть
и они на у чат ся во всём по ви но вать ся ро ди те лям.

- За бав ля ясь ка лей дос ко пом, че ло век по нял
жизнь, как дет скую иг ру. Мы за бав ля ем ся пи щей и
пи ти ем, ла ко мясь, вмес то то го, что бы упот реб лять
для под дер жа ния те лес ной жиз ни; мы за бав ля ем ся
одеж да ми вмес то то го, что бы пре дох ра нять от вред но -
го дейс твия сти хий; за бав ля ем ся жи ли ща ми вмес то
иметь при лич ный кров и не об хо ди мые ве щи; за бав -
ля ем ся сво и ми да ро ва ни я ми, умом... вмес то то го,
что бы упот ре бить на слу же ние Бо гу, на поз на ние, на
мо лит ву про ше ния, бла го да ре ния и ока за ние вза им -
ной люб ви и поч те ния. Мы за бав ля ем ся сво и ми поз -
на ни я ми о мир ской су е те и гу бим на при об ре те ние их
дра го цен ное вре мя!!!

Из кни ги Ио ан на Крон штад ско го 
"ЖИЗНЬ ЧЕ ЛО ВЕ КА В БО ГЕ"
Что та кое ЖИЗНЬ В БО ГЕ? Это ве ра... Ве ра при об -

ре та ет ся тру дом. У ле ни вых и бес печ ных хрис ти ан -
ской ве ры нет.

Что та кое мо лит ва? Это воз вы ше ние ума и сер дца
к Бо гу, со зер ца ние Бо га... бод рость и му жес тво во
всех скор бях и ис ку ше ни ях жиз ни... ус пех в де лах,
рав но ан гель ское дос то инс тво, ут вер жде ние ве ры, на -
деж ды, люб ви... Гос подь так бли зок к каж до му, осо -
бен но свя то жи ву ще му хрис ти а ни ну, что сер дце его
и те ло его есть Храм Ду ха Свя то го. Ка кое удобс тво
для мо лит вы на каж дом мес те!!! На мо лит ве сли -
вай ся в один дух с ду хом про из но си мой мо лит вы...
Без са моп ри нуж де ния к доб ру — не спа сешь ся. Го во -
рят: "Нет охо ты — не мо лись". Лу ка во мудр ство ва -
ние плот ское. Учи тесь мо лить ся, при нуж дай те се бя
мо лить ся. Сна ча ла бу дет труд но, а по том — лег че. Но
сна ча ла всег да нуж но при нуж дать се бя.
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Для че го нуж на про дол жи тель ная мо лит ва? Чтоб
ра зог реть на ши хлад ные, в про дол жи тель ной су е те
за ка лен ные сер дца.

- С кем ты бе се ду ешь, ду ша моя? Ум и сер дце прос -
вет ля ет ся и (он) весь ожи вот во рял ся... Ес ли, ду ша
моя, ты не сме ешь неб реж но го во рить с людь ми, ко то -
рые вы ше те бя, чтоб не ос кор бить их, то как сме ешь
вя ло и неб реж но раз гла гольс тво вать с Гос по дом?

Не об ра щай вни ма ния на са та нин ский мрак. Про го -
няй его от сер дца зна ме ни ем жи вот во ря ще го крес та.

Мо лись всег да го ря щим сер дцем, а для это го ни -
ког да не объе дай ся и не упи вай ся. Пом ни, с Кем бе се -
ду ешь, Кто сви де тель мо лит вы.

В мо лит ве на доб но, чтоб сер дце иск рен но же ла ло
то го, че го про сит.

Не стя жав шись сер деч ной мо лит вы, на до мо -
лить ся нес пеш но, ожи дая со от ветс тву ю ще го от го -
лос ка в сер дце каж до го сло ва мо лит вы.

Ес ли же про дол жи тель ная мо лит ва не сов мес ти ма
с го ряч нос тью ду ха, луч ше сот во рить крат кую, но го -
ря чую мо лит ву.

На до всег да от все го сер дца выс ка зы вать Бо гу и
сла вос ло вие, и бла го да ре ние; всем сер дцем лю бить
Его и на де ять ся на Не го.

По че му Бог иног да не слы шит мо литв? По то му,
что в них нет ве ры.

МО ЛИТ ВА БЕЗ НА ДЕЖ ДЫ — ГРЕ ХОВ НАЯ
МОЛИТ ВА.

Мо ля щи е ся! Ма ло раз ве для вас ви деть бес си лие в
че ло ве ках, как вы хо ти те ви деть бес си лие в са мом
Боге, тай но по мыш ля е те, что Бог не ис пол нит ва ше го
про ше ния? Как вы счи та е те, что= ли бо труд но для
Бога? Всё для Не го воз мож но и лег ко. И так, мо лясь,
будь те уве ре ны твер до, что для Гос по да всё лег ко, что
Он мо жет всё в мгно ве ние сде лать. Ва шей собс твен -
ной не мо щи... не при пи сы вай те Бо гу.

На до пом нить, кто го во рит и что го во рит, осо бен но
во вре мя чте ния мо лит вы Гос под ней "От че наш"...
Сми ре ние раз ру ша ет все коз ни вра жии.

Мо лит ва ус по ка и ва ет те ло и ду шу... не толь ко
ду шу мо ля ще го ся, но и час то ду ши пред став ших ся
пра о тец, отец и бра тии на ших.
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Ес ли мо лить ся во об ще есть свет, отк ро ве ние, спа -
се ние, то мо лит ва бо гос лу жеб ная в хра ме бес ко неч но
бла го дат нее и пло дот вор нее.

По ис ти не ХРАМ ЕСТЬ ЗЕМ НОЕ НЕ БО, где Прес -
тол Бо жий, где страш ные Тай ны со вер ша ют ся, где
Ан ге лы слу жат с че ло ве ка ми, где неп рес тан ное сла -
вос ло вие Все дер жи те ля, там ис тин но НЕ БО И НЕ БО
НЕ БЕС.

В цер кви... к Бо гу приб ли жа ем ся, с Бо гом со е ди -
няем ся.

- Бо гос лу же ние всег да бод рит и жи вит ме ня.
Оно да ет мне си лы пе ре но сить всё, что я ни встре -
чаю на сво ем жиз нен ном пу ти.

- Взи раю на Крест и див люсь Тво ей люб ви ко мне и
к ми ру, по то му что Крест есть наг ляд ный от пе ча ток
Тво ей люб ви к нам.

- В хра ме нет ни че го свет лее, вы ше, ве ли чес твен -
нее, тор жес твен нее, жи вот вор нее Ли тур гии! Храм в
это осо бен ное вре мя бы ва ет зем ным не бом, свя щен -
нос лу жи те ли изоб ра жа ют Са мо го Ии су са Хрис та, Ан -
ге лов, Хе ру ви мов, Се ра фи мов и Апос то лов. Ли тур гия
— пос то ян но пов то ря ю ще е ся Тор жес тво Люб ви Бо -
жи ей к ро ду че ло ве чес ко му и все силь ное хо да тайс тво
о спа се нии все го ми ра и каж до го чле на в от дель нос ти.
Агн чий — брак цар ско го сы на, в ко то ром не вес та Сы -
на Бо жия — каж дая вер ная ду ша. Уне вес ти тель —
Дух Свя тый. С ка кою чис тою, уго то ван ною, воз вы -
шен ной ду шою не об хо ди мо при сутс тво вать при ли -
тур гии, что бы не ока зать ся в чис ле лю дей, ко то рые, не
имея оде я ния брач но го, а имея оск вер нен ную одеж ду
страс тей, свя за ны бы ли по ру кам и но гам и выб ро ше -
ны из брач но го чер то га во тьму кро меш ную. Иные сто -
ят неб ла го го вей но, без вся кой сос ре до то чен нос ти, без
вся кой под го тов ки до ма пос редс твом раз мыш ле ния и
воз дер жа ния... При го то вить ся и очис тить ся...

Ли тур гия — жер тва уми лос ти ви тель ная, бла го -
дарс твен ная, хва леб ная и про си тель ная. Ве ли кая Ли -
тур гия. На ней вспо ми на ет ся вся жизнь не ка ко го= ли -
бо ве ли ко го че ло ве ка, а Бо га воп ло тив ше го ся, пос тра -
дав ше го и умер ше го за нас, вос крес ша го и воз нес ша -
го ся и па ки гря ду ща го су ди ти ми ру все му!

Ли тур гия есть ве че ря, тра пе за люб ви Бо жи ей к
ро ду че ло ве чес ко му. Око ло Агн ца Бо жия все со би ра -
ют ся на дис ко се — жи вые и умер шие, свя тые и
греш ные.
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Ког да при ни ма ешь Жи вот во ря щие Тай ны, во об ра -
зи твер до в ви дах хле ба и ви на Са мо го Хрис та; сде лай
из них мыс лен ное над пи са ние Ии су са Хрис та и с этим
мыс лен ным над пи са ни ем умс твен но до глу би ны сер -
дца (а чувс твен ное есть преп ро во ди) и там мыс лен но
по ло жи Жи вот во ря ще го Бо га Гос тя. Ес ли так, с та -
кою ве рою при мешь Свя тые Тай ны, то уви дишь, что
про из ве дут в те бе Они: мир ду шев ных сил глу бо чай -
ший, лег ко те бе все му бу дет не о бык но вен но. "Ядый
Мою плоть и пи яй Мою кровь во Мне пре бы ва ет и Аз
в нем". Это ося за тель но, и опыт под твер жда ет это.
Преб ла жен, пре ис пол нен жиз ни тот че ло век, ко то -
рый с ве рою при ча ща ет ся Свя тых Тайн, с сер деч ным
рас ка я ни ем в гре хах. Ког да без ис тин но го рас ка я ния
в гре хах и с сом не ни ем прис ту па ешь к Свя той Ча ше,
тог да вхо дит в те бя са та на и пре бы ва ет в те бе, уби вая
твою ду шу, и это бы ва ет чрез вы чай но ощу ти тель но.

При ни мая Свя тые Тай ны, го во ри те про се бя: как
не сом нен но, что я вды хаю пос то ян но воз дух, так не -
сом нен но, что я те перь вмес те с воз ду хом при ни маю в
се бя Гос по да мо е го Ии су са Хрис та, ды ха ние мое, жи -
вот мой, ра до ва ние мое, спа се ние мое.

Бог смот рит не на мно жес тво слов, а на рас по ло же -
ние сер дца. Глав ное де ло — жи вая ве ра сер дца и теп -
ло та рас ка я ния в гре хах.

- Мно гие из бе га ют по се щать Храм Бо жий в вос -
кре се нье и праз днич ные дни — враг бе рет в праз дни -
ки Гос под ни об рок и ве ли кий — праз дность, уве се ле -
ния, рас путс тво... Ка кое уго дие пло ти! Ка кое усер -
дное слу же ние ди а во лу.

- Жи ви сер дцем, а не чре вом.
- В ми ре по хоть пло ти и по хоть очей, и гор дость

жи тей ская! Бес чис лен ные страс ти (са мо лю бие, зло ба,
за висть, не ве рие…) по ра бо ща ют ду шу че ло ве ка и пре -
пятс тву ют Гос по ду Бо гу вой ти в неё, оби тать в ней.

Свя тые угод ни ки день и ночь бы ва ли на стра же ду -
хов ной — неп рес тан но мо ли лись, пос ти лись, тру ди -
лись, ве дя со зер ца тель ную и де я тель ную жизнь. 

- Вра гов, на па да ю щих злоб но, ко вар но и силь но,
край не мно го.

- По мыс лы и вож де ле ния гре хов ные быс тры, как
мол ния па ля щая...

- Один по мысл неп ра вед ный есть мер зость Гос по ду. 
- Ду ша есть прос тое су щес тво, дух, и в мгно ве ние

ока скло ня ет ся или в сто ро ну прав ды, т.е. ста но вит ся
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по доб на Бо гу, или неп рав ды — ди а во лу.
- Че ло век греш ный льнёт ко все му зап ре щен но му.

Вся ким хра не ни ем блю ди твое сер дце... Смот ри —
враг бес плот ный, лу ка вый не спит: он свое де ло де ла -
ет в те бе неп рес тан но: ле нос тью, без де ли ем, чре во у го -
ди ем, пьянс твом, чте ни ем пус тых книг, блуд... ста ра -
ет ся ок ра ды вать ду шу са мы ми раз ны ми су е та ми и
пре лес тя ми. Бодр ствуй и не пре да вай ся дре мо те гре -
хов ной. Пом ни, что один Бог есть пред мет вож де ле -
ний на ше го сер дца... Стой на стра же... Возь ми те вра -
та кня зя ва ша — бу дем учить ся ис кусс тву — во е вать
с гре хом, с са мым лу ка вым и силь ным вра гом на шим.
Не на де ять ся на свою си лу и ра зум — на Си лу Бо жию
на де ять ся.

- Гос подь — за щит ник наш и по мощ ник наш, бли -
же к нам всег да, чем грех, чем ди а вол, хо тя и этот
всег да бли зок по при чи не уг нез де ния его в гла зах на -
ших дум, но его неп ре мен но на до выг нать из внут -
рен них гнезд и бить не щад но — в ка ком бы ви де ни
по я вил ся на силь ни чать в нас... Вни ма ю ще му неп рес -
тан но и име ю ще му в сер дце страх Бо жий он не при -
чи нит вре да, т.к. та ко го ох ра ня ет бла го дать Бо -
жия и свя той Ан гел' Хра ни тель — к та ко му лу ка -
вый не при кос нет ся...

- Про си в мо лит ве Все силь но го на вся кое вре мя и
на вся кий час, и Он по мо жет те бе.

Лю би вся ко го че ло ве ка, нес мот ря на его гре хо па де -
ния... Гре хи гре ха ми, а ос но ва в че ло ве ке од на — об раз
Бо жий.

- Щед ро воз наг раж да ют ся тру ды твои — будь
щедр к дру гим сам. Не по зас лу гам воз наг раж да ешь -
ся — не по зас лу гам и дру гим да вай, а ра ди их нуж ды.

А боль ше все го из бе гай зло бы на ближ них. На
ближ не го, на соб ра та оз лоб ля ешь ся, он та кой и ся -
кой... Что те бе до то го? Бо гу он сог ре ша ет, не те бе.
Бог его су дья, не ты, Бо гу он от ве тит за се бя, а не ты.
Ты се бя знай, сколь гре шен ты сам, ка кое брев но у те -
бя са мо го в гла зу, как тя же ло со сво и ми гре ха ми
справ лять ся и взять над ни ми верх… как ты хо чешь
се бе снис хож де ния дру гих в не мо щах. А брат та кой
же, как ты че ло век, имей к не му снис хож де ние, как к
греш но му че ло ве ку, во всем те бе по доб но му, столь же
не мощ но му, как ты, лю би его, как се бя... и как за се -
бя мо лишь ся, так мо лись и за соб ра та...
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Пусть да же ближ ний оби жа ет те бя — прос ти ему...
На оз лоб ля ю щих на нас... не дол жно вза им но оз лоб -
лять ся..., но жа леть их, мо лить ся... да роз же нет Гос -
подь мрак ду ши их и прос ве тит сер дца их све том Сво -
ей бла го да ти. Ес ли не на ви дишь, ты глуп, т.к. са мое
боль шое го не ние му чить се бя не на вис тью к вра гу.
Лю би вра га — и ты бу дешь пре мудр. И ес ли бы ты
знал, ка кое тор жес тво, ка кое бла женс тво лю бить вра -
га и де лать ему доб ро…

- Хрис ти а нин дол жен быть хо ло ден или го ряч, а не
"ни хо ло ден, ни го ряч". МУД РЫЙ СО ВЕТ: хо ти те уз -
нать се бя — ка ко вы вы нравс твен но, ка ко во ва ше сер -
дце — угод но или про тив но Бо гу — наб лю дай те за со -
бою, с ка ким ду хом вы встре ча е тесь с про ся щи ми вас
об одол же нии — с лю бо вью, усер ди ем, со чувс тви ем
или хо лод но и рав но душ но.

- Се мья — ма лень кая цер ковь. Здесь вос пи ты ва -
ют ся ча да ве ли кой Цер кви. По э то му се мья дол жна и
жить по за ко ну "об щес тва Хрис то ва".

- Со жи тие суп ру гов дол жно быть чис то и свя то,
как свят со юз Гос по да с Цер ко вью; дол жно быть ра -
зум но, лю бов но, мир но и не раз рыв но, ибо Сам Гос -
подь... со че та ет му жа и же ну в еди ну плоть для вза -
им ной по мо щи в те лес ных и ду хов ных нуж дах и ра ди
ум но же ния ро да че ло ве чес ко го.

- И муж, и же на всег да дол жны иметь ве ру и страх
Бо жий в сер дце: бла го ра зу мие, тер пе ние, упо ва ние;
тру ди тесь и мо ли тесь, ис пол няй те усер дно еже год но
хрис ти ан ский долг ис по ве ди и при об ще ния Свя тых
Хрис то вых Тайн. Кро ме бла го да ти очи ще ния гре хов
и ос вя ще ния... в них вы най де те бла го дать твер до го
еди но ду шия, ос вя ще ние в са мих чрес лах и во ут ро бе
бу ду ще го по ко ле ния, об нов ле ние ду хов ных и те лес -
ных сил, по мощь, уте ше ние и обод ре ние в тру дах,
жи тей ских обс то я тельс твах, ис це ле ние бо лез ней. Со -
жи тие му жа и же ны дол жно быть ра зум но.

- Суп ру ги — од на плоть. Ес ли они бу дут жить во
вза им ной люб ви, они низ ве дут на се бя и по томс тво
своё Бо жью бла го дать, и Бог все лит ся в вас, увен ча ет
все на чи на ния ва ши бла гос ло вен ным ус пе хом, ибо
где лю бовь — там Бог, а где Бог — там всё доб рое. С
лю бо вью вод во рит ся в дом их мир и спо койс твие: ибо
лю бовь дол го тер пит и всё пок ры ва ет и не до пус ка ет
че ло ве ка раз дра жать ся, сер дить ся, быть сво ен рав -
ным, оби жать сло вом или де лом. Со жи тие му жа и
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же ны дол жно быть не раз рыв но — до гро ба. Лю бовь
хрис ти ан ская... не на вре мя, она твер да и пос то ян на.

- Дом свя той Цер кви, на зы ва е мый СЕ МЬЯ, дол -
жен быть ма лым хра мом, ма лой цер ко вью, и по сво е -
му строю Сло во Бо жие дол жно неп ре рыв но раз да -
вать ся здесь. А сей час... чте ние свя щен ных книг у
мно гих счи та ет ся приз на ком отс та лос ти... Где те -
перь чте ние в до мах Бо го ду хо вен ной Псал ты ри? Где
чте ние Бо го ду хо вен ных псал мов, ко то рые бы ли лю -
би мым чте ни ем на ших пред ков, не прос тых толь ко,
но бо яр и са мих кня зей? Нет... По э то му= то нет во
мно гих ве ры и упо ва ния хрис ти ан ско го и люб ви к
Бо гу и ближ не му, а есть без ве рие, от ча я ние, апа тия,
не на висть, нет пла мен ной мо лит вы, нет чис то ты нра -
вов, нет ду ха сок ру ше ния о гре хах и уми ле ния, нет
прав ды, ми ра и ра дос ти в Ду хе Свя том, нет в се мье
цер кви.

До маш ние бе се ды в нас то я щее вре мя не ос вя ща ют -
ся свя ты ми раз го во ра ми. "Как мно го те ря ют лю ди в
до маш ней бе се де для ожив ле ния её че рез то, что не го -
во рят о Бо ге! Как оду шев лял ся, пло дил ся и раз но об -
ра зил ся бы их раз го вор! Сколь ко та кие раз го во ры
дос та ви ли бы на зи да ния, ус по ко и тель нос ти, ис тин -
ной сла дос ти, меж ду тем те перь, не го во ря о Бо ге в до -
маш них круж ках, а го во ря о су е те мир ской, ско ро ис -
то ща ют ся в раз го во ре, ску ча ют, а по том уби ва ют дра -
го цен ное вре мя в глу пых иг рах и тан цах".

- В прог рам му пра виль но го вос пи та ния вхо дят и
бе се ды с деть ми на ре ли ги оз ные те мы, на чи ная с 2=3
лет мож но вес ти с деть ми и обс то я тель ные бе се ды о
Бо ге — Твор це, ко то ро го мы дол жны лю бить и чтить,
ис пол няя Его во лю и ста ра ясь не де лать ни че го дур но -
го. Пусть ре бе нок по ни ма ет, что у его ро ди те лей есть
Отец на не бе, что они... де ти Ве ли ко го, Доб ро го, Все -
мо гу ще го От ца Не бес но го. Рас ска зы вать об Ии су се
Хрис те, Но вом и Вет хом За ве те — что дос туп но по ни -
ма нию ре бен ка, но важ но, ес ли ре бе нок ви дит мо ля -
щу ю ся мать, при сутс тву ет при бо гос лу же нии, дол -
жен под хо дить к При час тию...

- Ро ди те ли и вос пи та те ли! Ос те ре гай те де тей сво -
их с за бот ли вос тью от кап ри зов пе ред ва ми, ина че
де ти ско ро за бу дут це ну ва шей люб ви, за ра зят свое
сер дце зло бою... Кап риз — за ро дыш сер деч ной пор -
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чи, ржа сер дца, моль люб ви, се мя зло бы, мер зость
Гос по ду.

- Как про жить день по= Бо жье му? День ис тин но го
хрис ти а ни на дол жен на чи нать ся и окан чи вать ся мо -
лит вою. Всю ду и во всём хрис ти а нин дол жен ис кать
уро ков и на зи да ний. Встал с пос те ли, пе рек рес тись и
ска жи: "Во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха!" И еще:
"Гос по ди, спо до би в день сей без гре ха сох ра ни ти ся
нам и на у чи мя тво ри ти во лю Твою". Мо ешь ся: "Ок -
ро пи мя ис со пом, Гос по ди! И очи щу ся, омы е ши мя и
па че сне га убе лю ся!" На де ва ешь бе льё, ду май о чис то -
те сер дца: "Сер дце чис то со зиж ди во мне, Бо же!" Об -
но ву сшил: "Дух прав, Гос по ди, об но ви в ут ро бе мо -
ей", — т.е. весь день дол жны быть мыс ли о Бо ге — о
мо лит вен ной по мо щи, в мыс лен ной цер кви те ла мо е -
го. Так бу дет под дер жи вать ся и воз гре вать ся в сер дце
жи вая ве ра... Сре ди жи тей ской су е ты о. Ио анн со ве -
ту ет из бе гать пус тых раз го во ров и ре ко мен ду ет при -
об ре тать зна ко мых из сре ды лю дей се рьёз ных, от ко -
то рых мож но на у чить ся доб ро му и хо ро ше му.

- Гос ти — яз ва для бла го чес ти во го сер дца.
О. Ио анн — не враг доб рых раз вле че ний. Вы би рать

та кие, ко то рые мо гут нас тро ить на се рьёз ный тон...
Не го нит о. Ио анн и свет ско го об ра зо ва ния. Он — враг
толь ко то го, что де ла ет нас лег ко мыс лен ны ми, что гу -
бит чис то ту ду ши... Греш но хрис ти а ни ну, чи тая
свет ские со чи не ния, не чи тать бо го ду хо вен ных пи са -
ний (чи тай те Еван ге лие и Пи са ние Свя тых От цов).

- Спа са ет ся че ло век не толь ко че рез лич ную мо -
лит ву и по мощь Бо га — это про тес тант ство. А хрис ти -
ан ская ве ра о цер кви и спа се ние че рез еди не ние в цер -
кви; спа са ет цер ковь, еди не ние всех хрис ти ан меж ду
со бою и с сон ма ми свя тых оби та лищ на не бе сах...
Чувс тву ешь ли ты эту жи вую связь с не бом?.. Связь
цер кви зем ной с не бес ной, осо бен но во вре мя бо гос лу -
же ния...

Свя тые — это бо га тые дру зья на ши — и толь ко
при их по мо щи мо жем жить и спа сать ся мы, бед ные.
Итак, по мо ли тесь обо мне, свя тые Бо жьи че ло ве ки —
про ро ци, апос то лы, свя ти те ли, му че ни цы, пре по доб -
нии и все свя тые, да бу ду по до бен вам.

- Мы дол жна иметь са мую жи вую, ду хов ную связь
с не бо жи те ля ми...

Мы жи вем с ни ми вмес те — в од ном До му От ца Не -
бес но го, толь ко на раз ных по ло ви нах: мы — на зем -
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ной, они — на не бес ной. И для нас, и для них есть
средс тва про ни кать друг к дру гу: для нас — мо лит ва
ве ры и люб ви, для них — ду хов ная их при ро да, всег -
да го то вая к де я тель ной по мо щи, по люб ви, ко то рой
про ник ну ты их ду ши.

Как вни ма ют нам с не бес свя тые, ког да мы мо лим -
ся им? А как лу чи сол неч ные с не бес прек ло ня ют ся к
нам и всю ду, по всей зем ле све тят? Свя тые — то же в
ду хов ном ми ре, что лу чи сол неч ные в ми ре ве щес твен -
ном. Бог — веч ное, жи вот во ря щее сол нце, свя тые —
лу чи ум но го Сол нца. Свя тые ви дят весь ма яс но, ши ро -
ко и да ле ко, ви дят на ши ду хов ные нуж ды: ви дят и
слы шат всех при зы ва ю щих их от все го сер дца... Здесь
та инс твен ное зре ние! Опыт ный по ни ма ет, что го во -
рит ся, по э то му как лег ко иметь со об ще ние со свя ты -
ми! На доб но толь ко очис тить зре ние сер дца, уст ре -
мить его твер до к из вес тно му свя то му, про сить о нуж -
ном — и бу дет. А что Гос подь в от но ше нии зре ния? ОН
— весь зре ние, весь свет, весь зна ние. ОН на пол ня ет
всег да не бо и зем лю и на вся ком мес те всё зрит.

Все свя тые, хо тя кон чи ли зем ное поп ри ще, но жи вы.
Чрез жи вую ве ру, как че рез ка кой= ли бо те лег раф,

мы быс тро со об ща ем ся с Бо гом, с Ан ге ла ми и свя ты ми.
Лю без но прек ло ня ют ся на на шу мо лит ву (сер дце ве -

ру ю щее, сок ру шен ное и сми рен ное) и по да ют же ла е мое.
ДАЙ ВОЙ ТИ В СЛА ВУ ТВО Е ГО БУ ДУ ЩЕ ГО

ЦАРС ТВИЯ!
Гос по ди! Имя Те бе — Лю бовь. Не от вер гни ме ня,

заб луж да ю ще го ся че ло ве ка!
Имя Те бе — Си ла. Под кре пи ме ня, из не мо га ю ще го

и па да ю ще го. 
Имя Те бе — Свет. Прос ве ти ду шу мою, ом ра чен -

ную жи тей ски ми страс тя ми.
Имя Те бе — Мир. Уми ри мя ту щу ю ся ду шу мою.
Имя Те бе — Ми лость. Не пе рес та вай ми ло вать

меня!

Пос лес ло вие ав то ра:
— ес ли Вы уве ри лись, что нас учи ли в заб луж де -

нии, что че ло век из эмб ри о наль но го сос то я ния сра зу
вып рыг нул в ца ри Все лен ной и стал пре вы ше все го
(сей час во мно гих от рас лях вскры ва ет ся оши боч ность
оп ро мет чи вых ре ше ний, лож ных суж де ний и ду тых
ав то ри те тов); 
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— ес ли Вы уве ри лись, что есть СИ ЛЫ СВЕТ ЛЫЕ,
ко то рые при дут на сроч ную по мощь при ва шем же ла -
нии быть чи ще и доб рее, и есть си лы зла, ко то рые
оби та ют тут же, ря дом с на ми на Зем ле, си лы, от ко -
то рых Вы хо ти те иметь за щи ту, —  

то эти вы дер жки из кни ги свя щен ни ка, ПОС ЛЕД -
НЕ ГО СВЕ ТИЛЬ НИ КА НА РУ СИ, ве ли ко го Ио ан на
Крон штад ско го нас та вят Вас, прос ве тят и вра зу мят...

Вчи тай тесь и вду май тесь.
Стра у си ная по ли ти ка "глас нос ти" даст поль зы ма -

ло, по ка не бу дет об на ро до ва на са ма суть заб луж де -
ний. А приз нать их — рав но силь но то му, что на= нет
свес ти идею со ци а лиз ма? Нет! На до знать, что и фа -
шист ская Гер ма ния бы ла со ци а лис ти чес ким го су -
дарс твом, т.е. ле вое от ли чить от пра во го... А прав ле -
ние бю рок ра тии пред по ла га ли и опи сы ва ли Мор,
Кам па нел ла, Мо рел ли, Еф ре мов и др. Сей час раз да -
ют ся го ло са, по че му, мол, со ци а лис ти чес кое го су -
дарс тво дол жно быть обя за тель но ате ис ти чес ким? —
за бы вая или не зная, что в на шей стра не пред по ла га -
лось зак рыть пос лед нюю цер ковь в 1936 го ду, по то му
с 1932 г. бы ла объяв ле на "без бож ная пя ти лет ка".

И ра зоб рать ся в этом мож но лишь, ес ли ос ме лить -
ся чер ное наз вать чер ным, а СВЕТ ЛОЕ — СВЕТ ЛЫМ
и не об хо ди мым для жиз ни.

Как мно го не вме ща ет ся в рам ки при выч но го
мыш ле ния. Как объять не о бъят ное: мы нор маль но
вос при ни ма ем, да же лю бим, це ним гре чес кие ми фы с
ис то ри я ми Зев сов и Апол ло нов и пр. Но с удив ле ни ем
чи та ем, что Шли ман и Вир хов обоз ре ва ли Олимп и
сто я ли воз ле пли ты — брач но го ло жа Зев са и Ге ры (?!)
Ре аль ность? Миф? Ко неч но. Вос при ни май те и эту
ИС ТО РИЮ ТВО РЕ НИЯ МИ РА как миф. А, мо жет
быть, бо ги Олим па бы ли, жи ли и вли я ли, и от ми ра -
ли, как вре мен ное яв ле ние, как чье= то отс туп ле ние?

Ис то рия Тво ре ния ми ра

Вся ис то рия че ло ве чес тва — есть ис то рия борь бы
СВЕ ТА С ТЬМОЙ. И всё че ло ве чес тво в це лом, и каж -
дый че ло век в от дель нос ти втя ну ты в этот кон фликт,
в эту борь бу доб ра и зла, соз на тель но или не соз на -
тель но, ве рят они это му или не ве рят.
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ВЕ ЛИ КИЙ НРАВС ТВЕН НЫЙ ЗА КОН БО ЖИЙ
есть единс твен ное ме ри ло, единс твен ный оп ре де ли -
тель доб ра и зла.

Ана ло гич но ма те ри аль но му единс тву Все лен ной
су щес тву ет и нравс твен ное единс тво Все лен ной в её
ис то ри чес ком и ге ог ра фи чес ком по ло же нии, нор ми -
ру е мое этим Ве ли ким нравс твен ным за ко ном. Нев зи -
рая на про ти во борс тву ю щую си лу тьмы (без за ко ния),
прин ци пы Нравс твен но го За ко на раз ли ты в че ло ве -
чес тве: в его лич ной, се мей ной, об щес твен ной и го су -
дарс твен ной жиз ни.

В КО ДЕК САХ ВСЕХ СТРАН, в ос нов ных за ко нах
(Кон сти ту ци ях), ре гу ли ру ю щих жизнь лю дей, в
боль шом про цен тном от но ше нии со дер жат ся эле мен -
ты бо жес твен но го про ис хож де ния — эле мен ты Его
Ве ли ко го Нравс твен но го За ко на — Оп ре де ли те ля
выс шей нравс твен нос ти. Все эти эле мен ты нравс твен -
нос ти (мо ра ли) ис поль зу ют ся каж дым го су дарс твен -
ным за ко ном, прис ва и ва ют ся той или иной эпо хой, и
при этом прос лав ля ют ся те или иные лич нос ти, яко -
бы впер вые вос про из вед шие их. Но при срав не нии
этих эле мен тов нравс твен нос ти с Кни гой Книг — Биб -
ли ей — вид но их Бо жес твен ное про ис хож де ние, та -
кое же веч ное, как ве чен Сам Бог и Его ха рак тер, из
недр КО ТО РО ГО ИС ТЕ КА ЮТ ЭТИ ПО ТО КИ СВЕ ТА
И НРАВС ТВЕН НОС ТИ. 

Бог' О тец есть ис точ ник все го, Тво рец.
Бог' Сын есть ви ди мый Бог. Он — идей ный ру ко во -

ди тель в ис пол не нии во ли От ца в тво ре нии, уп рав ле -
нии и ис куп ле нии.

Дух Бо жий — прак ти чес кий ис пол ни тель во ли От -
ца и Сы на. "И Дух Бо жий но сил ся над во дою". Это
бы ло Его прак ти чес кое учас тие в твор чес тве, упо ря -
до чи вая и вла гая жизнь во всё жи ву щее. Сна ча ла
Свет, за тем По ря док. А ЗА ТЕМ ЖИЗНЬ — жизнь
нравс твен ная от пло дов Ду ха, со зи да ю ще го Царс тво
Ха рак те ра Бо жье го внут ри нас...

АН ГЕ ЛЫ — обс лу га Не ба Не бес. Это сот во рен ные
Бо гом су щес тва с при ро дой бо лее вы со кой, чем при -
ро да че ло ве ка... Сот во ре ны в оп ре де лен ном ко ли чес -
тве. Дви га ют ся в меж звез дном прос транс тве быс трее,
чем луч све та.

Ви ди мый и не ви ди мый ма те ри аль ный мир всей
не о бъят ной Все лен ной есть Тво ре ние Еди но го Бо га= -
От ца — Твор ца и Соз да те ля все го че рез Сы на Бо жия
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при не пос редс твен ном учас тии Ду ха Бо жия. А по э -
то му и су щес тву ет ма те ри аль ное единс тво всей Все -
лен ной, т.е. единс тво ма те рии в её эле мен тах и их
свойс твах в лю бом мес те во всей не о бъят ной Все лен -
ной (Ис. 45:12, Иов). Не ко то рые из пла нет мо гут
быть и не о би та е мы, как на ша Зем ля "в на ча ле". Все
они сот во ре ны рань ше на шей пла не ты. На ша Зем ля
са мая юная.

За ко ны при ро ды
Все звез дные сис те мы (га лак ти ки), звез ды, пла не -

ты не о бъят ной Все лен ной, как и жи вые су щес тва, на -
се ля ю щие их, от прос тей ших мик ро ор га низ мов и
кон чая слож ней шей при ро дой че ло ве ка и Ан ге ла, а
так же не ор га ни чес кая (не жи вая при ро да) в её раз но -
об раз ных про яв ле ни ях — всё под чи не но оп ре де лен -
ным за ко нам Бо га= От ца — Ве ли ко го Соз да те ля, За ко -
но да те ля и Уп ра ви те ля Все лен ной (Ис., Иов, Псал.,
Притч.). Эти за ко ны, на чи ная от За ко на ВСЕ МИР НО -
ГО ТЯ ГО ТЕ НИЯ, уп рав ля ю щие дви же ни ем пла нет,
сол неч ных сис тем и га лак тик, и кон чая за ко на ми,
уп рав ля ю щи ми мер твой ма те ри ей в свойс твах её эле -
мен тов, их сос та вов, сцеп ле ний, ато мов и мо ле кул —
всё это За ко ны При ро ды, всё слу жит еди ной це ли и
ис пол ня ет еди ную во лю Ве ли ко го За ко но да те ля и Уп -
ра ви те ля (Псал. 118:91).

За кон Бо жий (нравс твен ный). 
Кон сти ту ция Все лен ной — 10 за по ве дей
Пер вые 4 за по ве ди ре гу ли ру ют пра виль ные от но -

ше ния меж ду Твор цом и тво ре ни я ми, а ос таль ные 6
вы ра жа ют от но ше ния тво ре ний меж ду со бой.

О СЫ НЕ БО ЖИ ЕМ ска за но, что этот За кон в Его
сер дце, а Он, как Тво рец, сот во рил че ло ве ка по об ра -
зу и по до бию Сво е му и вло жил этот За кон в его мыс ли
и сер дце, что да ёт СЕ БЯ ЧУВС ТВО ВАТЬ ПОС РЕДС -
ТВОМ НА ШЕЙ СО ВЕС ТИ.

1. Я — Гос подь, Бог твой. Да не бу дет у те бя 
дру гих бо гов.

2. Не де лай се бе ку ми ра и ни ка ко го изоб ра же ния. 
Не пок ло няй ся им и не слу жи им.

3. Не про из но си име ни Гос по да, Бо га Тво е го, 
нап рас но.

4. Пом ни день суб бот ний, что бы свя тить его.
5. По чи тай от ца тво е го и ма терь твою.
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6. Не уби вай.
7. Не пре лю бо дейс твуй.
8. Не кра ди.
9. Не про из но си лож но го сви де тельс тва.
10. Не же лай до ма ближ не го тво е го; 

не же лай же ны ближ не го тво е го, — ни че го, 
что у ближ не го тво е го.

За кон Бо жий есть Кон сти ту ция Все лен ной. На ру -
ше ние Его вле чет за со бою смерть на ру ши те ля, как
на ка за ние, как пос ледс твия на ру ше ния. Та кие же
пос ледс твия бы ва ют и за на ру ше ние за ко нов при ро -
ды. Не на ка за ние прес туп ни ка, не ис пол не ние при го -
во ра ве дёт к ос лаб ле нию За ко на, по те ре его ав то ри те -
та и к его унич то же нию.

Сво бод ная во ля и сво бод ный ра зум
Все лю ди на шей пла не ты, Ан ге лы и жи те ли дру -

гих пла нет, как ра зум ные нравс твен ные су щес тва,
на де ле ны Бо гом при тво ре нии Сво бод ной Во лей и
Сво бод ным Ра зу мом — пра вом, спо соб нос тью и воз -
мож нос тью сво бод но го вы бо ра, пра вом из би рать од но
и от вер гать дру гое, будь это мыс ли или чувс тва, сло ва
или де ла. По сво ей Сво бод ной во ле все сот во рен ные
нравс твен ные су щес тва име ют пра во из би рать: слу -
жить Бо гу или не слу жить Ему, из би рать доб ро или
зло, жизнь или смерть, бла гос ло ве ние или прок ля -
тие; мозг че ло ве ка и Ан ге ла не нас тро ен, не зап рог -
рам ми ро ван толь ко на оп ре де лен ное мыш ле ние. По -
доб но ра ди оп ри ем ни ку, мозг мо жет вос при ни мать из
эфи ра все воз мож ные мыс ли.

Ес ли бы Бог ли шил СВОИ тво ре ния сво бод ной во -
ли и сво бод но го ра зу ма, Он не мог бы поль зо вать ся их
вза им нос тью. Че ло век не был бы по до бен Бо гу и не
мог бы усо вер шенс тво вать ся в об раз Его ха рак те ра,
как Бо га люб ви, ра дос ти и ми ра, ибо 9 ка честв Ха рак -
те ра Бо жия, вы ра жен ных в пло дах Ду ха (Гал.
5:22=23), ко то рые че ло век дол жен при об ре тать с по -
мо щью Свя то го Ду ха, да бы усо вер шенс тво вать ся в
Об раз Божий и со де лать ся при час тни ком Его Бо жес -
ко го Ес тес тва (Кор., Петр) мо гут быть раз ви ва е мы
толь ко на ос но ве Сво бод ной Во ли и Сво бод но го Ра зу -
ма. Та ко вы ус ло вия со е ди не ния Бо га с че ло ве ком.
ДРУ ГО ГО ПУТИ НЕТ!
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Но, с дру гой сто ро ны, на ли чие в нравс твен ных су -
щес твах Сво бод ной Во ли и Сво бод но го Ра зу ма соз да -
ва ло пред по сыл ки для воз мож нос ти на ру ше ния Во ли
Бо га, т.к. обус лов ли ва лась сво бо да вы бо ра, сво бо да
мыш ле ния и раз ви тия мыс ли в дейс твия. Это и бы ло
при чи ной на ча ла вос ста ния Ан ге лов на не бе, а за тем
и при чи ной гре хо па де ния лю дей на Зем ле.

Сот во ре ние Не ба и Зем ли
Ког да и сколь ко вре ме ни тво ри лись на ша Зем ля и

на ше Не бо — не из вес тно. Все мо гу щий Тво рец не за ви -
сим во вре ме ни и мо жет всё сот во рить вне зап но, по
сло ву Сво е му: "Он ска зал — и сде ла лось, Он по ве лел
— и яви лось", — а мо жет пре дос та вить ход пос те пен -
но го раз ви тия, на чи ная с ту ман нос тей до сгу щен но го
те ла, не при бе гая без не об хо ди мос ти к чу де сам вне -
зап ных дейс твий. По сви де тельс тву Биб лии, Зем ля
об ра зо ва на из "на чаль ных пы ли нок Все лен ной"
(Притч. 8:26). Биб лия не при бе га ет к стро го на уч ным
вы ра же ни ям, ибо её глав ная цель — ИЗ ЛО ЖЕ НИЕ
ПЛА НА СПА СЕ НИЯ, а не на уч ные вы во ды. В сов ре -
мен ных ка лен да рях "за ход Сол нца", "вос ход Сол нца"
— то же не на уч ные вы ра же ния.

Гре хо па де ние ан ге лов
Во всех на ме ре ни ях, пла нах и де лах От ца при ни -

мал учас тие лишь Сын Бо жий как Еди ный Со у час -
тник.

Гре хо па де ние Ан ге лов на ча лось с то го, что один из
выс ших хе ру ви мов, по име ни Лю ци фер, что зна чит
"Све то но сец", "Сын за ри", "Ден ни ца", по при чи не
на ли чия сво бод ной во ли и сво бо ды мыш ле ния до пус -
тил к се бе мысль гор дос ти, тщес ла вия и за вис ти к Сы -
ну Бо жию. О нем ска за но в Биб лии: "Ты пе чать со вер -
шенс тва, пол но та муд рос ти и ве нец кра со ты... Ты со -
вер шен был в пу тях тво их со дня сот во ре ния тво е го,
до ко ле не наш лось в те бе без за ко ния тво е го... От кра -
со ты тво ей воз гор ди лось сер дце твое, от тщес ла вия
тво е го ты по гу бил муд рость твою..." (Иез. 28:12=18).
В си лу его на чальс твен но го по ло же ния ему ка за лось,
что он нес пра вед ли во не приг ла ша ет ся к учас тию в
со ве те Бо гов — От ца и Сы на. О его та ких тай ных на -
ме ре ни ях Биб лия пи шет: "Как упал ты с не бес, сын
За ри! А го во рил в сер дце сво ем: "Взой ду на не бо, вы -
ше звезд Бо жи их воз не су прес тол Мой и ся ду на го ре
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в сон ме Бо гов, на краю се ве ра; взой ду на вы со ты об -
лач ные, бу ду по до бен Все выш не му" (Ис. 14:12=14).
Вот при чи на воз ник но ве ния зла. Здесь на ча ло и за ро -
дыш его. Сво бод ная во ля и мозг, отк ры тый для сво -
бод но го мыш ле ния, да ва ли воз мож ность для за рож -
де ния и раз ви тия все го: как доб ро го, так и зло го. Бог
не при час тен злу и его воз ник но ве нию. Зло по я ви лось
как ре зуль тат неп ра виль но го ис поль зо ва ния сво бод -
ной во ли и ра зу ма.

Мак си мум уси лий упот ре бил Бог при всем Сво ем
мо гу щес тве, что бы пов ли ять убеж де ни ем, а не на си -
ли ем на ра зум и сво бод ную во лю хе ру ви ма, что бы тот
отс тра нил от се бя мыс ли гор дос ти, тщес ла вия и за -
вис ти. Но т.к. Бо гом не бы ло при ме не но к не му на си -
лие, он про дол жал преж ний об раз сво их мыс лей.
МЫСЛЬ, дол го за дер жи ва е мая в моз гу, ПЕ РЕ ХО -
ДИТ В СЕР ДЦЕ — ор ган чувств — за тем, ук ре пив -
шись этим мощ ным дви га те лем жиз ни (притч. 4:23),
ПЕ РЕ ХО ДИТ В ДЕЙС ТВИЯ. Та ко вы За ко ны раз ви -
тия мыс ли.

По лу чив от каз за ни мать по ло же ние, рав ное по ло -
же нию Сы на Бо жия, он пре ис пол нил ся не на вис ти и
зло бы, ибо за висть всег да вле чет за со бой зло бу и не -
на висть. Это её род ные сёс тры. При ба ви лось энер гии
к дейс твию. "От из быт ка сер дца го во рят ус та". Хо те -
лось го во рить, жа ло вать ся, об ви нять Бо га в нес пра -
вед ли вос ти... име лось неп ре о до ли мое же ла ние дейс -
тво вать. Лю ци фер ис кал при чи ну для сво е го вос ста -
ния. Она наш лась. Зак лю ча лась в том, что тай на Ха -
рак те ра Бо га не бы ла пол нос тью изу че на ан ге ла ми и
ми ро жи те ля ми Все лен ной. Как муд рость Бо га, так и
Его Ха рак тер не пос ти жи мы и не ис сле ди мы. Поз нан -
ный и изу чен ный Бог пе рес тал бы быть Бо гом. Эти
тай ны дол жны бы ли отк ры вать ся, вос хи щая и ра дуя
Его тво ре ния. Для это го нуж ны бы ли тер пе ние и ува -
же ние к Твор цу.

Как опас но лег ко мыс лен но об ра щать ся с пло хи ми
мыс ля ми, ко то рые по я ви лись в моз гу! Как умес тны
со ве ты Хрис та в этом слу чае: "Ес ли око твоё соб лаз -
ня ет те бя, выр ви его и брось от се бя" (Матф. 5:29).
Мог ли Лю ци фер ска зать Ан ге лам, что он за ви ду ет
Сы ну Бо жье му, что он хо чет за ни мать по ло же ние,
рав ное Его по ло же нию, что он не до во лен от ка зом в
учас тии в со ве те Бо гов и проч.? 

Энер гия ис ка ла вы хо да, при ме не ния.
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Две сто ро ны ха рак те ра Бо жье го
Ког да Мо и сей по же лал знать имя Бо га От ца, т.е.

Его Ха рак тер (Исх. 33: 18=23), то Бог отк рыл ему Свое
Имя (Ха рак тер) в се ми сло вах: "Гос подь, Гос подь Бог
че ло ве ко лю би вый, ми ло сер дный, дол го тер пе ли вый,
мно го ми лос ти вый, про ща ю щий ви ну, прес туп ле ние
и грех, ис тин ный, но не ос тав ля ю щий без на ка за ния"
(Исх. 34:5=7). Из них пять слов от но сят ся к од ной сто -
ро не Ха рак те ра — люб ви и ми лос ти, а два сло ва — к
дру гой сто ро не — пра во су дию и спра вед ли вос ти.

Вот эта про ти во по лож ность двух сто рон Ха рак те ра
Бо га и бы ла не по нят на ан ге лам. Это бы ла тай на Бо га
От ца, вок руг се бя они ви де ли и ощу ща ли оби лие люб -
ви и ми лос ти, а с дру гой сто ро ны, их по у ча ли, что За -
ко ны Бо га неп ре лож ны, и что вся кое на ру ше ние их
вле чет за со бою смерть, унич то же ние, будь это на -
ру ше ние За ко на нравс твен но го или За ко на при ро ды.
Это бы ло не по нят но. Это бы ла проб ле ма, дол женс тву -
ю щая раз ре шить ся те че ни ем ве ков. Эту проб ле му ве -
ков раз ре ши ла Гол го фа.

В жер тве Сы на Бо жье го бы ло про де монс три ро ва но
пе ред ан ге ла ми, людь ми и всей Все лен ной, что Бог
есть спра вед ли вый, взыс ки ва ю щий по за ко ну пра во -
су дия, и в то же вре мя лю бя щий, ми лу ю щий и про -
ща ю щий.

Вот это не до по ни ма ние и соз да ло бла гоп ри ят ную
поч ву для Лю ци фе ра и его ду хов ной спе ку ля ции.

Иде о ло гия Лю ци фе ра
Что бы ло се тью, в ко то рую Лю ци фер пой мал так

мно го ан ге лов? Со всей сво ей ода рен нос тью он объяс -
нял ан ге лам, что Бог не мо жет быть од нов ре мен но
лю бя щим и пра во суд ным, ес ли Бог — Бог люб ви и
ми ло сер дия, то Он дол жен от ме нить Свой нравс твен -
ный За кон, т.к. он для выс ших су ществ не ну жен. А
ес ли Он не Бог люб ви, то и со вер шенс тво ва ние ха рак -
те ров нравс твен ных су ществ в по до бие Его Бо жес -
твен но го су щес тва люб ви не воз мож но, т.к. за соз на -
ни ем сле ду ет бы тие (жизнь).

Ес ли за кон бу дет от ме нен, то и он бу дет без на ка -
зан ным.

Еще до ка зы вал ан ге лам, что Бог в Сво ем са мо лю -
бии не до пус ка ет ан ге лов про ни кать в Его тай ны и
пла ны, т.е. ли ша ет их счас тья быть по доб ны ми Бо гу
в муд рос ти — знать всё. Эта мысль бы ла яс но вы ра -
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же на им и при ис ку ше нии Евы (и Ада ма) в Эде ме
(Быт. 3:1=6).

Раз рыв меж ду Све том и Жиз нью
Бог же лал, что бы две шко лы (ума и сер дца) бы ли

не раз рыв ные, од нов ре мен ные и па рал лель но иду -
щие. Бог не мо жет да вать отк ро ве ния све та (да ров
Ду ха) су щес твам, отс та ю щим или сов сем не стре мя -
щим ся к обо га ще нию жиз нью его ха рак те ра (пло -
дами Ду ха), ибо это соз да ет раз рыв и на ру ше ние бо -
жес твен ной гар мо нии (сог ла сия) све та и жиз ни.

Бог, тво ря умы ан ге лов и лю дей, вло жил в них
жаж ду к поз на нию. Но од нов ре мен но Бог вло жил в
сер дца и дру гую жаж ду — это Бо го ис ка ние, стрем ле -
ние ко все му Бо жес твен но му, ко все му чис то му, луч -
ше му, воз вы шен но му, т.е. нравс твен но му.

Но ра бо та ума по поз на нию Све та яв ля ет ся ве ду -
щей и да ет ся лег че, чем ра бо та сер дца по воп ло ще нию
в се бя жиз ни Бо жес ко го ес тес тва, что есть глав ней -
шее. Вот это и есть при чи на об ра зо ва ния раз ры ва
меж ду све том и жиз нью, что и соз да ло тра ге дию па -
де ния ан ге лов и лю дей. Та ко во и до ны не по ло же ние
че ло ве чес тва, кня зем ко то ро го яв ля ет ся он — "дух,
дейс тву ю щий ны не в сы нах про тив ле ния" (Еф. 2:2).

И ны не ум че ло ве ка прог рес си ру ет в поз на нии
тайн муд рос ти Твор ца в пос те пен ном ос во е нии за ко -
нов при ро ды. По то лок на у ки де ла ет ся всё вы ше и вы -
ше. Но как да ле ко че ло ве чес тво от бо жес твен ной
жиз ни Ха рак те ра Его ЕС ТЕС ТВА?

Че ло ве чес тво пог ру жа ет ся все ни же и ни же в
объя тия без нравс твен нос ти и смер ти. Раз рыв меж ду
све том и жиз нью об ра зо вал рас сто я ние, как Не бо от
Зем ли. Но этот раз рыв бо лее уди ви те лен, ког да он
наб лю да ет ся и в ре ли ги оз ном ми ре, ко то рым изу ча ет -
ся биб лей ская ис то рия и изу ча ет ся ЕВАН ГЕ ЛИЕ пла -
на спа се ния! Это яр кий ис то ри чес кий по ка за тель пос -
ледс твий раз ры ва меж ду све том и жиз нью, те о ри ей и
прак ти кой. С это го раз ры ва на ча лось па де ние ан ге -
лов. Этот раз рыв и до ны не куль ти ви ру ет ся са та ной
как од но из мощ ных средств борь бы про тив Бо га в
удер жа нии че ло ве чес тва в сво ей влас ти. ТЕМ БО ЛЕЕ
ОН ПЫ ТА ЕТ СЯ ПОВ ЛИ ЯТЬ НА УМЫ (мно гих) не -
ко то рых еще не о пыт ных душ в сре де цер кви (Втор.),
что бы тол кнуть, ко го мож но, на путь са мо во лия, а от -
сю да — заб луж де ния и по ги бе ли. Что бы не впасть в
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та кое заб луж де ние и по ги бель, на до быть очень бди -
тель ным и очень хо ро шо знать ис точ ни ки, ка на лы,
пу ти и за ко ны ис тин но го прог рес са в све те и жиз ни.

Че ло ве чес тво, на се ля ю щее на шу Зем лю, име ет пёс -
трый вид мно жес тва раз лич ных ре ли ги оз ных об ществ.
Все они по вин ны в этом раз ры ве меж ду све том и жиз -
нью, те о ри ей и прак ти кой. Это есть силь ней шее до ка за -
тельс тво их не ис тин нос ти, т.е. лож нос ти. Все они сто ят
на ле вой сто ро не, на сто ро не ха рак те ра Лю ци фе ра. (В
США на 1985 г. бы ло бо лее 2000 раз лич ных ре ли ги оз -
ных об ществ, а в Лон до не в ХVII ве ке их бы ло бо лее
7000. — "На у ка и ре ли гия",— все но ме ра. — Авт.) Ис -
тин ная Цер ковь Бо жия есть единс твен ное об щес тво,
иду щее по уз ко му пу ти, где этот раз рыв унич то жа ет ся.
"Здесь тер пе ние свя тых, соб лю да ю щих за по ве ди Бо жии
и ве ру в Ии су са" (Откр. 14:12). В этом её ис тин ность.

Лже и мен ное зна ние
Это стрем ле ние к све ту и зна нию и ув ле че ние зна -

ни ем вне пос лу ша ния Бо гу, сми ре ния и тер пе ния, в
раз ры ве с жиз нью Его Бо жес твен но го Ес тес тва, Его
ха рак те ра. Ув ле че ние им гу бит рев ну ю щие ду ши,
как по гу би ло и Еву, про тя нув шую ру ку к дре ву Поз -
на ния Доб ра и Зла че рез пе ри ла пос лу ша ния Бо гу.
Это же ввер гло в без дну тщес ла вия, гор дос ти и воз му -
ще ния треть ан ге лов.

Лож ная зак вас ка Лю ци фе ра. Две ос нов ные мыс ли
бы ли се ме нем воз му ще ния и вос ста ния на Не бе.

1. От ри ца ние За ко на Бо жия (без за ко ние), сом не -
ние в Его люб ви и спра вед ли вос ти. Это бы ло по ся га -
ние на со вер шенс тво ха рак те ра Бо га' От ца (Иез.
28:25).

2. Ув ле че ние лже и мен ным зна ни ем, же ла ние про -
ник нуть в тай ны выс ше го ра зу ма. Это есть по ся га ние
на Его муд рость (Иез. 28:2=8). Всез на ю щий Бог ви дел
раз ви тие со бы тий на Не бе. Вер ный прин ци пу сво бо ды
уп рав ле ния на ос но ве сво бод ной во ли и сво бод но го ра -
зу ма и не из мен ный в Сво ём Ха рак те ре (Иак. 1:17), Он
не пре пятс тво вал хо ду их. И толь ко ког да зак вас ка
этой идеи ох ва ти ла всех, и каж дый за нял свое оп ре де -
лен ное по ло же ние, Бог соз вал всех. Бы ло пред ло же но
раз де лить ся: кто за Бо га, Его за кон и прав ле ние —
нап ра во, а кто за Лю ци фе ра — на ле во. Од на треть все -
го чис ла ан ге лов отош ла на ле во. Они за вре мя дис кус -
сии соз ре ли в сво ем воз му ще нии.
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Вой на на Не бе
"И про и зош ла на Не бе вой на: Ми ха ил и ан ге лы

Его во е ва ли про тив дра ко на, и дра кон и ан ге лы его
во е ва ли про тив них, но не ус то я ли и не наш лось уже
для них мес та на Не бе. И низ вер жен был ве ли кий
дра кон, древ ний змий, на зы ва е мый ди а во лом и са та -
ною, оболь ща ю щий всю Все лен ную, низ вер жен на
Зем лю, и ан ге лы его низ вер же ны с ним" (Откр.
12:7=9). (См. "3а ру бе жом", № 28, 1985 г. — "Дра кон
— ве ли чай ший и гроз ный друг ки тай цев", а ра нее:
"Ки тай ские им пе ра то ры свою ро дос лов ную ве дут от
дра ко на". И у нас дра кон чи ки для де тей и взрос лых.
Кто ко му пок ло ня ет ся — ду май те! — Авт.)

Пос ле раз де ле ния ан гель ско го кон тин ген та на две
час ти, Бог пред ло жил про тив ной сто ро не ос во бо дить
Не бо Не бес и по ка зать луч шую фор му прав ле ния.
Бог не на ме ре вал ся унич то жить Лю ци фе ра и те перь,
ког да его воз му ще ние при ня ло ор га ни за ци он ные
фор мы. На до бы ло дать воз мож ность соз реть и вы я -
вить свой ха рак тер, что бы всем бы ло по нят но, и что -
бы все мог ли осу дить его окон ча тель но и еще раз ут -
вер дить ся в муд рос ти, люб ви и пра во су дии Бо га.

Лю ци фер в по ис ках тер ри то рии
Лю ци фер ка ял ся, про сил про ще ния, но он пе ре -

шел гра ни цу, где "грех не к смер ти" ста но вит ся "гре -
хом к смер ти", при ко то ром, в си лу ожес то че ния и
ог ру бе ния сер дца, иск рен нее по ка я ние не воз мож но,
оно мо жет иметь лишь ком мер чес кий, вы нуж ден -
ный ха рак тер. И вот вто рая при чи на от ка за в про ще -
нии бы ла та, что он сво и ми дейс тви я ми на ру шил За -
кон Бо жий и те перь на хо дил ся в под суд нос ти ему (2
Петр. 2:4). И тог да Лю ци фер дал пол ную во лю сво ей
зло бе. Он ре шил про дол жать свою де я тель ность борь -
бы про тив Бо га и Его За ко на. Но на до бы ло най ти
тер ри то рию.

Мно го бы ло ми ров (пла нет) во Все лен ной, но его
вы бор пал на на шу Зем лю как са мую юную, са мую
ма ло на се лен ную, что об лег ча ло для не го ов ла де ние
ею. При ме не ние на сильс твен но го втор же ния и ов ла -
де ние на си ли ем лю бой пла не той бы ло бес по лез но,
т.к. на по доб ные его дейс твия доб рые ан ге лы от ве ти -
ли бы та ки ми же дейс тви я ми си лы. Ос та вал ся один
путь — это ов ла деть ми ром "тех ни чес ки", т.е. на доб -
ро воль ных на ча лах, с сог ла сия её жи те лей.
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Адам и Ева в Эде ме
В меж ду ре чье Тиг ра и Евф ра та (в Ме со по та мии)

был по са жен Бо гом прек рас ный сад (рай). На ме ре ние
бы ло та ко во, что бы че ло ве чес тво, пло дясь и раз мно -
жа ясь, на пол ня ло всю Зем лю, од нов ре мен но рас са -
жи вая сад из Эде ма по всей Зем ле. И та ким об ра зом к
кон цу оп ре де лен но го вре ме ни зем ной шар прев ра тил -
ся бы в прек рас ный сад. За тем, по на пол не нии Зем ли
без греш ны ми и не у ми ра ю щи ми су щес тва ми, раз мно -
же ние прек ра ти лось бы и отош ло бы в об ласть прош -
ло го, а че ло ве чес тво, со вер шенс тву ясь в поз на нии
Муд рос ти и Ха рак те ра Бо жье го, пос те пен но, в си лу
За ко нов Све та, пре об ра жа ясь в Ес тес тво Его Бо жес -
тва, пе реш ло бы в выс шую при ро ду ан ге лов.

Та ков был пер во на чаль ный Бо жес твен ный план.
Но гре хо па де ни ем лю дей он был на ру шен. Втор -

глась смерть как пос ледс твие гре ха (без за ко ния), т.е.
на ру ше ния За ко на Бо жье го (Ио ан. 3=4), (Римл. 6:23).

7000=лет ний ка ран тин опус тил ся на на шу Зем лю.
Че ло ве чес тво раз мно жа ет ся, но, бу ду чи ли ше но дос -
ту па к Дре ву Жиз ни, из на ши ва ет ся и уми ра ет...

И на ши гром кие де я нья, 
Тру ды, за бо та, су е та 
Сколь знут в пу чи не ми роз да нья, 
Как не за мет ная меч та...
…Так Жиз ни счас тья приз рак лож ный 
Всег да кру жил те бя во мгле, 
И за бы вал ты, прах нич тож ный, 
Что ты — про хо жий на Зем ле!
Но есть еще и жизнь иная, 
Жизнь веч ная, без сче та лет! 
Те бя там участь ждет ка кая?
Об этом ду мал ты иль нет?
Лю ци фер знал, что Адам и Ева пре дуп реж де ны о

нем. По э то му явил ся не отк ры то, как пе ред ан ге ла -
ми, а во шёл в Змия. Это бы ло прек рас ное жи вот ное,
имев шее но ги и кры лья...

Адам и Ева сво им пос туп ком на ру ши ли За по ве ди
Нравс твен но го ЗА КО НА:

1 за по ведь: кто ко му по ко ря ет ся, тот то му и раб,
т.е. изб ра ли се бе дру го го Бо га.

5 за по ведь: не поч те ни ем и не пос лу ша ни ем сво е му
Не бес но му От цу.

6 за по ведь: не уби вай, т.к. внес ли в мир смерть.
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8 за по ведь: не кра ди. Взя ли то, что им не при над -
ле жа ло. 

10 за по ведь: тем, что взя ли зап ре щен ное.

Пос лес ло вие ав то ра. Мо же те Вы пред ло жить что= -
ли бо бо лее строй ное? По жа луй ста.

Но мне лич но эта ИС ТО РИЯ ТВО РЕ НИЯ по мо га ет
от ве тить на воп ро сы о су щес тво ва нии войн, инк ви зи -
ций, кре пос тно го пра ва, фа шиз ма и т.д. и т. п., и во -
об ще зла на Зем ле.

Есть прек рас ная ста тья "Не бо жи те ли" (1914 г.).
"К воп ро су о том, мож но ли счи тать ан ге лов на се ле -
ни ем Звёз дных ми ров?" Вот хо тя бы од на ци та та из
этой ста тьи:

"Воз мож ность су щес тво ва ния свер хчувс твен ной,
не ве щес твен ной ве щес твен нос ти бе зус лов но до пус ти -
ма как с фи зи чес кой, так и с ма те ма ти чес кой то чек
зре ния. Фи зи ка го во рит, что об ласть не ве до мо го и не -
ви ди мо го, иск лю чи тель но умо пос ти га е мо го бы тия,
не толь ко су щес тву ет, но и бес ко неч но пре вы ша ет об -
ласть ви ди мо го бы тия, вос при ни ма е мо го чувс тва ми.

Точ но так же ма те ма ти ка учит, что ре аль но чувс -
твен ное бы тие мо жет су щес тво вать в та ких фор мах,
ко то рые для на ших глаз не ви ди мы и не мо гут быть
ви ди мы: та ко во уче ние о чет вер том из ме ре нии".

Вся вот эта ИС ТО РИЯ ТВО РЕ НИЯ МИ РА, для ме -
ня прек рас но ло гич ная, — вы дер жки из кни ги, ко то -
рая не име ла ни на ча ла, ни кон ца, по э то му, к со жа ле -
нию, АВ ТО РА не на зы ваю, по то му что НЕ ЗНАЮ.

Дейс твия тем ных сил
Двад ца тый век... Ещё без дон ней, 
Ещё страш нее жиз ни мгла. 
Ещё мрач нее и ог ром ней 
Тень Лю ци фе ро ва кры ла...

Александр Блок

— Прив рат ник, ска жи, по че му эту дверь зак ры ва ешь? 
Что не от ступ но хра нишь?— Хра ню тай ну по коя.
— Но пуст твой по кой. Дос то вер ные лю ди ска за ли: 
"Там ни че го нет", — Тай ну по коя я знаю. 
Её ох ра нять я пос тав лен. — Но пуст твой по кой!!!
— Для те бя он пуст, — от ве тил прив рат ник.

Николай Ре рих
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Тре тий том "Мис ти чес кой три ло гии" М.В. Ло ды жен -
ско го так и на зы ва ет ся: "Тем ные си лы". Да же спи ри -
тизм опи сан там так, что "всё по нят но". Выше я пол нос -
тью дала ог лав ле ние этой кни ги. К со жа ле нию, в жиз ни
не всег да так отк ро вен но... Тем ные рыс ка ют вок руг нас
пос то ян но, "ища, ко го пог ло тить".

До ба вить мож но, сов мес тив не сов мес ти мое.
1. Ко ми тет ВСНТО по проб ле мам ох ра ны ок ру жа -

ю щей при род ной сре ды об ра зо вал Ко мис сию по Ано -
маль ным Яв ле ни ям (АЯ), в том чис ле и НЛО (UFO —
за ру бе жом) — см. га зе ту "Со ци а лис ти чес кая ин дус -
трия", 5 авг. 1984 г.

Пред се да тель ко мис сии по АЯ — чл.=кор. АН
СССР В. Тро иц кий: "Иног да и ша ро вая мол ния ве дет
се бя как= буд то ра зум но".

Зам. пред се да те ля, чл.=корр. АН СССР Н. Жел ту -
хин: "Вред на не сен изу че нию фе но ме на НЛО преж -
дев ре мен ным и неп ра во мер ным отож дест вле ни ем его
с де я тель нос тью Вне зем ных Ци ви ли за ций".

2. Прог рес сив ный аме ри кан ский пи са тель и исс ле -
до ва тель УФО Джон Киль в сво ей до ку мен таль ной ра -
бо те "УФО — опе ра ция "Тро ян ский конь" пи шет:
"Дья вол и его де мо ны, сог лас но ли те ра ту ре, спо соб ны
ма ни фес ти ро вать се бя в лю бой фор ме и мо гут фи зи -
чес ки ими ти ро вать что угод но: от ан ге лов до ужа са ю -
щих монс тров с пы ла ю щи ми гла за ми. Стран ные
объек ты и су щес тва ма те ри а ли зу ют ся и де ма те ри а ли -
зу ют ся в ле ген дах, по доб но то му, как УФО и их уди -
ви тель ные оби та те ли про хо дят че рез сте ны и про де -
лы ва ют дру гие свер хъес тес твен ные под ви ги".

А вот у Дан те в "Бо жес твен ной ко ме дии":
Знай, что ед ва пре да тельс тво свер ши ла ду ша, 
Все ля ет ся тот час ей в те ло бес, 
и в нём он ос та ёт ся, 
До ко ле срок для пло ти не угас...
… Бе са во пло ти ос та вил вза мен се бя, 
С со ро ди чем од ним, 
с ко то рым вмес те он се бя прос ла вил...
… Ду шой в Ко ци те пог ру жён дав но, 
А те лом здесь об ма ны ва ет взо ры…
Про яв ле ния ано маль ных яв ле ний, НЛО (не о поз -

нан ных ле та ю щих объек тов на ших дней) очень мно -
го чис лен ны. И ли те ра ту ры по этим те мам пре дос та -
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точ но — за ин те ре суй тесь толь ко (Вл. Га ков. "Тем на
во да во об ла цех". — М.: Изд. по лит. лит., 1987).

Но очень су щес твен ное: что мо жет дать ши ро кая
пуб ли ка ция этих ма те ри а лов, кро ме тре во ги, ажи о -
та жа, а иног да и шан та жа? По э то му ма те ри а лы пуб -
ли ку ют ся ос то рож но, не вы зы вая па ни ки: кто что= то
зна ет, то пой мёт и уз на ет даль ше; кто же ни че го не
зна ет, в га зе те про чи та ет оче ред ное ра зоб ла че ние и
ус по ко ит ся, т.е. ос та ем ся вер ны де ви зу: "Му жик лоб
не пе рек рес тит, по ка гром не уда рит". К со жа ле нию,
это бук валь но — не сим во ли чес ки. Сей час са мая по ра
каж до му "пе рек рес тить лоб" — за щи тить се бя.

Сре ди уче ных по яв ля ют ся ре ко мен да ции "го то -
вить об щес твен ное мне ние", но на до по ни мать, нас -
коль ко это труд но. Ра бин дра нат Та гор пи сал: "Мы
зак ры ли дверь, что бы ту да не вош ло заб луж де ние;
как же те перь вой ти Ис ти не?"

Да... При мер та кой пуб ли ка ции — "Карл ссон вер -
нул ся?" ("Комс. прав да", 10.02.83). А суть про ис -
шед ше го мож но по нять, про чи тав ста тью Ф.Ю. Зи ге -
ля "Поль тер гайст=82", нас толь ко ужас ную, что пос -
тра дав шая жен щи на го во рит: "70 лет про жи ла — ни -
че го по доб но го не встре ча ла". Да, ока за лось, дос та -
точ но трёх по ко ле ний (пер вое от вер гло, вто рое нас -
ме ха лось и бо ро лось, а тре тье и не вспо ми на ет или
пре неб ре жи тель но от во ра чи ва ет ся), что бы мы ока за -
лись бес по мощ ны ми пе ред си ла ми, ме то ды борь бы
про тив ко то рых зна ли на ши пред ки, не имев шие на -
ше го де ся тик лас сно го "не до об ра зо ван ня", а мы то же
обя за тель но дол жны знать, т.к. тем ные си лы из под -
по лья выш ли.

В 1989 г. пе ре из да на кни га С.В. Мак си мо ва
(†1901) "Не чис тая, не ве до мая и крес тная си ла" (М.:
Кни га). ОНИ су щес тву ют ря дом с на ми. А мы дол жны
быть на че ку, за щи щать се бя и де тей сво их пос то ян но.

И еще важ но. Кто из нас не вос тор гал ся Ре ри ха ми?
Ни ко лай Кон стан ти но вич Ре рих — мыс ли тель, об -

щеп риз нан ный пи са тель и ху дож ник. Выс тав ки его
кар тин не еди нож ды про хо ди ли в Ки е ве, при длин ню -
щих оче ре дях. Я ча са ми хо ди ла из за ла в зал. Это не
толь ко жи во пись (тем пе ра!), а зна ния, фи ло со фия.

Му зей Ре ри ха в Нью= Йор ке — сре до то чие ми ро во -
го ис кусс тва. В нем бо лее 1000 кар тин. Сам этот му -
зей за ни ма ет зда ние в 29 над зем ных и 3 под зем ных
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эта жах. Это го во рит об ог ром нос ти тру да Ни ко лая
Кон стан ти но ви ча. 

Мно го на пи са но о Н.К. Ре ри хе как о ве ли ком ху -
дож ни ке и фи ло со фе, мас те ре куль ту ры и ис кусс тва.
Хо тя бы В.Н. Ива нов, "Ре рих — ху дож ник= мыс ли -
тель" (Ри га, 1940).

Но... с 1913 го да сох ра нил ся его стих: "Я вы ше
вас, глуп цы сле пые..." Мо жет, это и бы ла при чи на
бес печ ной, бе зог ляд ной са мо у ве рен нос ти?

Еле на Ива нов на Ре рих — блес тя щая кра са ви ца,
иск лю чи тель но ода рен ная. В связ ке с му жем и дву мя
та лан тли вы ми сы но вья ми, Юри ем и Свя тос ла вом,
она — Ве ду щая, яс но ви дя щая, яс нос лы ша щая. Инс -
ти тут в Ин дии но сит ее имя — "Урус ва ти — Свет ут -
рен ней звез ды". 12 то мов "Аг ни= йо ги" из да ны во
Фран ции, а "Об щи на", "Ос но вы буд диз ма" "дол жны
но сить два име ни" (не толь ко Н.К. Ре рих). Ее псев до -
ни мы — Н. Ро ко то ва, Сен т=И лер.

Сын Юрий Ре рих умер в Мос кве. На сто ле ос тал ся
пор трет Е. Бла ват ской, нас тав ни цы и вдох но ви тель -
ни цы всей се мьи, пред се да те ля те о со фи чес ко го об -
щес тва (со слов оче вид ца).

Сын Свя тос лав уже в 1990=х го дах ком мен ти ро вал
кни гу "Об щи на". Как всё свет ло и хо ро шо...

В 2005 го ду Еле на Сер ге ев на, моя зна ко мая "ин тел -
лек ту ал ка", с упо е ни ем чи та ет мне из кни ги Е.И. Ре -
рих: "Са та ны на Зем ле нет, он пе ре мес тил ся на Са -
турн... (чи таю: да, чёр ным по бе ло му!) Спра ши ваю:
"Что, и всех тем нень ких заб рал с со бой?" Мол чит
удив лен но. Что от ве тить? Вот так, моз ги на бек рень...

Ни же при во жу ци та ты из книг Н.К. Ре ри ха. Нач -
нём с то го, что прив ле ка ет, и где зву чит прав да. Взя то
мною из кни ги В. Си до ро ва "На вер ши нах" (Твор чес -
кая би ог ра фия Н. Ре ри ха, рас ска зан ная им са мим и
его сов ре мен ни ка ми). — М.: Сов. Рос сия, 1977. По доб -
ное и ко е= что плюс к это му мож но про чи тать в жур на -
ле "Мос ква", № 8, 1982. — "7 дней в Ги ма ла ях" В. Си -
до ро ва.

— Ах, со се ди мои, Вы уст ро и лись пло хо. Вы всё от -
ме ни ли. Ни ка кой тай ны даль ше нас то я ще го! И с су -
мой нес час тья вы пош ли за во е вы вать мир!

Я, р.Б.М., ос та нов люсь толь ко на опи са нии Ре ри -
хом тём ных сил. С вы со ты Ги ма лай ских гор зву чит
его пре дос те ре га ю щий го лос: "Че ло ве чес тво на хо дит -
ся в не бы ва лой ещё опас нос ти... тьма ред ко бы ва ла
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ак тив на, как сей час. Ред ко мож но бы ло наб лю дать
ис тин ный ин тер на ци о нал тьмы, как в на ши дни".

Ре рих под вер га ет тща тель но му ана ли зу всю хит -
ро муд рую ме ха ни ку тём ных сил, улов ки, при ё мы,
ме то ды.

"Они бы ва ют креп ко ор га ни зо ва ны, очень изыс ка -
ны и час то бо лее на ход чи вы, не же ли сто рон ни ки
прав ды. Они зав ла де ли пер вы ми стра ни ца ми га зет;
они уме ют ис поль зо вать и филь мы, (и ки но) и все под -
зем ные и над зем ные пу ти, и ра дио. Они про ник ли в
шко лы и зна ют це ну ос ве дом лен нос ти. Они поль зу ют -
ся каж дой не по во рот ли вос тью оп по нен та, что бы се -
ять ложь для проц ве та ния зла".

На тиск тём ных гло ба лен. Как пи сал А. Май ков:
"Бой пов сю ду пой дет: по зем ле, по мо рям и в не ви ди -
мой об лас ти ду ха". Лю ди ча ще все го за бы ва ют или не
по ни ма ют всей зна чи мос ти его. Эта за быв чи вость че -
ло ве чес тву об хо дит ся до ро го.

"Гра ни ца меж ду све том и тьмою лег ко раз ли чи ма
вов не. Но поп ро буй раз ли чи её, ког да речь идет о
внут рен нем ми ре че ло ве ка. Тьма пол зет не за мет но.
Не ве жес тво и его "ис ча дья" — страх, за висть, ко -
рысть, зло ба — по рож да ют опас ней шие бо лез ни. "Ох
уж эти ве щи! Эти мох на тые при дат ки пыль но го бы та.
Ког да они на чи на ют до та кой сте пе ни влас тво вать,
что го лос сер дца при них ка жет ся не толь ко неп рав до -
по доб ным, но да же, как бы не у мес тным".

"Маль чик, ве щей бе ре ги ся, 
Час то пред мет, ко то рым вла де ем, 
По лон коз ней и зло у мыш ле ний, 
Опас нее всех мя те жей".
Тём ные си лы ор га ни зо ва ны — на мно го чис лен ных

при ме рах на шей дейс тви тель нос ти мож но убеж дать -
ся, "нас коль ко они по ни ма ют друг дру га и под чи ня -
ют ся ка кой= то сво ей нез ри мой и не у ло ви мой ие рар -
хии". Не об хо ди ма пос то ян ная бди тель ность, ибо
обыч ная так ти ка тьмы: вес ти не за мет ные под ко пы
под твер ды ню све та. Слу жи те ли тьмы мо гут прик ры -
вать ся раз лич ны ми ли чи на ми (они мо гут при ки нуть -
ся да же бор ца ми за пра вое де ло), лишь бы рас пах ну -
лись для них во ро та.

Мно го приз на ков тем но ты. Но на один из них
вновь и вновь Ре рих об ра ща ет вни ма ние: "Всю ду ка -
ки е= то тем ные си лы об ру ши ва ют ся на куль тур ные
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про яв ле ния. ТОЧ НО БЫ ИМЕН НО КУЛЬ ТУ РА ме -
ша ет им до вер шить адс ки за ду ман ное раз ло же ние
ми ра". 

Вспом ни те "На смерть Вы соц ко го" (ав то ра не пом ню):
Как Есе нин за вис нет,
Как Вам пи лов ныр нёт,
Буд то кто, по раз мыс лив,
Стре ля ет их влёт.
Ре рих при во дит це лый спи сок пот ря са ю щих спо -

койс тви ем сво е го то на "сво е об раз ных ука за ний о вся -
ко го ро да ко щунс твах, еще не дав но счи тав ших ся
лишь про дук том тём ных ро ма нов и не чис топ лот ных
вы ду мок".

"Чёр ные мес сы в Лон до не" — всё, как в цер кви, но
на о бо рот. Учас тни ки ис по ве ду ют ся, но рас ка и ва ют ся
в со вер ше нии доб рых пос туп ков. "Чёр ная ма гия на
Бро ке не". Фин лян дия, Аме ри ка, Гер ма ния, Фран -
ция, Ар ген ти на... ("На у ка и ре ли гия, "Ар гу мен ты и
фак ты", "Са та на там пра вит бал...") Глав ный иде о лог
са та низ ма Эн то ни Ла вей ос но вал в 1966 г. "цер ковь
са та ны", ко то рая за ре гис три ро ва на в Ка ли фор нии в
ка чес тве офи ци аль ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции.

"Са та нин ское на ча ло, зак лю чён ное в лю дях, —
глав ное и на и бо лее мо гу щес твен ное. Его на до куль ти -
ви ро вать, что мы и де ла ем с по мо щью раз лич ных ма -
ги чес ких зак ли на ний," — го во рит он в ин тер вью кор -
рес пон ден ту. Го род, стра на, мир "жел то го дья во ла" в
на ше вре мя ста ли дейс тви тель нос тью. "Вер хов ный
жрец "хра ма са та ны", в зло ве ще чер ном оде я нии с пе -
ре вер ну той звез дой (ибо цель тём ных — ис ка зить все
свет лые сим во лы), про ро чес тву ет, что к 1985 г. все
ор то док саль ные ре ли гии, су щес тву ю щие в Аме ри ке и
за её пре де ла ми, ис чез нут, ус ту пив мес то са та низ му.

— На чём ос но вы ва ет ся ваш оп ти мизм?
— На зна нии че ло ве чес кой на ту ры. Собс твен но го -

во ря, мы про по ве ду ем то, что уже дав ным= дав но ста -
ло аме ри кан ским об ра зом жиз ни. Прос то не все об ла -
да ют му жес твом на зы вать ве щи сво и ми име на ми.

"Чёр ный па па", "Чёр ные мес сы", кол ду ны, ма -
ги... Мис ти ка? Да. Но це ли её не за об лач ные, а зем -
ные. По сви де тельс тву этой цер кви "на вы во рот", в
но вом об щес твен ном по ряд ке са та низ ма, ко то рый
при дет на сме ну те пе реш не му ха о су, в США "не бу дет
мес та для ли бе ра лов и про чих уро дов".
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"Тём ные тай но и яв но сра жа ют ся... Ха рак тер ная
чер та на ше го вре ме ни — они пред по чи та ют сра жать -
ся яв но". Идёт сво е об раз ная пси хи чес кая ата ка на че -
ло ве ка.

Ве ко вым опы том этой гло баль ной, этой тай ной и
яв ной бит вы Све та и тьмы яв ля ет ся убеж де ние, что
"Свет рас се и ва ет тьму". Эта ста рая Ис ти на при ме ни -
ма во всём и всег да. "Бы ло бы ве ли ким и па губ ным
заб луж де ни ем хо тя бы на миг ос ла бить се бя мыс лью,
что тьма силь нее Све та". Да же мысль о ка ком= то осо -
бом пре ус пе ва нии тём ных вред на, т.к. этим мы да ру -
ем им но вую си лу. "Ес ли кто бу дет нас та и вать на одо -
ле нии си ла ми тём ны ми, то ему на до пред ло жить,
преж де все го, пос мот реть, ка ков та ков сам, одо ле ва е -
мый? Не сам ли он, ка кой= то раз дра жи тель нос тью
или гру бос тью, или сом не ни ем взрас тил чер то по лох,
в ко то ром ук ры ва ют ся вся кие чер ти?" (И это не прос -
то сло ва, а суть для по ис ков за щи ты. — Авт.)

"Нуж но пом нить, что тём ные, ка ки ми бы силь ны -
ми они ни ка за лись, как бы ни бы ли они ор га ни зо ва -
ны, всё же ОГ РА НИ ЧЕ НЫ. В этой ог ра ни чен нос ти —
их ко неч ное по ра же ние. Они и са ми зна ют (или по доз -
ре ва ют) о сво ей ог ра ни чен нос ти и боль ше все го опа са -
ют ся, что она бу дет за ме че на дру ги ми. Каж дая по бе да
над тьмою — следс твие боль шой и труд ной борь бы.

Не смо гут те бя по бе дить, 
Но вый дут бить ся с то бою".
Кро ме М.В. Ло ды жен ско го, я ни у ко го не встре ча -

ла та ко го под роб но го опи са ния ме ха ни ки и так ти ки
этих сил.

Для то го, чтоб за ин те ре со вав шим ся иметь своё
мне ние, на зы ваю ли те ра ту ру, ко то рую на до про чи -
тать, как ми ни мум: Бе ли ков П., Кня зе ва В. "Н.К. Ре -
рих", ЖЗЛ; Н.К. Ре рих "Ал тай= Ги ма лаи"; "Изб ран -
ное", "Си я ю щая Шам ба ла", "Сти хи Мо рии"; Руб цов
В. "Чет ве ро"; Си до ров В. "7 дней в Ги ма ла ях", "На
вер ши нах", "Ру ко по жа тие на рас сто я нии"; глав ное
— кни га Бе ли ко ва П. "Се мейс тво Ре ри хов" (Опыт ду -
хов ной би ог ра фии). И, ко неч но, кар ти ны Н.К. Ре ри -
ха, реп ро дук ции с них и опи са ния.

Са мая пот ря са ю щая для ме ня кар ти на — "Свя -
щен ный град — вра гу оз лоб ле ние". Ис тин но Ки ев во
вре мя Ба тыя или Чер но бы ля.
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Ни же даю мое лич ное мне ние — ко щунс твен ное
для всех пок лон ни ков се мейс тва Ре ри хов.

1. См. "За ру бе жом", № 26, 1987 г. (1407), Л. Ша -
пош ни ко ва "Шам ба ла древ няя и за га доч ная": До лан -
джи, Ин дия, пред го рья Ги ма ла ев, рим по че Тен синг
— нас то я тель мо нас ты ря при вер жен цев ре ли гии бон
(бо лее древ ней, чем буд дизм). Бон ские мо нас ты ри не -
о хот но при ни ма ют чу жих, осо бен но жен щин. А тут
да же "я мог ла при сутс тво вать при лю бой служ бе и
вхо дить ту да, ку да дру гим вхо дить зап ре ща лось".
Вот так. "Ру ко пи си пря та ли от чу жих глаз" — а ей
вдруг по ка за ли. Опуб ли ко ва но бо лее 100 древ них ис -
точ ни ков. Двор цы, хрус таль ные ко лон ны, са ды,
Баш ня, где жи вёт Тай на — воз раст "мно го со тен ты -
сяч лет, а мо жет быть, и мил ли он".

И вот я ос ме ли ва юсь го во рить, что Шам ба ла —
оче ред ная мис ти фи ка ция, как и НЛО. Да, в ней бы -
ли, о ней зна ют, мно го эзо те ри чес ких зна ний идёт от -
ту да. Н.К. Ре рих го во рил, что там на хо дят ся "кос ми -
чес кие учи те ля для зем ных уче ни ков".

2. В 1926 г. Ре ри хи, прер вав экс пе ди цию, опи сан -
ную в кни ге "Ал тай= Ги ма лаи", при вез ли в Мос кву
Со вет ско му пра ви тельс тву "Пос ла ние Ма хатм" (и
зем лю на мо ги лу "Бра та На ше го Ма хат мы Ле ни на").
При ни ма ли их Чи че рин, Лу на чар ский, Круп ская.
Со дер жа ние Пос ла ния най де те хо тя бы в кни ге "7
дней в Ги ма ла ях". (Ж=л "Мос ква", 1982, с. 73=74.)
Там вто рая фра за:

"Вы уп раз дни ли цер ковь, став шую рас сад ни ком
лжи и ли це ме рия" — а чуть ни же: "Вы приз на ли, что
ре ли гия есть уче ние все о бъем ли мос ти ма те рии?" Вот
так, т.е. не все ре ли гии — опи ум для на ро да, как ме -
ня учи ли, и я вос при ня ла это. А Ре ри хи од нов ре мен -
но при вез ли в Мос кву для из да ния (на рус ском язы ке)
кни ги "Об щи на" и "Ос но вы буд диз ма". Это да ло ос но -
ва ние Г.В. Чи че ри ну за я вить: "Н.К. Ре рих — по лу -
ком му нис т=по лу буд дист".

В из да нии книг в Рос сии от ка за ли, и они бы ли из -
да ны на рус ском язы ке в 1927 г. в Улан= Ба то ре. Как
пи шет В. Си до ров (см. там же, стр. 73): "В ОТС ТА -
ЛОЙ стра не отк ры лись пер вые ти пог ра фии, на ча лось
кни го пе ча та ние — Ре ри хи вы пус ти ли в свет на рус -
ском язы ке кни гу "Об щи на"". Она пред став ля ла со -
бой за пи си бе сед с Ма хат ма ми, с ко то ры ми Ре ри хи
встре ча лись во вре мя экс пе ди ции.
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"Ос но вы буд диз ма" — на рус ском язы ке. Для че -
го? "Не в под дер жку ла ма ис ти чес ко го дви же ния" —
для рас прос тра не ния в пра вос лав ной Рос сии или ате -
ис ти чес ком Со вет ском Со ю зе? (Изощ рен ность тём -
ных сил уди ви тель на, как и зло на ме рен ность!)

На мо ги ле Н. Ре ри ха на пи са но: "Ма ха ри ши Ре -
рих", да же не Гу ру, хо тя Гу ру — то же Учи тель (см.
"Ре ак тив ные Гу ру, или ли ки зла", Лит. га зе та,
04.03.87, № 10). Н.К. Ре рих, прек ло ня ясь пе ред Сер -
ги ем Ра до неж ским ("Ты дваж ды спа сал Русь, по мо ги в
тре тий раз", — про сил он Ве ли ко го Под виж ни ка в го -
ды Ве ли кой Оте чес твен ной Вой ны), "Си я ю щую Шам -
ба лу" за кан чи ва ет сло ва ми при зы ва чис то буд дий ской
свя ты ни: "Ка ла гия... При хо ди те в Шам ба лу!" 

Не пу та ни ки? Что нам там де лать? Гос по ди, вра зу ми!
Ни же при во жу ци та ты из кни ги П. Бе ли ко ва "Се -

мейс тво Ре ри хов" (Опыт ду хов ной би ог ра фии) и мои
ком мен та рии.

К стр. 139. "…к сти ра нию гра ней меж ду ре ли ги ей
и ате из мом". (Да, от ри ца ют не ре ли гию во об ще —
буд дизм пре воз но сит ся — он очень"тер пим", а лишь
хрис ти ан скую! — Авт.)

Аг ван Дор джи ев при ез жал в Пе тер бург в ка чес тве
пос лан ца Да лай Ла мы. За зас лу ги пе ред буд диз мом
(Ре рих в Пе тер бур ге пос тро ил буд дий ский храм)
А. Дор джи ев при вез ему да ры от Да лай= Ла мы.

К стр. 142. "Че ло век в буд диз ме — не нес час тный
пиг мей, ка ким он яв ля ет ся в пред став ле нии за пад но -
го мыш ле ния, но "вла ды ка ми ров". (Был уже "Царь
при ро ды", тво рец и со зи да тель Зем ли — да вай те Все -
лен ную. — Хо ро шо, что не до ся га е ма, труд но за га -
дить! — Авт.).

"При чин но= следс твен ные за ко но мер нос ти — т.е.
че ло ве чес ки по нят ное. Глав ное — кар ма: "Нир ва на,
как соз на тель но нап рав ля е мый по ток кар ми чес ких
яв ле ний, яв ля ет ся той очи щен ной от ше лу хи и при -
ми тив ных пред став ле ний сущ нос тью буд диз ма", —
ко то рую Еле на Ива нов на по ка зы ва ет в "Ос но вах буд -
диз ма". Всё очень прос то. По чи тай те и "Ин тег раль -
ную йо гу" — "всё по нят но"? Но, при всей этой не фан -
тас ти чес кой ре аль нос ти, по ни ма ют ли лю ди, ко му
они слу жат?

К стр. 143=144. "Царс твие Бо жие, ко то рое где= то вне
нас са мих". (Нет, Царс твие Бо жие "внут ри нас". См.
Еван ге лие. По то му про тив не го и бо рют ся! — Авт.).
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"При о ри тет нас ледс твен нос ти — не об хо ди мо раз -
ру шить". К. Ре рих.

К стр. 129. 2000 лет то му на зад "да вал ся мак си -
мум то го, что нуж но бы ло ос во ить че ло ве чес тву; из
это го мак си му ма был ус во ен ми ни мум". (Нуж на го -
тов ность каж до го сер дца, а не но вое уче ние. — Авт.)

К стр. 130. "Два име ни — Буд да и Хрис тос (ос та -
вив ших в ис то рии че ло ве чес тва глу бо кий след)". "Их
уче ние — нич то иное, как пер вый этап пу ти в Кос ми -
чес кое прос транс тво". "Пом ни те о даль них ми рах...
Про буж да ясь, от хо дя ко сну — Кос мос, Кос мос".
При зыв к Кос мо су — тём ные муд рят, лишь бы отк ло -
нить от су ти (до го ны Си ри у су мо лят ся, Ре ри хи —
Ори о ну). Прос нул ся — мо лись!

О кос ми чес кой жиз ни чи тай у И. Еф ре мо ва: бо лее
оп ре де лен но, не ме нее убе ди тель но и не пре тен ду ет на
рас плыв ча тость уче ния так на зы ва е мой "Жи вой эти -
ки Урус ва ти" (по чи тай те её "Аг ни= йо гу" — во Фран -
ции из да на в 12 то мах). Я про чи та ла 1=й том: зак ру -
чен ная, за ум но= пус тая га ли ма тья, где есть и сло ва:
"Крест — это сим вол жиз ни". Скром но. Так же, как и
в кни ге "Ал тай= Ги ма лаи", Ре рих пи шет: "Хо чет ся,
что бы на ши свя щен нос лу жи те ли так же мыс ли ли о
Буд де, как прос ве щен ные ла мы го во рят об Ии су се.
Толь ко в та ком по ни ма нии за лог бу ду ще го стро и -
тельс тва. Все со зи да те ли об щи ны дол жны быть уз на -
ны". Вот так! По ез жай те в се ло Пар хо мов ку Во ло дар -
ско го р=на Ки ев ской об лас ти, где цер ковь с та ким
вли я ни ем раз лич ных ре ли гий, что труд но по ве рить,
как она мог ла быть ос вя ще на!

"Че рез свет Лю ци фе ра уви дим и си я ние дру гих
ми ров", — Е.И. Ре рих. (Не на до нам та кой на у ки, Бог
с ва ми. — Авт.)

"Учи тель — моя стра на". Кто Учи тель? Как приш -
ли к не му?

В Еван ге лии ска за но: 
1. Прок ля ты вы зы ва ю щие ду хов. 
2. Не ищи те дру гих Учи те лей, не зо ви те ни ко го

Нас тав ни ком. 
3. Бу дут чу де са (ска жут — там, здесь) — не верь те.
Стих Ре ри ха "Тог да": 
“Зла нет. Зло сот во рить Ве ли кий не мог.
Кня зя тьмы и де мо нов нет...”
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(Да, так ти ка тём ных: на до, чтоб они ос та лись
лишь в сказ ках и в ви де ни ях пья ных. "На пил ся до..."
— Нет тём ных, зна чит "нет и свет лых". — Авт.)

Буд дизм пре под но сит пе ре воп ло ще ния Ии су са
Хрис та (чи тай у Ре ри ха), но пом ни те: Буд да — че ло -
век, а Ии сус Хрис тос — Сын Бо жий.

В пре дис ло вии к мон голь ско му из да нию "Ос нов
буд диз ма" на пи са но, что оно да но "вы со ким ли цом
буд дий ско го ми ра". Да лее сле ду ет: "Ве ли кий Го та ма
дал ми ру за кон чен ное уче ние ком му низ ма. Вся кая
по пыт ка сде лать из ве ли ко го ре во лю ци о не ра бо га
при во дит к не ле пос ти... Сов ре мен ное по ни ма ние об -
щи ны да ёт прек рас ный мост от Буд ды Го та мы до Ле -
ни на, про из но сим эту фор му лу не для воз ве ли чи ва -
ния, не для ума ле ния, но как факт оче вид ный и неп -
ре лож ный". И, на ко нец, "зна ем, как Ле нин це нил ис -
тин ный буд дизм. Пос тро им ос но вы Буд диз ма в его
яв лен ных за ве тах. Уче ние прос тое, рав ное по кра со те
кос мо су, уда лит вся кий на мек на идо ла, не дос той ный
ве ли ко го Учи те ля на ро дов", стр. 138. 

И ре зю ме:
1. а) см. Еван ге лие: чёт ко, кон крет но, прос то, по -

нят но, до ход чи во да же для ма ло об ра зо ван но го: как
жить, ко му слу жить, ко го на по мощь при зы вать, как
оце ни вать пос туп ки и пр. Вот и вы би рай те: яс ность
Еван ге лия или за ум ность Ре ри хов. 

б) Сво бод ная во ля и сво бод ный ра зум — вы би рай,
смот ри свя ты ни хрис ти анс тва и буд диз ма: или уди ви -
тель ной кра со ты и оду хот во рен нос ти че ло ве чес кие
ли ки икон, или дра ко ны, змеи, урод ли вей шие буд -
ды… Воп ро сы есть: кто есть кто? С кем вы?

2. Уче ние "Жи вой эти ки" — де лать так, так... Но,
ес ли не уч те на со из ме ри мость (че го= то?), то уже не
так, а эдак. Пу та ни ки нес час тные, чёр ное при ня ли за
свет лое, хо те ли "Об щи ной", "Ос но ва ми буд диз ма" до -
бить Рос сию. Но мощ ная ох ра на на шей зем ли су щес -
тву ет! Хо тя Ии сус Хрис тос так и го во рил: "Най ду ли
Ве ру на Зем ле, ког да при ду?"

Да же Чи че рин, Лу на чар ский, Круп ская не поз во ли -
ли на пе ча тать ре ко мен да ции Ма хатм ("Об щи ну" и "Ос -
но вы буд диз ма") в Со ю зе, а пос ле смер ти Н.К. Ре ри ха
уже не они, а дру гие не да ли ви зу на въезд Е.И. Ре рих.
Я бла го дар на пра ви тельс тву за это — нех ва та ло нам
еще пок ло не ния ей — яс но ви дя щей, яс нос лы ша щей.
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Иск лю чи тель но ода рен ная, толь ко слу жи ла ко му? Сов -
ре мен ное из да ние "Про ро ки и чу дот вор цы" Рож но ва и
Рож но вой, при мер но 1970=1972 г. Там опи са ны фе но -
ме ны Бла ват ской, Г. Рас пу ти на и Ка ли ос тро.

В жур на ле "Тех ни ка мо ло дё жи" № 10, 1982 г. см.
"Эзо те ри чес кие зна ния, бы ли ли они". То же све де -
ния, рас ши ря ю щие на ши пред став ле ния о ми ре и о
Ре ри хах... На воп рос "как по па лись?" мож но от ве -
тить лишь то, что в чёр ном све те "их" не ви де ли.

А об рок тём ным си лам пла тим мы все, кро ме Под -
виж ни ков, ко то рые бы ли и есть на че ку всег да. Нас коль -
ко бди тель ным на до быть, вид но хо тя бы из пе реч ня гре -
хов в ис по ве да нии пов сед нев ном на сон гря ду щим. 

Пос ле до ва те ли Ре ри хов, Бла ват ской и про чих! По -
ду май те о Жиз ни Веч ной!

И как ре зуль тат на шей без бож ной жиз ни: но чью
26 ап ре ля 1986 г. — ава рия на Чер но быль ской АЭС
(Пас ха 4 мая), т.е. пе ред Страс тной Не де лей, пе ред
Вхо дом Гос под ним в Ие ру са лим (не в сло ва — в глу би -
ну смыс ла вни кай!), Тем ные си лы уда ри ли "под дых"
в ка нун 1000'ле тия Кре ще ния Ру си. Ос та ет ся уве рен -
ность в со вер шен но не воз мож ном... Го во рю му жу (ра -
ди о мет рия — его хоб би и про фес сия): "Не знаю, что и
как, но это не ко нец, к 1000=ле тию Кре ще ния Ру си
Ки ев бу дет чис тым, и бу дет все мир ное тор жес тво. А
вот что даль ше и че рез сколь ко лет, не знаю (пе ри од
по лу рас па да уг ле ро да=14  — 5000 лет, а строн ций и
це зий рас па дут ся пол нос тью че рез 300 лет). Т.е. это
уже не па ни ка, а ус по ко е ние: "Хо ро шо, что жизнь на -
шим ми ром не кон ча ет ся".

Мож но ли бы ло ду мать в кош ма ре и па ни ке тех
дней, что к 1 сен тяб ря де ти вер нут ся в шко лу, до мой.
А че рез год бу дем ку пать ся в Днеп ре, при ни мать гос -
тей, хо тя обс та нов ка и да ле ка от иде аль ной... 

И не и мо вер ное чу до: в без бож ной стра не праз дну -
ет ся 1000=ле тие Кре ще ния Ру си. Ка кая по бе да, хо тя
бы вре мен ная, над тем ны ми си ла ми.

Гос по ди! По мо ги, ук ре пи и за щи ти нас!

Раз ду мья пос ле...
Да бу дет заг нан в ста рый хлев на род, не по чи та -

ю щий свя ты ни... (Ав то ра не пом ню.)
За ате из мом, как это и всег да бы ва ло меж ду на ро да -

ми, сле до вал упа док нравс твен нос ти. Нес пра вед ли -
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вость пе реш ла край ние пре де лы. Фи ло со фия ста ла от -
ри цать, иск лю чая не ко то рых из люб лен ных, все свои
фун кции, ко то ры ми рань ше хва ли лась. Прес туп ле ние
царс тво ва ло пов сю ду и не бы ло ни ка ких средств про -
тив ужа сов раз ру ше ния, ко то рых оно бы ло при чи ною.

П.С. Ле бе дин ский
В чём же ИС ТИ НА? Этот воп рос Пон тий Пи лат за -

да вал Ии су су Хрис ту. А от вет: "БОГ — это ИС ТИ НА".
Гос по ди, как тя же ло при от сутс твии вза и мо по ни -

ма ния! Шес ти лет ний ре бе нок (внуч ка Ироч ка) при по -
се ще нии Ис то ри чес ко го му зея, под впе чат ле ни ем ма -
ке та — ре конс трук ции древ не го Ки е ва, где сплошь
вид не ют ся лишь ку по ла, спра ши ва ет: "По че му так
мно го цер квей?" И от ве чать на до. Но это на до бы знать
и взрос лым, се год няш ним, как зна ли на ши пред ки.

Цер ковь — это Не бо на Зем ле, это очаг свя зи двух
ми ров. Вот по че му лю ди па лом ни ча ют, идут и на пок -
ло не ние, и на бе се ду с Бо гом и свя ты ми. Да же прось бы
там луч ше вос при ни ма ют ся. А мо леб ны прос то не об хо -
ди мы — "о чём поп ро сишь — то и сбу дет ся", "где двое
во Имя Мое, там и Я сре ди них". При ис по ве ди: "Се, ча -
до, Хрис тос не ви ди мо сто ит". ПРИ ЧАС ТИЕ (уяс ни
сло во "при час тность") — это при об ще ние к Бо гу, со те -
лес ность, а про ще — по мощь на каж дую ми ну ту, т.к.
Бог с то бой, Он — в те бе, сох ра ни толь ко. И при ча щай -
ся так, что бы ни на один день не ос тать ся без Бо га.

ОН был всег да: это и сын Иа ко ва Ио сиф, и свя щен -
ник и Царь Мель хи се дек, и Мо и сей, и Ии сус На вин —
еще до Рож дес тва Хрис то ва — до на шей эры...

"Но Кто же та кой был Ии сус, от ко то ро го идет отс -
чет, как от ну ля? И за чем все это на до бы ло? И по че -
му с тех пор, как Он взо шел на крест, так дол го не ус -
по ко ят ся умы? Ведь с тех дней мно гое, что пре тен до -
ва ло на бес смер тие, за бы лось и об ра ти лось в прах...
По че му же ска зан ное Ии су сом не ус та ре ва ет и не те -
ря ет свою си лу?

А всё, что про и зош ло от Его рож де ния до каз ни на
стол бе и, бо лее то го, что пош ло от Не го за тем во вре -
ме на и по ко ле ния, не уж то так не об хо ди мо и не из беж -
но бы ло для че ло ве чес тва?..

Раз ве ма те ри а лис ти чес кая на у ка не вби ла оси но вый
кол в мо ги лу хрис ти ан ско го ве ро у че ния, и не толь ко его
од но го, не сме ла их ре ши тель но и влас тно с пу ти прог -
рес са и куль ту ры?.. Но к че му мы приш ли, что у нас есть
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вза мен той ми ло сер дной, жер твен ной, дав но отб ро шен -
ной на обо чи ну, зло рад но выс ме ян ной... идеи?"

Это пи шет языч ник, экс му суль ма нин Чин гиз Айт -
ма тов.

"До лой цер кву, опи юм на ро ду! Да вай клуб. Бо га
нет, ца ря не на до. Мы на коч ке про жи вём!" Ос та лись
вот на коч ке жить! Это Вик тор Ас та фьев.

И ста но вит ся по нят ным, по че му са та на ру ка ми Ста -
ли на и иже с ним унич то жил ин тел ли ген цию и всех
мыс ля щих. Это бы ло унич то же ние па мя ти пред ков и
их зна ния. И на ше по ко ле ние ос та лось НИ С ЧЕМ.

Как же нам выб рать ся из ха о са, наг ро мож де ния
зна ни я= нез на ния, ин ту и ции и пр. Как по нять ос нов -
ное, не те ря ясь в час тнос тях?

Мне мнит ся та кое про дол же ние ИС ТО РИИ ТВО -
РЕ НИЯ (Су хом лин ский учил де тей со чи нять сказ ки.
Дер зну и я).

Зем ля во все ве ка пос ле гре хо па де ния бы ла оби та -
ли щем тём ных сил. Т.к. в каж дом че ло ве ке — лик
Бо жий, и каж дый мо жет быть про щен, ес ли иск рен не
рас ка ет ся в со де ян ных гре хах, по э то му тем ные си лы
все не доб ры к че ло ве ку, по то му что пос ле сво е го пре -
да тельс тва про ще ны быть не мо гут. Но и сре ди них
есть гра да ции, как по ие рар хии, так и по сте пе ни зла.
Вспом ним, что в Ти бе те есть пок ло не ние са мым чер -
ным, где и со ба ки чер ные, и па лат ки чер ные; и свас -
ти ка на о бо рот; тан трий ской шко ле (тан тра — фи ло -
соф ско= ре ли ги оз ная сис те ма, свя зан ная с прак ти кой
йо ги) при над ле жит по чи та ние ве ди чес ких не бо жи те -
лей, жен ской энер гии, ду хов и де мо нов.

Все ре ли гии на Зем ле не вы ду ма ны, все они — на
ре аль ной ос но ве, в за ви си мос ти от то го, кто ко му
явил ся и ко го по вёл за со бой. Олимп с его бо га ми был
Шам ба лой для За па да (про чи тай те жи тие св. Кип ри -
а на, ко то рый с се ми лет вос пи ты вал ся на Олим пе,
был ма гом всех вре мен и на ро дов, а ког да не смог по -
бе дить де вуш ку= хрис ти ан ку, под рал ся с са та ною, об -
ви нил его в бес си лии, от верг и вор вал ся, как ме те ор,
в пра вос ла вие). На вос то ке бы ли бон, за тем Буд да,
для му суль ман с VI сто ле тия н.э. — Ма го мет. Все они
бы ли. В ми ре сей час ты ся чи ре ли гий, и воз ни ка ют
всё но вые, по ме ре при шес твия но вых "мес сий"
(вспом ни те: "Бу дут го во рить "здесь", "там" — не
верь те". "При ду, как мол ния, од нов ре мен но для
всех".) В Япо нии на 90 млн. жи те лей — 135 млн. ве -
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ру ю щих (1:1,5!), т.к. мож но ис по ве дать и две ре ли гии
од нов ре мен но. Пос лед ние 100=200 лет да же ор то док -
саль ные брах ма нис ты, на ря ду со сво и ми бо га ми, по -
чи та ют и буд дий ские свя ты ни, а пос ле до ва те ли Га у -
та мы воз да ют по чес ти ин ду ист ским бо гам.

Ра мак риш на умер 15.08.1886 г. Чувс твуя приб ли -
же ние его пос лед не го ча са, уче ни ки, соб рав ши е ся у
его ло жа, об ра ти лись с воп ро сом в ду хе сво ей мно го -
ве ко вой тра ди ции: ког да и где сно ва ро дит ся он, их
Лю би мый Учи тель. Сла бе ю щим го ло сом он от ве чал:
"Че рез 100 лет, — и ука зал жес том на се вер. — В Рос -
сии". Вот так. Еще раз. Это был 1886 год. Че рез 100
лет — год Чер но бы ля. И Ки ев ская Русь в сос та ве Рос -
сии. Вот и бах ну ло на Свя той Зем ле, в пред две рии ты -
ся че ле тия Кре ще ния Ру си.

А Пра вос ла вия все го 8% в ми ре...
Но пос та рай ся его уз нать и пой мешь, нас коль ко ре -

аль ны его тре бо ва ния и су ро вы. Ос нов ные две за по ве -
ди: "Воз лю би Бо га"... За чем? Что бы от речь ся от Его
ан ти по да. И "Воз лю би ближ не го, как са мо го се бя"!
Прос то? Ой ли? 2000 лет на зад да но хрис ти анс тво. 

Все ре во лю ции, все убийс тва — не от Бо га, но неп ре -
рыв ны коз ни са та ны и не ос тав ля ет он в по кое ни на
ми ну ту луч шие умы: бу до ра жит, тол ка ет, нап рав ля ет,
как бы в луч шую бу дущ ность. В Еван ге лии — вник ни
в глу би ну: "Вра гов про щать" — не бить! За чем? Доб -
ром учить. Есть поч ти ате ис ти чес кая кни га Ста не ва
"Ан тих рист" (изд. Со фия, 1986 г.). Там сло ва епис ко -
па: "Ес ли враг выр вал глаз те бе, а ты, в отм ще ние, выр -
вешь у не го — раз ве твой воз вра тит ся?" — И в этом
суть). Та ким об ра зом, не об хо ди мо чис тые, ве ли кие,
свет лые умы сбить с тол ку, а тол па пой дет вос лед.

Бли же к нам. К Ле ни ну от Ма хатм гу ру при хо ди ли
в Же не ве, к Мар ксу — в Лон до не, в Бри тан ской биб -
ли о те ке. Чи тай "7 дней в Ги ма ла ях" В. Си до ро ва. Я
ду маю, что толь ко по мо щью Ма хатм мож но объяс -
нить столь быс трое рас прос тра не ние идей. На од ной
из лек ций на очень вы со ком уров не ус лы ша ла, что
40% нас ле дия Ле ни на не пуб ли ко ва лось ни ра зу. По -
че му? От вет: не до рос ли до по ни ма ния. Лю ди ду ма -
ют, там воп ро сы эко но ми ки, а я ду маю, там све де ния
о бе се дах с Ма хат ма ми. Кри ми нал? Нет, глас ность.

Мне пред став ля ет ся ана ло гия Рос сии и мно гос тра -
даль но го Ио ва. Чи тай в Биб лии о бла го чес ти вом Ио -
ве, ко то ро го, по прось бе са та ны, Бог дал под вер гнуть
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ис ку ше нию, чтоб про ве рить его пре дан ность Ис тин -
но му Бо гу. "Толь ко ду шу не за би рай". Не за будь те,
что не бы ла вся Рос сия вы со кон равс твен ной, не да ром
Н.В. Го голь сок ру шал ся о не дос то инс тве её: "Ес ли бы
в Русь заг ля ну ло Пра вос ла вие, то се реб ро б ло па той
заг реб ли". Да. Но это был очаг, оча жок пра вос ла вия.
Ки ев — свя тая зем ля, вто рой Ие ру са лим.

Пра вос лав ный мит ро по лит Илия в Си рии мо лил
Прес вя тую Бо го ро ди цу: "СПА СИ РОС СИЮ, ПО МИ -
ЛУЙ" (офи ци аль но от ка зав шу ю ся от Бо га). По гиб нет
Рос сия — не сох ра нит ся Пра вос ла вие на Зем ле". Это
был 1941 год. По том бы ла бит ва под Мос квой, Кур -
ская Ду га и т.д. И на слё зы мит ро по ли та Илии Прес -
вя тая Бо го ро ди ца су ро во от ве ти ла: "Ещё по ща жу".
(Чи тай: "Рос сия пе ред вто рым при шес тви ем". Изд.
Св.=Тро иц кой Лав ры, 1993 г.) А сколь ко на Ру си бы -
ло из вес тных и без вес тных хо да та ев, мо лит вен ни ков
о нас. Вот бла го да ря ко му обез глав лен ная и обес кров -
лен ная Русь ос та лась не по беж ден ной ок куль тным
рей хом и без бож ной влас тью. Это не мои до мыс лы,
моя лишь увяз ка).

Та ким об ра зом, Рос сия ос та ва лась пра вос лав ной
да же пос ле "без бож ной" пя ти лет ки 1932=1936 гг. (По
рас ска зам, в 1942 г. бы ли слу чаи бла гос ло ве ния свя -
щен ни ка ми "на пра вый бой". А вот и сов сем ма ло ве -
ро ят ное, но рас ска зы ва ют как быль. В 1943 г. выс шая
пар тий ная шко ла сроч но ста ла го то вить свя щен ни -
ков в ос во бож ден ные ра йо ны Бе ло рус сии: на до бы ло
за пол нить брешь пос ле нем цев). И лишь поз же по я ви -
лись Ду хов ные се ми на рии и Ака де мии.

Т.е. суть ис ку ше ния в мо ем по ни ма нии: лишь чис -
тый сер дцем смо жет вос при нять чис тые иде а лы.
Лишь на сла вя нах мож но бы ло про вес ти этот экс пе -
ри мент: раз мах ду ши, щед рость, жаж да по мо гать
дру гим ("ник то как рус ские так не спа сал дру гих...").

Но... чис тое сер дце, отк ры тое навс тре чу лю дям с
лю бо вью, с жаж дой зна ний и по мо щи, при дос ту пе к
ли те ра ту ре и при кри ти чес ком ана ли зе все го про чи -
тан но го быс тро при дёт к Бо гу. Т.е. всё ста ло на свои
мес та. Про дол жим анализ: как в Биб лии — бы ло вре -
мя, ког да Бог был с людь ми, во дил их, учил (пусть на
при ме ре ев ре ев), а они отс ту па ли от Не го. Был с ни ми
как Че ло век — не по ве ри ли и уби ли. Отс ту пил: по жи -
ви те са ми, по ка жи те луч ший строй — вот тог да и сов -
сем рас по я са лись. И вот итог: 70 лет "луч шей" (на
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сло вах) влас ти. Кста ти: кто не до во лен су щес тву ю щей
влас тью (зас лу жи ли!), тот не у го ден Бо гу, а я хо чу
толь ко, чтоб Бо га вер ну ли лю дям.

А по ка: бы ли реп рес сии, ис кусс твен но выз ван ный
го лод, ал ко го лизм, нар ко ма ния, СПИД, "мир ный
атом" вок руг нас...

Как изощ рен ная ух мыл ка са та ны, чтоб по ка зать
на ше по до бос трас тие, лжи вость, не сос то я тель ность
иде а лов, — при мер: вро де бы не оши ба юсь, что при
по кой ном Бреж не ве бы ла на ме че на да та пос ле ду ю ще -
го ХХVII съез да КПСС, т.е. че рез обыч ных 4 го да. За
это вре мя при шел к влас ти Ю.В. Анд ро пов, ко то рый
нес коль ко взбу до ра жил сон ное, бла го душ ное, раз во -
ро ван ное царс тво. На сме ну при шел прес та ре лый
Чер нен ко, чтоб под чер кнуть нич то жес тво на шей
прин ци пи аль нос ти и лжи вость свер ху до ни зу, цеп -
кую хват ку за руч ки кре сел и сту льев.

И вдруг М. Гор ба чёв: "Рас ше ве лить! Под нять! Отк -
рыть гла за! Про бить ся к сер дцам! По ка зать ни зость!"
Гос по ди! Как мно го лю дей в это вре мя про из нес ли
сло во "поз дно"...

У ме ня в ду ше слё зы: "Гос по ди, по мо ги! Как труд -
но, поч ти не воз мож но! По мо ги ему! И это нам... За что
та кое? Чтоб вы я вить ос тав ши е ся чес тные сер дца?"

ХХVII съезд, как ни в чём ни бы ва ло, в свое вре мя,
че рез 4 го да, в за ра нее на ме чен ный срок... 

По 3 ми ну ты на выс туп ле ние, 10 дней, чтоб вы я вить,
что не все еще без раз лич ные. Сколь ко энер гии, ре чей, выс -
туп ле ний! Лишь бы про бить ся к сер дцам! По то му и моё
пись мо к ХХVII съез ду... (см. стр. 15 — Авт.)

А за тем съезд ВЛКСМ... Взбу до ра жить мысль ос -
тат ков еще не уте рян ной мо ло де жи!

В 1934 го ду в Па ри же бы ла из да на бе се да Н.А. Мо то -
ви ло ва (сов ре мен ни ка А. Пуш ки на) с пре по доб ным Се -
ра фи мом Са ров ским. Пре дис ло вие к ней на пи сал ар хи е -
пис коп Ве ни а мин (Фед чен ков): "И вот вы вод, к ко то ро -
му при хо дят на и бо лее чут кие к го ло су ду ха и вни ма -
тель ные к зна ме ни ям вре ме ни пра вос лав ные лю ди:
"нуж но быть в бла го да ти Жи вот во ря ще го Ду ха", ес ли
толь ко мы хо тим "быть жи вы" (Ио ан. 14:14=18), ибо вре -
мя, ког да по ма за ние Свя то го Ду ха бу дет по чи вать не на
ред ких пра вед ни ках толь ко, а как в апос толь ский век —
на "вся ком, приз вав шем Имя Гос под не" (Ио иль 3,1-2). А
даль ше: "Мы, со всею от ветс твен нос тью за свои сло ва, со
стра хом Бо жи им и бла го дар нос тью за все чу де са Его,
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сви де тельс тву ем, ЧТО ОНО УЖЕ ПРИШ ЛО — в из ли ва -
е мом на ми ро вую ни ву приб ли зи тель но с на ча ла на ше го
сто ле тия ПОЗ ДНЕМ ДОЖ ДЕ ДУ ХА — во ис пол не ние
древ них обе то ва ний Бо жи их". Кни га Н.А. Мо то ви ло ва
на зы ва лась "Цель хрис ти ан ской жиз ни". В чём эта
цель? В СНИС КА НИИ СВЯ ТА ГО ДУ ХА, БЛА ГО ДА ТИ
БО ЖИ ЕЙ.

Як важ ко нам це зро зу мі ти. ХХ сто річ чя — більш
жор сто ко го для пра вос лав них на ро дів не бу ло від ІІІ
сто річ чя. Стіль ки зни ще но цер ков, мо нас ти рів і свя -
ще ни ків, стіль ки бу ло го нінь, го ло до мо рів, во єн,
утис ків, злид нів. І все це з гар ни ми ло зун га ми, а тут
сло ва: "Оно уже приш ло, с на ча ла на ше го (ХХ) сто ле -
тия — Из ли я ние Свя то го Ду ха "на вся ко го приз вав -
ше го Имя Гос под не".

Ро зу мію те, що як пер ші три сто річ чя бу ли по ли ті
кров'ю свя тих му че ни ків, так і ХХ сто річ чя да ло своє
му че ниц тво, тоб то 20 сто річ по ко лін ня виз на ча ли ся,
"хто з ким". І за вер ши ло ся це у XX сто річ чі.

Дай, Бо же, щоб за вер ши ло ся.
З 1986 ро ку по ча ла з'яв ля ти ся ду хов на лі те ра ту ра.

Ми ков та ли, пе ре пи су ва ли, пе ред ру ко ву ва ли, слу ха ли
ка се ти. Не зав жди фік су ва ли, звід ки це і хто ав тор…

Оце час жит тя мо го по ко лін ня… 
Со ло вец кий ла герь осо бо го наз на че ния (СЛОН)

рас по ла гал ся в мо нас ты ре, пос тро ен ном ру ка ми мо -
на хов. Там же мас со во унич то жа ли свя щен ни ков. 

Там 26 ян ва ря 1929 го да епис коп Ин но кен тий на -
пи сал для сво ей ду хов ной до че ри:

По кор но пре дай ся Бо жес твен ной во ле
Воз звав ше го к жиз ни всех смер тных Твор ца,
К Не му об ра щай ся ты в тя гос тной до ле
И в Нём ты уви дишь бла го го От ца.
Не се туй: Кто преж де вре мён су щес тву ет,
Кто пра вит с пре муд рос тью тьма ми пла нет,
Кто вих рю и мо рю пре дел по ка зу ет,
Тот путь бе зо пас ный и нам об ре тет.
На Бо жию бла гость свое упо ва нье
Воз ло жим с спо кой ной ду шою во всем,
Тог да все и тай ные сер дца же ла нья
Гос подь увен ча ет от рад ным кон цом.
Нап рас но к за бо те, борь бе не по силь ной
И к де лу стре мить ся и тра тить по кой '
Мо лись и по лу чишь ты си лу обиль но,
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Все бла га МО ЛИТ ВЕ да ёт Он од ной.
С лю бо вью пред ви дит Пре муд рая во ля
В чем бла го для сер дца, что вред при не сет,
И каж до му пос ла на Гос по дом до ля,
Но вер ных Сво их Он к бла женс тву ве дет.
Ни в чем нет прег ра ды Его на чер та ньям,
Бла женс тво тво рить — ко нец Его дел.
По верь же Гос под ним свя тым обе ща ньям,
И веч ная ра дость — твой веч ный удел.
На дей ся! Он ви дит ду ши сок ру шен ной
Всю скорбь и стра да нья в жес то кой борь бе;
Но верь — и уви дишь тог да не сом нен но,
Что всё Он уст ро ит ко бла гу те бе.
Как ра дос тно Бо гом Хрис том быть спа сен ной!
Ты при мешь от Бо га по бед ный ве нец.
И вни дешь с хва ле ньем ду ши ис куп лен ной
В мир веч ный, го то вый для вер ных сер дец.

Ра дость моя
Ра дость моя, нас ту па ет по ра по ка ян ная, 
Ра дость моя, за по жа ри лась осень вок руг. 
Нет ни че го на зем ле пос то ян но го, 
Ра дость моя, мой единс твен ный друг.
Жел тое, крас ное — все раз ноц вет ное, 
Зо ло том, зо ло том уст ла ны рвы. 
Пря мо в ли цо род ни ку бе зот вет но му 
Ве тер по выб ро сил ме лочь лис твы.
За тос ко ва ли де ре вья бес прав ные, 
В ри зах рас тер зан ных ги бе ли ждут. 
Лишь зо ло тые Крес ты Пра вос лав ные, 
Ра дость моя, нас в бес смер тье зо вут.
Ра дость моя, эта су ет ность греш ная 
Да же на па перть швы ря ет лис ты. 
Но воз же ла ли по коя нез деш не го 
Бе лые Цер кви, Свя тые Крес ты…
Бе лые Цер кви свет ле ют ся из да ли, 
Бла го вес твуя о ми ре ином, 
Жи вы еще Про по вед ни ки Ис ти ны, 
Ра дость моя, не скор би ни о чем.
Бе лые Цер кви ис пол не ны кро тос ти, 
Ими дод несь ос вя ща ет ся свет. 
Ра дость моя, что кру чи нишь ся по пус ту, 
Бе лым Цер квам нын че ты ся ча лет.
Вы жи ли Вы, бес сло вес ные Зри те ли, 
Бу ри прош ли, рас то чи лись вра зи. 
Сколь ко все го за ве ка пе ре ви де ли 
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Бе лые Цер кви, Ос кол ки Ру си?
Бе лые Цер кви плы вут в Бес ко неч нос ти, 
О, Кла ден цы не зем ной Чис то ты! 
Не по ко рен ные Граж да не Веч нос ти, 
Бе лые Цер кви, Свя тые Крес ты.
Вас не ка са ют ся за па хи тлен ные, 
Этот ок тябрь ский от ча ян ный пир. 
Бе лые Цер кви — Твер ды ни Все лен ныя, 
Не ус то и те — раз ва лит ся мир.

Ие ро мо нах Ро ман. 
Кам ни свя тых ал та рей. — Вы ру: Тяхт, 1991.

Мне ни че го не на до, кро ме БО ГА, 
Его хо чу лю бить и прос лав лять! 
Пе ре до мной пы лит моя до ро га. 
Мне ни че го не на до, кро ме Бо га, 
Мне до ро га лишь Бо жья Бла го дать!
О лю ди, отой ди те от ме ня... 
Я соз дан весь из мра ка и ог ня... 
Мне до ро га лишь Бо жья Бла го дать! 
Его хо чу лю бить и прос лав лять!
О Сол нце! Ты свер ка ешь так вы со ко!
О мир! Ты ра дос тно мое лас ка ешь око! 
О бес ко неч ные прос то ры и лу га! 
О мать моя, сы рая мать — Зем ля! 
Для вас пев цов есть в этом ми ре мно го…
Мне ж ни че го не на до, кро ме Бо га... 
Ищу нез деш не го го ря ще го чер то га, 
Бре ду в нез деш ние да ле кие края. 
Ле тит и сла вит песнь моя. 
Мне ни че го не на до, кро ме Бо га...
О Гос по ди! Те бя я прос лав ляю, 
Пе ред То бой скло ня юсь я в пы ли, 
Нич тож ный червь, нич тож ный раб Зем ли. 
Отк рой до ро гу мне к не вя ну ще му раю, 
Ту да не су те бе мой фи ми ам.
О Гос по ди! В Твой за по вед ный храм 
Впус ти ме ня. Те бя я умо ляю. 
Я знаю, Гос по ди! Вла ды ко, знаю, 
Что путь ту да идет не по цве там. 
Но все же я иду ту да, к ог ням и раю...
Пе ре до мной пы лит моя до ро га.
Мне ни че го не на до, кро ме Бо га!..

А.Е.Ж., 1915 год, 18 лет 
(Свя щен ник, по гиб в без вес тном ла ге ре.)
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Глава 3 
ПРОС ВІТ НИЦЬ КЕ ТО ВА РИС ТВО (199161995)

Прес вя та Трій це, Бо же наш, від крий мої ус та,
щоб нав ча ти ся сло ва Тво го і ро зу мі ти за по ві ді Твої,

і чи ни ти во лю Твою.
Мо лит ва св. Ма ка рія

Гос по ди, від крий ус та мої,
і язик мій спо віс тить хва лу Твою.

Пса лом 50

По ча ток і на ші скром ні ста ран ня

Знан ня на ко пи чу ва лись, лю ди їх пот ре бу ва ли, а
ми ра ді бу ли кри ча ти на весь світ про те, що са мі піз -
на ва ли.

Дов го ми хо ди ли до Хрес то= Воз дви жен ської цер кви
на По до лі, фак тич но на про по ві ді о. Олек сан дра (Ку бе лі -
у са), ви со ко ос ві че но го (закінчив тех ні кум, По лі тех ніч -
ний інс ти тут, Ду хов ну се мі на рію і Ака де мію), йо го про -
по ві ді бу ли для нас, тех на рів, одк ро вен ням, кож не сло -
во за па да ло в ду шу. Прек рас на мо ва, дик ція, еру ди ція.
Ми на че й під рос та ли, і під ні ма ли ся.

На ве ли кі свя та при хо ди ли до Во ло ди мир сько го
со бо ру (не час то, бо там мо ре лю дей). Там нас особ ли -
во осі ня ла і бла гос лов ля ла Ма тін ка Бо жа. Це бу ла
для нас най біль ша Свя ти ня, а для ме не — ще й міс це
мо го хре щен ня: ме не хрес тив о. Іван (Ми ки тен ко)
01.02.1983 ро ку. Він по мер 27.12.1986 р. Віч на йо му
пам'ять у Бо зі і моя до віч на дя ка.
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1986 рік. У Хрес то= Воз дви жен ській цер кві но вий
нас то я тель — отець Бо рис. Уваж ний, еру до ва ний,
доб ро зич ли вий, ко му ні ка бель ний. Ми по тяг ну ли ся до
ньо го вер веч кою (ми — Оль га Ми ко ла їв на Ко ва льо ва,
Та ма ра Іла рі о нів на Да ле чук, Ва лен ти на Ми хай лів на
Силь чен ко та ба га то ін ших). А ме не виш тов ху ють на -
пе ред з за пи тан ня ми, а по тім з про по зи ці я ми. Отак я
ста ва ла лі де ром. А зби ра ли ся ми вдо ма в Оль ги Ми ко -
ла їв ни по не ді лях піс ля цер ков ної служ би. Це бу ли
пос тій ні зус трі чі з ча ю ван ням 10=12 осіб різ но го сві -
тог ля ду. Так по чи на ли — вдо ма у нас. Мій чо ло вік,
Дмит ро Мак си мо вич, з ра діс тю прий мав гос тей.

1988 р. Свя то 1000=річ чя Хре щен ня Ру сі. Отець Бо -
рис дав зап ро шен ня на свят ко ву служ бу до Во ло ди -
мир сько го со бо ру на 15 лип ня і на Во ло ди мир ську Гір -
ку. Три дні у Ки є ві свя то (піс ля Мос кви, де по ча ли з 9
лип ня свят ку ва ти Хре щен ня Свя тої Ки їв ської Ру сі).

Во ло ди мир ська Гір ка, 16 лип ня. Зап ро шен ня на
10=у го ди ну. Ми ра діс но пос пі ша є мо. О 12=й го ди ні
по ча ла ся рап то ва зли ва. Лю ди — під па ра соль ка ми,
ми — у ро тон ді, як осе лед ці в боч ці. Спіл ку є мо ся,
хтось прис лу ха єть ся, при єд ну єть ся до роз мо ви...

15 го ди на — по ча ток служ би бі ля пам'ят ни ка св.
Во ло ди ми ра. Не бо вмить очис ти ло ся — сон це, не бес -
на бла кить і ра дість. Тор жес тво Пра вос лав'я... 

О 17=й спус ка є мо ся до пам'ят ни ка св. Во ло ди ми ра.
Ки ли ми, ве ли чез ні іко ни — усе мок ре після дощу. Ми
спо чат ку ра зом, по тім по двоє, зго дом по о дин ці, як
"про по від ни ки", з куп ка ми за ці кав ле них, бо ми ж
"гра мот ні ші". Я бі ля під ніж жя пам'ят ни ка з ки мось
роз мов ляю. По тім хтось поп ро сив ста ти на схо дин ку.
Гля ну ла — нав ко ло на товп. Спо чат ку ще й дик то фон у
ру ки да ли. За пи тан ня, за пи тан ня — від по ві даю (це ж
1988 рік!). І так до гли бо кої но чі. На Гір ці вже ні ко го,
крім нас, не має. Під хо дять мі лі ці о не ри, мов чки слу -
ха ють. Піс ля 24=ї го ди ни нас зо два де сят ки за ли ши -
ло ся. Ско ти ли ся з Гір ки до мет ро. З ос тан нім по тя гом
роз'їха ли ся до зус трі чі, приз на че ної на 18 ве рес ня.

А з лис то па да 1990 р. по ча ло ді я ти наше "Прос віт -
ниць ке то ва рис тво". 

Ось де що з йо го бі ог ра фії, за фік со ва ної в аль бо мі,
який збе рі га єть ся у ме не вдо ма. 
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"Эмб ри о наль ное сос то я ние: про то и є рей о. Бо рис
пос лал нас для оз на ком ле ния в дис кус си он но=  ми ро -
воз зрен чес кий клуб "Ис ти на" (ос но ван Цен траль ным
ко ми те том ком со мо ла). "Вы там нуж ны". Кон тин -
гент — нас той чи вые, убеж ден ные бап тис ты, сдер -
жан ные ад вен тис ты и наг лые ате ис ты. С бла гос ло ве -
ния о. Бо ри са мы "ри ну лись в бой". С кем? Так ти чес -
ки — с бап тис та ми, враж деб но — с ма те ри а лис та ми.
За ка ли лись и ок реп ли".

А бу ло це так. Зап ро шу ва ли о. Бо ри са, але де ж йо -
му на все ча су наб ра ти? Пос лав нас. Я мі сяць від мов -
ля лась, але ж ко ли прий шли, пос лу ха ла всіх (до то го
ж там вис ту пав пе ре кон ли во й екс тра сенс), то вже
мов ча ти не мог ла, бо "я пред став ляю Пра вос ла вие!"
Від пра вос лав них увесь рік вис ту па ла я од на. А піс ля
за кін чен ня зус трі чі нас обов'яз ко во че ка ло 5=10=20
слу ха чів зі сво ї ми за пи тан ня ми на різ ні те ми. І час то
ці роз мо ви бу ли ду же за тяж ни ми.

"Эволюция и рождение в муках. От 1=го ва ри ан та
нашего дис кус си он но= ми ро воз зрен чес ко го клу ба
"НЛО и ре ли гия", че рез "Че ло век, хрис ти анс тво и
куль ту ра" — к пра вос лав но му прос ве ти тель ско му об -
щес тву "Ис ти на — пре вы ше все го" с бла гос ло ве ния
Бла жен ней ше го мит ро по ли та Ки ев ско го и всея Ук ра -
и ны Фи ла ре та.

Первые шаги. С 15 ноября 1990 года в Доме
культуры "Днепр". Эйфория? Нет. Уже есть
предупрежде=ние: "Ничего, до вас еще доберутся".

Далі ми вже у Будинку учителя.
15 січ ня І991 ро ку ми з Та ма рою Іла рі о нів ною, у

день упо ко єн ня прп. Се ра фи ма Са ров сько го, бу ли в
Пок ров сько му мо нас ти рі. У про по ві ді отець Фе дір по -
ві до мив, що від най де но мо щі мо лит вен ни ка, про вид -
ця і про ро ка свя то го прп. Се ра фи ма Са ров сько го у за -
пас ни ках Ле нін град сько го Ка зан сько го со бо ру, який
70 ро ків був му зе єм без Бож жя — ате їз му. Ли ше 1990
ро ку со бор по вер ну ли Пат рі ар хії.

В Будинку Вчителя я про по ную па лом ниць ку по їз -
дку до Ле нін гра да. Ен ту зі ас тів шес те ро. У го те лі
"Мос ква" нам заб ро ньо ва но три но ме ри. Нав про ти,
че рез пло щу — Олек сан дро= Нев ська Лав ра, де за раз
зна хо дять ся мо щі прп. Се ра фи ма Са ров сько го. Знай -
де ні во ни бу ли за ши ті в ро гож ку. І так про ле жа ли 70
ро ків. А сам прп. Се ра фим Са ров ський звер тав ся до
лю дей: "Ра дость моя", "Сок ро ви ще", "Хрис тос вос -
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кресе!" Будь= я кої по ри ро ку йо го Пас халь на Ра дість
ли ну ла до кож ної лю ди ни. 

Нас то я тель Олек сан дро= Нев ської Лав ри, отець Ігор у
ду же хо ро шій про по ві ді зга дав мо на ха, на мо ги лі яко го
зроб ле но на пис: "Нет гре ха, боль ше го за Бо жие ми ло -
сер дие". Шу ка ю чи цю мо ги лу, ми обій шли лавр ське
кла до ви ще "с поль зой для ду ши". Що ми ба чи ли в
Петербурзі? Да лі — мо вою на ших вра жень:

1. Алек сан дро= Нев ская Лав ра (Алек сандр Нев -
ский — св. князь — "Во инс твен ность Хрис та ра ди"),
там же усы паль ни ца Со ло вец ких чу дот вор цев Сав ва -
тия, Зо си мы, Гер ма на.

2. Цер ковь Ду хов ной ака де мии и се ми на рии. Уди -
ви тель ные про по ве ди в хра мах ут ром и ве че ром. Мы
со жа ле ли, что нет в Ки є ве не толь ко Ака де мии ду хов -
ной, но и се ми на рии.

3. Ни коль ский со бор — им пе ра тор ский храм. Чу -
до. Резь ба, рос пись, зо ло то сре ди ос тав ше го ся убо -
жес тва. Час ти цы чу дот вор ных мо щей в "сок ро вищ -
ни цах" — очень мно го. Гос по ди, ка ким же был этот
со бор 70 лет на зад!

4. Со бор рап. кн. Вла ди ми ра.
5. Мо нас тырь Ио ан на Рыль ско го — усы паль ни ца

ИО АН НА КРОН ШТАД СКО ГО, прос ве ти те ля, Пос лед -
не го Све тиль ни ка на Ру си. В 1909 го ду "взят удер жи ва -
ю щий", это он в 1904 г. имел ви де ние от прп. Се ра фи ма
Са ров ско го, ко то рый по ка зал ему бу ду щее Рос сии, на -
чи ная с ре во лю ции. Бы ла моя мо лит ва в оди но чес тве
пе ред гроб ни цей о ду хов ном ру ко водс тве в Прос ве ти -
тель ском об щес тве. (Анд ре ев ский со бор в Крон штад те,
где слу жил отец Ио анн, раз ру шен до ос но ва ния. Здесь,
в Ле нин гра де, цве ты кла ли у окош ка, не зная, что со -
вер ши ли с усы паль ни цей — свя ты ней и мес том пок ло -
не ния. Сей час здесь фи ли ал Пюх тиц ко го жен ско го мо -
нас ты ря). Чи тай те: "Моя жизнь во Хрис те", "Пос лед -
ний Све тиль ник на Ру си" и др.

6. Пра вос лав ное клад би ще Смо лен ской ико ны
ПРЕС ВЯ ТОЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ. Там же ЧА СОВ НЯ
КСЕ НИИ БЛА ЖЕН НОЙ ПЕ ТЕР БУРГ СКОЙ (па мять
— 6 фев ра ля). На гроб ни це её на чер та ны сло ва: "Кто
ме ня знал, да по мя нет мою ду шу для спа се ния сво ей
ду ши". Па ни хи да. На ша слез ная мо лит ва на сне гу, на
ко ле нях о про ще нии, по ми ло ва нии де тей, вну ков, на -
ше го го ро да пос ле Чер но бы ля — пе ред ико ной Спа си -
те ля. Мо ги ла 40 но во му че ни ков, ко то рых в 1920=х го -
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дах за ко па ли жи вьем. Ксе ния Бла жен ная — это по ка -
я ние, са мо от ре че ние, са мо у ни чи же ние.

І ще од не чу до від бу ло ся. Лі то 1991 ро ку. Че рез
Ки їв ську мет ро по лію зап ро шу ють до Югос ла вії жи ти
у мо нас ти рях 120 ді тей 7=12 ро ків. Керівник групи -
прот. Даниїл Чекалюк. Я від по ві даль на за всю гру пу
дів ча ток і жі нок= ке рів ни ків груп. Опе ра тив но офор -
ми ла до ку мен ти у Мі ніс терс тві за кор дон них справ,
за ли ша лось от ри ма ти за мов ле ні квит ки. І рап том —
стоп. Факс з Югос ла вії: за че кай те. А за три дні по ві -
дом лен ня: там по ча ли ся бо йо ві дії.

Я — на ко лі нах пе ред Ма тін кою Бо жою зі сло ва ми
по дя ки: "Дя кую То бі, що це зустріло нас з діть ми
вдо ма, а не у до ро зі, не в чу жій кра ї ні. Сла ва То бі,
Бо же, за все".

А вліт ку за ги нув Ді моч ка. Це пер ша ро дин на тра -
ге дія. Во ля Бо жа на все.

09.02.1992 р. Від ві ди ни в'яз ни ці у м. Гос то мель —
зо ни су во ро го ре жи му, де від бу ва ють ув'яз нен ня ре -
ци ди віс ти, які ма ють від 2=х до 11 су ди мос тей. 

Ме не зап ро сив у цю по їз дку свя ще ник отець Пет ро
(Пав лен ко), три чі пе ре пи тав ши, чи не бо ю ся. 1,5 го -
ди ни три ва ли на ші вис ту пи у в'яз ни ці. Ду ші пра вос -
лав ні. "Где ж вы бы ли? К нам при ез жа ют бап тис ты,
ад вен тис ты, да же крес тят. При ез жай те ча ще".

До мит ро по лії по да ла звіт про по їз дку. Мит ро по -
лит Фі ла рет приз на чив свя ще ни ків, від по ві даль них
за ро бо ту в зо нах. Але по тім від був ся роз діл Цер ков, і
все при пи ни ло ся.

Выход "на лю ди"

Ре ко мен да ции для ду ма ю щих, 
ищу щих за щи ту и по мощь,

для про шед ших че рез ВУЗ, по ни ма ние HЛО, ано -
маль ных яв ле ний, "тон ко го ми ра" Ре ри хов, "мо низ -
ма Все лен ной" Ци ол ков ско го, "но ос фе ры" Вер над -
ско го, гре чес ко го ми фот вор чес тва, спи ри тиз ма; 

- для тех, кто про шел се ан сы Чу ма ка, Руц ко и пр., 
- для тех, кто ду ма ет, что "что= то свы ше есть, но в

Бо га я не ве рю", т.е. ате ист по сво е му не ве жес тву.
Так как Пра вос ла вие, хо тя и очень стро гая, тре бо -

ва тель ная, но са мая ми ло сер дная, ра дос тная и ин тер -
на ци о наль ная РЕ ЛИ ГИЯ, по э то му:
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- при об ре ти те Биб лию (ина че, ка кой же Вы куль -
тур ный че ло век?) и чи тай те вни ма тель но. Ока зы ва ет -
ся, всё это, по ра зив шее Вас (нас), уже бы ло из вес тно,
и да же в боль шем объе ме, чем сей час;

- изу чай те Еван ге лие (За вет для нас). Ни од но го
фак та неп рав до по доб нос ти, т.е. не воз мож но го с на уч -
ной или око ло на уч ной точ ки зре ния и не зна ко мо го
Вам из дру гих ис точ ни ков ин фор ма ции;

- пос ту пай те по ре ко мен да ци ям Еван ге лия, т.е. хо тя
бы соб лю дая две ос нов ные за по ве ди Но во го За ве та:

1. Воз лю би Гос по да Бо га тво е го всем сер дцем тво -
им и всею ду шею тво ею, и всем ра зу ме ни ем тво им, и
всею кре пос тию тво ею.

Ду ма е те, это Бо гу на до? Это нам, не мощ ным, не об -
хо ди мо! По э то му это пер вая и глав ней шая за по ведь.

2. Воз лю би ближ не го тво е го, как са мо го се бя. (Кто
ближ ний, и как его лю бить — най де те в Еван ге лии).
Го во ря про ще, не де лай дру го му то го, че го не же ла -
ешь се бе! И на Зем ле был бы рай;

- при об ре ти те Мо лит вос лов — это Пу те во ди тель,
нить Ари ад ны в на шем по ве де нии: как мо лить ся, что -
бы выс лу шать Бо га; как дос той но под го то вить ся к ис -
по ве ди и При час тию; да же как уме реть без стра ха и
обе зо па сить се бя от воз душ ных мы тарств;

- прис ту пать к "Ду хов но му Опы ту" мож но лишь
кре щен но му в Пра вoс лав ной Цер кви.

Пом ни, что ког да мо лим ся, мы об ра ща ем ся к Бо гу.
Ког да чи та ем Свя тое Пись мо, Бог го во рит с на ми.
Вот это и есть "опыт ду хов ный";

- под хо дить к При час тию, как ми ни мум, на до 6 раз
в год (4 пос та, День Ан ге ла и день рож де ния), а луч ше
— ча ще, пос ле пред ва ри тель ной под го тов ки и ис по ве -
ди. Это нам по мощь, за щи та и на деж ное би о по ле;

- кре щен ным — прой ти во вре мя Ве ли ко го Пос та
со бо ро ва ние, т.к. ина че труд но вспом нить все на ру -
ше ния (гре хи) за про жи тую жизнь;

- крест на гру ди но сить пос то ян но. Это ста биль ная
пси хо фи зи чес кая за щи та от всех ви дов на па де ний:
ви таль ных, мен таль ных и да же аст раль ных;

- на чи ная лю бое де ло, по мо лись мыс лен но: "Гос -
по ди, бла гос ло ви!" Окон чив же, не за будь поб ла го да -
рить: "Сла ва Те бе, Гос по ди!" На от ветс твен ных эта -
пах жиз ни луч ше поп ро сить бла гос ло ве ние свя щен -
ни ка, нап ри мер "на но вую ра бо ту", "в шко лу", "на
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по ез дку", "на ле че ние", "на ро ды";
- со вер шенс тво вать ся в ду хов ном раз ви тии, т.е.

чи тать ли те ра ту ру, ко то рая по мо жет ду мать и по ни -
мать (не ли це ме ря, не ме няя вдруг сво е го внеш не го
об ли ка). Бла го, сей час мож но при об рес ти Биб лию и
Тол ко вую Биб лию, и За кон Бо жий, Жи тия свя тых и
Мо лит вос лов, пра вос лав ный ка лен дарь и нас тав ле -
ния Свя тых От цев. Ко неч но, при же ла нии.

Как ми ни мум мо литв чи тай те: "Гос по ди, Ии су се
Хрис те, Сы не Бо жий, по ми луй ме ня, греш но го (греш -
ную)". Во семь чу до дейс твен ных слов на у чи тесь про -
из но сить УМОМ и СЕР ДЦЕМ во вре мя ра бо ты, чте -
ния, про гул ки, до су га.

Очень ско ро ощу ти те по мощь.
Пом ни те, что Прес вя тая Тро и ца — не 1+1+1=3, а

1х1х1=1.
Не об хо ди мо учесть, что для че ло ве ка иск рен не го,

с доб рым сер дцем, отк ры то го и доб ро же ла тель но го
Ду хов ный ОПЫТ бо лее ле гок, и ре зуль тат бу дет дос -
тиг нут рань ше, чем для че ло ве ка зло го или име ю ще -
го бо гатс тво, вы со кое са мом не ние, гор дость, чванс -
тво, жад ность, за висть или лю бя ще го вы пить. Для та -
ких Ду хов ный ОПЫТ очень тру ден, т.к. его креп ко
дер жат на хо дя щи е ся тут же, ря дом тём ные си лы всех
ран гов, ко то рые мо гут этот Ду хов ный Опыт ис ка зить.

ЗА ЧЕМ ЭТО НА ДО?
Чтоб по ни мать ме ха ни ку и тех ни ку А. Каш пи ров ско -

го, А. Иг на тен ко, Ба ра ба ши ка, или пол тер гей ста.
На ша жизнь не ог ра ни чи ва ет ся смер тью (при мер:

по се я ли зёр на, вы рос ли но вые стеб ли, но зёр на= то
сгни ли. Так и мы воз ро дим ся для но вой жиз ни, но...
где, на ка ком уров не со вер шенс тво ва ния?). Т.е. не об -
хо ди мо ду мать за ра нее, с чем при дешь "ту да", и го то -
вить ся за ра нее к встре че. С кем хо чешь быть? С дра -
ко ном, злы ми ду ха ми? Вряд ли. А с чем пред ста нешь
пе ред Бо гом? Ду май…

Зай ди в цер ковь. Заж ги све чу, на пом ни о се бе в
но чи. Мол ча пос той у той ико ны, ко то рая те бя прив -
лек ла. По бе се дуй о том, что те бя тре во жит, в чем ну -
жен доб рый со вет= по мощь. Мож но и до ма, без сви де -
те лей, отк ры тым сер дцем (ес ли Бог в сер дце тво ем).
Ес ли слё зы по те кут, знай, что это очи ще ние. И про си
всё, что те бе на до. Всё по лу чишь. Но про си с ве рою и
толь ко не об хо ди мое. Ес ли бу дешь про сить лиш нее,
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то же Бог даст, но за тем спро сит с те бя. По э то му ос те -
ре гай ся про сить лиш не го.

Пом ни, что каж дая Цер ковь — это HE БO НA 3ЕМ -
ЛЕ. Вот от ку да в цер кви БЛА ГО ДАТЬ, ко то рую по лу -
ча ют те, кто при шел в цер ковь с иск рен ней ве рою.

Свя щен ник при ис по ве ди го во рит: "Се, ча до, Хрис -
тос не ви ди мо сто ит". Ему ис по ве ду ешь ся, пе ред Ним
от чи ты ва ешь ся, ПРИ ЧАС ТИЕ по лу ча ешь от Не го.

В лю бом го ре Цер ковь мо жет про сить Бо га о по мо -
щи нам: о здо ро вье, о жи вых и умер ших, о заб луд -
ших, об учё бе и во ин ской служ бе и пр.

Мож но за ка зать мо ле бен или по дать на мо лит ву
каж дод нев ную (со ро ко уст, пос то вую, прос ко ми дию).

Имея та кой "кон такт", та кую по мощь, да же
смерть не бу дет страш на, т.к. с ра дос тью бу дешь
ду мать о ПЕ РЕ ХО ДЕ в мир, где "ни ког да не пла чут"
(на Зем ле, в этой жиз ни пла чут мно го, в аду пла чут
всег да).

Как рас ти? По ни мать? Со вер шенс тво вать ся?
Про си те, что бы Бог по мог. Глав ная за да ча — лич ное
со вер шенс тво ва ние. Как его дос тичь?

Нач ни с при об ре те ния од ной= двух икон. По сло вам
из вес тно го уче но го и фи ло со фа Пав ла Фло рен ско го,
ико на — это яв ле ние по тус то рон не го ми ра, где мы ви -
дим не ви ди мое. Обра ща ясь к ико нам, бе се дуй те с ни -
ми, хоть в сер дце сво ем.

А как осоз нать "кон такт"? По чувс тву е те в сер дце
теп ло, лю бовь ко всем и жа лость, доб рое снис хож де -
ние, прос ти те всех оби дев ших Вас ("яко же и мы ос -
тав ля ем дол жни кам на шим"). И отк лик на лю бую ва -
шу прось бу: ес ли мы, бу ду чи злы от при ро ды, да ём
де тям сво им по их прось бе, иног да на вяз чи вой и не од -
нок рат ной, то мож но ли сом не вать ся в люб ви Бо га на -
ше го к Сво им де тям (ес ли мы чувс тву ем се бя та ко вы -
ми). В мо лит вос ло ве есть ре ко мен да ция: об ра ща ясь к
Бо гу с мо лит вой, не за будь выс лу шать от вет Егo (че -
ло ве ка же выс лу ши ва ешь!).

Я ду маю, что ча ще все го и дол жна зву чать прось -
ба: "Вра зу ми, Гос по ди, нас тавь!" И по яв ля ет ся единс -
твен ное ре ше ние (хо тя вы тер за лись, вы би рая луч -
шее), и по кой, ра дость жиз ни с Бо гом в сер дце пос то -
ян но. И ещё пом ни те: "Ес ли Гос подь не со зиж дет до -
ма, нап рас но тру дят ся стро я щие его; ес ли Гос подь не
ох ра нит го ро да, нап рас но бодр ству ет страж. Нап рас -
но вы ра но вста ё те, поз дно про си жи ва е те, еди те хлеб
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пе ча ли, тог да как воз люб лен но му Сво е му Он да ёт
сон" (пса лом 126).

Та ким об ра зом, дер зай те! Но не ищи те се бе дру -
гих Бо гов! Все по мо гут, ко го при зы ва е те: тем ных со
сле за ми про сить не на до — они тут как тут, ещё и под -
тол кнут к по ги бе ли (сей час их вре мя, они выш ли из
под по лья, по то му и лжеп ро ро ков та кое изо би лие!). 

Дейс тви тель но, пси хо фи зи чес кую за щи ту каж -
дый че ло век дол жен иметь. Дан ные ре ко мен да ции
(бес плат но!) га ран ти ру ют 100% за щи ту от всех ви -
дов тем ных сил, не вы ис ки вая для "них" всё но вую
тер ми но ло гию.

Сей час, как и в апос толь ские вре ме на, при зы ва ют -
ся в Пра вос ла вие чис тые сер дца, в том чис ле и мыс ля -
щие, с выс шим "не до= об ра зо ва ни ем"...

Из Глин ской пус ты ни при вез ли ико ну, на ко то рой
на чер та ны сло ва: 

"Азъ есмь Путь и Ис ти на, и Жизнь". 
"Я — Путь, а вы не сле ду е те за Мной. 
Я — Ис ти на, а вы не ве ри те Мне. 
Я — Жизнь, а вы не ище те Ме ня.
Я — Свет, а вы не ви ди те Ме ня. 
Я — ваш Друг, а вы не лю би те Ме ня. 
Я — ваш Учи тель, а вы не слу ша е те Ме ня. 
Я — ваш Гос подь, а вы не пок ло ня е тесь Мне. 
Я — ваш Бог, а вы не мо ли тесь Мне. 
И ес ли вы нес час тны, то не ви ни те Ме ня".

Всё яс но?
АН ГЕ ЛА= ХРА НИ ТЕ ЛЯ ВАМ В ПО МОЩЬ! 
С БО ГОМ!

Ота кий "Сам друк" ми по ши рю ва ли у І989=1992
ро ках, бо до 1990 ро ку не бу ло ні я кої ду хов ної лі те ра -
ту ри.

Як нам ба га то хо ті ло ся ска за ти. Як би тіль ки слу -
ха ли й чу ли!  Бу ли над ру ко ва ні лис тів ки: "Шко ла
веч ной жиз ни", "За ви сит ли от нас бу ду щее" та ін ше.
Оці "Ре ко мен да ции" бу ли до сить по пу ляр ни ми, бо це
бу ла еле мен тар на на у ка, го то ва "інс трук ція". 

Пра вос лав не прос віт ниць ке то ва рис тво ви ник ло
за по ра дою от ця Бо ри са та бла гос ло вен ням мит ро по -
ли та Фі ла ре та. Спо чат ку пра цю ва ли у Бу дин ку куль -
ту ри "Дніп ро" на лі во му бе ре зі, а до кін ця ро ку —
вже у цен трі міс та, у Бу дин ку вчи те ля.
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Га зе ти і жур на ли на цей час дру ку ва ли все, що за -
ма неть ся, ін ко ли смі ли ві "по той біч ні" стат ті. Ми об -
го во рю ва ли цю на пів від вер тість на сво їх зіб ран нях.
Нам зда ва ло ся, що мов ча ти не ма є мо пра ва, зда ва ло -
ся, що са ме ми пот ріб ні. Ота ке нас та ло ці ка ве ак тив -
не жит тя. Звер та ли ся до різ них ре дак цій, до ко го з
обу рен ням, до ко го з по ра да ми. Так, ре дак ції жур на -
лу "На у ка і ре лі гія" (1988 р.) про по ну ва ли по ле мі ку з
пи тань, які ці кав лять сві до мих чи та чів, для не ві ру ю -
чих і ві ру ю чих у при сут ність Світ лих і тем них сил.
Господь хоче почути нашу думку, тому й просити-
молитись треба про допомогу, а темні приходять без
поклику, бо з підпілля вони вже вийшли. Пи са ли, що
ли ше єди не Пра вос ла віє за хи щає всю на шу зем лю,
на га ду ю чи, що езо те рич ні знан ня, по да ні на сто рін -
ках ви дан ня, мо жуть бу ти ви ко рис та ні і для злих
вчин ків.

Кни га Ю. Ка ны ги на "Путь ари ев" 
и другие

1995 рік. По ра діо з про дов жен ням і ко мен та ря ми
чи та єть ся "Шлях арі єв" Юрія Ка ни гі на. Вся кни га
ба зу єть ся на фак тах, до ку мен тах, за пи сах зі слів Гу -
ру. Про Ук ра ї ну по да єть ся зов сім но ва ін фор ма ція,
пе ре важ но по зи тив на. Гос по ди, як доб ре бу ло б, як би
лю ди чи та ли ли ше ду хов ну лі те ра ту ру! На ше Прос -
віт ниць ке то ва рис тво за ку пи ло де сяток цих книг, да -
ру ва ли з мо єю "при ват ною дум кою" як ре зю ме на
кни гу Ка ни гі на, бо з пог ля ду пра вос лав'я не все так
од ноз нач но, як у кни зі Ка ни гі на.

У груд ні то го ж ро ку га зе та "Ве чір ній Ки їв" уп ро -
довж де ся ти днів дру кує стат тю "По літ над ча сом", де
М. Ло мо нос по дає своє "ма гіч не об'яв лен ня" про пе ре -
бу ван ня у "по той біч чі". Це за хоп лю юча іс то рія по до -
ро жі "у ча со вих по лях", яку про вів "тво рець" по "спі -
ра лі не піз на но го". Го лов не — кож ний з та ких "кон -
так те рів" пе ре ко на ний, що ним ке ру ють ли ше Світ лі
Си ли, що скрізь управ ляє ли ше "Ро зум", "Ви щий Ро -
зум", на віть прес= кон фе рен ції про во дять, щоб лю ди на
піз на ла те, що ба чи ла. А Свя ті От ці пи са ли, та й Гос -
подь го во рив, як ви "те зро зу міть змо же те?" Про се бе
ав тор го во рить, що нас тіль ки "не за бо бон на", що "не
ві рить у па ра но маль ні здіб нос ті" тем них сил.
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Ми звер ну ли ся з лис том до ре дак ції га зе ти, на га -
ду ю чи про по пе ред жен ня на сьо го ден ня зі Свя то го
Пись ма св. Єф ре ма Си рі я ни на, єпис ко па Іг на тія
Брян ча ні но ва, Се ра фи ма Ро у за та ін ших свя тих про
НЛО й інші контакти.

Жовтень 2005. Су пер бес тсе лер де ся ти річ чя - кни -
га Де на Бра у на "Код да Він чі". Кни га над зви чай но
інт ри гу ю ча, ду же ін фор ма тив на, але... аб со лют но ан -
та го ніс тич на до пра вос лав'я; то му над зви чай но шкід -
ли ва для людс тва.

Суть Іс ти ни: Ісус Хрис тос — Бог і Син Бо жий,
Який прий няв смерть за ра ди на шо го спа сін ня і вос -
крес. Тоб то і нам, аб со лют но кож ній лю ди ні, дає на -
дію на спа сін ня її ду ші...

Ко го ж нам да ють і про па гу ють вза мін? Лю ди ну
тлін ну. "Бо га не ма". Бо роть ба про ти Ньо го тем ни ми
си ла ми ве лась спо кон ві ків, продовжується і зараз..

Так! А нас прав ді: кож ній лю ди ні дає Гос подь
різні таланти, але ж цей лу ка вий світ ви во дить лю ди -
ну на всі тяж кі шля хи... і все ж, кож на лю ди на має
шанс зу пи ни ти ся, сер цем від чу ти Бо га і сха ме ну ти ся,
а то ді щи ро по ка я ти ся у сво їх не доб рих вчин ках і вос -
крес ну ти ду шею (піс ля Св. Спо ві ді і Св. При час тя), як
вос крес Іі сус Хрис тос, Сам Гос подь.

А Ле о нар до да Він чі, Бот ті чел лі, Нью тон та ін ші
одер жа ли та лант від Бо га та кож, але з "ве ли ко го ро -
зу му" шу ка ли ще й ін ших бо гів і їм слу жи ли. На віть
піс ля сво єї зем ної смер ті кож на лю ди на бу де жи ти у
жит ті віч но му в ото чен ні всіх тих, з ким бу ла у друж -
бі на Зем лі. І доб ре, як що це бу ла друж ба з ти ми, хто
по лю бив Хрис та ще на Зем лі і від чув, від по від но, Йо -
го лю бов. Це ствер джує 2000=річ ний дос від іс то рії
Людс тва — чи тай те "Жи тія свя тих" — не менш ці ка -
ві Пе ре дан ня чу дес, які за пи су ва ли лю ди від cа мо го
розп'ят тя і Вос кре сін ня Хрис то во го, і про дов жу ють -
ся ці чу де са й ни ні. Бо Гос подь і вчо ра, і днесь, і по ві -
ки ві ків — без змін.

І як що хтось сприй ме цю кни гу як під го тов ку до
сприй нят тя ан тих рис та, то не хай має свій ро зум і не
тур бу єть ся, бо Хрис тос ска зав: "Прий ду, як блис кав -
ка", — од ра зу для всіх. 

А може по зи тив у цій кни зі — ла тин ське сло во
"pa gan", спів звуч не з ук ра їн ським сло вом "по ганс -
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тво" (рос. "языч ник", тоб то лю ди на, під влад на ідо -
лу).

Гос по ди! Виз во ли нас від лу ка во го, бо ти є Все мо -
гут ній.

24.10.2005. Оце витримки з лис та, яко го я пи са ла
де пу ту ту Вер хов ної Ра ди Л.М. Чер но вець ко му, як за -
по рож ці пи са ли лис та ту рець ко му сул та но ві. Ад же
він — не ли ше де пу тат ВР двох скли кань, а й лі дер
Хрис ти ян сько= лі бе раль ної пар тії.

До поштової скриньки постійно кидають різну
рекламну макулатуру, особливо перед виборами.
Проглядаю. 

Газета "Имею право" з його інтерв'ю: 
1 = як він став мільйонером;
2 = він віруючий християнин, православний, але

ходить до протестантської церкви, бо шукає істину
("таких християн в Америці 98%"). Пастор його
церкви = А. Сандей, негр: ні Хреста, ні ікон, ні вічного
життя.

Тому я і виступила проти ошуканства.

Па не Чер но вець кий!
Не ро зу мію, чи Ви справ ді не ус ві дом лю є те всю гли -

бин ну шкід ли вість Ва шої цер ков ної ді яль нос ті, чи сві -
до мо ошу ку є те до вір ли вих, щи рих, об ду ре них лу ка ви -
ми си ла ми, а то му і зне до ле них лю дей пра вос лав ної
Ук ра ї ни. І то му так "щи ро" по да є те че рез Ва шу га зе ту
плу та ну, неп рав ди ву (чи сум нів ну) ін фор ма цію, що Ви
"хрис ти я нин", та ще й "пра вос лав ний".

Пра вос лав не хрис ти янс тво має ос нов ну ме ту —
спа сін ня ду ші кож ної лю ди ни для віч но го жит тя. І ві -
ра — це сприй нят тя не ви ди мо го як ре аль нос ті. На Зем -
лі — і жит тя зем не, а під го тов ка до віч но го жит тя по -
чи на єть ся тут же, на Зем лі, від ра зу піс ля Хре щен ня.
Ад же Хре щен ням у Пра вос лав ній Цер кві на до по мо гу
лю ди ні да єть ся Ан гел= О хо ро нець як За хис ник, і під
свій за хист прий ма ють цю ду шу і Ма тін ка Бо жа, Прес -
вя та Бо го ро ди ця, яка за ча ла від Ду ха Свя то го і по ро -
ди ла Ісу са Хрис та, і всі свя ті, що за 2000 ро ків піс ля
Вос кре сін ня Ісу са Хрис та про я ви ли се бе як дру зі Бо жі,
а то му й за раз до по ма га ють лю дям (тіль ки пок лич, хоч
і по дум ки, в ту ж мить ко жен з них прий де то бі на до -
по мо гу). І пев на на дія, що лю ди на і піс ля сво єї смер ті
бу де пе ре бу ва ти в цьо му ра діс но му ото чен ні; бо як Гос -
подь є лю бов, так і рай ське жит тя — це по той біч не
жит тя — у лю бо ві. То нев же ж Ви, з Ва шим щи рим ба -
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жан ням доб ра (як що во но щи ре, а не лу ка ве) ба жа є те
для се бе і сво єї ро ди ни не та ко го жит тя? Подумайте!

І ще один сум нів у Ва шій щи рос ті: Ви справ ді та -
ла но ви та лю ди на, то нев же не мо же те опа ну ва ти
мо ву ту зем но го лю ду, се ред яко го Ви жи ве те? Як би
Ви хо ті ли опа ну ва ти мо ву, то наб ли зи лась би до
Вас іс то рія і тра ди ції цьо го на ро ду. Суть не до ві ри:
лю ди на або не мо же опа ну ва ти мо ву, бо нез дат на,
або ж має ве ли чез ну зне ва гу до цих лю дей з їх ньою
мо вою. Бо го во ри ти до тих, ко го лю биш, чу жою мо -
вою — non sens... 

І не опро тес тан тизм лі во го тол ку, чи лі бе раль на те -
о ло гія ХХ=го ст., не ста ла ближ чою до Пра вос лав'я
на віть у по рів нян ні з ор то док саль ною те о ло гі єю ХVI
сто річ чя.

І як що ж Ви справ ді ша ну є те ук ра їн ський на род і за -
хо че те пос лу жи ти Бо гу за все те бла го, яке Він Вам дав,
то да лі — моя про по зи ція, вже зов сім фан тас тич на: є
священник, який за раз пра цює над вті лен ням ідеї
ство рен ня Цен тру ре а бі лі та ції піс ля різ но го ро ду за -
леж нос тей, зок ре ма і піс ля пе ре бу ван ня лю дей у різ -
них но віт ніх сек тах, у над зви чай но кра си во му міс ці і
з пер спек ти ва ми для роз вит ку.

Тому мо жу зап ро по ну ва ти ідею обез смер ти ти Ва -
ше ім'я за по чат ку ван ням по бу до ви там же, на од ній
те ри то рії, бу дин ку прес та рі лих і ди тя чо го бу дин ку,
які бу ли б пов'яза ні між со бою вза є мо до по мо гою і
лю бов'ю. А те ри то рія є, вже зап ро по но ва на се лищ -
ною Ра дою.

Ви лю ди на смі ли ва, пе ред бач ли ва, і то му фан та зу -
ва ти мо же мо про Ваш від чай душ ний вчи нок і про
імідж. Оце бу ло б справ жнє ме це натс тво на під ста ві
1000=річ ної іс то рії і тра ди цій на шо го на ро ду. І це був
би Ваш щи рий вклад у друж бу ук ра їн сько го і єв рей -
сько го на ро дів.

І хоч у ІІ сто річ чі н.е. ав тор кни ги "Іу дей ська вій -
на" Іо сиф Фла вій попереджав нас: 

— Жо ден іу дей не бу де ні ко ли щи рим з іноп ле мен -
ни ком.

— А ти?
— А я ж іу дей.
Ми віримо йо му... 
P.S. 2010 р. І ось зараз Ви непередбачено мер нашої

рідної столиці. Порівняйте занехаяний Київ з догля-
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нутою Прагою, яку десятки поколінь патріотів з
любов'ю викохували. А тут за одне покоління група
вандалів знищує унікальну красу старовинного
міста.

Виправдайте ж довіру купки людей, які обнадій-
ливо обрали Вас. 

По дії нав ко ло цер кви Ми ко ли 
На бе реж но го

Цер ква іме ні Свя ти те ля Ми ко лая, ар хі є пис ко па
Мир Лі кій ських. Наз ва цер кви не ли ше то му, що во -
на близь ко во ди, на бе ре зі, а то му, що пам'ять люд -
ська збе рег ла ви па док зі спа сін ням утоп ле ної ди ти ни.
Про це І. Фран ко на пи сав вірш "Чу до з утоп ле ним
хлоп цем". 

У Ки є ві дзво ни дзво нять, ра дість не ма лая, 
Був то праз ник, день свя то го от ця Ни ко лая.
Пли нуть чов ни, лю ду пов ні, по Дніп ру во дою, 
Аж де цер ков Ни ко лая сто їть над рі кою.
По мо ли ли ся про ча ни, ра діс но вер та ють, 
Гус то вес ла хви лі кра ють, а греб ці спі ва ють.
В од нім чов ні муж по бож ний, мі ща нин за мож ний, 
Що свя то го Ни ко лая чти тель був не лож ний.
Обік ньо го йо го жін ка, гар на, як ка ли на, 
На ру ках сво їх три має оди на ка' си на.
Ус мі ха єть ся ди тят ко, руч ки прос тя гає, 
У дніп ро вих чис тих во дах об раз свій ха пає.
Втім, на раз хит нув ся чо вен із бо ку до бо ку, 
Зляк лась ма ти, і ди ти на бух в во ду гли бо ку.
Стре пе нувсь Дніп ро, у хви лях щез ла враз ди ти на! 
На че грім, про шиб ла бать ка наг ла втра та си на.
Сам за ним би в во ду ско чив, та пла вать не вміє, 
Сам би згиб, щоб тіль ки син жив, та ні що не вдіє.
Мчить ся чо вен, кож да хви ля бать ка сер це крає, 
А ще дуж че бід на ма ти пла че та ри дає.
Да лі мо вить бать ко: "Го ді! Біль ше не жу рім ся! 
До свя то го Ни ко лая щи ро по мо лім ся.
Як на теє Бо жа во ля, він на нас пог ля не, 
Він ди ти ні на шій бід ній сам за бать ка ста не".
І мо ли лись дов го, щи ро, з ряс ни ми сльо за ми 
В сво їм до мі опус ті лім пе ред об ра за ми.
І зас ну ли по мо лит ві. По ча ло сві та ти,
Іде ключ ник від Со фії цер кву від ми ка ти.
Наб ли зив ся, над слу хує, що за див не ди во? 
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В цер кві десь ди ти на пла че! Він вер тає жи во,
Кли че сто ро жа від цер кви, две рі від ми ка ють 
І на плач той на ди тя чий швид ко пос пі ша ють.
І що ж ба чать? На ко вер ці ди ти на ма лая, 
Мок ра вся ле жить, де об раз от ця Ни ко лая.
Да ли зна ти по всім міс ті, що та ка при чи на, 
Щоб схо ди лись піз на ва ти, чия се ди ти на.
А ті бід ні бать ко й ма ти, що в сльо зах пос ну ли, 
В сні уз рі ли Ни ко лая й ті сло ва по чу ли:
"Ви не плач те, доб рі лю ди, не трать те на дії, 
А спі шіть чим бор ше в цер кву свя тої Со фії!"
Про бу ди лись бать ко й ма ти, сон опо ві да ють... 
Сер це ра діс но в них б'єть ся, в цер кву пос пі ша ють.
І вже з да ле ка по чу ли: пла че їх ди ти на! 
О, як ра діс но до сер ця при тис бать ко си на.
Але ма ти з тої вті хи ста ла мов ні мая, 
Лиш ри дає при іко ні от ця Ни ко лая.
Роз нес ло ся на весь Ки їв, на всю Русь свя тую, 
Як Ни ко лай з Дніп ра ви тяг ди ти ну ма лую.

Ми з Оль гою Ми ко ла їв ною Ко ва льо вою три ва лий
час хо ди ли до Іл лін ської цер кви. Про хо ди ли повз
цер кви, на вхід них две рях до дзві ни ці якої ве ли чез -
ни ми лі те ра ми бу ла на пи са на наз ва: "ХРАМ УК РА Ї -
НИ= МА ТЕ РІ". Зна ли, що від бу вав ся якийсь фо рум
ук ра їн ців і за учас тю пись мен ни ка= фан тас та Оле ся
Бер дни ка бу ла прий ня та ця наз ва (з жа хом пе ре чи -
тую згад ку про той час).

Зна ли, що за рі шен ням вла ди від ре мон ту ва но
цер кву Ми ко ли На бе реж но го під еліт ний кон цер -
тний зал (дов го там бу ло при мі щен ня яко гось ар хі -
ву). А о. Бо рис зве лів нам від сто ю ва ти при мі щен ня
цер кви для Цер кви. Як? Ство ри ли гро ма ду, з пев ни -
ми труд но ща ми за ре єс тру ва ли у місь кви кон ко мі. Я
— ста рос та но вос тво ре ної гро ма ди. Чи та ла для ро -
біт ни ків місь кра ди лек ції про ти ате їз му (це бу ло ж
піс ля свят ку ван ня 1000=річ чя Хре щен ня Ру си), ви -
мі рю ва ла бі о по ле у цих ро біт ни ків"у спра вах ре лі -
гії", по ка зу ва ла, що оз на чає, ко ли хтось у сім'ї мо -
лить ся і т.п. Гро ма ду бу ло за ре єс тро ва но на мою до -
маш ню ад ре су. (І за раз ди ву ю ся, як Дмит ро Мак си -
мо вич по го див ся на це у та кий ри зи ко ва ний час.) А
цер ква Ми ко ли На бе реж но го зав жди за чи не на.

І ось од но го ра зу я од на по вер та юся з Іл лін ської
цер кви. Див лю ся: по руч з дзві ни цею сто їть ав то бус,
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две рі у дзві ни цю від чи не ні, і щось ту ди за но сять.
Пос то я ла, по ди ви лась і піш ла ту ди. Зай шла у дзві ни -
цю — чис то, гар но. По рож ньо. Ти хень ко грає му зи ка
щось цер ков не. Чер го ва з ві ни ком. Роз пи та ла. Ви я -
ви ло ся, во на — п'яти де сят ни ця. Спі ва ють ся псал ми
Да ви да. Ма ши на пе ре во зить май но хо ро вої ка пе ли з
Лав ри. І ось я з дзві ни ці схід ця ми спус ка ю ся вниз.
Ба чу об лаш то ва не при мі щен ня з роз га луд жен ня ми.
Під ні ма ю ся ви ще. Бо же, яка кра са! Іко нос тас, різь -
блен ня ви зо ло че не. Іко ни Спа си те ля і Ма тін ки Бо -
жої, реш та іко нос та су не за пов не на, Цар ські Вра та
від кри ті. Ла ко ва на під ло га виб лис кує. Впа ла на ко лі -
на: "Гос по ди, прос ти ме не!" Чую кро ки, вста ла. Зай -
шов чо ло вік з обе рем ком су во їв, за ніс у вів тар. Там
дов гий стіл сто їть, збо ку ви сить якийсь ро бо чий одяг.
Він на цей стіл пок лав свої су вої... Зно ву кро ки — за -
хо дить жін ка, теж з обе рем ком. І теж у вів тар (ду -
маю: "Бо же, прос ти її, во на ж не знає, що не сміє без -
кар но за хо ди ти ту ди". Тре ба її по пе ре ди ти. Во на
звер хньо від по ві дає мені, зди во ва на. 

Пос ту по во різ ні хо ри ос во ю ва ли ся у цер кві. А ми
ж від во йо ву є мо храм для Хра му. Пе ред Різ двом 1992
ро ку Олек сандр Іва но вич Жи гун, від по ві даль ний за
всі хо ри (а їх оди над цять! — ві сім до рос лих і три ди -
тя чі), зап ро шує ме не на Різ двя ний кон церт, пер ший
у цер кві Ми ко ли На бе реж но го.

Гар но вбра на пуб лі ка, те ат раль ні стіль ці, хор сто -
їть спи ною впри тул до іко нос та су, в ант рак ті за хо -
дять у вів тар... У прог ра мі — Бор тнян ський, Ве дель,
Сте цен ко... Прек рас ний хор, без до ган не ви ко нан ня.
Нас трій під не се ний... Піс ля за кін чен ня кон цер ту
Олек сандр Іва но вич під хо дить до ме не, ра діс но, пе ре -
мож но: "Ну, як?" Ка жу: "Прек рас но. Але ще як би й
слу ха чі бу ли ві ру ю чи ми!" Він ха пає за ру ку най ближ -
чу па ні: "Ви у Бо га ві ру є те?" Во на: "Та ви що?" Він до
ме не: "Ба чи те?" Ка жу: "Ще не ве чір".

Час ми нає, по дії роз ви ва ють ся. Цер кву від да ли
на шій гро ма ді від по від но до офі цій ної ре єс тра ції.
Пер ша служ ба — 10 трав ня 1992 ро ку. Пра вив служ -
бу свя ще ник о. Ми хай ло (Брин чак). А на да лі змі ню -
ва ли ся свя ще ни ки, бо цер ква по до ба лась усім: ви шу -
ка на, від ре мон то ва на, об лад на на.

А ми все при див ля ли ся до свя ще ни ків та пе ре би -
ра ли. Яко го ми хо ті ли? Ос ві че но го, прос то го у по вод -
жен ні, щоб збі га ли ся на ші ін те ре си у прос віт ниц тві,
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щоб не був за жер ли вим, а ми ло сер дним, щоб був щи -
рим з людь ми, бо гро ма да ж йо го ут ри мує. Ми пев ні
бу ли, що свя ще ник му сить зна ти кож ну лю ди ну - чо -
го пот ре бує і чим са ма мо же бу ти ко рис ною... Але,
ма буть, ці ви мо ги за ли ши ли ся там, у ча си до ре во лю -
цій ні... А свя ще ни ки трап ля ли ся всі, крім о. Ми хай -
ла (Брин ча ка), як за ро біт ча ни, зі сво єю звер хніс тю і
від сто ро не ніс тю від гро ма ди. А ми все спо ді ва ли ся...
І ні ко му не скар жи ли ся: ні от цю Бо ри су, ні мит ро по -
ли ту Фі ла ре ту, ні Пат рі ар ху Во ло ди ми ру — ота кі бу -
ли са мос тій ні.

Уже і наш хор пі діб рав ся: ре гент Ра ї са Олек сі єн -
ко — прек рас не лі рич не соп ра но, з нею Же ня
Яков'юк, Ган на Рут ків ська. Во ни і зап ро по ну ва ли о.
Сте па на (Ярем чу ка): доб ре знає цер ков ний ус тав і
служ бу, цер ков ний спів, пат рі от. 12 свя ще ни ків бу -
ло до ньо го. Ми не звер та ли на де я кі зас те ре жен ня
ува гу, й про си ли приз на чи ти йо го. З прос віт ниц -
твом справ ля ли ся са мі. З хо ра ми спів пра цю є мо мир -
но. Ба га то з про фе сій них хо рис тів ста ли чле на ми на -
шої цер ков ної гро ма ди. До ме не до до му при ї хав
О.І. Жи гун на пе ре го во ри, щоб я від мо ви лась, а він
став го ло вою гро ма ди. Я від по ві ла: "Збо ри ви рі -
шать". Не три ма лась за ке рів ниц тво, са ма розумі ла,
що го ло вою цер ков ної гро ма ди мусить бути чо ло вік,
а не жін ка. З ме не вис та ча ло й то го, що я — го ло ва
Прос віт ниць ко го то ва рис тва, а в цер кві ли ша ла ся
ка си ром. І ось збо ри: з бо ку хо рів — чо ло вік 80, на -
ших — з 20, скром но си дять у ку точ ку. Збо ри ве де
отець Сте пан, вже приз на че ний свя ще ник. Вис ту пи
енер гій ні, збо ри бур хли ві: об ран ня ста рос ти цер кви
(го ло ви гро ма ди). Дві кан ди да ту ри: О.І. Жи гу на і
моя. Кіль кіс но пе ре ва га на йо го бо ці. З на шо го бо ку
вис ту пає пан Іван і ка же: "Ма ріє Іва нів но, ска жіть,
що Ви за Олек сан дра Іва но ви ча, і я про го ло сую за
ньо го". Від по ві даю: "Я б з ра діс тю, як би він був цер -
ков ною лю ди ною". Збо ри бур лять, і рап том хтось
про по нує: "То да вай те го ло вою обе ре мо от ця Сте па -
на". Ще по го мо ні ли і по го ди лись, а зас туп ни ка ми
го ло ви гро ма ди об ра ли нас з Жи гу ном О.І. 

Він з са мо го по чат ку не знай шов спіль ної мо ви з
от цем Сте па ном.

Ці ка во, як ми за роб ля ли гро ші на пот ре би Прос -
віт ниць ко го то ва рис тва та цер кви Ми ко ли На бе реж -
но го, яка ще й не нам на ле жа ла, а цен тру Ду хов ної
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МУ ЗИ КИ, а ми об би ва ли по ро ги без бож ни ків. Отець
Бо рис ка же: "Нас тав час за роб ля ти кош ти на цер -
кву". Як? Пи шу за я ву на ім'я мит ро по ли та Фі ла ре та,
щоб одер жа ти зі скла ду кни ги і цер ков не при лад дя,
під ре а лі за цію, "на су му 6=8 ти сяч кар бо ван ців". Під -
пи сав на 8 ти сяч... Ку ди за би ра ти та ку ку пу? До до му.
Роз пов сюд жу ва ли, про да ва ли, да ру ва ли... 

Роз ра ху ва ли ся вчас но, за два мі ся ці. 
Спо чат ку все бу ло на го ло му ен ту зі аз мі, зго дом де -

кіль ка чо ло вік пра цю ва ли з оп ла тою у від сот ках. На -
вес ні 1993 ро ку за ро би ли 264 тис. крб. для на шої цер -
кви Ми ко ли На бе реж но го. На ці гро ші пер шим ку пи -
ли єв ха рис тич ний на бір. Реш ту — на пот ре би цер кви.

30.10.1994 ро ку у цер кві Ми ко ли На бе реж но го
від бу ло ся на ше з Дмит ром Мак си мо ви чем він чан ня.
Мій най ра діс ні ший день6 (найщас ли віший — день
хре щен ня: 01.02.1983 р.). Це чу до по да ру вав ме ні
Гос подь, зов сім без на дій ній.

У цей день у цер кві Ми ко ли На бе реж но го за мість
за нять шко ли За ко ну Бо жо го, які я про во ди ла, від бу -
ло ся ве сіл ля, ота ке за піз ні ле ве сіл ля па ри літ ньо го ві -
ку (прос ти нас, Гос по ди). Гос ті — пе ре важ но слу ха чі
ці єї шко ли, час тко во — з Во ло ди мир сько го со бо ру, бо
і там ве ла не діль ну шко лу для до рос лих 1,5 ро ку та
екс кур сії... То му і гос тей бу ло, ма буть, близь ко сот ні. 

Як пам'ять то го ра діс но го дня за ли шив ся вірш.
У кру го вер ті що ден них до куч ли вих справ 
Чу до все рід ше нам ба чить ся, чу єть ся, снить ся. 
Муж ній і муд рий орел на ко лі нах сто яв, 
Щоб під ня ла ся до не ба го луб ка' ор ли ця.
Ва ші ор ля та три ма ли іко ни, як світ, 
Дру зі нав ко ло всмі ха лись без хмар но як ді ти. 
Дай же вам, Бо же, і дов гих і ра діс них літ, 
Дай ме ні, Бо же, ба чи ти вас і лю би ти.
От че Сте па не, прий міть і моє ка ят тя, 
Сер це моє прой ня ли Ва ші ре чі прос тії... 
Сльо зи від ра дос ті й чу да люд сько го бут тя 
Лед ве три ма ли мої по фар бо ва ні вії.
Ніж на, тер пля ча го луб ко і силь на ор ли це, 
Як же Ви муд ро ту піс ню прос ту не спи ни ли... 
В ві рі сво їй — не до сяж на для ме не жар' пти це, 
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643 роки прожила у "законному" шлюбі, не знаючи, що єдино
благодатним і корисним для нащадків є шлюб церковний,
вінчаний. Читай "Закон і благодать" митрополита Іларіона 
(† 1051 р.). Тому і радість безмежна.



Дя кую Вам, що пе ро Ви для ме не зро ни ли.
Ав тор — друж ка на на шо му ве сіл лі, Аня Пи ли -

пен ко.

А скіль ки за весь цей час ці ка вих лю дей і зус трі -
чей бу ло! 

Куль тур но= ду хов не дже ре ло "По чай на", про ве ли
всьо го ли ше три свя та: бе ре зень 1995 ро ку — "Бог у
Шев чен ко во му жит ті і сло ві", до по відь Єв ге на Свер -
стю ка, ху дож нє чи тан ня — Ана то лій Па ла ма рен ко,
хо ри цер кви Ми ко ли На бе реж но го (ре гент Ра ї са Олек -
сі єн ко) та "Ви ду би чі" (ре гент Ва лен ти на Шов кун). 

Кві тень — вис туп п. Ва ле рія Шев чу ка.
Тра вень — про по відь Свя тій шо го Пат рі ар ха Во ло -

ди ми ра.
Піс ля кож но го свят ко во= ху дож ньо го ве чо ра з доб -

ро зич ли вою гос тин ніс тю та щед ріс тю — по ми наль ні
ве че рі, як і що річ ні свя та св. Ми ко лая 19 груд ня та 22
трав ня. Про чи та ла у "Ро біт ни чій га зе ті" про нас:
"Як що є та кі гро ма ди — Ук ра ї на бу де". Це па ні з Га -
міль то ну ска за ла та ке на од но му з на ших свят... 

З 1990 ро ку зус трі чі Прос віт ниць ко го то ва рис тва
від бу ва лись у при мі щен ні Бу дин ку вчи те ля.

Мо ли тов ни ки. По ча ли ся пе ре го во ри про під го тов -
ку ук ра їн сько го пра вос лав но го мо ли тов ни ка для що -
ден но го ши ро ко го вжит ку (1990 р. бу ло ви да но "Пра -
вос лав ний мо лит вос лов" з бла гос ло вен ня Пат рі ар ха
Мос ков сько го Пи ме на і мит ро по ли та Ки їв сько го і Га -
лиць ко го Фі ла ре та, а 1992 ро ку ки їв ське ви дав ниц -
тво "Вос кре сін ня" ви да ло "Ве ли кий мо ли тов ник").
А тут йшло ся про мо ли тов ник ма ло го фор ма ту.
Отець Сте пан пі діб рав пот ріб ну лі те ра ту ру. Ми нав
час. З ви дав ниц тва "На у ко ва дум ка" у ньо го пи та ють
ви ко нан ня: а він від по ві дає, що ще не мав ча су під го -
ту ва ти. Це тяг ло ся дов гень ко. Рап том у мо їй при сут -
нос ті він від мо вив ся зов сім... Ме ні бу ло ду же бо ля че,
бо я тіль ки= но по ча ла опа но ву ва ти ук ра їн ську лі те -
ра тур ну мо ву, зав дя ки на шим жін кам= хо рис ткам (у
Бу дин ку вчи те ля, де я ве ла за сі дан ня Прос віт ниць -
ко го то ва рис тва, спо чат ку мог ла ли ше при ві та ти ук -
ра їн ською мо вою, а да лі, бо я чись ру сиз мів, му си ла
пе ре хо ди ти на "об щеп ри ня тый"). То му я ви рі ши ла
спро бу ва ти. Отець Сте пан від дав ме ні всю пі діб ра ну
ним лі те ра ту ру. І я, не дос тат ньо обіз на на, дня ми
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про сид жу ва ла у дзві ни ці, зна йом ля чись з тим скар -
бом. Мо ли тов ни ків бу ло по над 20: і з За хід ної Ук ра ї -
ни, і з ді ас по ри. І ко ли я де що зро зу мі ла, піш ла до от -
ця Бо ри са за бла гос ло він ням, а по тім до бла жен ній -
шо го мит ро по ли та Фі ла ре та, а зго дом — до Пат рі ар -
ха Во ло ди ми ра. Всі да ли "доб ро". Ви дав ниц тво "На -
у ко ва дум ка" прий ня ло мій ва рі ант. Пер ший на бір
зро би ли во ни. А ко ли там з'яви ли ся якісь склад нос -
ті, свої пос лу ги зап ро по ну ва ли Чир ко ви Ва лен ти на і
Сер гій (ви дав ниц тво "Фір ма "Дер кул", м. Ки їв). Ро -
ку Бо жо го 1995 вий шов з дру ку "Ук ра їн ський пра -
вос лав ний мо ли тов ник", з бла гос ло він ня Свя тій шо -
го Пат рі ар ха Ки їв сько го і всі єї Ру си= Ук ра ї ни Во ло -
ди ми ра, ви дан ня Ук ра їн ської Пра вос лав ної Цер кви
Ки їв сько го Пат рі ар ха ту. Ком пак тний, ма лень кий,
96 сто рі нок, 50000 при мір ни ків. За не до лі ки в ньому
про шу ви ба чен ня.

"Мо лит ва про ду шев ний спо кій" взя та під ці єю
наз вою, зда єть ся, з ка над сько го "Мо ли тов ни ка" за
1922 рік. І хо ча во на ду же по діб на до "Мо лит ви Оп -
тин ських стар ців", я не знаю, хто в ко го її за по зи чив.
А ча со пис "На ша Ві ра" (№ 12, 2005 р.) по дав її як
"Мо лит ву вра ніш ньо го на мі рен ня" от ця Кли мен тія.

1995 рік. Вже і наз ва ін ша — Пра вос лав не прос віт -
ниць ке то ва рис тво "Піз нан ня Іс ти ни". Я зві ту ва ла
про на шу ро бо ту за п'ять ро ків. Ви ни ка ли но ві проб -
ле ми. Ми, ак тив, ви рі ши ли від да ва ти де ся ти ну (10%
від до хо ду) на Ки їв ський Пат рі ар хат, бо зар пла та
Пат рі ар ха Во ло ди ми ра бу ла втри чі мен шою, ніж у от -
ця Сте па на.

Зві ти у Пат рі ар хію я зда ва ла пок вар таль но. 
На моє про хан ня го ло вою Прос віт ниць ко го то ва -

рис тва Пат рі арх Во ло ди мир приз на чив от ця Сер гія
(Стан ке ви ча). І це роз по ряд жен ня на діс лав на цер кву
Ми ко ли На бе реж но го. І отець Сте пан зля кав ся, що
еру до ва ний отець Сер гій мо же по єд на ти прос віт ниц -
тво з кон крет ною цер квою.

9 липня1995 ро ку, у не ді лю, отець Сте пан скли кав
збо ри, ре тель но під го тов ле ні, зап ро сив ба га то лю дей
сто рон ніх, не цер ков них, ці лий "ба зар".

Про ти ме не бу ло ви су ну то кіль ка зви ну ва чень.
1. На Цер ков ний Со бор 1993 р., де оби ра ли Пат рі -

ар ха, де ле га том об ра ли ме не, а не нас то я те ля цер кви
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от ця Сте па на. Він був ду же об ра же ний і го во рив про
це у мо їй при сут нос ті на вель ми по важ но му зіб ран ні.

2. Від тих ви пад ко вих лю дей, зіб ра них на збо ри,
я по чу ла та ке: "Скрізь, де ска жеш про цер кву Ми ко -
ли На бе реж но го, ка жуть: це там, де Ма рія Іва нів -
на”, а не отець Сте пан? Тоб то про нас ці лю ди ні чо го
й не зна ли. 

3. У 1994 ро ці зас туп ни ком го ло ви гро ма ди був об -
ра ний Ми ко ла Анд рі йо вич Доль ник, а я за ли ша ла ся
ка си ром. Отець Сте пан ду же хо тів, щоб я зда ла ка су
під йо го кон троль. Я не по го ди ла ся, від по ві ла: "Як що
й пе ре да ва ти му, то ли ше Ро га чен ко Ал лі Дмит рів ні
(во на з доч кою Те тя ною бу ли свіч ни ця ми), бо це най -
ліп ша кан ди да ту ра, ос кіль ки во на має від по ві даль -
ність са ме пе ред Бо гом."

Ото ді= то, на тих збо рах, од ним ма хом, біль шіс тю
го ло сів пе ре об ра ли нас: го ло ву і чле нів ре ві зій ної ко -
мі сії — Кри жа нів сько го Олек сан дра, Чир ко ву Ва лен -
ти ну і Ло го зин ську Ла ри су, зас туп ни ка го ло ви гро ма -
ди Доль ни ка Ми ко лу Анд рі йо ви ча і ме не — ка си ра. З
цер ков ної ра ди за ли шив ся один отець Сте пан, а нам
всім — "не до ві ра".

Клю чі від сей фа з грошима я пе ре да ла чле нам ре -
ві зій ної ко мі сії О. Кри жа нів сько му і В. Чир ко вій,
на вся кий ви па док. Во ни хо ті ли зда ти клю чі у Пат -
рі ар хію. Але я ду маю і за раз, че рез ба га то ро ків, що
то ді "кіс тьми ля га ти" і з оз лоб ле ним чу жим на тов -
пом во ю ва ти у цер кві бу ло не вар то. То му все (гро ші,
штамп, пе чат ку, всі об лі ко ві роз ра хун ко ві зо ши ти)
пе ре да ла. Но вий го ло ва ре ві зій ної ко мі сії умів доб ре
ра ху ва ти, бо у сей фі у ме не бу ла ду же ве ли ка су ма
гро шей у різ ній ва лю ті — все зій шло ся, спів па ло "до
ше ля га". Ме не че ка ли під цер квою убо лі валь ни ки, а
Те тя на Ве не дик тів на Доль ник ве че рю при вез ла,
щоб під го ду ва ти, ко ли вий ду. Я по вер ну ла ся до до му
се ред но чі. Чо ло вік, Дмит ро Мак си мо вич, по ка зав
спи сок лю дей, хто пе ре жи вав за ме не і хто про сив
за те ле фо ну ва ти, ко ли по вер ну ся, у будь= я кий час.
По ки я зві ту ва ла кож но му, Дмит ро Мак си мо вич
зро зу мів, що я від да ла все от цю Сте па ну без жод ної
роз пис ки. Ска зав: "Моя ти ро зум ни це". А я це зро -
зу мі ла з ост ра хом. Але най ку мед ні ше бу ло нас туп -
но го дня. На пев ну го ди ну бу ли приз на че ні "їх ні"
збо ри. І я , за всі ма по ра да ми, та й са ма зме ти ку ва -
ла, що все від да ла "так= со бі". І ось у роз пал збо рів
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з'яв ля юсь і сі даю мов чки се ред лю дей. Збо ри при пи -
ня ють — та ка ме ні ува га, щоб я піш ла геть. Ка жу:
"Будь лас ка, вий ду, тіль ки дай те ме ні, о. Сте па не,
за раз же всі роз пис ки за прий ня те у ме не". Це був
ре ванш.

По ві до ми ли Пат рі ар хію, там по жу ри ли. Отець Бо -
рис ска зав зна чу щу фра зу: "Див люсь на вас і ба чу, як
п'яні мат ро си взя ли вла ду в ос ві че ної арис ток ра тії
1917 ро ку..." Отак, на жаль. Приз на чи ли ко мі сію для
роз гля ду цьо го ін ци ден ту. А тим ча сом отець Сте пан
пе ре біг до Ав то ке фаль ної Цер кви — по да лі від від по -
ві даль нос ті, де й де ся ти ну пла ти ти не тре ба бу ло.

А майже за тиж день, 14 лип ня 1995 ро ку по мер
Пат рі арх Во ло ди мир. І бу ло вже не до на ших тур бот…

Ми нув якийсь час. Отець Сте пан ро зіг нав хо рис -
ток Ган ну Рут ків ську і Єв ге нію Яков'юк, а зго дом і
Ал лу Дмит рів ну Ро га чен ко... Бог йо му суд дя...

По тім бу ли су ди (М.А. Доль ник вит ра тив знач ну
час ти ну сво єї вій сько вої пен сії на ад во ка тів для від -
нов лен ня спра вед ли вос ті), але чи гро ші роб лять усе,
чи по лі ти ка? При всій ало гіч нос ті, виз на но пра во ту
от ця Сте па на. Він вис ту пав про ти Ки їв сько го Пат рі -
ар ха ту; ці ка во та обур ли во бу ло, що ко жен день весь
су до вий про цес ішов на на шу ко ристь, а ви рок суд ді
— на ко ристь от ця Сте па на. Вже то ді ми ро зу мі ли, що
ця Ав то ке фаль на Цер ква — ді ти ще Ро сії: "Ота кі хох -
ли дур ні, між со бою чуб лять ся", бо як би іс ну ва ла ли -
ше УПЦ Мос ков сько го Пат рі ар ха ту, та УПЦ Ки їв -
сько го Пат рі ар ха ту — зро зу мі ло, а то ще й Ав то ке -
фаль на Цер ква, теж Ук ра їн ська…, до якої й пе ре біг
"пат рі о тич ний" отець Сте пан.

І ось 18.06.2006 р. У цер кві Бла го ві щен ня на спо -
ві ді от цю Бог да ну я ска за ла про не роз ка я ний гріх, в
яко му ще ні ко му не ка я лась: я ж осо бис то вин на в то -
му, що цер ква Ми ко ли На бе реж но го зна хо дить ся у
при ват ній влас нос ті от ця Сте па на (Ярем чу ка). То му
взя ла бла гос ло він ня на від по ві даль ну роз мо ву. 

Піс ля св. При час тя та за кін чен ня св. Лі тур гії ми з
кіль ко ма на ши ми при хо жа на ми від ві да ли от ця Сте -
па на з про по зи ці єю по вер ну ти ся до Ки їв сько го Пат рі -
ар ха ту, зва жа ю чи на чер го вий роз кол в Ав то ке фаль -
ній Цер кві. Отак впер ше за оди над цять ро ків ми, ті,
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хто ко лись пі шов від от ця Сте па на, зай шли до цьо го
рід но го хра му, з бо лем. Все гар но. Як і бу ло.

За кін чи ла ся служ ба. Отець Сте пан зус трів нас нас -
то ро же ним пог ля дом. При ві та ли ся. Я по да ла йо му в
да ру нок ви да ну на шою цер квою кни жеч ку "Свя та
Вар ва ра ве ли ко му че ни ця". Звер ну ла йо го ува гу, що
ми всі іс ну є мо, бо там на звороті є й на ші пріз ви ща,
тоб то ви да на за на шої учас ті. Да лі роз мо ва ви рів ня -
лась до мо мен ту мо єї про по зи ції.

Пер ше моє за пи тан ня: "Яко му Пат рі ар ха ту на ле -
жить цер ква Ми ко ли На бе реж но го за раз? " — "Ав то -
ке фаль ній Цер кві, вла ди ці Ме фо дію". Пи таю: "Ко ли
по вер не те ся до Ки їв сько го Пат рі ар ха ту?" — "Ні ко -
ли". І зно ву мо ва про осо бис тос ті Пат рі ар хів і свя ще -
ни ків. По ле мі ка бу ла не дов гою, бо він пос пі шав. 

Я ска за ла йо му про цю, на пи са ну мною, іс то рію з
цер квою. Він кив нув го ло вою: "Пи шіть, що хо че те".
Я сприй ня ла це як доз віл. 

Шко да, що ми, не до лу гі й не міч ні, не збе рег ли
цер кву Ми ко ли На бе реж но го для Ки їв сько го Пат рі -
ар ха ту.

Отак ми дов го ви би ра ли най кра що го свя ще ни ка,
зна ю чи, що є та кі. Але ж свя ти тель Іг на тій Брян ча ні -
нов по пе ред жав, що "свя ще ни ки бу дуть, як ми ря -
ни..." (Прос тіть, Свя ті От ці, ко го це не сто су єть ся.) А
тим ча сом отець Сте пан сам со бі Пат рі арх, вір ні ше,
має цер кву у при ват ній влас нос ті (та ще й та ку!). А
мо же це і є той ос тан ній час "прих ва ти за ції"...

І все та ки: во ро жос ті у ме не до цьо го свя ще ни ка як
не бу ло, так і не ма. Є спів чут тя. За раз це йо го вот чи -
на, з усі ма при бут ка ми. Не хай від по ві да є пе ред Бо -
гом. Прос ти, Гос по ди, і нас не дос той них.

Як прек рас ну фан та зію про іде аль не свя щенс тво
чи тай те "По весть о под лин ном хрис ти ан ском слу же -
нии" іє ро мо на ха Ти хо на. — "Ар хи е рей". — М., 2007.

Цер ков ний роз діл (осо бис тий)
Кві тень 1992 ро ку. Мит ро по ли та Фі ла ре та вик ли -

ка ли до Мос кви. Ми у нап ру жен ні. 
Че ка є мо по ві дом лен ня — ра діо, те ле ба чен ня про

це — жод но го сло ва. У Люд ми ли Аки мів ни зв'яз ки з
Мос квою на рів ні єпис ко пів. (А да лі: прос тіть ме не за
фа мі льяр ність!) Люд ми ла Аки мів на (те ле фо ном):
"Так вот, Ма рия Ива нов на, Фи ларета низ ло жи ли". Я
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мов чу. Л.А.: "В Ки ев мит ро по ли том наз на чен Вла ди -
мир, мит ро по лит Рос тов ский и Но во чер кас ский".
Пов то рює ще з яки мось зне важ ли ви ми сло ва ми, так
що я об ра же но го во рю: "Всё рав но Ки ев — Мать го ро -
дов рус ских..." Во на зне важ ли во: "Это не мать, а
мать= о ди ноч ка". Я приг ніче но: "Мать= о ди ноч ка —
то же мать". Во на ви бу хає: "Это не мать, а шлю ха!.."
У ме не пе ре хо пи ло по дих... "Ну, Люд ми ла Аки мов -
на…" І я за мов кла.

Це бу ла на ша ос тан ня роз мо ва.
Та ким чи ном, роз діл Цер ков для ме не по чав ся з

роз ді лу з Люд ми лою Аки мів ною — мо єю хре ще ною
ма тір'ю і нас тав ни цею про тя гом май же трьох ро ків.
За кіль ка ро ків за те ле фо ну вав її чо ло вік з по ві дом -
лен ням про рап то ву смерть Л.А. Впа ла у ван ній кім -
на ті. Царс тво Не бес не. Дя кую Бо го ві за все доб ре, що
бу ло між на ми. Мо люсь що ден но за упо ко єн ня її ду -
ші... За се бе теж мо лю ся.

Да не сок ру шит ся дух мой преж де те ла... 
Гос по ди, Те бе ведь всё рав но, 
Сде лай так, что бы пти цей от ле те ла, 
А не за ва ли лась, как брев но.
(Ав то ра не знаю).
Офі цій ний роз діл Цер ков ме не зас тиг у Ма нів цях

(Хмель ниць ка обл.), і по ки я по вер ну ла ся, тут вже всі
виз на чи лися.

1992 рік. У Пат рі ар хії ви пад ко во зус трі ла от ця
Ва ле рія (Єлен сько го), свя ще ни ка се ла Ста ре Бо рис -
піль сько го ра йо ну. Він бу вав на всіх зус трі чах у клу -
бі "Іс ти на". Ро дом з Ка зах ста ну, з ро ди ни реп ре со ва -
них бать ків. Рід кіс ний еру дит. Стар ший син йо го
вже вис вя че ний на свя ще ни ка. А у без бож ні ча си
отець Ва ле рій, бать ко сі мох ді тей, у шко лі вик ла дав
фо тог ра фію.

Якось він наз вав ме не "Де во рою" піс ля мо їх пос -
тій них вис ту пів в Бу дин ку учи те ля на за хист Пра вос -
лав'я ще в клу бі "Іс ти на". Я, то ді ма ло ос ві че на, за пи -
та ла у от ця Бо ри са, хто ця Де во ра і що це оз на чає. Він
по яс нив, що ко ли в із ра їль сько го на ро ду "из мель ча -
ли" чо ло ві ки, то Суд дею на ро ду бу ла об ра на жін ка на
ім'я Де во ра. Отак гі пер бо лі зо ва но по ці ну вав мою бо -
роть бу за Пра вос лав'я отець Ва ле рій.

Піс ля за кін чен ня Одесь кої ду хов ної се мі на рії йо го
нап ра ви ли до Ки є ва, у Во ло ди мир ський со бор. Тут
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був "го лов ний роз по ряд ник" — ке рів ник у спра вах
ре лі гії. І ось, 1966 ро ку з Мос кви, від Пат рі ар хії і Си -
но ду, ек зар хом Ук ра ї ни приз на ча ють ар хі є пис ко па
Фі ла ре та. І до Во ло ди ми реь ко го со бо ру во ни за хо дять
ра зом. Ке рів ник — у сво їх пра вах, як не за пе реч ний
гос по дар, а мо ло дий то ді ще, але пос тій ний член Свя -
щен но го Си но ду РПЦ Фі ла рет при зу пи нив йо го: "У
нас з Ва ми різ ні пов но ва жен ня…" І сто ян ня "по
струн ці" пе ред "ке ру ю чим" при пи ни ло ся.

Час був та кий: Як що в цер кві пів ро ку не про во -
дить ся Бо гос лу жін ня, цер кву зак ри ва ють і пе ре да -
ють під "що= не будь": склад, пси хі ат рич ну лі кар ню,
май стер ні... І ар хі є пис коп Фі ла рет (з 1995 ро ку Пат -
рі арх Ки їв ський і всі єї Ру си= Ук ра ї ни) чіт ко від слід -
ко ву вав і виз на чав, де за кін чу ють ся шість мі ся ців,
щоб пос ла ти ту ди свя ще ни ка, аби не зда ти жод ної
цер кви без бож ній вла ді...

Вис вя ти ли о. Ва ле рія на свя ще ни ка. І від ра зу ж з
"ор га нів" ре ко мен да ція: про по ну ють ро бо ту "сек рет -
ным сот руд ни ком" ("сек= сот") — "вам лю ди спо ві да -
ють ся"... Що ро би ти — у роз па чі. Прий шов за по ра -
дою до ка бі не ту вла ди ки Фі ла ре та. А там же скрізь
прос лу хо ву ван ня! Ар хі є пис коп вис лу хав, пос міх нув -
ся: "А як же? Ми пос тій но мо ли мо ся за вла ду, за
уряд... Вся ка вла да — від Бо га... Пам'ятай мо це і ша -
нуй мо... І, не дай Бо же, пок ри ви ти ду шею, бо Вам же
дав Гос подь по рад ни ка най кра що го — Ва шу Со вість.
А Со вість — це Го лос Бо жий". І все це з ті єю ж пос -
міш кою, яка за ли ши лась і за раз. А то ді от цю Ва ле рію
"по лег ча ло". І він зро зу мів, як жи ти, щоб Бо га не зра -
ди ти. І ко рис ним бу ти.

І при роз ді лі Цер ков ві дій ти від мит ро по ли та Фі -
ла ре та він не міг, бо це бу ла б пер со наль на, осо бис та
зра да. По мер отець Ва ле рій 2006 ро ку. Царс тво Не -
бес не, мій гли бо кий ук лін і до віч на ша на...

Ме ні теж це пи тан ня за да ва ли зна йо мі свя ще ни ки
з Мос ков сько го Пат рі ар ха ту. І роз мов ля ли ми зав жди
дов го. А на за кін чен ня бу ло те ж са ме: моя по дя ка
Пат рі ар ху Фі ла ре то ві та от цю Бо ри су й спів чут тя
тим, хто не зро зу мів оку па ції на шої зем лі і не по ці ну -
вав муд рос ті, по ряд нос ті і щи рос ті Пат рі ар ха Фі ла ре -
та. Ли ше то му мог ли йо го зра ди ти.

Вже кіль ка ро ків на ка на лі ра діо "Куль ту ра", кож -
ної се ре ди у пря мо му ефі рі тран слю єть ся пе ре да ча
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"Єван гель ська ду хов ність і сьо го ден ня". Ве де пе ре да -
чу Дмит ро Вла со вич Сте по вик — док тор на ук, про фе -
сор Ду хов ної ака де мії і Се мі на рії, а на за пи тан ня від -
по ві дає свя тій ший Пат рі арх Фі ла рет. Пос лу хай те і
за да вай те свої за пи тан ня. Пе ре ко на є тесь в єван гель -
ській лю бо ві всьо го Ки їв сько го Пат рі ар ха ту.

Ход жу я за раз до цер кви Свя то го Ду ха. Як ля леч -
ка у са доч ку вид ні єть ся цер кі воч ка над Ру са нів ським
ка на лом. Дав но вже ста ла за ма ла, бо муд рі про по ві ді
і по ра ди о. Олек сан дра (Вер би) при ваб люють лю дей
на віть зда ле ка. Зла год же ність мо ло діж но го цер ков -
но го хо ру, доб ро зич ли вість і при віт ність при хо жан
ли ша ють вра жен ня щи ро го, ві док рем ле но го ку точ ка
Ук ра ї ни, з її мо вою і лю бов'ю.

Дай Бо же всім лю дям ра дість спіл ку ван ня та ку,
яка від чу ва єть ся в цій цер кві.

А прос віт ниц тво пот ріб не …
Вар то про чи та ти про су час не наб ли жен ня на у ки

до ро зу мін ня Бо га= Твор ця Всес ві ту:
Вей ник В. По че му я ве рю в Бо га. — Кра ма торск,

2003. 
Ти хоп лав В.Ю., Ти хоп лав Т.С. Фи зи ка ве ры. —

СПб, 2003. 
Бланк С. Сло во ис це ля ет би о по ле. — СПб.: Нев -

ский прос пект, 2005.
Ка ны гин Ю. На ча ло и ко нец вре мен. — К.: АСК,

2005.
Чи тай те, ду май те, ана лі зуй те, але "не вих люп ніть

ди ти ну з миль ною пі ною".

На ше "просвіт ниц тво" про дов жу єть ся й за раз, ко -
ли мов ча ти не мож на: мож ли во, про чи та не й ус ві -
дом ле не Ва ми ко мусь до по мо же вип ра ви ти свій жит -
тє вий шлях. Та й не всі ма ють змо гу і дос туп до ду -
хов ної лі те ра ту ри; од но му до сить "Гос по ди, по ми луй
ме не, гріш но го", а ін шо му до пит ли вий ро зум ста -
вить все но ві за пи тан ня і за пе ре чен ня.

Важ ли ві за пи тан ня та від по ві ді

По че му Биб лия есть Ис ти ною?
Иван Па нин впер вые об ра тил вни ма ние на оп ре де -

лен ные чис ло вые за ко но мер нос ти, за ло жен ные в
струк ту ру ми роз да ния, вклю чая все жи вое и не жи -
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вое, и в Биб лию, и стро го ма те ма ти чес ки (!) до ка зал,
что пос лед няя бук валь но "вло же на в моз ги" пи сав -
шим ее лю дям Са мим Твор цом ми роз да ния, вклю чая
каж дое сло во, каж дую бук ву и да же каж дую чер точ -
ку (йо ту). 

Иван Па нин (1855=1942) ро дил ся в Рос сии, в юнос -
ти был выс лан из От чиз ны. Вна ча ле обу чал ся в Гер -
ма нии, по том окон чил Гар вард ский уни вер си тет в
США. Отк рыв пер вую ма те ма ти чес кую (чис ло вую)
за ко но мер ность в тек сте Свя щен но го Пи са ния, он
пре неб рег ка рье рой и по се лил ся с же ной на ма лень -
кой ка над ской фер ме, где бо лее 50 лет ежед нев но до
пол но го из не мо же ния тру дил ся над за вер ше ни ем
сво е го до ка за тельс тва.

Суть отк ры тия зак лю ча ет ся в том, что в ис ход -
ном тек сте Биб лии, сос то я щей из Вет хо го За ве та
(древ не ев рей ский язык) и Но во го За ве та (гре чес кий
язык), в каж дом сло ве и в каж дой бук ве не пос ти жи -
мым об ра зом за ко ди ро ва на циф ра 7, как, впро чем,
она за ко ди ро ва на и во всем на шем ми роз да нии.
Вспом ним, нап ри мер, что лун ный ме сяц ра вен 28
дням (7х4), бе лый сол неч ный свет сос то ит из 7 цве тов,
му зы каль ная ок та ва — из 7 пол ных то нов, пе ри од бе -
ре мен нос ти у че ло ве ка длит ся 280 дней (7х40). У жи -
вот ных: у мы ши — 21 день (7х3), у кош ки — 56 дней
(7х8), у со ба ки — 63 дня (7х9) и т.д. Не сом нен но, что
клю чом к рас кры тию этой тай ны слу жит циф ра 7.
Раз гад ка ее со дер жит ся уже в пер вой фра зе Вет хо го
За ве та: "В на ча ле сот во рил Бог не бо и зем лю"
(Быт.1:1) име ет 7 древ не ев рей ских слов, сос то я щих из
28=7х4 букв, при чем пер вые 3 сло ва, со дер жа щие
под ле жа щее и ска зу е мое, име ют 14=7х2 букв, столь ко
же букв со дер жат и пос лед ние 4 сло ва (до пол не ния).
Са мое ко рот кое сло во сто ит в се ре ди не фра зы, чис ло
букв в этом сло ве и сло ве сле ва рав но 7, чис ло букв в
сред нем сло ве и сло ве спра ва то же рав но 7. И т.д.

В Но вом За ве те пер вые 17 сти хов пер вой гла вы
(Еван ге лие от Мат фея) го во рят о ро дос ло вии Хрис та.
При этом пер вые 11 сти хов ох ва ты ва ют пе ри од до пе -
ре се ле ния в Ва ви лон и со дер жат 49=7х7 сло вар ных
еди ниц (раз ных слов) гре чес ко го язы ка. Чис ло букв в
них рав но 266=7х38, из них глас ных 140=7х20, а сог -
лас ных 126=7х18; чис ло слов, ко то рые на чи на ют ся с
глас ной, рав но 28=7х4, а с сог лас ной — 21=7х3; сло -
во Ва ви лон сос то ит из 7 букв. По хо жие чис ло вые за -
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ко но мер нос ти за ло же ны в ос таль ные сти хи ро дос ло -
вия, а так же в весь текст Биб лии.

Бо лее то го, в древ нос ти иу деи и гре ки вы ра жа ли
чис ла бук ва ми сво е го ал фа ви та. Под ста нов ка этих чи -
сел на мес та со от ветс тву ю щих букв биб лей ско го тек -
ста при во дит к ана ло гич ным ре зуль та там. Нап ри мер,
ес ли в трех важ ных су щес тви тель ных пер вой фра зы
Вет хо го За ве та (Бог, не бо, зем ля) бук вы за ме нить чис -
ла ми, то по лу чит ся сум ма, рав ная 777=7х111, древ не -
ев рей ский гла гол "сот во рил" име ет сум мар ное чис ло -
вое зна че ние 203=7х29 и т.д. В Но вом За ве те ро дос ло -
вие Хрис та, сос то я щее из 17 сти хов, да ет сум мар ное
чис ло вое зна че ние сло вар ных еди ниц, рав ное
42364=7х6052 (ин те рес но, что гре чес кое сло во
"Иисус" да ет сум му 888, а чис ло зве ря, или ан тих рис -
та, или са та ны, в Апо ка лип си се рав но 666; оно по лу -
ча ет ся, ес ли гре чес кое сло во "зверь" обоз на чить бук -
ва ми ев рей ско го ал фа ви та…). Иван Па нин по ка зал,
что весь Вет хий и Но вый За вет ох ва ты ва ют ся мно ги -
ми ты ся ча ми по доб ных чис ло вых осо бен нос тей.

На ко нец, Ива ном Па ни ным об на ру же ны так же
це поч ко об раз ные чис ло вые за ко но мер нос ти, про хо -
дя щие сквозь все Пи са ние и свя зы ва ю щие во е ди но
весь его текст. При этом они ох ва ты ва ют зна че ние,
грам ма ти чес кие фор мы, зна чи мость мес та и по ряд ко -
вый но мер каж до го сло ва и каж дой его бук вы, так что
лю бое сло во и лю бая бук ва име ют свое оп ре де лен ное
пред наз на чен ное им мес то. Нап ри мер, Вет хий За вет
пи са ли 21=7х3 че ло век, упо мя ну тых в Биб лии.

Об на ру жен ные в струк ту ре ори ги наль но го биб лей -
ско го тек ста чис ло вые осо бен нос ти не мог ли воз ник -
нуть слу чай но, ве ро ят ность это го рав на ну лю, а яв ля -
ют ся ре зуль та том за ра нее спла ни ро ван но го и осу -
щест влен но го за мыс ла. При этом его осу щест вле ние
прак ти чес ки не воз мож но на про из воль ном ал фа вит -
ном, сло вар ном и грам ма ти чес ком ма те ри а ле. Сле до -
ва тель но, план дол жен был пре дус мат ри вать соз да -
ние со от ветс тву ю ще го ал фа ви та, сло вар но го за па са и
грам ма ти чес ких форм древ не ев рей ско го и гре чес ко го
язы ков. Не об хо ди мо бы ло учесть так же пси хи чес кие,
об ще об ра зо ва тель ные, сти лис ти чес кие, воз рас тные и
про чие ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти каж до го ис пол -
ни те ля ука зан но го за мыс ла. В це лом слож нос ти за -
мыс ла и труд нос ти его воп ло ще ния в жизнь воз рас та -
ют до бес ко неч нос ти.
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Из вес тно, что Биб лия пи са лась 1600 лет с пе ре ры -
вом пе ред Но вым За ве том в 400 лет. От сю да дол жно
быть со вер шен но яс но, что это не мог сде лать ра зум
пи сав ших ее ав то ров, жив ших в раз ные эпо хи и в раз -
ных стра нах, при чем не ко то рые из них бы ли не об ра -
зо ван ны ми. Сле до ва тель но, это мог спла ни ро вать и
осу щес твить (про дик то вать) толь ко Бог Ду хом Свя -
тым (бо го дух но вен но). В са мой Биб лии факт учас тия
Твор ца под чер ки ва ет ся бо лее 2500 раз, при ме ром мо -
гут слу жить сло ва: "Все Пи са ние бо го дух но вен но и
по лез но для на у че ния, для об ли че ния, для исп рав ле -
ния, для нас тав ле ния в пра вед нос ти" (2 Тим. 3:16).

Отк ры тые Ива ном Па ни ным чис ло вые за ко но мер -
нос ти не встре ча ют ся боль ше ни в ка ких дру гих че ло -
ве чес ких тек стах, вклю чая не ка но ни чес кие (на зи да -
тель ные, по лез ные) кни ги, до бав ля е мые иног да в
Биб лию, а так же апок ри фы (от ре чен ные, под лож ные
кни ги, к ко то рым при ло жил ру ку лу ка вый). Эти за -
ко но мер нос ти при сутс тву ют толь ко в ка но ни чес кой
Биб лии, сос то я щей из 66 книг — 39 книг Вет хо го За -
ве та и 27 книг Но во го За ве та. При чем, ес ли до ба вить
или изъять из нее не толь ко кни гу, но да же од но сло -
во или од ну бук ву, или из ме нить по ря док слов, то со -
от ветс тву ю щие за ко но мер нос ти и свя зи на ру шат ся.

Та ким пре дель но прос тым и бес ко неч но слож но
осу щес тви мым спо со бом Гос подь за щи тил Свое Пи -
са ние от вся ких оши бок, из ме не ний, вста вок и ку -
пюр. Не слу чай но по э то му Ии сус Хрис тос го во рит,
что "ни од на йо та или ни од на чер та не прой дет из за -
ко на, по ка ни ис пол нит ся все" (Мф. 5:18). А в кон це
Биб лии со дер жит ся сле ду ю щее гроз ное пре дуп реж де -
ние: "Ес ли кто при ло жит что к ним, на то го на ло жит
Бог яз вы, о ко то рых на пи са но в кни ге сей; и ес ли кто
от ни мет что от слов кни ги про ро чес тва се го, у то го от -
ни мет Бог учас тие в кни ге жиз ни и в свя том гра де, и
в том, что на пи са но в кни ге сей" (Откр. 22:18=19)… Не
слу чай ны те ве ли кие уси лия, ко то рые упот реб ля ли
древ ние иу деи для сох ра не ния тек ста сво е го За ко на
не из мен ным, и неп рек ра ща ю ще е ся стрем ле ние лу ка -
во го ума лить и дис кре ди ти ро вать Пи са ние, пред ста -
вить его ря до вым ис то ри чес ким ми фом. Это он "под -
бра сы ва ет" про дик то ван ные им мно го чис лен ные под -
лож ные пи са ния, или апок ри фы, нап ри мер, од них
толь ко апок ри фи чес ких еван ге лий из вес тно бо лее 50.
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Сле до ва тель но, Библия, как и Бог, аб со лют но ис тин -
на и, ста ло быть, ей на до ве рить бес при кос лов но.

Що ж та ке ду ша люд ська? 
Для ме не бу ло зро зу мі лим, що ду ша — це моє “Я”,

з усі ма емо ці я ми. В очі комусь подивлюся, наче в
душу загляну - є зв'язок між зовнішньою і внутріш-
ньою людиною.

Ду ша: грец. "псю хе", лат. ані ма, укр.. — по дих,
ди хан ня, воз= дух — не ма те ри аль на суб стан ція, яка
не за ле жить від ті ла, особ ли ва си ла, що жи ве у ті лі
лю ди ни, тва ри ни, а іно ді й рос ли ни. 

- Го мер: Ду ша — жит тє ва си ла, без смер тний ду -
хов ний по ча ток, са мос ві до мість лю ди ни, її внут ріш -
ній світ… 

- Аріс то тель, "Трак тат про ду шу". Три здат нос ті
псю хе: жи виль на, влас ти ва рос ли нам, чут ли ва, влас -
ти ва тва ри нам, та ін те лек ту аль на, влас ти ва лю ди ні. 

- В пра вос ла вии: "Ду ша есть тварь ум ная, ве ли кая и
чуд ная, ис пол нен ная кра со ты, по до бие и об раз Бо жий".
Чи тай: "Дух, ду ша, те ло", В.Ф. Вой но= Я се нец кий.

- Прп. Ма ка рий Еги пет ский: "Ду ша име ет об раз
ан гель ский и зрак, по доб ный внеш не му че ло ве ку.
Как те лес ных чле нов мно го, и все на зы ва ют ся од ним
че ло ве ком, так и у ду ши мно го чле нов: ум, со весть,
во ля, по мыс лы осуж да ю щие и оп рав ды ва ю щие; но
ду ша од на, и это внут рен ний че ло век".

"Ве ру ю ще му дол жно пе ре ме нить ся в уме сво ем и
соб рать в Бо га все по мыс лы, в чем дейс тви тель но и
зак лю ча ет ся все слу же ние Бо гу. Пред ме том ис ка ния
пусть бу дет од но — иметь в ду ше сок ро ви ще и жизнь,
т.е. иметь Гос по да в уме. Ум дол жен быть "един дух с
Гос по дом" (1 Кор. 7, 17), и сие тай ное бо ре ние и раз -
мыш ле ние о Гос по де на до иметь день и ночь, де ла ем
ли что, пьем, едим..."

- Свя ти тель Ио анн Зла то уст: "Я приз наю двух
че ло ве ков, од но го ви ди мо го и дру го го, скры ва ю ще го -
ся в ви ди мом. У нас есть внут рен ний че ло век, и что
сос тав ля ет на ше со вер шенс тво, мы име ем в ра зум ной
ду ше, так что те ло есть толь ко ору дие ду ши че ло ве ка,
собс твен но же че ло ве ком яв ля ет ся то, что сос тав ля ет
ду шу".

- Прп. Си ме он Но вый Бо гос лов пи шет: "Че ло век
име ет в од ной ду ше и ум, и сло во, и еди ное чувс тво,
хо тя оно по пя ти ес тес твен ным пот реб нос тям те ла де -
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лит ся на пять чувств, по от но ше нию к те лес но му оно
не раз дель но". Сер дце — ис точ ник чувс тво ва ний ду -
ши и те ла. Сер дце мо жет под дер жать энер гию всех
сил, оно есть ко рень и центр жиз ни.

Ум есть од но из ду шев ных чувств, а сер дце об ни -
ма ет в се бе и дер жит в сво ей влас ти внут рен ние чувс -
тва. Сер дце дос ти га ет чис то ты мно ги ми скор бя ми,
ли ше ни я ми, уда ле ни ем от об ще ния со всем, что в ми -
ре мир ско го, и умерщ вле ни ем се бя для все го это го. 

В сер дце жи вет страх Бо жий, со весть, жаж да Бо га.
Со весть — это го лос Бо жий в че ло ве ке, об ли ча ет и со -
жа ле ет о са мом се бе как обид чи ке, и сты дит. Сна ча ла
чувс тво сты да, по том яв ный го лос Бо жий — со вес ти,
за тем страх Бо жий воз во дят до аб со лют но го ис ка ния
со вер шенс тва, ибо Отец наш Не бес ный со вер шен есть,
и че ло век мо жет быть жи ли щем Ду ха Свя та го. 

"Как те ло на ше, — пи шет Еваг рий мо нах, — по
уда ле нии ду ши бы ва ет мер тво и смрад но, так и ду ша,
в ко то рой не дейс тву ет мо лит ва, мер тва и смрад на".

На пос лед ней сте пе ни раз ви тия са мо соз на ния че -
ло век отв ле ка ет ся от все го ус лов но го и при хо дит к
поз на нию се бя как ду ха, воз вы ша ю ще го ся над ус ло -
ви я ми прос транс тва и вре ме ни."

- Свя той Гри го рий Па ла ма учит, что со зер ца ние
иси хас тов — не поз на ние Бо га (как в фи ло со фии), а
оза ре ние и еди не ние с Бо гом, пре вы шая ум и чувс тва.

Об ще ние с Бо гом — сущ ность ду хов ной жиз ни:
бес ко неч ная мо лит ва име нем Ии су са Хрис та и пос то -
ян ное при час тие. Бог вне нас и Бог в нас.

Пра во су дие Бо га в том, что бы че ло век был с Бо гом
и че ло ве чес тво вос ста но ви лось во Хрис те — Но вом
Ада ме, ибо вет хий Адам не со вер шил своё вос хож де -
ние к Бо гу.

- Єпис коп Фе о фан: "От че го все жи вот ные пот реб -
нос ти у жи вот ных в сво ей ме ре, а у че ло ве ка, ког да он
пре да ёт ся чувс твен нос ти, чувс твен ные пот реб нос ти
пре де ла и ме ры не име ют? Эту без мер ность со об ща ет
им дух, по пав ший в плен к ним. И жи вот ные у нас
отп рав ле ния есть, и в са мом их дви же нии про яв ля ет -
ся неч то, сов сем жи вот ным не свойс твен ное".

Николай Евграфович Пестов (1892-1981):
«Человеческая душа была создана по «образу

Божию» (Быт. 1, 27), и создана бессмертной. У Бога
«все живы», — говорит Господь (Лк. 20, 38).
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Священное Писание раскрывает нам понятие о
трех периодах жизни человеческой души, с двумя
переходами из одного периода в другой.

Первый период есть жизнь души в теле, ставшем
смертным после грехов. Затем наступает смерть —
разложение тела и переход во второй период жизни
души вне тела.

Второй период жизни заканчивается воскресени-
ем тел перед Страшным судом, при Втором прише-
ствии Христа. 

Для истинных христиан этот момент воскресения
тел будет моментом торжества и прославления.

Тело умирает. Душа не проявляет себя. Но, оче-
видно, таинственно преображается, если в ней при
жизни зародилась любовь к Богу и ближним.

Наступает последний день мира — явление второй
раз Христа и преображение души, и преображенные
души, блистающие красотами добродетелей, обле-
каются в новые [в прежние, но преображенные] тела
и идут навстречу Христу.

После этого для учеников Христа наступит третий
период жизни с Богом на «новой земле» и под «новым
небом», где вместо солнца будет Сам Господь Бог
(Откр. 21,1; 22, 5).

Интересно, что в Божьем творении можно найти
близкую аналогию для состояния души в трех обра-
зах при двух переходах.

Жизнь бабочки начинается с довольно непривле-
кательной гусеницы, ползающей по земле [по веткам
и листьям деревьев].

Затем гусеница как бы умирает и вместо нее мы
видим куколку без каких-либо признаков жизни,
завернутую в кокон — как бы пелены и гробик.

Но вот происходит чудо. Кокон разрывается, и на
свет появляется бабочка изумительной красоты, с
крыльями, переливающимися всеми цветами радуги,
и свободно порхающая над цветами и питающаяся
ими.

Какая близкая аналогия с душой человеческой,
обезображенной вначале, после рождения в теле,
задатком первородного греха, с развитием в ней стра-
стей и пристрастий» (Н.Пестов. Свет совершенной
радости. - М.: Сибирская благозвонница, 2008).
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Шлях і ме та жит тя кож ної лю ди ни

Нас кіль ки се бе обк ра да ють лю ди, які не звик ли
чи та ти — да рем но втра ча єть ся час, чи на пля жі, чи в
чер гах. Пос ту по во во ни по вер ну ли ся б об лич чям до
ду хов ної лі те ра ту ри, а там та кий кла дезь муд рос ті! 

Ме ні зда ва ло ся, що я пе ре чи та ла стіль ки, що вже
й за пи тань не маю. Все= все ро зу мію, ка жу со бі: мов -
чи, спос те рі гай, ана лі зуй... І дя куй Бо го ві за все.

Пьєр Те йяр де Шар ден. "Бо жес твен ная сре да". —
М.: Ре нес санс, 1992. На вод жу урив ки з кни ги, спо ді -
ва ю ся, що во ни пов'яза ні зро зу мі ло. Да лі: язык ори -
ги на ла, пе ре вод с фран цуз ско го. Те йяр де Шар ден
(1881=1955), уче ный — ант ро по лог, ге о лог, па ле он то -
лог, ка то ли чес кий мыс ли тель.

Пре дис ло вие о. Алек сан дра Ме ня: "Хрис ти а нин
мо жет и дол жен соп ри ка сать ся с Бо гом в сво ем твор -
чес тве и пов сед нев ном тру де. Про яв ляя ак тив ность в
сфе ре ма те рии, он на са мом де ле не уда ля ет ся от
Хрис та, а со у час тву ет в Его все лен ском де ле оду хот -
во ре ния тва ри. Мир — не прос то тем ни ца ду ха, не
прос то царс тво не со вер шенс тва, он весь есть объект
бо жес твен ной Люб ви, по э то му для хрис ти а ни на жить
и дейс тво вать в ок ру жа ю щем ми ре — зна чит на хо -
дить ся в твор чес кой "ла бо ра то рии", где со вер ша ют ся
де я ния Твор ца.

Те йяр скло нен к но во му ос мыс ле нию ста рых по ня -
тий. Для не го "фе но мен" — э то не "яв ле ние", а  та
часть дейс тви тель нос ти, ко то рая дос туп на поз на нию.

При рас смот ре нии струк ту ры ма те рии, Те йяр
отправ ля ет ся от че ло ве ка, об ла да ю ще го "внут рен -
ним" ми ром и де ла ет, в об щем, впол не ло гич ный вы -
вод о на ли чии по доб ной внут рен ней сто ро ны у жи вот -
ных, рас те ний, не жи вой при ро ды (эту мысль раз ви -
ва ли А. Шо пен га у эр и Вл. Со ло вьев). Ос но вой "внут -
рен не го" на ча ла Те йяр счи та ет "ра ди аль ную энер -
гию", ко то рая вле чет ма те рию "в нап рав ле нии бо лее
слож но го". Мы зна ем, что ги по те за о при су щей ма те -
рии тен ден ции к раз ви тию и ус лож не нию те перь уже
факт, "фе но мен", дос туп ный по зи тив ной на у ке (суть
би о ге не за по Биб лии: "да про из ве дет во да ... ду шу
жи вую", — Быт.: 1,20). 

Тен ден цию ус лож не ния уче ный объяс ня ет си лой
ра ди аль ной энер гии. Но вот эво лю ция под хо дит к тем
ру бе жам, где, по вы ра же нию Те йя ра, "пси хи чес кая
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тем пе ра ту ра по вы ша ет ся". Ти хо и не за мет но под го -
тав ли ва ет ся но вый пла не тар ный пе ре во рот. Уче ный
хо ро шо ви дел ту про пасть, ко то рая от де ля ет че ло ве ка
от все го ос таль но го ми ра. Он рас смат ри ва ет че ло ве ка,
как са мое по ра зи тель ное яв ле ние в уни вер су ме. Те -
перь Те йяр уже пря мо при бе га ет к тер ми ну "пре рыв -
ность". Воз ник но ве ние мыс ли — "по рог, ко то рый
дол жен быть пе рей ден од ним ша гом". Это "ин ди ви ду -
аль ный мгно вен ный ска чок от инс тин кта к мыс ли"
(там же, стр.179).

С воз ник но ве ни ем че ло ве ка, на ря ду с би ос фе рой
по яв ля ет ся НО ОС ФЕ РА. По мне нию Та йя ра, она не
мо жет ос та но вить ся в сво ем раз ви тии, ибо она есть
часть эво лю ции. Её ше дев ры — это мысль, лич ность,
единс тво ин ди ви ду аль нос тей. Но это го ма ло. Вы хо дя
за рам ки "фе но ме на", Те йяр ожи да ет но во го эта па
эво лю ции. Он учит о нас туп ле нии в ис то рии ми ра фи -
наль но го пе ри о да, ког да не без учас тия и уси лий че -
ло ве чес тва со вер шит ся вхож де ние тва ри в мир Бо -
жес твен ной пол но ты. Эту фа зу ми ро вой эво лю ции он
на зы ва ет "точ кой Оме га". Все его на деж ды сос ре до то -
че ны на гря ду щем, и тут он яв ля ет ся пря мым пре ем -
ни ком биб лей ских про ро ков. Биб лия, хрис ти анс тво
про ни за ны этим упо ва ни ем: "Да при и дет Царс твие
Твое". О нас туп ле нии это го Царс тва, яв ля ю ще го ся в
кон це все мир но= ис то ри чес кой дра мы, го во рит пос -
лед няя кни га Биб лии — Апо ка лип сис.

По доб но то му, как сли я ние од нок ле точ ных жи вот -
ных в ор га низм бы ло на ча лом даль ней ше го прог рес -
са, так и ду хов ное объе ди не ние че ло ве чес тва ве дет его
к Свер хжиз ни и Свер хче ло ве чес тву.

"Дви га те лем соз на тель ной жиз ни, — го во рит Те -
йяр, — мо жет быть толь ко Аб со лют ное, то есть Бо -
жес твен ное. Ре ли гию мож но бы ло по ни мать как
прос тое уте ше ние, как "опи ум". На са мом же де ле её
под лин ной за да чей яв ля ет ся под дер жка и про буж де -
ние прог рес са жиз ни". Толь ко бес ко неч ные пер спек -
ти вы то го, что вос точ ные от цы Цер кви на зы ва ли "те -
о зи сом" (обо же ни ем), мо гут быть под лин ной пу те вод -
ной звез дой че ло ве чес тва в гря ду щем".

Ниж че на ве де ні ли ше урив ки з роз ді лу "Очерк о
внут рен ней жиз ни" ці єї див ної книж ки.

Всег да, всей мо ей жиз нью мир пос те пен но ос ве -
щал ся, за го рал ся на мо их гла зах, так что всё вок руг
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ме ня ста ло све тить ся из нут ри... Та кое си я ние Бо жес -
твен ной Сла вы в сер дце Все лен ной, ка ким я его ощу -
тил в соп ри кос но ве нии с Зем лей, ста ло ог не ды ша -
щим... Хрис тос. Его Сер дце. Огонь: всеп ро ни ка ю щий
и ма ло по ма лу раз ли ва ю щий ся пов сю ду.

Ес ли вы су ме е те, нас тро ив ва ше внут рен нее зре -
ние, раз гля деть это ве ли ко ле пие, вы за бу де те, я вам
это обе щаю, все свои нап рас ные стра хи пе ред ли цом
вос хо дя щей Зем ли, и, ни о чем бо лее не за ду мы ва ясь,
вос клик не те: "Пусть воз рас та ет, Гос по ди! Пусть всег -
да воз рас та ет Твоя Все лен ная, что бы на ко нец, че рез
бес ко неч но уси ли ва е мое и рас ши ря е мое при кос но ве -
ние, я уло вил Те бя и был улов лен То бой!"

Ико но мия спа се ния (т.е. обо же ния) на ших дел
крат ко мо жет быть вы ра же на так: вся кая ду ша в нед -
рах ми ра при над ле жит Бо гу во Хрис те. Но, с дру гой
сто ро ны, лю бая, да же ма те ри аль ная, ре аль ность вок -
руг каж до го из нас при над ле жит на шей ду ше. Та ким
об ра зом, вся кая ося за е мая ре аль ность вок руг нас
при над ле жит, пос редс твом на шей ду ши, Бо гу во
Хрис те.

Мы бу дем изум ле ны, убе див шись в об шир нос ти и
глу би не сво их свя зей со Все лен ной. Преж де все го,
они пог ру же ны в без дон ное прош лое. В каж дом из
нас ма те ри аль но от ра жа ет ся час ти ца всей ми ро вой
ис то рии. Как бы ав то ном на ни бы ла на ша ду ша, она
нас ле ду ет жизнь, уже по ра зи тель но раз ра бо тан ную
до нее всей со во куп нос тью зем ных энер гий: встре чая
жизнь, она со е ди ня ет ся с ней на оп ре де лен ном уров -
не. И вот, ед ва ут вер див шись в этой осо бой точ ке ми -
ра, она осаж да ет ся и про ни зы ва ет ся по то ком кос ми -
чес ких вли я ний, ко то рые ей нуж но упо ря до чить и ус -
во ить. Ес ли скром ная ма те ри аль ная пи ща мо жет так
глу бо ко вли ять на на ши ду хов ные спо соб нос ти, то что
го во рить об энер ги ях, про ни ка ю щих бес ко неч но
глуб же, чем дейс твие, про из во ди мое му зы кой цве тов,
зву ков, слов, мыс лей. На ше те ло не мо жет пи тать ся
не за ви си мо от ду ши. Всё, что оно вос при ня ло и на ча -
ло пе ре ра ба ты вать, ду ша дол жна, в свою оче редь, воз -
вы сить. И она, не сом нен но, со вер ша ет это по ме ре сил
и воз мож нос тей. Итак, цель жиз ни каж до го че ло ве ка
сос то ит не в од ном лишь пос лу ша нии и по кор нос ти. С
их по мо щью он дол жен соз дать, на чи ная с на и бо лее
при род ной сво ей сфе ры, не кое тво ре ние, "де я ние",
ку да вой дет час ти ца всех эле мен тов Зем ли. Он со зи -
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да ет свою ду шу на всем про тя же нии сво е го зем но го
су щес тво ва ния, и, в то же вре мя, он учас тву ет в дру -
гом со зи да нии, в дру гом "де я нии", — в ста нов ле нии
ми ра. Да по мо жет вам Бог по нять связь, да же фи зи -
чес кую и при род ную, су щес тву ю щую меж ду Ва шим
тру дом и со зи да ни ем Царс тва Не бес но го, уви деть,
как са мо Не бо улы ба ет ся вам и при тя ги ва ет к се бе с
по мо щью ва ших дел; и тог да, вы хо дя из цер кви в бур -
ля щий го род, вы по чувс тву е те как про дол жа е те пог -
ру жать ся в Бо га.

Нет, хрис ти анс тво не та ко во, ка ким его иног да
пред став ля ют или осу щест вля ют в жиз ни, — до пол -
ни тель ное бре мя об ря дов и обя зан нос тей, ко то рое
толь ко утя же ля ет, отяг ча ет и без то го тя же лую но шу.
В дейс тви тель нос ти, оно есть мощ ный дух, ко то рый
при да ет но вое зна че ние, прив ле ка тель ность и лег -
кость все му, что мы уже де ла ем.

Обя зан ность че ло ве ка со вер шенс тво вать ся, лег ко
при ни ма е мая боль шинс твом лю дей и при су щая в той
или иной ме ре вся кой мир ской и ре ли ги оз ной мо ра -
ли, как и всё на све те, про дол жа ет ся, пе реп лав ля ет ся
и ос вя ща ет ся в Царс тве Не бес ном. Воз рас та ние, да же
пе ред людь ми, и раз ви тие та лан тов, да же при род -
ных, — это ис тин но хрис ти ан ский долг. Это про ни -
зан ное лю бо вью сот руд ни чес тво: мы при со е ди ня ем
свои уси лия к ра бо те Бо жес твен ных рук, ко то рые со -
вер шенс тву ют и при го тов ля ют нас (и нас, и мир) к ко -
неч но му еди не нию че рез жер тву. И тог да за бо ты о
лич ном со вер шенс тво ва нии ста но вят ся на ча лом са -
мо от да чи. Не раз дель ное сли я ние двух це лей — лич -
но го раз ви тия и са мо от ре че ния в Бо ге — при пос то ян -
ном, а за тем и окон ча тель ном пре об ла да нии вто ро го
над пер вым — в этом вся тай на Крес та. Жизнь име ет
цель, сле до ва тель но, она по буж да ет изб рать нап рав -
ле ние дви же ния, ко то рое на де ле ока зы ва ет ся пу тем
к на и выс ше му оду хот во ре нию при мак си маль ном
уси лии. Уче ние о Крес те ис по ве ду ет каж дый, кто
убеж дён, что в ве ли ком смя те нии, ко то рым ох ва че но
че ло ве чес тво, пе ред ним отк ры ва ет ся вы ход, и что это
— путь ВОС ХОЖ ДЕ НИЯ. При нять эти ос но во по ла га -
ю щие прин ци пы — это уже зна чит встать в ря ды уче -
ни ков Хрис та рас пя то го, мо жет быть да ле ких и не яв -
ных, но нас то я щих. Этот на чаль ный вы бор про из во -
дит пер вое от де ле ние от важ ных, ко то рым суж де но
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пре ус петь, от тех, кто ищет лишь нас лаж де ния и об -
ре чен на про вал, — изб ран ных от осуж ден ных.

К тем, скры тым от на ших глаз вер ши нам, к ко то -
рым зо вет нас Рас пя тие, мы взби ра ем ся по тро пе, сов -
па да ю щей с до ро гой все об ще го Прог рес са. Царс твен -
ный крес тный путь — это как раз и есть путь че ло ве -
чес ко го уси лия, вып рям лен ный и про дол жен ный
сверх при род ным об ра зом.

Так ма ло= по ма лу рас кры ва ют ся пер спек ти вы са -
мо от ре че ния, вно си мо го в пов сед нев ную жизнь. И, в
ито ге, мы ока зы ва ем ся со вер шен но отор ван ны ми,
как и ве лит Еван ге лие, от чувс твен но го пла на зем но -
го бы тия. Но от рыв этот про ис хо дил пос те пен но, его
про цесс не спуг нул и не пот ре во жил то го ува же ния,
ко то рое мы пи та ем к по ра зи тель ной кра со те че ло ве -
чес ко го уси лия.

В ито ге, Ии сус на Крес те яв ля ет ся од нов ре мен но и
сим во лом, и ре аль нос тью ве ко веч но го тру да, ма ло= -
по ма лу воз вы ша ю ще го твар ный дух, что бы при вес ти
его в глу би ны Бо жес твен ной сре ды. Сле до ва тель но,
Крест не бес че ло ве чен, но свер хче ло ве чен. Мы осоз -
на ём, что с са мо го за рож де ния ны неш не го че ло ве чес -
тва он был воз двиг нут как ука за тель пу ти, ве ду ще го
к вы со чай шим вер ши нам тво ре ния.

Ког да свя щен ник про из но сит фра зу: "Сие есть те -
ло Мое" (Мф.26,26; Мк.14,22), Сло во схо дит пря мо в
хлеб и тут же пре об ра зу ет его в лич ную ре аль ность
Хрис та. Да же де тей учат то му, что во все дни каж до -
го че ло ве ка и во все ве ка Цер кви, во все ми ро вые эпо -
хи со вер ша ет ся еди ная Ли тур гия и еди ное При час -
тие. Хрис тос од наж ды пре тер пел му чи тель ную
смерть. Петр и Па вел в та кой= то день и час при ня ли
св.Ев ха рис тию. Но эти раз лич ные ак ты лишь раз лич -
ные уз ло вые точ ки, на ко то рые во вре ме ни и прос -
транс тве по де ле на в на шем вос при я тии про тя жен -
ность еди но го дейс твия. По су ти де ла, от са мых ис то -
ков при го тов ле ния при хо да Мес сии до Его Вто ро го
При шес твия, вклю чая ис то ри чес кое яв ле ние Хрис та
и все фа зы воз рас та ния Его Цер кви, в ми ре про ис хо -
дит од но= е динс твен ное со бы тие — Воп ло ще ние, осу -
щест вля е мое в каж дом ин ди ви ду у ме пос редс твом Ев -
ха рис тии. Все При час тия на про тя же нии жиз ни че -
ло ве ка об ра зу ют еди ное При час тие. Все при час тия
ны не жи ву щих лю дей об ра зу ют еди ное При час тие.
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Все при час тия всех лю дей в нас то я щем, прош лом и
бу ду щем об ра зу ют еди ное При час тие.

Ев ха рис ти чес кое пре об ра же ние, в ко то ром че ло ве -
чес кая при ро да из ме ня ет ма те ри аль ный мир, а Свя -
тые Да ры из ме ня ют на шу че ло ве чес кую при ро ду,
пре вы ша ет и до пол ня ет пре су щест вле ние хле ба на
прес то ле. Ма ло= по ма лу он не от вра ти мо за пол ня ет
Все лен ную.

Гос по ди, ког да я приб ли жусь к прес то лу для при -
час тия, сде лай так, что бы от ны не я раз ли чал бес ко -
неч ные пер спек ти вы, та я щи е ся в ма лой и близ кой
прос фо ре, в ко то рой сок рыт Ты. Я уже на у чил ся ви -
деть в этом инер тном ку соч ке хле ба не у то ли мую си -
лу, ко то рая, по сло вам ве ли чай ших учи те лей, пог ло -
ща ет ме ня, а не пог ло ща ет ся мною. По мо ги мне пре о -
до леть ос тат ки заб луж де ния, в си лу ко то рых я ве рил,
буд то Твое дейс твие ог ра ни че но в прос транс тве и вре -
ме ни. В Свя тых Да рах Ты да ру ешь мне, Ии су се, мою
собс твен ную жизнь.

Нег лас ная за по ведь Тво ей Цер кви пред пи сы ва ет
всег да и пов сю ду при ча щать ся. Ев ха рис тия дол жна
за пол нить мою жизнь. Бла го да ря та инс тву жизнь моя
дол жна стать бес ко неч ным и без гра нич ным со е ди не -
ни ем с То бой — та са мая жизнь, ко то рая нес коль ко
ми нут на зад пред ста ви лась мне кре ще ни ем с То бой в
во дах ми ра и ко то рая те перь отк ры ва ет ся мне, как
"При об ще ние к Те бе че рез мир." Да, Гос по ди, Ты не
прос то луч ка са ю щий ся, но и луч про ни зы ва ю щий.

А те перь о вто ром пун кте, ко то рый дол жен лечь в
ос но ву всех на ших даль ней ших раз мыш ле ний о раз -
ви тии жиз ни в Бо ге.

Вос при я тие Бо жес твен но го Всеп ри сутс твия есть,
преж де все го, род ви де ния, ощу ще ния, т.е. род ин ту -
и ции, улав ли ва ю щей не ко то рые выс шие свойс тва
пред ме тов. По доб но жиз ни, оно есть дар, её выс шее
дос туп ное опы ту дос ти же ние. Ис пы ты вать при тя же -
ние Бо га, чувс тво вать ра дость, проч ность и ко неч ное
единс тво бы тия — это выс ший и в то же вре мя на и бо -
лее пол ный вид на шей "пас сив нос ти воз рас та ния".
Это му бес пре дель но му на сы ще нию на шей жиз ни Бо -
жес твен ным осо бен но спо собс тву ют три доб ро де те ли
— чис то та, ве ра и вер ность, три с ви ду "ста тич ные"
доб ро де те ли, но, в дейс тви тель нос ти, са мые ак тив -
ные и без гра нич ные из всех.
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Чис то та — в ис тин ном смыс ле это го сло ва не есть
лишь от сутс твие гре хов (что сос тав ля ет толь ко её не -
га тив ную сто ро ну), ни да же це ло муд рие (ко то рое есть
лишь её осо бый час тный слу чай). Это чес тность и по -
рыв, вхо дя щие в на шу жизнь че рез лю бовь к Бо гу, ес -
ли мы ищем Бо га во всём и взыс ку ем Его пре вы ше
все го. Хрис ти ан ский опыт го во рит нам, что она под -
дер жи ва ет ся сос ре до то че ни ем, ум ной мо лит вой, чис -
то той со вес ти, чис то той по мыс лов, та инс тва ми... Вос -
хва лим же её уди ви тель ную спо соб ность сгу щать Бо -
жес твен ное вок руг нас. Лишь в ве ре чис то та мо жет
при нес ти свои со вер шен ные пло ды.

Ве ра не сос то ит в од ном лишь рас су доч ном при ня -
тии хрис ти ан ских догм, мы бе рем её в бо лее ши ро ком
смыс ле — как ве ру в Бо га, ис пол нен ную без гра нич но -
го до ве рия к Его бла гот вор ной си ле, рож да е мо го поз -
на ни ем То го, Ко му мы пок ло ня ем ся. Да, мир и жизнь
(наш мир и на ша жизнь) вло же ны в на ши ру ки по доб -
но Свя тым Да рам: они го то вы вос при нять Бо жес твен -
ное воз дейс твие, т.е. вмес тить в се бя ре аль ное при -
сутс твие Воп ло щен но го Сло ва. Та инс тво со вер шит ся,
но при од ном ус ло вии — мы дол жны по ве рить, что
оно мо жет стать для нас дейс тви ем, т.е. про дол же ни -
ем Те ла Хрис то ва. Ес ли мы ве рим, всё вок руг нас
прос вет ля ет ся и об ре та ет смысл, слу чай нос ти упо ря -
до чи ва ют ся, ус пех ста но вит ся пол ным и проч ным,
стра да ние прев ра ща ет ся в по се ще ние и ми лость Бо га.
Власть слу чая и ве ли кая сле по та ми ра — это все го
лишь ил лю зия для то го, кто ве ру ет. 

Вер ность. Пос коль ку мы от чис то го сер дца силь -
но по ве ри ли в мир, он рас кро ет нам объя тия Бо га. И
что бы круг Бо жес твен ной сре ды зам кнул ся вок руг
на шей жиз ни, нам ос та ёт ся лишь бро сить ся в эти
объя тия. Ве ра ос ве ща ет мир. Вер ность при об ща ет к
не му. Бла го да ря вер нос ти, мы так глу бо ко и пос то ян -
но при ни ма ем в се бя во лю Бо га, стре мясь угож дать
Ему во всём, что Его жизнь, как не кий пи та тель ный
Хлеб, про ни ка ет в на шу и со е ди ня ет ся с ней. "Моя
пи ща есть тво рить во лю 0тца" (Ин.4,34). Имен но вер -
ность и толь ко вер ность поз во ля ет нам при ни мать
пред ло же ния всту пить с Бо гом в кон такт, ко то рые Он
де ла ет нам всег да и всю ду.
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Под пе рек рёс тным воз дейс тви ем этих трех лу чей
— чис то ты, ве ры и вер нос ти — пла вит ся и по ко ря ет -
ся мир.

Чер но быль гря ду щий…

Дмит ро Мак си мо вич Ак сьом вик ла дав у Ге о ло го -
роз ві ду валь но му тех ні ку мі ра ді о мет рію, з якою був
пов'яза ний по над 60 ро ків. У 1994 ро ці у Бу дин ку
вчи те ля він вів бе сі ду про Чор но биль ську тра ге дію.

По над 20 ро ків від ді ля ють нас від гло баль ної ка -
тас тро фи у Чор но би лі. 

За бу ва ти її не має пра ва ніх то, бо тор кну лась во на
кож но го. А ста ла ся во на в Ук ра ї ні, зап рог ра мо ва но
на фар ши ро ва ної атом ни ми стан ці я ми. Не бу ли по чу -
ті по пе ред жен ня про мож ли ву страш ну ка тас тро фу.

Оцю свою стат тю че рез 4 ро ки піс ля Чор но биль -
ської ка тас тро фи Дмит ро Мак си мо вич Ак сьом над си -
лав у жур на ли, а йо му від по ві да ли: "не до реч но". 

Чер но быль гря ду щий?
Преж де чем го во рить о воз мож нос ти бу ду щей тра -

ге дии, свя зан ной с Чер но быль ской ка тас тро фой, а
так же о стра те гии, не лик ви да ции её пос ледс твий
(нет, лик ви ди ро вать это на ка за ние Гос под не не воз -
мож но), а о на шем прис по соб ле нии к но вым ус ло ви -
ям жиз ни на этой тер ри то рии, не об хо ди мо от ве тить
на три ос нов ных воп ро са:

1. Сколь ко бы ло выб ро ше но ра ди о ак тив но го ве -
щес тва?

2. Ка кие изо то пы при сутс тву ют в этом дья -
воль ском кок тей ле?

3. В ка ком ви де эти ра ди о нук ли ды на хо дят ся?
Мне очень не хо те лось бы по ле ми зи ро вать с

Ю. Из ра э лем, опуб ли ко вав шим 17 ап ре ля 1990 г. в
"Прав де" свою, мяг ко го во ря, да ле кую от ис ти ны
ста тью "Чер но быль=90". Я да лёк от мыс ли, что
Ю. Из ра эль не ве да ет, о чём пи шет, или, тем бо лее,
что он "не ком пе тен тен", как мод но сей час клей мить
всех не сог лас ных с "нуж ной" точ кой зре ния. Тем бо -
лее, что "атом ный" ви це= ад ми рал Г. Зо ло ту хин наз -
вал Ю. Из ра э ля вы да ю щим ся со вет ским уче ным= фи -
зи ком, ра бо тав шим на атом ном по ли го не Но вой Зем -
ли. То есть не до мол вки не от "не ком пе тен тнос ти", а
от не же ла ния ска зать прав ду, что в соз дав шей ся си -
ту а ции — прес туп но.
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Я столь мно го вни ма ния уде ляю Ю. Из ра э лю по -
то му, что это не его час тное ви де ние Чер но быль ской
тра ге дии, а офи ци аль ная точ ка зре ния. Умес тно на -
пом нить прит чу Со ло мо на: "Кто ут вер жда ет ся во
лжи, тот па сёт вет ры,.. со би ра ет ру ка ми бес пло дие".
Вы ра жа ясь бо лее сов ре мен ным язы ком, лишь ба зи -
ру ясь на дос то вер ной ин фор ма ции, мож но при нять
пра виль ное ре ше ние. Ка кую же стра те гию мо жет
вы ра бо тать пра ви тельс тво, ос но вы ва ясь на по доб -
ной ин фор ма ции?

Не мо гу не про ил люс три ро вать об раз цы по доб ных
со об ще ний: "Выб ро ше но 3,5% про дук тов де ле ния..."

"Ра ди о ак тив ность в г. Ки е ве мак си маль ной бы ла
30.04 — 1,4 мил ли рен тге на в час, к ве че ру сни зи -
лась и 01.05 сос та ви ла уже 0,61 мил ли рен тге на в
час". В дейс тви тель нос ти рез кое на рас та ние ра ди о -
ак тив нос ти от ме ча лось до 02.05.1986 вклю чи тель но
(при мер ный мак си мум — 2,5 мр/час был
02.05.1986). Лишь пос ле это го на чал ся спад, и толь -
ко 13 мая мощ ность экс по зи ци он ной до зы сос тав ля -
ла око ло 1 мил ли рен тге на в час (ес тес твен ный фон в
г. Ки е ве до Чер но быль ской ка тас тро фы сос тав лял
15=25 мик ро рен тген в час).

"Мощ ность до зы гам ма= из лу че ния на мес тнос ти к
нас то я ще му вре ме ни обус лов ле на... це ри ем=144, пе -
ри од по лу рас па да 285 дней, ру те ни ем=106 (367 дней),
це зи ем=134 (2,1 го да), це зи ем=137 (27 лет), сурь -
мой=125 (2,7 го да)..."

(Пе ри од по лу рас па да — вре мя, за ко то рое рас па да -
ет ся по ло ви на пер во на чаль но взя то го ве щес тва).

Ну, во= пер вых, це рий=144 — бе та= из лу ча тель, да и
ос та лось его мень ше 10% от выб ро шен но го, и сей час
глав ное не внеш нее, а внут рен нее об лу че ние, выз ван -
ное "гряз ны ми" про дук та ми.

Во= вто рых, под бор ка ра ди о нук ли дов весь ма тен -
ден ци оз на. Прак ти чес ки, все наз ван ные изо то пы, за
иск лю че ни ем це зи я=137, ко рот ко жи ву щие, т.е. в ско -
ром вре ме ни "гряз ные" пят на очис тят ся. Ве ро ят ный
сос тав выб ро шен ных ра ди о нук ли дов при ве ден ни же.

Итак, пос та ра ем ся от ве тить на три воп ро са, пос -
тав лен ные в на ча ле ста тьи.

1. Сколь ко же ра ди о нук ли дов бы ло выб ро ше но?

Из вес тно, что 1 кю ри ак тив нос ти, или 3,7х1010 рас -
па дов в се кун ду обес пе чи ва ют 1 ватт энер гии. Теп ло вая
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мощ ность это го взор вав ше го ся монс тра — 3,4 мил ли ар -
да ватт, т.е. в атом ном ки пя тиль ни ке бы ло зак лю че но
не ме нее 3,4 мил ли ар да кю ри толь ко за счёт топ ли ва
(заг руз ка сос тав ля ет 192 тон ны ура на, в ко то ром бы ло
1,8% де ля ще го ся изо то па ура на=235, т.е. 3,4 тон ны).

Мно го ли ис па ри лось это го топ ли ва за 12=14 дней
ин тен сив но го его вы де ле ния в свя зи с го ре ни ем гра фи -
та? Для это го нуж но хо тя бы при мер но оце нить тем пе -
ра ту ру в жер ле ру кот вор но го вул ка на. Точ ка ки пе ния
гра фи та — 3900°С. Го рел он, оче вид но, при бо лее вы -
со кой тем пе ра ту ре. Зна чит, всё, что бы ло в шах те ре -
ак то ра, ак тив но ис па ря лось, в том чис ле и го рю чее.
Сколь ко же его уле те ло? Оче вид но, не 3% и не 5%,
как пы та ют ся ут вер ждать "офи ци аль ные" ли ца, а
зна чи тель но боль ше. Осо бен но ак тив но ис па ря лось
топ ли во и конс трук ци он ные ма те ри а лы в пер вые дни,
ког да пы та лись заб ро сать "жер ло" пес ком и свин цом
(не из вес тно, с ка кой це лью). Сви нец ис па рял ся, ед ва
до ле тев до жер ла, в свя зи с чем пре дель но до пус ти мые
кон цен тра ции его уже сей час от ме ча ют ся в мо ло ке ко -
ров на Жи то мир щи не (по "за пад но му" ра ди о ак тив но -
му сле ду). Ду маю, топ ли ва выб ро ше но око ло по ло ви -
ны, ибо, нес мот ря на пог ло ти тель ней тро нов бор, ко -
то рым поз же заб ро са ли раз вал, тем пе ра ту ра в сар ко -
фа ге бы ла бы сей час зна чи тель но вы ше фик си ру е мой.

Итак, толь ко за счёт топ ли ва выб ро ше но ми ни мум
1,5 мил ли ар да кю ри. Да лее под счи ты вать нет не об хо -
ди мос ти, ибо нас чи та ем ли мы 1,5 или 3 мил ли ар да кю -
ри, раз ни ца, собс твен но, не боль шая, глав ное, — что это
мил ли ар ды кю ри, а не "офи ци аль ные" 50 мил ли о нов.

2. Что выб ро ше но?
В сос тав выб ро са весь ма ве ро ят но вхо дят конс трук -

ци он ные ма те ри а лы, став шие ра ди о ак тив ны ми в ре -
зуль та те мощ но го ней трон но го и гам ма= об лу че ния. В
пер вую оче редь, к ним нуж но от нес ти уг ле род (сго рев -
ший гра фит) — би о ло ги чес ки ак тив ный эле мент
крем ний=32 — пе ри од по лу рас па да — 10 лет; же ле -
зо=55, (2,9 го да), име ю щее вы со кую ра ди о ток сич -
ность; ко бальт=60 (5,2 го да). Кста ти, дос та точ но рас се -
ять 0,00088 грам ма ко баль та=60 на пло ща ди 1 км2,
что бы соз дать "заг ряз нен ность", рав ную 1 кю ри/км2,
что сос тав ля ет 220 рас па дов в ми ну ту на 1 см2, а это
при мер но в 10 раз вы ше ес тес твен но го фо на.
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Ни же при ве де ны ос кол ки (изо то пы), ве ро ят ность
об ра зо ва ния ко то рых в ве со вых ко ли чес твах весь ма
зна чи тель на, ука за ны так же их пе ри о ды по лу рас па -
да.

Яд ро ура на=235 рас ка лы ва ет ся, об ра зуя два ос кол -
ка. Ос ко лок вновь об ра зо вав ше го ся строн ци я=90 в
при ро де не встре ча ет ся. Один из ней тро нов его яд ра
выб ра сы ва ет 1 элек трон (бе та= час ти цу), ней трон при
этом прев ра ща ет ся в про тон, уве ли чи вая тем са мым
за ряд яд ра на 1 еди ни цу. В ре зуль та те строн ций=90
прев ра ща ет ся в итт рий=90, но он в при ро де так же не
встре ча ет ся. В яд ре про ис хо дят ана ло гич ные прев ра -
ще ния, и итт рий=90 прев ра ща ет ся в цир ко ний=90,
ста биль ный изо топ цир ко ния. Ана ло гич ные из ме не -
ния про ис хо дят и в це поч ке ксе но на=137. В фор ми ро -
ва нии ос кол ков учас тву ют все 92 про то на ура на=235,
ней тро ны же ча ще ис поль зу ют ся не все, и нес коль ко
их вы ле та ет в про цес се де ле ния яд ра. В даль ней шем,
за мед лив шись во дой и гра фи том, эти ней тро ны, по па -
дая в яд ра ура на=235, ис кусс твен но вы зы ва ют их де -
ле ние. Та кое де ле ние ядер соп ро вож да ет ся вы де ле ни -
ем зна чи тель но го ко ли чес тва теп ла и об ра зо ва ни ем
мно жес тва ос кол ков де ле ния. 

В ре зуль та те об лу че ния ядер ура на ней тро на ми
возникают т.н. тран су ра но вые изо то пы. Кро ме при-
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селен-79 6х104 лет технеций-97,98 105 лет

рубидий-88 6х106 лет сурьма-125 2,7 года

строний-90 27 лет палладий-107 7х106 лет

цирконий-93 1х106 лет йод-129 2х107 лет

ниобий -91 8 лет цезий-135 2х106 лет

ниобий- 94 2х104 лет цезий-137 27 лет

барий-133 10 лет самарий-151 90 лет 

лантан-137 1х107лет европий-152 12,4 года

прометий-147 2,6 года европий-154 16 лет 

самарий-146 5х107 лет гадолиний-148 35 лет



веденных ниже тран су ра но вых изо то пов, в ре зуль та -
те их аль фа- и бе та= прев ра ще ний об ра зу ют ся еще де -
сят ки дол го жи ву щих ра ди о нук ли дов. 

Не об хо ди мо от ме тить, что для соз да ния "заг ряз не -
ния" в 1 кю ри на 1 км2 не об хо ди мо все го 0,0069 грам -
ма строн ци я=90 или 0,01 грам ма це зи я=137, или
0,0069 грам ма ев ро пи я=154 и т.д. Вся эта адс кая
смесь, пред став лен ная конс трук ци он ны ми ма те ри а -
ла ми, ос кол ка ми де ле ния ура на=235, тран су ра но вы -
ми изо то па ми, во вре мя ки пе ния и ис па ре ния, ес тес -
твен но, не се па ри ро ва лась, и го во рить о "це зи е вых
пят нах" прос то бес чес тно; есть на "заг ряз нён ных"
тер ри то ри ях все выб ро шен ные изо то пы. Лишь по то -
му, что це зий=134 и це зий=137 яв ля ют ся гам мa= из лу -
ча те ля ми, они лег ко фик си ру ют ся обыч ны ми ра ди о -
мет ра ми, и их про ще все го вы де лять в ви де "це зи е -
вых пя тен". 

3. В ка ком же ви де на хо дит ся эта смесь? 
Во вре мя го ре ния гра фи та эта спек ша я ся шла ко об -

раз ная мас са выб ра сы ва лась в ви де тон ко дис пер сных
аэ ро зо лей, раз мер пы ли нок был в пре де лах мик ро нов
и до лей мик ро на (для не во о ру жен но го гла за эта пыль
не ви ди ма). Под ня тые на зна чи тель ную вы со ту аэ ро -
зо ли бы ли рас се я ны по все му зем но му ша ру, но яс но,
что ос нов ная мас са этой пы ли осе ла бли же к ис точ ни -
ку. В нас то я щее вре мя пы лин ки "уто ну ли" в гли нис -
тых и бо га тых гу му сом поч вах до глу бин 3=5 см, в пес -
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нептуний-237 2,2х106 лет америций-241 460 лет

плутоний-236 2,7 года америций-242 100 лет
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кюрий-248 4х105 лет



ча нис тых, кис лых поч вах — до 5=9 см. Пы лин ки зах -
ва че ны ор га но ген ны ми кол ло и да ми и дос та точ но
проч но удер жи ва ют ся ими, что, к со жа ле нию, не пре -
пятс тву ет окис ле нию изо то пов, сос тав ля ю щих пы -
лин ки, пе ре хо ду их в ис тин ные рас тво ры и учас тию в
би о ло ги чес ком кру го о бо ро те.

Еще раз хо чу под чер кнуть: го во рить о де зак ти ва -
ции, по мень шей ме ре, не се рьёз но; не об хо ди мо оп ре -
де лить до пус ти мые для хо зяйс твен ной де я тель нос ти
уров ни заг ряз не ния, оп ре де лить на ше по ве де ние на
пло ща дях, по те рян ных на веч но, и раз ра бо тать ме ры
спа се ния 35=40 мил ли о нов че ло век, ис поль зу ю щих
днеп ров скую во ду. 

4. Кон крет ные пред ло же ния
1. Сей час ме ди ки до пус ка ют пре дель ное заг ряз не -

ние почв це зи ем не бо лее 1,38 кю ри/км2. Вы ше это го
пре де ла сель хоз про дук ты бу дут неп ри год ны для
упот реб ле ния. Но пос коль ку речь идет не толь ко о це -
зии, а об очень бо га том "бу ке те" ра ди о нук ли дов, то
этот "пре дел" нуж но зна чи тель но умень шить.

2. Ес ли мы хоть сколь ко= ни будь се рьёз но ду ма ем о
сох ра не нии на ции и о сох ра не нии при год нос ти для
жиз ни лю дей Прид неп ро вья, не об хо ди мо пря мо сей -
час (мы опоз да ли на 4 го да) вы вес ти из лю бой хо зяйс -
твен ной де я тель нос ти всю тер ри то рию, где заг ряз не -
ние пре вы ша ет 1 кю ри на 1 км2 по це зию; ук ре пить
мно го лет ни ми тра ва ми все па хот ные зем ли, что бы
умень шить вет ро вую эр ро зию, и за са дить эти пло ща -
ди ле сом. Лес поч ти на по ря док умень ша ет вод ную
эр ро зию.

3. Еще в этом го ду прек ра тить ис пы ты вать судь бу
взры во о пас ны ми ре ак то ра ми ти па РБМК (ре ак тор
боль шой мощ нос ти ка наль ный), сто я щи ми на Чер но -
быль ской и дру гих АЭС, и не за мед ли тель но вы вес ти
их из экс плу а та ции.

4. Сроч но, с по мо щью инос тран ных спе ци а лис тов
и с прив ле че ни ем инос тран но го ка пи та ла соз дать,
обя за тель но кон тро ли ру е мое об щес твен нос тью, пред -
при я тие по пе ре ра бот ке вре мен но за хо ро нен ных от -
хо дов ЧА ЭС и пе ре за хо ро не нию их вне во дос бо ра, пи -
та ю ще го во дой 35=40 мил ли о нов че ло век.

Яс но, что по доб ные ре ше ния мо гут при нять толь -
ко лю ди, об ла да ю щие глу бо ким чувс твом от ветс твен -
нос ти. Вы пол нять же эти ра бо ты дол жны не вы пус -
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кни ки ле чеб но= тру до вых про фи лак то ри ев, а лю ди,
очень хо ро шо по ни ма ю щие ох ран ное зна че ние это го
де ла. Прав ди вые све де ния о соз дав шей ся си ту а ции
со вер шен но не об хо ди мы как всем ра бо та ю щим не пос -
редс твен но на "гряз ных" тер ри то ри ях, так и все му
на се ле нию, ибо толь ко лю ди, об ла да ю щие пол ной
прав ди вой ин фор ма ци ей мо гут вы пол нять ка чес твен -
но эти гран ди оз ные пре дох ра ни тель ные ра бо ты.

Объе мы и сроч ность этих ра бот столь не о быч ны,
что нуж но за быть о меж на ци о наль ных рас прях, ве -
ли ко дер жав ных ам би ци ях и дру гих, ны не "важ ных"
проб ле мах. Ес ли мы упус тим вре мя и до пус тим вы -
ще ла чи ва ние ра ди о нук ли дов в Днепр, все ны неш ние
проб ле мы ока жут ся не су щес твен ны ми, при дет ся го -
во рить о пе ре се ле нии, по край ней ме ре, 35=40 мил ли -
о нов че ло век, а это уже за пре де ла ми ре аль но го.

Итак, пра виль ное ре ше ние и вре мя! 
И то, и дру гое нель зя упус кать. При ро да не бу дет

счи тать ся с на шей не рас то роп нос тью.

Ба га то вже книг на пи са но, але для ме не най ра зю -
чі ша — дос лід жен ня пси хо ло гіч них нас лід ків Чор но -
биль ської ка тас тро фи: С.Алек сі є вич. Чор но биль:
хро ні ка май бут ньо го. — К.: Факт, 1998.

Шес твие раз ру ши те ля
Гос по ди, прос ти ме ні, що я не мо жу зу пи ни ти ся.

Все на пи са не ме ні зда єть ся важ ли вим. Але ж є те ма,
до якої бу ло бо яз ко до тор кну ти ся, хоч за кар бу ва ла ся
во на в сві до мос ті і в сер ці фак тич но від мо го хре щен -
ня, тоб то но шу цю те му з со бою по над 20 ро ків.

Про чи та ла звід кись пе ре пи са ну стат тю… Пер шод -
же ре ло не пам'ятаю…

Ко ли впер ше про чи та ла, то і пе ред ру ку ва ти бо я ла ся.
І дру гий ва рі ант, не що да но знай де ний, не від різ -

ня єть ся від пер шо го. Та кож без ти туль ної сто рін ки,
але з при міт кою, що стат тя пе ред ру ко ва на з "При ло -
же ния к жур на лу "Путь жиз ни", За райск, 1909 г.
Даю цю стат тю з нез нач ни ми ско ро чен ня ми для за -
галь но го оз на йом лен ня.

Ма ло ко му да ва ла чи та ти, бо ця стат тя не прос та
для ро зу мін ня. Але ж час зак ру чу єть ся в спі раль і
наб ли жає нас, су дя чи з ре аль нос ті нав ко лиш ніх по -
дій жит тя, до за вер шен ня, про що ствер джує ес ха -
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то ло гія — ре лі гій не вчен ня про кін це ві до лі сві ту і
лю ди ни. 

Гос по ди, при гор ни нас до Се бе, за хис ти, вра зу ми і
по ми луй.

ВИДЕНИЕ 1909 ГОДА
Я не знаю, что это бы ло. Мо жет быть это сон, или

прос то слож ная, длин ная га лю ци на ция... Но это слу -
чи лось со мною в дейс тви тель нос ти, без по те ри соз на -
ния. И я чувс твую не о до ли мую си лу, по нуж да ю щую
ме ня пе ре дать, рас ска зать обо всем, что я ви дел и
слы шал....

Ког да я си дел в сво ей ра бо чей ком на те, за пись мен -
ным сто лом поз дно, око ло ча су за пол ночь, мне вдруг
по ка за лось, что я стре ми тель но опус тил ся в ка ку ю= то
тем ную глу би ну, внутрь зем ли, на 550 миль, и мне по -
че му= то вдруг яви лось в мыс лях имен но это чис ло и за -
пе чат ле лось в па мя ти. Кру гом зи я ла чер ная тьма ...
чер нее без звез дной не нас тной но чи и в ней мель ка ли
без чис ла круг лые огонь ки, про ни зы вав шие нас квозь
и как бы жа лив шие зме и ны ми жа ла ми; на ко нец я рас -
смот рел, что это бы ли ис ка жен ные чу до вищ ным бе -
зоб ра зи ем об ли ки чер ные, как са ма эта без дна, а круг -
лые, жа лив шие огонь ки — бы ли гла за их.

И слы шал я там, в без дне, страш ные го ло са, по доб -
ные ляз гу мед но го лис та, от ко то ро го па да ет сер дце, по -
ни жа ет ся и за ми ра ет, и тош нит... И я слы шал дер зкие
ре чи и чи тал мыс ли этих оби та те лей без дны, и все тай ны
их отк ры лись пе ре до мною. И кто= то был при мне еще
дру гой и удер жи вал ме ня, что бы не уме реть, — и я был
си лен над без дной че рез Не го. Пусть все объяс ня ют, как
хо тят, но я дол жен рас ска зать о слу чив шем ся и пе ре дать
то, что здесь за пи са но и озаг лав ле но мною "Шес тви ем
раз ру ши те ля". И я это ис пол няю.

Н.Р.
17 ап ре ля 1909 г.

ШЕСТВИЕ РАЗРУШИТЕЛЯ
"Я обес си лен и по беж ден, но у ме ня есть еще ве ли -

кая си ла вну ше ния, и я ра зо бью це пи и око вы, пе рес -
туп лю гра ни все лен ной и опол чусь с мо и ми ле ги о на -
ми, и скло ню к опол че нию лю дей и выс туп лю на
брань, пос лед нюю брань с этим Крот ким Агн цем, лу -
чи сла вы Ко то ро го, Его эта кро тость, сми ре ние, тер -
пе ние, чис то та, не вин ность и свя тость жгут ме ня ог -
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нем не вы но си мым и уг ро жа ют приб ли же ни ем низ -
вер же ния мо е го во тьму внеш нюю. А я знаю, что от -
ту да ис ход уже не воз мо жен, ибо это — об ласть веч но -
го мра ка не бы тия, где сро ки для ме ня зак ры ты и за -
кон че ны и средс тва все ут ра че ны бес по во рот но —
там, в об лас ти мра ка в но вой, бес ко неч ной для ме ня
веч нос ти".

Так ду мал Лю ци фер, ско ван ный в пре ис под ней на
день пос лед не го су да, и ужас нул ся сво ей бу дущ нос ти.
Вспом ни лись оби те ли Све та веч ной ра дос ти, кра со ты
не бес ных слу жи те лей, сла вы с их кро тос тью, сми ре -
ни ем и пре дан нос тью Твор цу в нес кон ча е мой люб ви к
Не му и веч ном сла вос ло вии ми ров все лен ной...
Вспом ни лись и дни при шес твия на зем лю Бо жес твен -
но го Агн ца, пе ред сми ре ни ем, кро тос тью и тер пе ни ем
Ко то ро го скло ни лось поз нав шее Его че ло ве чес тво.
Вспом ни лась удав ша я ся хит рость, из ме на и ко варс -
тво: пре да ние Бо го че ло ве ка крес тной смер ти, мни мая
по бе да над Ним, и страш ная ми ну та окон ча тель но го
по ра же ния све то нос ным вос кре се ни ем Сы на Бо -
жия... "Все кон че но; мир уве ро вал в Не го, и со вер ши -
лось спа се ние че ло ве чес тва от на ча ла вре мен, и этой
ве рой бу дут спа се ны все на рож да ю щи е ся по ко ле ния
лю дей, — по ка не вой дет зем ля в веч но= бес смен ное су -
щес тво ва ние с ми ра ми со вер шен ней ши ми — на бес -
ко неч ные ве ка, зак ры тые для ме ня".

И це пи — ско ван ные, спле тен ные из мра ка пре да -
тельс тва, из ме ны, сти хий ной гор дос ти, са мом не ния и
лжи, опо я сы вав шие Лю ци фе ра — еще креп че об лег -
ли и свя за ли его со всех сто рон и ом ра чи ли ум его еще
боль шей за та ен ной зло бой и мес тью, еще боль ше и бе -
зыс ход нее и без на деж нее му чив ши ми его сво им бес -
си ли ем, уг не тав шим соз на ние его бе зум ной во ли.

"По ко рить ся — раз ве? — пасть в прах пе ред все мо -
гу щим све том Все зиж ду щей Си лы; пе ред этой бес пре -
дель ной лю бо вью и ми ло сер ди ем То го, кто при зы ва ет
всех к веч но му бы тию, счас тью и бла женс тву поз на -
ния ис тин но го ра зу ма?! По ко рить ся?.. Пасть и пок ло -
нить ся, пос ле то го, как я про дер жал ся в борь бе столь -
ко ве ков, — оп ро бо вал столь ко средств и усо вер шенс -
тво вал ся в сво ей куль ту ре?" — гор до по ду мал Лю ци -
фер, и жес то кая боль бе зу мия, от да вив ших его оков
бес си лия, обу я ла его без мер но и страш но и он ом ра -
чил ся еще боль ше, еще бе зыс ход нее, и из ви вав ша я ся
коль ца ми змея мыс ли его вы тя ну лась во всю дли ну и
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за мер ла, и взви лась об рат ны ми коль ца ми, и свер ну -
лась в клу бок но вой, чер ной мыс ли раз ру ше ния, ги -
бе ли и смер ти, и да ла Лю ци фе ру си лу сво ей гиб кос ти,
си лу вну ше ния лю дям зме и ной муд рос ти зна ния... И
за ду мал ся Лю ци фер:

"На до го то вить ся к нас туп ле нию с пра во го флан га:
— борь ба с ве рой, и от ис хо да этой борь бы бу дет за ви -
сеть весь ус пех по бе ды на шей над спа се ни ем."...

Лю ци фер соз вал свои ле ги о ны и всех со юз ни ков,
от дав ших се бя во власть тьмы, и они яви лись пе ред
по ве ли те лем все до еди но го и, скло нив свои чу до вищ -
ные об ли ки, слу ша ли его на каз. И он кри чал им: "Эй,
вы — обес си лен ные крес том ски таль цы ле сов, пус -
тынь, деб рей и бо лот, — ос та вив шие сла ву свою в
сказ ках ня нек, пу га ю щих де тей! Слу шай те и ис пол -
няй те; — я даю вам но вую власть и си лу чер ной
змеи... Слу шай те!"

"Крест и ве ра Рас пя то го по бе ди ли весь мир, прош -
ли во всю все лен ную. Лю ди сто ят уже на по ро ге
Царс твия Бо жия, ко то рое нас ту па ет с не о до ли мой
си лой, что бы прив лечь лю дей к веч но му бла женс тву,
к со зер ца нию той кра со ты, и счас тья, и пол но ты ра -
зу ма, ко то рая тер за ет нас му че ни я ми о не воз врат -
ном. Лю ди соз на ют уже, в чем счас тье и бла го жиз ни.
На до дейс тво вать на центр и неп ре мен но на чи нать с
пра во го флан га: унич то жить ве ру — са мый важ ный
пе ре до вой форт, и как толь ко этот форт бу дет взят у
лю дей и раз ру шен, — мы по бе ди ли. Для это го не об -
хо ди мо пос тро ить та кую за са ду, ко то рой нель зя бы -
ло бы лю дям отк рыть, и из= за этой уже за са ды дейс -
тво вать уси лен но и неп ре рыв но, но так, что бы каж -
дый удар ка зал ся ис хо дя щим с про ти во по лож ной
сто ро ны. По ни ма е те ли нас то я щую во ен ную так ти -
ку? Ког да вра га не вид но, нель зя отк рыть его, —
нель зя и по бе дить. Я даю вам но вую си лу чер ной
змеи, — си лу вну ше ния. Вну шай те и толь ко вну шай -
те; — это мо гу щес твен ное и единс твен ное средс тво
про тив сво бод ной во ли че ло ве ка.... Мыс лен ные вну -
ше ния лю ди бу дут при ни мать за собс твен ные мыс ли,
за при об ре те ния и дос ти же ния сво е го ума, и не от ра -
зи мо бу дут за ни ми сле до вать, стро ить це лые те о рии,
шко лы и на у ки, а из них вы обя за ны спле тать свою
сеть чер ной змеи, по ка ум лю дей не за пу та ет ся в ней
отов сю ду, и они пе рес та нут по ни мать один дру го го
— где и в чем ис ти на, и не бу дут да же в сос то я нии по -
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ду мать о спа се нии и вы хо де и ут ра тят спо соб ность
же лать его. Тог да свет в них по ля ри зу ет ся мра ком и
ста нет на шей тьмой, и они ста нут на зы вать ее све -
том, и свет бу дет ка зать ся для них тьмой, и они опол -
чат ся в на ши чер ные сот ни и ле ги о ны, и ле вая сто ро -
на у них ста нет пра вой, а пра вая бу дет счи тать ся ле -
вой, а эта ле вая бу дет счи тать се бя нас то я щей пра вой
и рабс тво, плён свой бу дёт счи тать нас то я щей сво бо -
дой, ко то рая есть про из вол. Тог да — еще один шаг —
и мы по гу бим все жи ву щее на зем ле. Лю ди ста нут,
вмес те с на ми, стре мить ся к сти хий но му раз ру ше -
нию и все у нич то же нию..."

И дал Лю ци фер ле ги о нам сво им прог ра му наступ -
ле ния. 

"Преж де все го оболь щай те вну ше ни я ми слу жи те -
лей Цер кви Пред веч но го. По ка жи те им власть над
ду ша ми спа са ю щих ся, над влас те ли на ми и ца ря ми и
кра со тою жен щин и воз мож нос тью лег ко го об ла да -
ния над ни ми; по ка жи те бла га ми ра, бо гатс тва и
внеш нюю прив ле ка тель ность обс та нов ки, пыш нос -
ти, рос ко ши, и средс тва к зах ва ту их. Свя тое бла го -
вес тво ва ние Вос крес ше го сде лай те ору ди ем в ру ках
их, скры тым от спа са ю щих ся, что бы оно не изоб ли -
ча ло прес туп нос ти их пе ред людь ми. Раз вра щай те их
ос то рож но и пос те пен но, а ког да вну ше ния ва ши они
при мут за свои собс твен ные мыс ли и же ла ния страс -
тных по хо тей и об ла да ния ду ша ми в тай не и хит рос -
тя ми за мыс лов, и власть над ду ша ми и сок ро ви ща ми
ми ра оболь стит ум и сер дце их, и ста нут они су дить и
му чить и уби вать не вин ных и не по кор ных им и про -
ти вя щих ся лжи и прит ворс тву их, и стра хом зак ре -
пят власть свою, — тог да вы сде ла е те свое де ло. Ве ра
в лю дях по ко леб лет ся, ибо ес ли слу жи те ли и учи те -
ли цер кви та ко вы, по ду ма ют они, то ве ра, ко то рую
они воз ве ща ют, не спа си тель на, а ги бель на, и они
лгут; про по ве ду ют и учат сми ре нию, а са ми гор ды
сво им прес туп ным и вкрад чи вым бла го чес ти ем; про -
по ве ду ют чис то ту и не по роч ность, а са ми сквер нят ся
блу дом, по ро ка ми и прель ще ни ем жен щин и раз вра -
ще ни ем не вин ных и чис тых; про по ве ду ют воз дер жа -
ние и ни ще ту ду ха, а са ми рас пут ны, ко рыс то лю би -
вы, гор ды, лю бос тя жа тель ны и не на сыт ны к зах ва ту
чу жо го иму щес тва. И соб лазн бу дет так ве лик, что
нем но гие ус то ят; — ве ра и ре ли ги оз ность ста нут ис -
ку ше ни ем и по дор вут ся в кор не...
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Сле ди те и наб лю дай те не от ступ но за людь ми уче -
ны ми, ода рен ны ми та лан том и ге ни аль нос тью. Это
изб ран ные и луч шие из лю дей; — они стре мить ся к
изу че нию при ро ды и див но го для них стро е ния форм
ее и про ник но ве нию в тай ну жиз ни, для сла вы Твор -
ца и поз на ния Его не пос ти жи мой муд рос ти. Наз на че -
ние и цель их так яс на и ве ли ка, что ес ли они ус пе ют
в этом, то вся жизнь лю дей об ра тит ся в хва лу Все -
выш не му и лю ди воз вра тят ся к бес смер тию и веч но му
бла женс тву, и отк ро ют ся пе ред ни ми вся ра дость и
счас тье бы тия и ве ра ста нет в них ал маз ным кам нем,
а зем ля, со все ми оби та те ля ми ее — Царс твом Вос -
крес ше го. И тог да все средс тва борь бы на шей и сро ки
вре ме ни на ше го — кон че ны.

Спе ши те в об ласть этих изб ран ни ков, лю дей на у -
ки и ге ни ев сла вы Крес та, и вну шай те им ос то рож но,
скры то и не ви ди мо, — что ни че го нет в ми ре свер -
хчувс твен но го и та инс твен но го, а в пос те пен нос ти
раз ви тия при ро ды во всем раз но об ра зии, кра со те и
гар мо нии форм вну ши те им идею са мо сот во ре ния,
вну ши те, для кре пос ти впе чат ле ния, ла тин ским тер -
ми ном — эво лю ция; это сло во ско рее при вьет ся и
пой дет в ход по то му, что лю ди силь но прис трас тны к
на у кам и креп ко ве рят пос вя щен ным в схо лас ти ку.
Вну шай те ос то рож но, по ме ре опыт но го исс ле до ва -
ния сос та ва ма те рии и ее форм с пре бы ва ю щей в тай -
не ду шой и ду хом — все дер жа щей си лой Твор ца, —
что ду ши этой и жи вот во ря щей Си лы — вов се ни ка -
кой нет, — что она лишь ка жет ся, как дви же ние, —
прос тое дви же ние, раз лич ное лишь в ско рос тях, раз -
но об ра зи мых ощу ще ни ем, или от ра же ни ем на нер -
вных стру нах ор га низ ма, — а что есть толь ко ма те -
рия, или ве щес тво ви ди мое и ося за е мое и, в дви же -
нии сво ем, са мот во ря щее. Это вну ше ние так удач но,
что лю ди лег ко пе рей дут к от ри ца нию су щес тво ва -
ния и ду ши, и Бо га= Твор ца все лен ной, и ве щес тво
обо гот во рят и выс шее пред став ле ние о нем — бо жес -
твен ность эту — объе ди нят и уви дят в се бе, т.е. в уме
сво ем; и воз гор дят ся и вос ста нут про тив ве ры в Еди -
но го= Веч но го. А уви дав слу жи те лей Цер кви Его та -
ки ми, ка ки ми вы сде ла ли их, окон ча тель но соб лаз -
нять ся о Бо ге, и вой дут в со юз с на ми, и приз на ют
нас то я щим прог рес сом од ну лишь на шу сти хий ную
куль тур ность и на шу сво бо ду, а тог да и на ша ук реп -
лен ная по зи ция ста нет со вер шен но скры той и не дос -
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туп ной для лю дей, ибо мы дос тиг ли то го, что су щес -
тво ва ние на ше бу дут со вер шен но от ри цать, и уда ры
на ши, вну ше ния ле ги о на на ше го, бу дут счи тать ис -
хо дя щи ми с про ти во по лож ной сто ро ны, при ни мая
их за дру жес твен ные са лю ты ума сво и ми ге ни аль -
ным пред ста ви те лям. И ни ко му уже не по ве рят, что
мы вра ги, и вся ко го, выс ле жи ва ю ще го и на по ми на ю -
ще го о су щес тво ва нии на шем в дейс тви тель нос ти, ос -
ме ют и при чис лят к су мас шед шим.

Сме ло нас ту пай впе ред. Не об хо ди мо дейс тво вать
как мож но нас то я тель ней и пос пеш нее, что бы окон -
ча тель но отв лечь мысль че ло ве чес кую от тех не бес -
ных об лас тей и на дежд бес смер тия, ра ди ко то рых лю -
ди блю дут свою нравс твен ную чис то ту и обос тря ют
этот до куч ли вый го лос со вес ти на по ми на ю щим им о
Бо ге и Его свя ты не там — в за об лач ном царс тве, где
веч но си я ет и ма нит их не мер кну щий свет Ис ти ны. С
этим го ло сом со вес ти, с эти ми веч ны ми, упор ны ми
по ры ва ми ду ши че ло ве чес кой труд нее все го спра -
вить ся...

По боль ше впе чат ле ний лю дям — раз но об раз ней -
ших, зах ва ты ва ю щих вни ма ние бес прес тан ной сме -
ной но виз ны изоб ре те ний и отк ры тий; — сме ны ки -
пу чей, еже ми нут ной, еже се кун дной, — без кон ца, без
ус та ли: но вой и но вой, зав ле ка тель ной, по ра жа ю щей
и при ко вы ва ю щей вни ма ние. Преж де все го — спо со -
бы быс тро го, мо мен таль но го пе ред ви же ния во ли,
мыс ли, же ла ния, — все го су щес тва. Ви деть на рас сто -
я нии, слы шать на рас сто я нии, об ме ни вать ся мыс ля -
ми на рас сто я нии — не бы ва лом, ги гант ском, по ра жа -
ю щем... Сбли зить лю дей, сбить в од ну тол пу, — прочь
от обо соб ле нос ти, от этой ин ди ви ду аль нос ти — пос -
редс твом воз буж де ния лю бо пытс тва к блес ку но виз -
ны и не бы ва ло му рос ту умс твен ной изоб ре та тель нос -
ти. Пе ред ви же ние па ром: же лез ные до ро ги и па ро вые
лод ки, па ро хо ды; шум по ез дов, быс трое, мол ни е нос -
ное пе ред ви же ние — до оту ма не ния мыс ли, — шум,
лязг, свис тки, гро ма ды вок за лов, все с тем же не ус -
тан ным шу мом и га мом, сме ной лиц и мес тнос тей, и
по ло же ний — опас ных, сме лых до наг лос ти, до го ло -
вок ру же ния, до ги бе ли це лых по ез дов, с их че ло ве -
чес ким гру зом... Те лег ра фы, те ле фо ны, по дъем ные
ма ши ны, воз ду хоп ла ва тель ные при бо ры, аэ рос та ты;
фо ног ра фы и грам мо фо ны... Элек три чес кие дви га те -
ли, элек три чес кие трам ваи, элек три чес кое ос ве ще -
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ние... Все в ру ках че ло ве ка, во влас ти его ума — че ло -
ве ка= ца ря, вла ды ки над при ро дой, ко то рую он по ко -
рил се бе... Нет вдох но вен но го ис кусс тва; оно в эс там -
пах, в фо тог ра фи ях, в быс тром ме ха ни чес ком вос про -
из ве де нии бес чис лен ных сним ков... Пи шу щие ма ши -
ны, ма ши ны пе ча та ю щие, ма ши ны швей ные; ма ши -
ны се ял ки, мо ло тил ки, му ко мол ки и пе кар ни, ма ши -
ны иг ра ю щие, по ю щие и го во ря щие, жи вые си не ма -
тог ра фы... До лой ру ки! До лой руч ной труд!.. Ум тор -
жес тву ет. Ум — царь; ум — гос по дин; ум — гор дость
че ло ве ка. Ему ста нут пок ло нять ся, его нач нут бо гот -
во рить. И гор до под ни мет че ло век го ло ву и поз на ет
сво бо ду... За чем ему власть над со бою, ког да он влас -
тву ет над всем? За чем ему ко му= то под чи нят ся, ког да
ему под чи ни лись си лы при ро ды? И поз на ет че ло век
на шу муд рость, муд рость на шей чер ной змеи, ис пол -
не ние её рай ско го пред ска за ния пос луш ной жен щи -
не: "бу де те все знать, — бу де те — как бо ги".

И по ды мет че ло век го ло ву, и вы зо вет на брань Не -
бо, му чив шие его ис пы та ни ем тер пе ния, и опол чит ся
про тив кро тос ти и под чи не ния за ко ну, и про тив сми -
ре ния, и не вин нос ти, и це ло муд рия, и пос ме ет ся над
ни ми, как над сла бос тью, тру сос тью и ра бо лепс твом и
из ме нит их в сво бо ду сти хий но го про из во ла, и сла -
дость чувс твен ных нас лаж де ний бу дет ук ра ше ни ем
этой сво бо ды...

Жизнь — дви же ние без пе ре ры ва, без ус та ли в бес -
прес тан ной сме не впе чат ле ний — по те чет все зах ва -
ты ва ю щим по то ком и не даст вре ме ни, не даст од но го
мгно ве ния на вос по ми на ние о Бо ге и Свя ты не Его, и
жиз ни ми ра, люб ви и стрем ле ния к Све ту, — ту да, где
его ис точ ник и ис пол не ние за ве та. И нич то Свя тое,
Бо жес твен ное не бу дет уже удов лет во рять и ус по ка и -
вать лю дей, и го лос со вес ти заг лох нет в них: они бу -
дут бе жать от не го и бо язнь их бу дет, как смер тная
му ка, и бу дут ис кать стад нос ти и бо ять ся уе ди не ния,
что бы не за го во ри ла в них со весть. И так, вмес то этой
мла ден чес кой, дет ской чис то ты и свя тос ти, ко то рую
на зы ва ют они ду хов ным раз ви ти ем и со вер шенс твом,
как учил их Аг нец, мы пос та вим на шу куль ту ру, наш
прог ресс сла вы и гор дос ти ума... За чем этот не на вис -
тный по ря док; это под чи не ние за ко ну, эта власть,
объе ди ня ю щая и сдер жи ва ю щая дви же ние к не на -
сыт ной жаж де страс тей и упо е ния все ми кра со та ми
чувс твен ной, бес стыд но= прив ле ка тель ной жиз ни?
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Вну шай те ра венс тво пра ва упо е ния, на сы ще ния ми -
нут ной бес печ ной, пол ной, вся ко му дос туп ной жиз ни
чувс тва, жиз ни го ря чей страс ти, упо е ния до кон ца,
до дна нас лаж де ний! Ког да при род ная жизнь лю дей
из ме нит ся в ис кусс твен ную, в жизнь ма шин но го, ме -
ха ни чес ко го про из водс тва, — руч ной труд ста нет не
ну жен; ру ки у лю дей ос во бо дят ся и раз вя жут ся, а же -
ла ние жить, жить не у дер жи мо, су до рож но, все ми
нер ва ми, все ми фиб ра ми те ла, все ми впе чат ле ни я ми
ми ну ты, мгно ве ния, всей пол ной ча шей страс тно го
нас лаж де ния ра дос тя ми и бла га ми на шей, на шей уже
куль ту ры, нах лы нув шей страс тной, все зах ва ты ва ю -
щей вол ной, ста нет рас ти и ши рить ся неп ре о до ли -
мым же ла ни ем ис пить ча шу жиз ни до дна, до смер ти,
до аго нии нас лаж де ний, — каж до му ис пить, из ве дать
и нас ла дит ся; по то му что не бу дет уже ве ры, не бу дет
на деж ды, не бу дет люб ви, — кро ме чувс твен ных нас -
лаж де ний. Над ве рой, на деж дой и лю бо вью — эти ми
сес тра ми на ив ной фан та зии люд ской, са ми же лю ди
бу дут сме ять ся, — как и мы те перь — сво бод ные де ти
ада... Ха=ха=ха!! Смей тесь же над ни ми, смей тесь над
бе зум ны ми бе зум ные! Нас лаж дай тесь бе зу ми ем лю -
дей! Труд, ве ра и на деж да спа са ли их, да ва ли им по -
кой и чис тую ра дость жиз ни; в уме рен нос ти, в ра зум -
ном рас че те, от жат вы до жат вы, от сбо ра пло дов до
но во го сбо ра, мир но тек ла их жизнь. А бо га чи из дав -
на нам слу жи ли, на ше де ло де ла ли: пре сы ща лись и
сме я лись над тер пе ли вой бед но той, дер жа ли ее в кан -
да лах и тюрь мах, на ра бо тах на них, на бо га чей: на их
пре сы ще ние, на их удобс тва, на их на ря ды, пар чи и
мо ды, на их тщес лав ный блеск и ве ли чие, на их праз -
дных на лож ниц, на их бес стыд ную рос кошь и раз -
врат! У них не бы ло ни ве ры, ни на деж ды, ни люб ви и
сос тра да ния, и в этом зас лу га их пе ред на ми ве ли ка.
И ког да ма шин ное про из водс тво убьет руч ной труд и
мас сам го ло да ю щей бед но ты не ку да бу дет при ло жить
рук, — цель на ша дос тиг ну та. Про ле та ри ат още ти -
нит ся и вста нет все мир ной гроз ной ла вой... Те перь
спра вить ся не труд но бу дет: — пус ти в мо ду на ше го
Мар кса и пос тавь со ци а лизм вмес то хрис ти ан ских
иде а лов ве ры, на деж ды и люб ви; вмес то той ис по ве -
ду е мой цер кви Агн ца, ко то рую нам так лов ко уда лось
раз бить, при по мо щи со юз ной нам ус луж ли вой ие -
рар хии ее ду хо венс тва, — раз бить на бес чис лен ные
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час ти, ос па ри ва ю щие свое пер венс тво и пра вед ность,
в бес ко неч ной враж де и не на вис ти бла го чес ти вых
чес то лю би ем пас ты рей. Кри чи, ле ги он чер ной змеи, и
вну шай лю дям: — да здравс тву ет Мар ксизм! да
здравс тву ют со ци ал= де мок ра ты! да здравс тву ет ра бо -
чий про ле та ри ат! — общ ность тре бо ва ния на сильс -
твен но го, ско ро го тре бо ва ния счас тья всем, — счас -
тья, удобс тва и нас лаж де ний на шей куль ту ры — бле -
щу щей, за ман чи вой, сво бод ной от вся ких этих ту -
ман ных вздо хов о вы со ком и да ле ком не бе... Воп ло -
ще ние их иде а лов слиш ком да ле ко; усо вер шенс тво ва -
ние по о ди ноч ке слиш ком про дол жи тель но... Вну -
шай те лю дям счас тье ми ну ты, — нас лаж де ние толь ко
здесь и здесь! Вну шай всем и каж до му си лу, энер гию,
ре ши мость ра ди со ци аль но го счас тья, счас тья всех.
Смей ся над гре хом! Смей ся над чис то тою и свя тос тью
жиз ни! Смей ся над со вес тью!.. Смей ся и вну шай
креп ким вну ше ни ем: убить, про лить кровь од но го,
дво их или це ло го сос ло вия про тив ни ков, ра ди со ци -
аль но го счас тья — под виг и слав ное де ло. По пасть в
око вы, в тюрь мы, в под зе ме лья и руд ни ки, ра ди об -
щес твен но го счас тья — му че ни чес кий под виг и слав -
ное де ло. От нять, на пасть и ог ра бить или обок расть,
ра ди со ци аль ных це лей — это доб лес тный под виг
храб рос ти. Уме реть на ви се ли це, на пла хе и под расс -
тре лом, ра ди со ци аль но го счас тья на шей куль ту ры —
сво бо ды, ра венс тва и братс тва, из ба вив ших ся от этих
пус тых, на вя зан ных лю дям меч та ний ве ры, на деж ды
и люб ви, — это нас то я щий под виг, не хрис ти ан ских
уже му че ни ков, ра ди ка ких= то там веч ных благ, а му -
че ни ков на ших, сов ре мен ных — за ре аль ность, за
все об щее счас тье здесь, на зем ле, счас тье пол но го
упо е ния все ми удобс тва ми и страс тны ми, мо гу чи ми
по ры ва ми ис пить ча шу жиз ни до дна, рав ноп рав но
для всех и каж до го рас пре де лен ны ми средс тва ми. И
эти слав ные му че ни ки на ши про из ве дут не бы ва лое
вли я ние на об щес тво, по то му что сме ша ют по ня тие о
под ви ге и крот кой сла ве му че ни ков за Агн ца, что бы
стать на мес то их и отод ви нуть па мять о них и ума -
лить ис ти ну му че ни чес ко го вен ца их. Эта так ти ка то -
же сто ит не ма ло уси лий и тру да, по то му что вам, ле -
ги о ну чер ной змеи, не об хо ди мо уси лен ны ми вну ше -
ни я ми под дер жи вать сис те му каз ней, уп лот ня ю щих
и пи та ю щих ва шу си лу соп ро тив ле ния и унич то же -
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ния сре ди лю дей за ве тов Агн ца, не об хо ди мы для нас,
по то му что обос тря ют от но ше ния меж ду на ро дом и
пра вя щей влас тью и приб ли жа ют ис то рию к на шей
раз вяз ке, к на шей влас ти над ми ром. Вну шай те же
лю дям из ме не ние по ня тий! Ом ра чай те умы!"

И по тя нул ся Лю ци фер во весь рост и зев нул сод ро -
га ни ем пре ис под ней и зас кре же тал зу ба ми, и от это го
скре же та по шат ну лись ле ги о ны бе зоб раз ных де мон -
ских об ли ков. И взви лась чер ная змея мыс ли Лю ци -
фе ра и ох ва ти ла, опо я са ла его уп ру гим коль цом, и
вы тя ну лась, и сно ва взви лась уп ру ги ми коль ца ми и
свер ну лась в чер ный клу бок но вой мыс ли раз ру ше -
ния и ги бе ли.

И Лю ци фер про дол жал:
"Слу шай те вни ма тель но: и ты, ле ги он чер ной

змеи, и ты, ста рый Мо лох, и ты, веч но сме ю щий ся
Эрот, ре бе нок чер ной змеи, ро див ший ся под рай ским
де ре вом соб лаз на!.. Слу шай те!

Вам пред сто ит са мое труд ное де ло, без ко то ро го мы
ни че го не ус пе ем и все за мыс лы на ши бес плод ны.
Есть од на, са мая неп рис туп ная кре пость у лю дей. Это
— ма те ринс тво: об нов ле ние по томс тва и его вос пи та -
ние. Жен щи на= де ва и жен щи на= мать: вот та неп рис -
туп ная кре пость че ло ве чес тва, ко то рую имей те пос то -
ян но вви ду и лов ко, ос то рож но нап рав ляй те в нее
свои уда ры вну ше ния. Ес ли не возь ме те, не по ко ри те
этой твер ды ни, — все нап рас но, ибо не ус пе е те спра -
вить ся с од ним по ко ле ни ем, как вы рас тет но вое и вос -
пи та ет ся про тив нас но вая си ла. В жен щи не на до
взять нам че ло ве чес тво в его нас то я щем и бу ду щем,
взять его це ли ком"...

И вдруг ужас нул ся Лю ци фер при этой мыс ли и
скор чил ся, как бы от силь ной бо ли. Змея чер ной мыс -
ли впол зла в рас крыв ши е ся от стра ха че люс ти его и
скры лась в нем. И зат ре пе та ла и пот ряс лась вся пре -
ис под няя... С вы со ты неп рис туп ной про ник в пре ис -
под нюю, как мол ния луч чис то го све та и по ра зил
тьму и рас се ял мрак. То бы ло на по ми на ние Лю ци фе -
ру о его бе зум ном бес си лии и о бес ко неч ном ми ло сер -
дии Твор ца. И про мель кнул пе ред исс туп лен ным взо -
ром Лю ци фе ра, в не бе сах све то нос ный Лик Пре чис -
той Де вы — Ма те ри Агн ца, не у сып ной, веч ной хра -
ни тель ни цы и зас туп ни цы девс твен нос ти и ма те ринс -
тва жен щин.

152



И опять сгус тил ся в пре ис под ней мрак, и за ис кри -
лись гла за у Лю ци фе ра и вы пол зла из че люс тей его
змея чер ной мыс ли и бе зоб раз ный об лик его ис ка зил -
ся дер зкой, из де ва тель ской улыб кой.

"Мы не од ни! У нас есть со юз ник — "ве нец тво ре -
ния", и с ним еще не так= то и страш но!.. На на шей
сто ро не муж чи на, муж ской пол, и он по мо жет нам об -
де лать де ло!

Слу шай, ле ги он чер ной змеи, и Ма мо на, и Мо лох, и
осо бен но ты, сме хот вор ный и иг ри вый Эрот! Вну шай -
те муж чи нам, осо бен но юно шам, прель ще ние к по хо -
ти. Вну шай те, — что це ло муд рие это, не вин ность де -
ву шек, стыд ли вость и вся эта девс твен ная чис то та и
скром ность у мо ло де жи — пус тые пред рас суд ки, стес -
ня ю щие тре бо ва ние при ро ды и ме ша ю щие нас лаж де -
ни ям жиз нью. Скло няй те муж чин вну ше ни ям к сво -
бод ной люб ви, без брач ной, не стес ня ю щей лич нос ти
прив ле ка тель ной воз мож нос тью раз но об ра зия. Вну -
шай те отв ра ще ние к бра ку, уг не та ю ще му лич ность,
на ла га ю ще му тя же лые узы дол га. Ука жи те и вну ши -
те спо со бы со жи тельс тва и граж дан ских бра ков без
прип ло да. Ме ди ци на и мар ксис ты осо бен но по мо гут
вам сво и ми по пу ляр ны ми из да ни я ми и ру ко водс тва -
ми про из воль но го бес пло дия, с прак ти чес ким при ме -
не ни ем спо со бов и упот реб ле ния осо бых сна ря дов и
прис по соб ле ний при по ло вом нас лаж де нии. Прес са, в
этом слу чае, вер ная на ша под ру га, ока жет ся мо гу щес -
твен ным ору ди ем быс тро го рас прос тра не ния этих в
выс шей сте пе ни по лез ных зна ний для проц ве та ния
эро ти чес ко го куль та. Это с од ной сто ро ны. А ког да
муж чи ны раз вра тят ся, вку шая с юных лет сла дость
ис по ве да ния эро ти чес ко го куль та и пред поч тут за кон -
но му тра ди ци он но му бра ку сво бод ное со жи тельс тво,
со все ми пре лес тя ми под нов ля ю щей ощу ще ние по ли -
га мии, тог да луч шим жен щи нам, бо лее силь ным девс -
твен ным на ту рам вну шай и вну шай ан та го низм в от -
но ше ни ях с муж чи на ми, за де вай лов ко их са мо лю бие
и дос то инс тво, соз на ние не об хо ди мос ти эман си па ции,
са мос то я тель нос ти тру да и урав не ния в граж дан ской
рав ноп рав нос ти с муж чи на ми, ви нов ни ка ми ее обез -
до лен нос ти, ли шив ши ми ее се мей но го оча га, по сяг -
нув ши ми на ее ве ли кие при род ные пра ва ма те ри.

Нер вы у жен щи ны осо бен но сот ка ны и чут ки к
вну ше ни ям. Вну шай им сме ло, но ос то рож но, пол ное
урав не ние с муж чи ной. 
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Но за ме чай, что жен щи на даль но вид нее муж чи -
ны, воз вы шен нее, чи ще и Бо жес твен нее в сво ей све -
то нос ной кра со те ду ши, в сво ем оба я тель ном об ли ке,
и вли я ние ее мо гу щес твен но. По э то му не об хо ди мо
сна ча ла пос те пен но и очень ос то рож но вну шать ей
изв ра ще ние идей женс твен нос ти, ма те ринс тва, це ло -
муд рия, неж ной гра ции и люб ви, этой, вы ду ман ной
людь ми, иде аль ной люб ви. А по том силь нее и силь -
нее вну шай през ре ние к этим фор мам чувс тва, как
изоб ли ча ю щим сла бость сам ки, ищу щей за ви си мос -
ти и за щи ты силь ней шей сто ро ны — лов ко и уме ло
из де вай ся и за де вай са мо лю бие... Все то, что в жен -
щи не ве ли кая си ла и свет — пред став ляй в гла зах ее
бес си ли ем и пос тыд ным ма ло ду ши ем; а глав ное —
про дол жай ата ку на ре ли ги оз ное чувс тво, силь но ко -
ре ня ще е ся в чут кой жен ской ду ше, что бы в один раз
изв ра тить в жен щи нах по томс тво и убить в нем ве ру
и ре ли гию — эти силь ные прег ра ды для на шей куль -
ту ры. Для это го вну шай, нас той чи во вну шай жен щи -
нам стрем ле ние к выс шим на у кам, где бу дет гос подс -
тво вать уже пол ная на ша сис те ма эво лю ци он но го
дви же ния мыс ли, при во дя ще го ра ци о наль ным пу -
тем опыт но го поз на ва ния — к от ри ца нию бы тия Бо -
га= Твор ца, бес смер тия ду ши и про чих пре лес тей ве -
ры, а что бы оче вид ность бе зу мия со вер шен но прик -
рыть и дать лю дям прос тор мыс ли, у них жи во сос та -
вит ся по зи тив ная фи ло со фия. Тог да жен щи ны пой -
дут нап ро лом ос па ри вать у муж чин пра во на у ки, до -
бьют ся пос туп ле ния в уни вер си те ты, зай мут ка фед -
ры, бу дут ре зать вмес те со сту ден та ми бла го у ха ю щие
тру пы и ис кать в них ду ши, на ча ла жиз ни, и, ра зу -
ме ет ся, не най дут, а че рез пос то ян ное сбли же ние с
муж ским по лом и раз ви тие то ва ри щес кой об щи тель -
нос ти с муж чи на ми, в ау ди то ри ях, ана то ми чес ких
те ат рах, ла бо ра то ри ях, кли ни ках, на соб ра ни ях,
кон фе рен ци ях, на школь ных ска мьях сов мес тно го
уче ния и на ка зен ной служ бе, в раз ных уч реж де ни -
ях, пси хи ка жен щи ны ес тес твен но по ля ри зу ет ся в
од но по люс ные свойс тва с муж ской, и тог да вся си ла
оба я ния, неж ной лас ки, женс твен ной скром нос ти и
той Бо жес твен ной прив ле ка тель нос ти, раз ви ва ю щей
воз вы шен ней шие чувс тва кра со ты и нравс твен но го
со вер шенс тва, ко то ры ми об ла да ет жен щи на — про -
па дут са ми со бой, и мы в жен щи не бу дем иметь вер -
ную на шу ра бу и со юз ни цу с ее гро мад ным вли я ни ем
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на тол пу, при ви де му че ни чес ких под ви гов ее в тюрь -
мах, ссыл ках и на ви се ли цах, по го су дарс твен но му
пра ву граж дан ской сво бо ды... О! — это вы да ю щий ся,
не бы ва лый еще в на ших куль тур ных при об ре те ни ях
вы зов Пред веч но му. Пусть по лю бу ет ся те перь на "ве -
нец Сво е го Тво ре ния"!

Есть еще од но очень важ ное обс то я тельс тво, ко то -
ро го ни как не упус кай те из ви да и в точ нос ти вы пол -
няй те инс трук цию:

Часть Цер кви вер ных Агн цу бу дет креп ко дер -
жать ся Его за ве тов и сос тя зать ся за ве ру с уче ны ми
апос то ла ми на ши ми, ов ла дев ши ми боль шинс твом
умов. Здесь не так= то лег ко бу дет спра вить ся. Вот что
сде лай те: Как толь ко под ме ти те сре ди вер ных Агн цу
же ла ние до ка зать на шим уче ным со юз ни кам су щес -
тво ва ние заг роб ной жиз ни и выс ших ее об лас тей,
вну ши те им при нять тай ные спо со бы ма ги чес ко го со -
об ще ния с на ми и на ших чу дес от пре дан ных на шей
фи ло со фии йо гов и ос то рож но отк рой те не ко то рые
ри ту аль ные при е мы пре дан ных нам ма сон ских
лож... Здесь не об хо ди ма в выс шей сте пе ни ос то рож -
ность, что бы у ожи да ю щих не бы ло од нов ре мен но в
мыс лях и в соз на нии име ни Еди но го Свя то го, или Его
Агн ца... Уже од ни ожи да ния со сто ла ми и на ши ми
ри ту аль ны ми при е ма ми — бла гоп ри ят ная для нас
сфе ра, как про тив ная Све то нос но му Агн цу и Цер кви
его; му ча ю щей нас сво ей чис то той и свя тос тью соб ра -
ний на хва лу Соз да те лю.

Итак, знай те, что соб ра ния ма ги чес кие, под наз -
ва ни ем спи ри ти чес ких се ан сов — ва ше по ле и вы —
в пер вых ря дах. Отс ту пать толь ко при иск лю чи тель -
ном по ло же нии, ес ли бы взду ма ли вме шать ся в де ло
свет лые стра ти ги, Ан ге лы, или свя тые по кой ни ки —
слу жи те ли Агн ца, сте ре гу щие ду ши вер ных. Тог да
отс ту пай храб ро, не бо ясь нич тож ных не у дач; ос та -
вят соб ра ние один= два — бе да не ве ли ка, — все рав но
возь ме те ос таль ных креп ких. Глав ное ста рай тесь
сбли зить ся с учас тни ка ми соб ра ния, вез де по яв ля ясь
от ря да ми, зав ле кая, про буж дая ин те рес и лю бо пытс -
тво. При ка сай тесь к ру кам и дру гим час тям те ла ме -
ди у мов и учас тни ков и сме ши вай те пос те пен но тон -
кое ве щес тво ва шей тем ной обо лоч ки с их нер вны ми
то ка ми и, то го дос тиг не те по ля ри за ци ей, че рез со об -
ще ние им ва ших нак лон нос тей во ли, так что они бу -
дут ис кать удов лет во ре ния и ду шев но го по коя уже
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не в об ще нии с Бо гом, в мо лит ве и ве ре, а в об ще нии
с ва ми, в со об ще ни ях пи са ний и бе сед ва ших и чу дес,
при ни мая их за выс шее отк ро ве ния и на хо дя в них
удов лет во ре ние стрем ле нию про ник нуть в сок ро вен -
ные тай ны. И ког да соб ра ния спи ри ти чес кие за ме -
нят им Цер ковь Агн ца — тог да мы дос тиг ли це ли. На
се ан сах удив ляй те и прель щай те соб ра ние вся ки ми
чу де са ми: дви гай те не ви ди мо сто ла ми и пред ме та ми;
сту чи те, иг рай те на инс тру мен тах и зво ни те, да вай те
пись мен ные со об ще ния, по ды май те пред ме ты на воз -
дух, по ка не на бе ре те си лы и сос та ва обо лоч ки у ме -
ди у мов и учас тни ков соб ра ния, и тог да об ле кай тесь и
уп лот няй тесь ви ди мо, ре ко мен ду ясь име на ми по кой -
ни ков, и ук ры ва ясь под об ли ком их.

Пос редс твом этих времен ных воп ло ще ний, в ко то -
рых вос крес шим по кой ни кам дол го ос та вать ся нель -
зя, что бы не убить ме ди у ма, мы под го то вим, чрез сме -
ше ние с людь ми, воп ло ще ние и рож де ние от жен щи -
ны на ше го сы на, ко то ро го Апос то лы Агн ца наз ва ли
Ан тих рис том. Он сос ре до то чит в се бе всю че ло ве чес -
кую уче ность, лов ко оп ро ки ну тую на ми вверх дном, и
зна ние всех чу дес на шей мо гу щес твен ной ма гии и
вос кре ше ния мер твых. И так как уче ные рас прос тра -
нят к то му вре ме ни но вое уче ние, что Бо га нет, а Он
есть толь ко пред став ле ние в че ло ве ке о са мом се бе, то
лю ди при мут на ше го сы на, по его мо гу щес тву и си ле
чу дес, за Сы на Бо жия, по то му что он си лою вну ше -
ния скло нит лю дей к раз де лу зем ли, иму ществ и сок -
ро вищ, что бы все бы ли сы ты. И тог да об щес тво бу дет
на зы вать ся не Цер ко вью Хрис то вой, а со ци ал= де мок -
ра ти чес ким со ю зом на на ча лах пол ной анар хии, под -
влас тной не ви ди мо и тай но толь ко нам. Та ким об ра -
зом, на на шу сто ро ну пе рей дут и изб ран ни ки, а ес ли
там и ос та нет ся ма лень кое ста до вер ных, рас се ян ное
по ли цу зем ли, то это уже ни ка ко го зна че ния для нас
не име ет. Тог да, в со ю зе с че ло ве чес твом, мы выс ту -
пим на пос лед нюю, ре ши тель ную брань про тив Агн ца
— Сы на Пред веч но го и пос та вим на зем ле свое царс -
тво... А ес ли бы и это пос лед нее нас туп ле ние не дос та -
ви ло нам по бе ды, то у нас ос та нет ся, по край ней ме ре,
сре да на ших со юз ни ков, ко то рых, при отс туп ле нии
во тьму внеш нюю, мы удер жим за со бою, что бы не ос -
тать ся и там без де ла и влас ти над те ми, ко то рые не -
сом нен но, по свойс тву че ло ве чес кой при ро ды нач нут
тос ко вать и то мить ся о не воз врат ном прош лом. Слы -
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ши те ли вы, вер ные слу ги мои и ра бы!!! Это пос лед нее
мое сло во! Все ли вы по ня ли и ус во и ли дос та точ ным
об ра зом?" — крик нул Лю ци фер сви ре пым, исс туп -
лен ным го ло сом.

И пре ис под няя ог ла си лась не ис то вым, прон зи -
тель ным ре вом: "Ура!.. Ура!.."

А Лю ци фер, вы тя нув шись в од но бе зоб раз ное, бес -
фор мен ное чу до ви ще, пог ро зил ся в прос транс тво. И,
в то же мгно ве ние, с быс тро тою мол нии, про ва лил ся,
вмес те с ле ги о на ми, в свою сфе ру — в пы лав шую про -
пасть, на дно пре ис под ней... 

По то му что над зем лею вос хо ди ло, по= преж не му
сол нце, и цве ты воз но си ли к не бе сам мо лит вен ное
бла го у ха ние Соз да те лю, и у Прес то ла Его пла ка ли
Ан ге лы о судь бах от пав ше го че ло ве чес тва пос лед них
дней.

При ло же ние к жур на лу "Путь жиз ни",
За райск, 1909 г.

Як продовження цього жаху (“воплощение в
жизнь”) в нашому сучасному житті додаю ще зовсім
актуальну загрозу, яка стає модерною навіть в літера-
турі - “СТЕРЕЖИСЬ - РОСІЙСЬКА ЛАЙКА!” (“Світ
дитини”, № 2, 2010.)

“Споконвіку було Слово, 
і з Богом було Слово, 
і Слово було - Бог.

Євангеліє від Йоана

Відомо, що споконвіку в Україні оберігали мову,
як дар Божий. Українці не вживали ніяких бруталь-
них слів. Чи не найстрашнішою лайкою було: "хай
тобі грець". Так званий мат поширювався з Росії і
увійшов у нашу мову після Переяславської угоди
1654 р., коли Богдан Хмельницький підписав сум-
нозвісний союз із Москвою.

Можливо, не всі розуміють, яка страшна загроза
для народу і для кожного з нас зокрема приховується
у лихослів'ї. Адже ці слова походять з язичницької
давнини. Тоді ще не було християнства і люди за
допомогою різних заклять вступали в контакт з демо-
нічним світом. Особливо це поширювалось на північ-
ному сході, в Московії. Такі слова промовляли під час
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ритуальних дійств, коли на догоду поганським богам
приносили в жертву людей.

Дійсне значення таких слів-заклять було відоме
давнім жерцям та чарівникам. Адже ними приклика-
ли злі сили для знищення душі і тіла людини, яку
приносили у криваву жертву. І сьогодні, навіть не
знаючи значення цих слів, той, хто промовляє їх,
накликає на свою голову хвороби, прокляття й неща-
стя.

Мат був мовою спілкуванння з темними силами,
таким він залишився і до наших днів. Вчені це нази-
вають інфернальною лексикою, тобто пекельною,
диявольською.

З дивним явищем не раз стикалися лікарі, коли
хворий, розбитий паралічем, не в змозі вимовити ні
"так", ні "ні", раптом проголошує цілі речення, які
складаються із суцільних матюків. Це доказ того, що
лихослів'я проходить зовсім іншими нервовими лан-
цюжками. Таким чином пекельні сили демонструють
свою владу над смертельно хворою людиною. Яку ж
тоді руйнівну силу для душі, плоті і взагалі життя
людини мають ці слова, коли вони вимовляються
усвідомлено?!

З-поміж усіх народів російський чи не найбільш
спотворює свою мову матом, та ще й мало не пиша-
ється таким здобутком. І, як це не жахливо, ці страш-
ні закляття, особливо в останні роки, хлинули до нас.
На вулицях і в транспорті, в учбових закладах і служ-
бових приміщеннях від робітників і студентів, бать-
ків і старших братів й навіть сестер можна почути
брутальну лайку.

Вчені доводять, що національний характер, куль-
тура, побут, навіть історичний шлях народу скла-
даються залежно від його мови.

Дитино, стає страшно, що може чекати на тебе і
тих, які ще прийдуть на цей світ, коли "дяді" і
"тьоті" свідомо й несвідомо вимовляють слова, які є
^закляттям диявола.

Тепер, коли тобі стало відомо наскільки небезпеч-
но вживати лихі слова, розкажи про це іншим —
своїм родичам, учительці, однокласникам. Можливо,
ті, що лихословлять, замисляться над цим.

Лідія Лемик.”

Зрозуміло без коментарів. 
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Але ж є життєвий досвід:
1. студентський, довірливий, здивовано-доброзич-

ливий (стор. 231);
2. Чехословаччина, 1955 р. Країна давньої

слов'янської культури, як і Україна. Ми живемо в
м.Клатови (стор. 234) в готелі. Обслуга привітна і
доброзичлива. Одного разу до Дмитра радісно загово-
рила молода покоївка: “А я знаю російську мову,
мене навчив Ваш солдат”. Дмитро підтримав розмо-
ву. А вона раптом видає набір російських матюків.
Дмитро, мабуть, в обличчі змінився, бо дівчина жах-
нулась: “Я щось погане сказала?”. Дмитро лише про-
мовив: “Ніколи цих слів не вживайте” - не підривати
ж авторитет Радянського Союзу і не ганити ж
“доблестную Советскую армию”. 

3. Забайкалля, 1958 р. Широченний степ, височен-
не небо без горизонту, зрідка сопки, вкриті багульни-
ком. Наша база стоїть в с. Старий Олов
Чернишевського району. Я йду по широкій дорозі,
назустріч їде велосипедист, порівнявся зі мною, зус-
трічається з іншим, який мене наздогнав.

Привітались один з одним: “мат-перемат”, і поко-
тили далі, зовсім цивілізовані.

Рідний Тарас у своїй "Молитві" благав:
Трудящим людям, Всеблагий, 
На їх окраденій землі
Свою Ти силу ниспошли.
А чистих серцем? Коло їх 
Постав Ти Ангелів Своїх,
Щоб чистоту їх соблюли.
А всім нам вкупі на землі 
Єдиномисліє подай 
І братолюбіє пошли.

І ось дана вказівка, як отримати люд ське щас тя. І
це єди на на дія на ви рі шен ня диле ми життя в гріхов-
ному світі після Чор но биль ської ка тас тро фи.

Бла жен тот дом, в ко то рый Ты, Спа си тель,
Во шел, как вер ный Друг, как Гость Свя той,
Где сот во рил Ты мир ную Оби тель,
И Сам хра нишь мо гу чею ру кой;
Где все сер дца и взо ры об ра ща ют
К Те бе, Спа си те лю, Твор цу ми ров;
Где Твой Свя той За кон все соб лю да ют
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И вся кий за То бой ид ти го тов.
Бла жен тот дом, в ко то ром муж с же ною
Единс тво ве ры и люб ви хра нят;
Где на ус тах с мо лит вою свя тою,
Бла го го вея, пред То бой сто ят.
Где оба не раз дель но упо ва ют
На по мощь свы ше в го ре и нуж де,
И в счас тьи, и в нес час тьи при бе га ют
С жи вою, твер дой ве рою к Те бе.
Бла жен тот дом, где ко Хрис ту при но сят
Уж с ран них лет ро ди те ли де тей;
И где с мо лит вою сер деч ной про сят,
Чтоб при нял их Гос подь в люб ви Сво ей.
Где де ти ма лые вни ма ют Сло ву,
Соб рав шись вмес те все у ног Хрис та,
И во лю Бо жью ис пол нять го то вы,
Где сла вят Бо га дет ские ус та.

(Автора не знаю)

І ще піс ня, яка в ук ра їн ській цер кві суп ро вод жує
Свя те При час тя:

Ві рую, Гос по ди, і виз наю,
Що Ти, Син Бо га Жи во го,
Прий шов на зем лю, щоб ду шу мою
Спас ти від вся ко го зло го.
Гос по ди, Бо же, ме не пом'яни,
Як прий деш у Царс тво Не бес не,
І бла го дат тю ме не осі ни,
Не хай і гріш ник вос крес не.
Не хай При час тя це прес вя те
До ка ри ме не не осу дить,
А на щас ли ве і віч не жит тя 
Ду шу і ті ло про бу дить.
Ти за при час ни ка в хра мі свя тім
Прий ми мя в Тай ній Ве че рі,
Тай ну Тво їм во ро гам не по вім
І не від чи ню їм две рі.
Не як той Юда ці лую Те бе,
Щоб Тя від да ти на му ки,
А як роз бій ник, що ще за жит тя
До Те бе взно шу я ру ки.

Ли ше оце і за хист, і на дія.
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І зно ву ви бо ри
До Вер хов ної Ра ди, по за чер го ві, приз на че ні на 30

ве рес ня 2007 р., не ді лю, день Свя тих Ві ри, На дії, Лю -
бо ві та ма те рі їх Со фії (гр. — пре муд рість Бо жа). Вра -
зу ми, нас, Гос по ди. І ми, за лиш ки Прос віт ниць ко го
то ва рис тва, мов ча ти не мо же мо. Ось текст чер го вої
лис тів ки:

ША НОВ НІ УК РА ЇН ЦІ!
Нас тав від по ві даль ний час об ран ня но во го пар ла -

мен ту. Зно ву бу де і лу кавс тво, і під ступ ність.
Ук ра ї на зі сво ї ми при род ни ми ба гатс тва ми, пра дав -

ньою іс то рі єю і ви со кою куль ту рою пе ре бу ває в жа лю -
гід но му ста ні, зні ве че на по пе ред ні ми ке рів ниц тва ми.

Ра дян ська вла да заб ра ла в лю дей Бо га, а Мос ква й до -
те пер ут ри мує у сво їх ру ках три на ших, ук ра їн ських,
Лав ри: Ки є во' Пе чер ську, По ча їв ську і Свя то гор ську.

Нам пот ріб на на ці о наль на вла да, щоб ми бу ли гос -
по да ря ми на сво їй, Бо гом да ній нам зем лі.

Для про тис то ян ня на ших влас них сил не до сить,
бо во ро гів ма є мо зов ні і зсе ре ди ни. На ді я ти ся мо же мо
ли ше на Бо жу до по мо гу.

В 40 км від Льво ва є Лав ра Унев ська із Чу дот вор -
ною Іко ною Ма те рі Бо жої. В на шій не мо чі і без по рад -
нос ті звер ні мо ся до Неї з дав ньою мо лит вою про Ук -
ра ї ну на ці о наль ну і від род же ну:

Уне ва Ди во! Ца ри це Прес лав ная! 
Ма ти всес лав ная, Ді во все пі тая, 
На шо го краю На діє і Ра дос те, 
Зо ре Прес віт лая, За хис те скрив дже них, 
Вбо гих Зас туп ни це, гна них При бі жи ще, 
Мо на хів Крі пос те, всіх Упо ва ніє, 
Ран Із ці ли тель ко, гріш ни ків Про щен ня...
Зглянь ся, о Ма ти, над на ми не щас ни ми, '
Во ро гом лю тим ми зліс но роз бра та ні, 
Ми пре лу ка вим пре під ло по ді ле ні.
Ма ти лю бо ві, Всес віт ла Вла ди чи це! 
Ти по ро ди ла нам Бо га Єди но го, 
Вип ро си в Си на ве ли кої ми лос ті: 
Щоб сот во рив Він нам Сер це Пре чис теє, 
Щоб у Хрес ті ми на ві ки збра та ли ся, 
Щоб од но душ но ми Гос по да сла ви ли, 
В Ду сі і Іс ти ні Бо гу мо ли ли ся, 
Дя ку за Те бе, Пре чис та, спі ва ю чи.

Амінь.
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Чи тай мо ці сло ва, за по ли ха пай мо Ма тін ку Бо -
жу, мо лі мо про до по мо гу.

По ши рюй те цю лис тів ку, щоб біль ше лю дей мо ли -
ло ся. На пам'ять зав чай те цю мо лит ву, бо ма ло ча су
ма є мо.

Хай Бо же бла гос ло вен ня бу де над усі ма на ми!
ПАТ РІ О ТИ УК РА Ї НИ

МОЛИСЬ
Коли душа болить — тут ліки ні'до'чого. 
Коли душа болить — звернися ти до Бога. 
Молитва ллється най твоя невпинно, 
Господь почує і простить Свою дитину. 
Він полікує рани всі. Думки зболілі 
Геть відійдуть, вони Його підвладні силі. 
І ти відчуєш, що душа вже має крила, 
Ти зрозумієш, ось яка в молитві сила, 
Коли душа болить — молись невпинно, 
І Бог почує і простить Свою дитину.

Анна Захарова  
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Глава 4 
ЕКО ЛО ГІЯ НАЙ ВИ ЩО ГО 
БО ЖО ГО СТВО РІН НЯ

За раз у сві ті най враз ли ві ша те ма — мо раль, то му
й цю гла ву по да но як про дов жен ня прос віт ниц тва.
З 2005 ро ку у шко лі пе ред ба ча ло ся вве ден ня шкіль -
но го пред ме ту "Хрис ти ян ська ети ка". Скіль ки ж
бу ло про тис то ян ня! Йде над зви чай но ак тив на рек -
ла ма гид кої роз пус ти в усьо му: мо ді, лі те ра ту рі, те -
ле ба чен ні. І не див но: від свят ку ва ли 60 ро ків пе ре -
мо ги у Ве ли кій Віт чиз ня ній вій ні, де ба га то лю дей
за ги ну ло з ві рою в доб ро, а ви яв ля єть ся, що ще за -
дов го до за кін чен ня вій ни вже бу ла ви роб ле на
Прог ра ма, яку пла ну ва ло ся за пус ти ти у слов'янсь -
кі кра ї ни. Там є і та кий пункт: "Бу дем вы ры вать ду -
хов ные кор ни, унич то жать ос но вы на род ной ду хов -
нос ти. Мы бу дем рас ша ты вать та ким об ра зом по ко -
ле ние за по ко ле ни ем с дет ских лет. Глав ную став ку
сде ла ем на мо ло дежь, бу дем раз ла гать и рас тле вать
её. Мы сде ла ем её вуль гар ной, ци нич ной, кос мо по -
ли тич ной" [Ж. Ат та ли. На по ро ге тре тье го ты ся че -
ле тия. — М., 1991].
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І всі зу сил ля тем них сил спря мо ва ні на бо роть бу з
цнот ли віс тю, яка ще ге не тич но, на під сві до мос ті, збе -
рі га єть ся у пра вос лав них кра ї нах. Особ ли во ак тив но
пра цює те ле ба чен ня.

В сво бод ном из ло же нии, но с дос то вер ны ми ци та -
та ми ис поль зо ва на ста тья Ге ор гия Еме лья нен ко.

Ант ро по ло гия же ны 
и спа си тель ная тай на её для му жа

"Эко" — дом, "ло гос" — сло во (греч.). "Эко ло гия"
оз на ча ет: ДОМ СЛО ВА. Но жи вые сло ва, на хо дя щи е -
ся в пра вос лав ном до ме — это ведь и есть сло вес ные
ча да от Сло ва Бо га, или "пра вос лав ная се мья". Зна -
чит, по ка бы ли нор маль ные се мьи (вен чан ные, оцер -
ков лен ные, без уза ко нен ных сис те ма ти чес ких абор -
тов и по го лов ных раз во дов), ник то и не слы шал об
эко ло гии, а как не ста ло их на зем ле, ис це лять те перь
кро во то ча щие ме та ра ны ма туш ки= Зем ли, имея
страш ный бес= по ря док внут ри, это боль ней и раз ру -
ши тель ней, чем сы пать соль на ра ны.

Жи вое Сло во Ис ти ны, Ии сус Хрис тос, го во рит об
эко ло гии — о До ме Сло ва уче ным иу де ям: "Знаю, что
вы се мя Ав ра а мо во: од на ко ище те убить Ме ня, по то -
му что Сло во Мое не вме ща ет ся в вас. По че му вы не
по ни ма е те ре чи Мо ей? По то му что не мо же те слы -
шать Сло ва Мо е го. Ваш отец — дья вол: и вы хо ти те
ис пол нять по хо ти от ца ва ше го".

О внут рен нем стро е нии че ло ве ка бы ло ска за но Гос -
по дом, что те ло на ше — это Храм Духа — доб рот ный и
бла го леп ный Дом Божий, что оно для Бо га, а не для
блу да и тор гов ли. А ка гал тор гу ю щий из го нял ся Сы -
ном Бо га из Дома Молитвы Отца, что бы по ка зать ми ру:
на род сей ли ша ет ся и ДО МА, И СЛО ВА — ЭКО ЛО ГИИ. 

"Се, ос тав ля ет ся вам дом ваш пуст", — го во рит
Гос подь иу де ям.

Сло во ГИ НЕ КО ЛО ГИЯ сос то ит из трех гре чес ких:
"род", "жен щи на" и "сло во". Из вес тно, что жен щи -
ну= же ну ис по кон ве ков тра ди ци он но име но ва ли
ХРА НИ ТЕЛЬ НИ ЦЕЙ ОЧА ГА, уст ро и тель ни цей до -
маш не го по ряд ка, т.е. кос мо са, а в пра вос ла вии с лю -
бо вью на зы ва ли еще и ЦЕР КОВ КОЙ. Ины ми сло ва -
ми, Жен щи на — это са ма суть до ма, и по то му на са -
мом де ле сло во "ги не ко ло гия" по сво е му из на чаль но -

164



му смыс лу оз на ча ет РО ДИЛЬ НЫЙ ДОМ СЛО ВА! А
что мо жет быть вы ше для лю бой же ны, чем ро дить и
вос пи тать ЖИ ВОЕ СЛО ВО — мла ден ца, упо доб ля ясь
Прес вя той Бо го ро ди це, дав шей ми ру ЖИ ВОЕ СЛО ВО
БО ГА — Спа си те ля.

Вот от ку да на чи на ет ся ро ди на Эко ло гии: из до ма
Сло ва — се мьи. Имен но здесь бе рет на ча ло бе реж но= -
бла го го вей ное от но ше ние к ПРИ РО ДЕ — и все жен -
ской, и ма туш ки Зем ли — её чис то те= девс твен нос ти.

Зна чит, ес тес твен ной ос но вой се мьи, как и ро ди -
ны, яв ля ет ся чис то та и це ло муд рен ность жен щи ны= -
же ны — эко ло ги чес кая чис то та ЖИ ВО ГО КОС МО СА.
А глав ным, по су ти, пред наз на че ни ем муж чин (и
Свя щен ни ка, и ма ло го свя щен ни ка — му жа, и дер -
жав но го му жа, и во и на) яв ля ет ся ох ра на и со зи да ние
чис то ты это го жен ско го кос мо са — жи во го по ряд ка, и
ми ро во го в том чис ле. Да же в язы чес ком ми ре сох ра -
нял ся стро жай ший обы чай: на жен скую по ло ви ну
лю бо го до ма, ко то рая на зы ва лась ГИ НЕ КЕЯ, ник то
не имел пра ва вой ти, кро ме му жа. И там всег да царс -
тво ва ли чис то та и ти ши на.

Та ким об ра зом, пер во об ра зом се мьи яв ля ет ся
РОДИЛЬ НЫЙ ДОМ СЛО ВА, ко то рый на пол нен
ДУХОВ НОЙ ЭКО ЛО ГИ ЕЙ: чис то тою вза им ной люб -
ви и сми ре ния.

Зна чит, вна ча ле из се мьи дух люб ви изо шел, по -
том вер ная ох ра на му жей сня лась и уда ри лась в
блуд, а вслед из ги не ко ло гии (род до ма) ма ло= по ма лу
и вся эко ло гия (чис то та) выш ла в мир по гу лять — И
ТУТ ЖЕ ИЗ ДА ЛА ГРИН "ПИСК", а по= на ше му —
SOS. А пос коль ку ВСЕ ЖЕН СКУЮ ПРИ РО ДУ, жи -
вой кос мос — по ря док на зем ле, лу ка вый раз ру шил,
то его ар хи тек то ры и обус тра и ва ют уже "но вый ми -
ро вой по ря док"...

Как в раю Адам пе ре ло жил ви ну на Еву, по жа ло -
вав шись на нее От цу Бо гу, так и сей час, в пос лед ние
ве ка, Адам пре дал Еву и вы тол кнул её из до ма — ги -
не кеи в грязь ми ра се го, в су е ту: на со ци аль но= об щес -
твен ную па нель Лю ци фе ра — прос ве щать ся и фе ми -
ни зи ро вать ся. По то му, что всем ми ром выг на ли из
до му, из се мьи де вуш ку= не вес ту и же ну= ма терь...

В еван гель ском со бы тии, ког да фа ри сеи, не бро сив
кам ня в пад шую жен щи ну, ра зош лись, Гос подь пря -
мо ука зал на их ви ну: жен щи на ста ла та кой, ибо они
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соз да ва ли об щес твен но= э ко ло ги чес кие ус ло вия для
это го раз вра та...

Блуд ка тас тро фи чес ки раз ру ши те лен для обо их
по лов. Но в си лу осо бых за ко нов ант ро по ло гии в жен -
щи не лю бое муж ское без за ко ние и гру бость ос та ют ся
нав сег да, ло ма ют тон кие её струк ту ры и чрез неё сот -
ря са ют и на ру ша ют ос но вы ми роз да ния. Адам ведь от
зем ли взят, а Ева — из реб ра его, т.е. из вы со ко ор га -
ни зо ван ной пло ти, по се му её ес тес тво — это жи вой
кос мос: тре пет ный, свер хчувс тви тель ный и го во ря -
щий, в ко то ром вся муж ская эко= грязь вы па да ла в
оса док и на кап ли ва лась.

Гер ме ти чес ким зна ни ем яв ля ет ся жен ская ант ро -
по ло гия, за ко ны и уст ройс тво её при ро ды... Итак,
рас пе ча та ем и пос мот рим.

Адам и Ева бы ли от цом и ма те рью ро да че ло ве чес -
ко го, жив шие в без брач ном це ло муд рии. Пос ле па де -
ния в гре хе Пра ро ди те лей фи зи о ло ги чес кое девс тво в
Еве (жен ской при ро де) ос та лось как МА ТЕ РИН СКАЯ
ПА МЯТЬ о по те ре обо и ми це ло муд рия и ут ра чен ном
рае. По су ти, это оз на ча ло по те рю все це лос тнос ти
при ро ды пер во че ло ве ка. С тех пор Адам и Ева ста ли
му жем и же ной в уза ко нен ном свы ше, де то род ном
бра ке на зем ле. От сю да и вы те ка ет же лез ный за кон
бра ка: вмес те по те ря ли — толь ко вмес те, на хо дясь в
Бо жьем бра ке, мог ли воз вра щать ут ра чен ную це лос -
тность. Без пол но ты ис пол не ния это го За ко на, дан но -
го Твор цом, они об ре че ны лишь раз ру шать друг дру -
га и всё ок ру жа ю щее тво ре ние, бу ду чи без за щит ны -
ми пред убий цей ро да.

По то му ДЕВС ТВО для обо их нав сег да ста ло МА ТЕ -
РИН СКОЙ ПА МЯ ТЬЮ об их гре хо па де нии. С тех пор
не вес та ста ла сох ра нять, как зе ни цу ока, своё девс тво
для на ре чён но го= же ни ха, а же них= муж стал рев нос -
тно хра нить девс тво не вес ты и пре дан ность же ны,
обе ре гая её сво ей вер нос тью. Ибо толь ко та ким, ес тес -
твен ным пу тем — воз вра ще ния обо их (в бра ке) к ут -
ра чен но му це ло муд рию мож но бы ло вос ста нав ли вать
внут ри УТ РА ЧЕН НЫЙ РАЙ — мир, лю бовь, це лос -
тность. Этот ес тес твен ный ЗА КОН СОХ РА НЕ НИЯ
ДЕВС ТВА, как инс тинкт са мо сох ра не ния, всег да
стро жай ше соб лю дал ся у всех на ро дов до ны неш не го
ве ка. Этот за кон, оп ре де ля ю щий для всех и на все
вре ме на еди ное от но ше ние к девс тву, при шел от Рим -
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ско го пра ва, а в не го — из Свя щен ной Ис то рии, от
древ ней ше го опы та на ро дов.

Пос ле изг на ния из Рая девс тво Евы нав сег да ста ло
для обо их СВИ ДЕ ТЕЛЬС ТВОМ О БРА КЕ, ко то рое
они пре дъя вят на су де Бо жьем, ибо в том сви де тельс -
тве бу дет от ра же на вся их брач ная ис то ри чес кая
жизнь — рай ских по терь и зем ных при об ре те ний.
Пос коль ку на ше ес тес твен ное це ло муд рие бы ло по те -
ря но в раю, то толь ко вос ста нав ли вая его чрез ох ра не -
ние девс тва= це ло муд рия от лу ка во го раз вра та, все об -
щи ми се мей но= со ци аль ны ми уси ли я ми мы опять мо -
жем вер нуть ся Ту да.

Каж дой де ве го во рит об этом пра ма те рин ская па -
мять ВЕТ ХОЙ ЕВЫ. О том же ти хо под ска зы ва ет и
ВТО РАЯ ЕВА — Прис но девс твен ная Бо го ма терь.

Ада му же из на чаль но НЕ ЧЕ ГО БЫ ЛО ТЕ РЯТЬ и
де лать, лишь со би рать с Евой ут ра чен ное.

То есть каж дая де ва име ет в се бе МА ТЕ РИ АЛЬ -
НОЕ СВИ ДЕ ТЕЛЬС ТВО, или фи зи о ло ги чес кий
НОСИ ТЕЛЬ — ЗНАК це ло муд рия Евы — пра ма те ри
че ло ве чес тва!

Вот по че му для ис ку си те ля Евы и се год ня нет ни -
че го не на вис тнее, чем ДЕВС ТВО= ЦЕ ЛО МУД РИЕ. Вот
по че му столь ярос тно раз ру ша ет он сию твер ды ню —
сак раль ний пок ров бы тия в до ме Прес вя той Бо го ро -
ди цы — ВТО РОЙ ЕВЫ.

Вду ма ем ся и осоз на ем: зна чит, каж дая де ва пос -
тав ля ет оте чес тву, бу ду ще му му жу ЖИ ВОЙ ФУН ДА -
МЕНТ под нас то я щий, на ве ка, сов мес тный ду хов но= -
те лес ный храм для пра вед ной жиз ни! Ведь ни де ва= -
не вес та без же ни ха пос тро ить храм жиз ни не мо жет,
ни он — без неё. Хоть Адам и тво рец=с тро и тель, но
ФУН ДА МЕНТ у не го отоб ран из реб ра и на хо дит ся у
Евы. Пос ле ис ку ше ния Адам тем бо лее ни на шаг не
дол жен был ос тав лять Еву. Ибо чрез неё, без за щит -
ную, лу ка вый уже сов сем лег ко мог раз ру шить — и
раз ру шил! — ес тес твен ный ук лад, быт, род — ро дос -
лов ную да и его са мо го!

Как же им жить друг без дру га да без Хра ма Жиз -
ни? В об щем до ме, что ли? Вот как, ока зы ва ет ся, пре -
муд ро при ду ма но до мос тро и тельс тво спа се ния в се мье!

Но вот ос вя ти лись узы бра ка и раз ре ши лись узы
девс тва. Даль ше что?
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Ко нец же не= девс твен ни це. Даль ше ЦЕ ЛИ НА ЖИ -
ВО ГО КОС МО СА об ре ла па ха ря, МА ЛО ГО СВЯ ЩЕН -
НИ КА, стро и те ля МА ЛОЙ ЦЕР КВИ — се мьи, ДО МА
СЛО ВА. На этом жи вом фун да мен те он со зи да ет се бе
ХРАМ и свой ПРИ ХОД. Еван гель ский муж сво ей вер -
нос тью ох ра ня ет вер ность же ны= ма те ри, ко то рая при
ос вя ще нии бра ка об ре та ет ве нец ДУ ХОВ НО ГО ДЕВС -
ТВА — це ло муд рия. Тог да МА ЛАЯ ЦЕР КОВЬ — се -
мья, по по до бию Свя той Цер кви, ста но вит ся бла го -
дат ной ле чеб ни цей, а не пси хуш кой. Так в ти хо ва нии
пра вос лав но го бра ка из му жес ко го сми рен ня, прек -
ло не ния гор ды ни ума и же ни но го пос лу ша ния сот во -
ря ет ся один на дво их Спа си тель ный Крест, на ко то -
ром два сер дца бьют ся, как од но и две пло ти рас пи на -
ют ся, как од на.

Не об ма ны вай тесь, лю ди доб рые, и ни че го дру го -
го не ищи те! Двад цать ве ков СВЯ ЩЕН НО МУ БРА -
КУ Хрис та и Ма те ри Цер кви. И пре чис тое ДЕВС ТВО
по ло же но пер вым фун да мен таль ным кам нем в до -
мос тро и тельс тво спа се ния РО ДА че ло ве чес ко го, по -
то му не вес та, же на — это ма лая пра вос лав ная ЦЕР -
КОВ КА, а девс тво, це ло муд рие — фун да мент се мьи,
на ро да, ро ди ны....

Девс тво удер жи ва ет в де ви це еще хоть ка кой= то
дух при род ный ве ры, стыд, нравс твен ность, а в её
пер вом КОС МИ ЧЕС КОМ ПА ДЕ НИ И= КРУ ШЕ НИИ
она те ря ет и эту спа си тель ную со ло мин ку, прев ра ща -
ясь в ми ни= чер но быль для всех ок ру жа ю щих.

Так мстит ЖИ ВОЙ КОС МОС — женс твен ная при -
ро да — за то, что по ру га на еще од на ЦЕ ЛАЯ СВЯ ТЫ -
НЯ. Ес ли лю бой со де ян ный грех, по сло ву свя то го
стар ца Си лу а на, от ра жа ет ся во Все лен ной, то каж дая
по ру ган ная свя ты ня девс тва сот ря са ет Ми роз да ние:
РВУТ СЯ ДЕВС ТВЕН НЫЕ ПОК РО ВЫ БЫ ТИЯ...

Не бу дем за бы вать: в этом ве ке лу ка вый, как ни -
ког да в ис то рии, нас толь ко раз ло жил че ло ве чес кую
при ро ду — и жен скую, и муж скую, — нас толь ко ли -
шил си лы ду ха и глу би ны прос той дет ской ве ры, что
мно гим и из ма лой ям ки па де ния нет сил встать и до -
пол зти до спа се ния в свя той Ле чеб ни це. А здесь не
ям ка: по те ря девс тва в раз вра те — это ВО ИС ТИ НУ
КОС МИ ЧЕС КАЯ КА ТАС ТРО ФА.
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Бе зу мие пе ред Бо гом
По ве де ние сов ре мен но го че ло ве чес тва прев ра ти -

лось уже во все об щий бунт про тив Бо га — про тив БЫ -
ТИЯ на пла не те. Лу ка вый уже ввел в под соз на ние ро -
да прог рам му на са мо у нич то же ние. В свя зи с этим во
вто рой по ло ви не на ше го ве ка на у ка сде ла ла эпо халь -
ное отк ры тие в че ло ве ке: ФУН КЦИ О НАЛЬ НУЮ
АСИМ МЕТ РИЮ ПО ЛУ ША РИЙ ГО ЛОВ НО ГО МОЗ -
ГА, объя вив его как ве ли кий вклад прог рес са в раз ви -
тие ин тел лек та (аме ри кан ско= ев рей ский уче ный
Спер ри, Но бе лев ський ла у ре ат 1981 г.).

Опыт ным пу тем бы ло ус та нов ле но, что ле вое по лу -
ша рие на ше го моз га — ана ли ти чес кое и осу щест вля -
ет ло ги ко= о пе ра ци он ные дейс твия со зна ка ми, циф -
ра ми, сим во ла ми; в нём на хо дят ся спо соб нос ти к изу -
че нию инос тран ных язы ков, к ма те ма ти ке и др. се ми -
о ти чес ким, точ ным на у кам, а пра вое — об раз ное,
син те ти чес ко го и объе ди ни тель но го дейс твия. А
вско ре ле во по лу шар ни ки всем ми ром бы ли приз на ны
об ще че ло ве чес ки ми цен нос тя ми, ко то рые ге не ри ру -
ют са мые судь бо нос ные идеи для ци ви ли за ции.

Ког да пер во род ный грех рас ко лол при ро ду че ло ве -
ка над вое, тог да и ста ло раз ви вать ся МУД РО ВА НИЕ
ПЛО ТИ (по св. От цам). В моз гах на чер та лась
МОДЕЛЬ бу ду ще го МИ РА — два по лу ша рия, в ко то -
рых= то и та и лась вся ДИ А ЛЕК ТИ КА ИС ТО РИИ КАК
ЕДИНС ТВО И ВЕЧ НАЯ БОРЬ БА ВСЯ КИХ ПРО ТИ -
ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ... (ак тив ное и пас сив ное, ле вые
с пра вы ми, го су дарс тво про тив ре ли гии и т.п.).

Еще древ ние го во ри ли, что наш мозг — это мо дель
ми ра. А уп ро щен ная схе ма ра бо ты моз га: мыш ле ние
на ше на чи на ет ся в ле вом по лу ша рии ана ли зом не ко -
е го яв ле ния, за да чи, со бы тия, а за вер ша ет ся — в пра -
вом — син те зом.

Пос коль ку изг нан ни кам из рая пред наз на ча лось
бы тийс тво вать здесь, на зем ле, то им и да ва лось на -
и бо лее под хо дя щее уст ройс тво моз га для жиз ни —
вы жи ва ния в ми ру двойс твен ном, ду хов но= ма те ри -
аль ном, ибо и са ми они нав сег да ста ли двойс твен ны -
ми. В на ших моз гах от ра зи лись НЕ БО И ЗЕМ ЛЯ: от
быв шей це ло муд рен ной жиз ни в раю за пе чат ле лось
ПРА ВОЕ, от зем ной — ЛЕ ВОЕ, чтоб вмес те они (оба
по лу ша рия) тру ди лись, ду ма ли и друж но СО= ТВО -
РЯ ЛИ на зем ле не ле вых, не пра вых, но ЦЕ ЛЫХ —
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БО ЖЬИХ, воз вра щая ут ра чен ную це лос тность при -
ро ды.

Убий ца же ро да че ло ве чес ко го, соз дав нас квозь ра -
ци о на лис ти чес кие (ле вые) со ци аль но= об щес твен ные
ус ло вия, втя нул за пад ные на ро ды в жес то кую борь бу
за вы жи ва ние...из ума. Под на рас та ю щим дав ле ни ем
те лес но= плот ско го, его цен трич но го и аг рес сив но го
мыш ле ния, в ЗА ПАД НОМ МОЗ ГЕ фор ми ро ва лись
мощ ные цен тры уп рав ле ния и струк ту ры ле во го по -
лу ша рия.

Би о ло гам дав но из вес тно, что гал ки, во ро ны и
кры сы, ко то рые вы нуж де ны жить в го ро дах НОС К
НО СУ с че ло ве ка ми, так же об ре ли в го ло ве ЛЕ ВЫЕ
ЗА ЧАТ КИ. Бла го да ря се му они про яв ля ют те перь не -
ве ро ят ную хит рость и со об ра зи тель ность: отк ры ва ют
и зак ры ва ют зам ки= зад виж ки, до бы вая про пи та ние.
В этом ве ке ус та нов лен весь ма ощу ти мый прог ресс
ле во по лу шар но го мыш ле ния ко рен ных лю дей из глу -
бин ки (у ко то рых оно обыч но в за ча точ ной ста дии),
по се лив ших ся в боль шом го ро де. 

МОЗГ СПЯ ТИЛ, ос та вив сви ре пый МИР на е ди не
со сво ей мыс ля щей пло тью.

Са мо поз на ние ми ро вой на у кой уст ройс тва моз га и
сво е го вы со ко у мия про ис хо ди ло по раз ным кри те ри -
ям: вна ча ле по сте пе ни слож нос ти ор га ни за ции моз -
га и по ко ли чес тву из ви лин, но вско ре ока за лось: не -
ко то рые ви ды жи вот ных пре вос хо дят нас по это му
кри те рию. Не мед лен но наш ли дру гой — удель ный
вес моз га, от но си тель но ве са те ла. Но не ко то рые тя -
же лые во доп ла ва ю щие ви ды име ют пер вый и вто рой
кри те рии, не ос по ри мо пре вос хо дя щие наш ин тел -
лект. Тог да ста ла буг рить ся на лбу не ко то рых уче -
ных не ве ро ят ная — ФУН КЦИ О НАЛЬ НАЯ АСИМ -
МЕТ РИЯ. Но все ко зы ри ми ро вой на у ки пе ре пу тал
са мый ум ный кри те рий — кра са вец дель фин. Уче -
ный мир за тих, опе шил и лет 10 тай но приз на вал
дель фи нов ум нее се бя. По нас тро и ли се ти за сек ре чен -
ных инс ти ту тов, ве ли ко леп ные дель фи на рии... и ус -
та но ви ли, что в моз ге дель фи нов нет да же приз на ков
фун кци о наль ной асим мет рии, но есть два адек ват -
ных по лу ша рия.

У Гос по да ни че го слу чай но го не бы ва ет. Все Его
сло ва, де ла и пос туп ки нав сег да име ют глу бо чай шие
смыс лы и про об ра зу ю щие па рал ле ли.
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Пред на ми Зем ная жизнь пре чис той Де вы — Бо го -
ро ди цы, и вот рож да ет ся Бо жес твен ный Мла де нец.
Са мим ОБ РА ЗОМ Сво е го по яв ле ния на свет Бог со вер -
ша ет ве ли чай шее чу до бе реж ли во го от но ше ния к
девс тву Ма те ри, и на про тя же нии всей зем ной жиз ни
Гос подь, как Сын че ло ве чес кий и как Сын Бо га Жи -
во го, нас толь ко бла го го вей но и крас но ре чи во от но -
сит ся к Сво ей Ма те ри, что нав сег да да ёт лю дям пол -
ную яс ность: как дол жен от но сить ся же них к не вес -
те, муж — к же не и отец — к до че ри.

Пер вым фун да мен таль ным кам нем в до мос тро и -
тельс тво спа се ния ро да че ло ве чес ко го Тво рец зак ла -
ды ва ет имен но ДЕВС ТВО. Вот с че го дол жна на чи -
нать ся для нас на у ка бы тия се мьи и об щес тва. Спа си -
тель нав сег да воз нёс с зем ли до не бес веч ный пер во об -
раз ПРЕ ЧИС ТОЙ ДЕ ВЫ С МЛА ДЕН ЦЕМ.

Змей= ис ку си тель, зная, что Ева зна чи тель но сла -
бее и до вер чи вее Ада ма, выб рал мо мент для соб лаз на,
ког да она бы ла ос тав ле на од на. Ве ли кий урок по да ёт -
ся все му муж ско му че ло ве чес тву!

Ра зо рив фун да мен таль ный ка мень бы тия — се -
мью, лу ка вый выг нал Еву на ули цу, в соц су е ту, на
бар ри ка ды и три бу ны, на па нель, в выс шее об ра зо ва -
ние и обу че ние... Лю ци фе ром, в раб ское слу же ние го -
су дарс тву= Мо ло ху, гу би те лю её же де тей, от че го дав -
но не су щес тву ет ЭКО ЛО ГИИ жен щи ны — не об хо ди -
мой для неё, как воз дух. По то му и нет бо лее пер воз -
дан но го ук ла да и веч ных ро до на чаль ных ар хе о ти пов:
не вес ты, же ны, ма те ри, до че ри...

Пред веч ный ар хе о тип от ца в се мье и об щес тве про -
пал без вес ти еще рань ше. Его свя тое мес то за ня то
свер хак тив ным блу док ра том (на уч но — фал лок ра -
том) или на о бо рот — свер хак тив ным сок ра том= со бу -
тыль ни ком, со раз врат ни ком и т.д. Бе зус лов но, и тот,
и дру гой тип — нав сег да зак ля тый враг жен щи ны.
Ибо и тот, и дру гой для лю бой — за кон чен ный
ИМПО ТЕНТ во всём. И не важ но, приз на ёт ся это ею
или не приз на ёт ся для са мо ус по ко е ния.... Ма ло лет -
них де во чек и жен щин вы тол кну ли на ми ро вую па -
нель, вдоль прос пек тов го ро дов и меж ду на род ных
трасс — рас про да вать це ло муд рие...

Как ни ког да на пла не те рас тут прог рес сив но бра -
ко раз вод ные про цес сы, ум но жа ют ся од но по лые бра -
ки, идёт тран ссек су аль ный сдвиг по лов, что бы во об -
ще не бы ло ни му жес ко го, ни жен ско го, и од на толь -
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ко плоть бес= по лая рас те ка ет ся те перь по пла не те...
вниз...

Чем рань ше де ти, мо ло дежь те ря ют девс твен -
ность, чис то ту и це ло муд рие, за ра жа ясь мир ски ми
гре ха ми взрос лых, тем быс трее за ды ха ет ся на род= -
оке ан от пе ре из быт ка гре хов, те ряя свойс тво са мо о -
чи ще ния. Ос та ёт ся единс твен ное — Ис по ведь и Свя -
тое При ча ще ние — еди ная на деж да и ук реп ле ние. В
нас дейс тву ет оче вид ный за кон при ро ды: ес ли че ло -
век не ук реп ля ет дух свой в мо лит вен ном об ще нии с
Ду хом Свя тым по уче нию Цер кви Хрис то вой, то он
без ду хо вен — суть бе зу мен. Ду хов ность — ум ней шая
бо го дан ная энер гия, как нимб на ико не. И толь ко
кре пость са мо дер жа вия ду ха спо соб на гар мо ни зи ро -
вать в че ло ве ке слож ней шую ра бо ту моз га, ко то рый
при ос лаб ле нии ду ха наг не та ет все раз де ли тель ную
энер гию, энт ро пию и ха ос. По то му= то бла гоп ри об ре -
тен ная (25 лет на зад!) ЛЕ ВИЗ НА моз га, ко то рая, по
су ти, яв ля ет ся фак том не об ра ти мо го вы рож де ния,
бы ла объяв ле на ми ру как прог рес сив ный кри те рий
ин тел лек та. Тог да об этом отк ры тии пе ча та ли во всём
ми ре мас су на уч ных и по пу ляр ных ста тей, вы де ляя
два са мых важ ных дос ти же ния.

1. Ока за лось, что на и выс шей асим мет ри ей моз га —
ле виз ной — об ла да ют учё ные, осо бен но Но бе лев ские
ла у ре а ты аме ри ка но= и у дей ско го про ис хож де ния.

2. У муж чин ле во по лу шар ное мыш ле ние раз ви то
зна чи тель но силь нее, чем у жен щин, у ко то рых об на -
ру жи ли яв ное пре об ла да ние пра во го по лу ша рия над
ле вым. Та ким об ра зом, вы яс ни лось, что муж чи ны
нам но го ум нее и ло гич нее жен щин. Вы хо дит, на у ка
да же ана то ми чес ки до ка за ла глу пую ало гич ность
всех жен щин: и по ле вев шие муж чи ны сов сем рас те -
ря лись, не зная, че го те перь ждать от их пра во ты. 

Пос коль ку пер во род ный грех пов ре дил ум= ра зум
Ада ма, его твор чес кую си лу, то ле во по лу шар ное
мыш ле ние ста ло ес тес твен ным об ра зом раз ви вать ся
и всё боль ше до ми ни ро вать для су гу бо ОТ ЦОВ СКОЙ,
ак тив ной ро ли за щит ни ка се мьи, же ны, ро да, что бы
в сот вор чес тве с ук реп ля ю щим ду хом Бо жи им и сво -
ей пра во то ю= пра вед нос тью= пра вос лав нос тью воз вра -
щать ут ра чен ную ми рот вор чес кую си лу. В Еве же
пер во род ный грех по ра зил её плоть, са му ЖИЗНЬ,
но в жен ской го лов ке сох ра нил ся РАЙ СКИЙ, ПРА -
ВЫЙ об раз жиз ни на Зем ле — же ны= ми ро но си цы!
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По то му Спа си тель и отк рыл это му вко нец пад ше му,
по су ти, глу бо ко же но не на вис тни чес ко му ми ру,
пред наз на че ние жен= ми ро но сиц, по ка зав, что в каж -
дой же не зак лю чен со суд С МИ РОМ (Ве ра твоя спас -
ла те бя!), толь ко был бы ря дом с ней нас то я щий за -
щит ник и вер ный муж — ми рот во рец.

Здесь впер вые отк ры ва ет ся нам ТАЙ НА ЖЕ НЫ: и
в уме её ПРА ВЫЙ ОБ РАЗ ЖИЗ НИ сох ра нен от рая, и
в те ле её — Девс тво, знак от це ло муд рен ной жиз ни
обо их в раю. По нят но ли те перь, нас коль ко це лос тна
дол жна быть вся жизнь же ны= ма те ри и нас коль ко на -
деж но ок ру же на эко ло ги чес ки= це ло муд рен ной чис -
то тою: как со сто ро ны об щес тва, так и со сто ро ны му -
жа — Двой ной Ог ра дой!

По то му Св. Ма терь Цер ковь ве ка ми умо ля ет:
преж де все го НА ДО ВОС ПИ ТАТЬ И ПРИ ГО ТО ВИТЬ
ДОБ РЫХ МА ТЕ РЕЙ, ибо от них на чи на ет ся и род ной
язык, и Ро ди на= мать.

P.S.: То, че го мы рань ше не зна ли: офи ци аль ная
пра вос лав ная справ ка от но си тель но абор тов.

"Не удив ляй тесь, ес ли пос ле пре ры ва ния бе ре мен -
нос ти рас па лась се мья, на ча лась тя же лая бо лезнь
или про и зош ло дру гое нес час тье. Аборт, кро ме то го,
обя за тель но ска жет ся на здо ро вье пос ле ду ю щих де -
тей. Не удив ляй тесь. Это — следс твие де то у бийс тва.
Но, са мое глав ное, убийс тво не рож ден но го ре бен ка
яв ля ет ся смер тным гре хом, за ко то рый ро ди те ли
будут дер жать от вет пе ред Бо гом. Не ом ра чай те свою
со весть, не бе ри те на свою ду шу та ко го гре ха. Не
считай те се бя впра ве рас по ря жать ся чу жой жиз нью!
По бой тесь Бо га!"

Про цнот ли вість та шлюб: 
Та єм ни ці те ле го нії

Ниж че на ве де ний ури вок з кни ги І.В. Ка ган ця
"Арій ський стан дарт. Ук ра їн ська ідея епо хи ве ли ко -
го пе ре хо ду" (га зе та "Пер со нал Плюс", № 23, чер вень
2005 р.).

Не без пе ка змі ша них шлю бів
Іс нує дум ка, що в змі ша них шлю бах на род жу ють -

ся здо ро ві ші та та ла но ви ті ші ді ти. Як що по час ти та -
ке й трап ля єть ся, то ця особ ли вість мо же бу ти ха рак -
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тер ною ли ше для пер шо го по ко лін ня7. Але як що ге не -
тич ні лі нії под руж жя над то да ле кі од на від од ної, то
мож ли ві й не га тив ні нас лід ки для пло ду — аж до хво -
роб нер во вої сис те ми і ро зу мо вої від ста лос ті. Дос лід -
жен ня у се ли щах Аме ри ки, де спіль но про жи ва ють
ко рін ні ін ді ан ці й ни ніш ні меш кан ці кон ти нен ту —
аф ро а ме ри кан ці та бі лі пе ре се лен ці, по ка за ли, що
тут се ред ді тей по ши ре ні спад ко ві зах во рю ван ня, ді -
ти, по рів ня но з од но літ ка ми в ін ших ре гі о нах, знач но
від ста ють у роз вит ку. Про фе сор О.К. Бот ві ньєв цей
фе но мен по яс нює тим, що ус та ле ний ком плекс ге нів
у змі ша них шлю бах руй ну єть ся, а но вий ком плекс
ви яв ля єть ся бі о ло гіч но слаб шим, бо він ще не прой -
шов ти ся чо річ ну "об кат ку". Як нас лі док, зрос та ють
ди тя ча смер тність, зах во рю ва ність, змен шу єть ся
три ва лість жит тя. Вва жа єть ся, що чор ні й бі лі —
най ви бу хо не без печ ні ша су міш різ них хво роб.

Вста нов ле но, що найс при ят ли ві ши ми шлю ба ми є
та кі, де чо ло вік і дру жи на на ле жать до близь ко ро -
дин них на ро дів. А про не без печ ність між ра со вих
змі шу вань ще 1865 ро ку в кни зі "Фи зи о ло ги чес кие
наб лю де ния" А.П. Бог да нов пи сав: "На ро до на се лен -
ня з ме ти сів має біль шу час тку іді о тів, бо же віль них,
слі по на род же них та ін., по рів ня но з міс це вос тя ми,
де ці дві ра си жи вуть ок ре мо. Так, у Ні ка ра гуа і Пе -
ру ме ти си нег рів та ін ді ан ців, хо ча і є гру пою не чис -
лен ною, про те ста нов лять чо ти ри п'ятих на се лен ня
в'яз ниць". 

Ра зом з про па ган дою між ра со вих змі шу вань у ма -
со ву сві до мість про су ва єть ся "куль ту ра віль но го ко -
хан ня" як оз на ка су час но го, прог ре сив но го спо со бу
жит тя. Це ще од на мі на упо віль не ної дії, зброя ТРЕ -
ТЬО ГО РІВ НЯ ЕФЕК ТИВ НОС ТІ, яку ми поз на ча є мо
тер мі ном "ПРИ ХО ВА НИЙ ГЕ НО ЦИД". Ви яв ля єть -
ся, що ді ти обов'яз ко во ус пад ку ють якос ті пер шо го
муж чи ни жін ки, на віть як що во на на род жу ва ти ме їх
зов сім від ін шо го і знач но піз ні ше. Не май бут ній бі о -
ло гіч ний бать ко, а са ме чо ло вік, який від би рає цно ту
у дів чи ни, зак ла дає ге но фонд і стає ні би ге не тич ним
бать ком усьо го її нас туп но го по томс тва (див. да лі).
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Те ле го нія — за бо ро не на на у ка
Ще 150 ро ків то му се лек ці о не ри= за вод чи ки пра -

цю ва ли над по ліп шен ням ро бо чих якос тей кін ських
по рід. І ви рі ши ли схрес ти ти свій сько го ко ня з вит ри -
ва лою і мо гут ньою ди кою зеб рою. Як ма те рів ві діб ра -
ли най кра щих по ро дис тих ко бил, а бать ків — зеб -
р=же реб ців. Дос лі ди зі схре щу ван ня пов то рю ва ли,
але жод но го за чат тя в усіх мож ли вих ком бі на ці ях
так і не ста ло ся. І не див но, бо то діш ній на у ко вий світ
ще не знав про хро мо со ми та їх ню не су міс ність у різ -
них тва рин них ви дів... Дос лі ди бу ло при пи не но як
без пер спек тив ні. А да лі на у ко вий світ був при го лом -
ше ний, ко ли у ці єї ж ма те рі ко би ли= чис ток ров ки, яка
вже ко лись по бу ва ла під же реб цем= зеб рою, че рез
знач ний час від бать ка, по ро дис то го же реб ця, на род -
жу єть ся "сму гас тик".

Це нез ви чай не яви ще бу ло наз ва но "ТЕ ЛЕ ГО НІЯ"
("те ле" — да ле ко, "го нос" — на род жен ня, тоб то "від -
да ле не на род жен ня"). Дос лі ди по но ви ли з ін ши ми
тва ри на ми. Фе но мен під твер див ся. На у ко во го по яс -
нен ня цьо му й до сі не має, по шу ки в цьо му нап рям ку
бу ло зно ву при пи не но, а ре зуль та ти їх за сек ре че но.
Ф. Ле дан тек на пи сав книж ку "Ін ди від, ево лю ція,
спад ко вість і не о дар ві ніс ти" (Мос ква, І899 рiк).

Від крит тям "те ле го ніс тів" не зди ву ва ли ся ли ше
со ба ків ни ки — фа хів ці та ама то ри. Ад же їм здав на
бу ло ві до мо: ко ли по ро дис та су ка бо дай раз
пов'яжеть ся з без по род ним псом= двор ня гою, то як що
на віть цьо го ра зу цу це нят у неї не бу де, у май бут ньо -
му чис ток ров но го по томс тва від неї че ка ти мар но, хоч
би з яки ми еліт ни ми "на ре че ни ми " її зво ди ти муть...

І то ді ж ви ник ло за пи тан ня: "А чи не по ши рю єть ся
ефект те ле го нії й на лю дей?" У дру гій по ло ви ні ХІХ
ст. бу ло про ве де но ін тен сив ні фі зі о ло гіч ні, ант ро по ло -
гіч ні, со ці о ло гіч ні, ста тис тич ні дос лід жен ня, які да ли
мож ли вість зро би ти без за пе реч ний вис но вок: "Так,
ефект те ле го нії по ши рю єть ся і на лю дей, до то го ж ви -
яв ля єть ся у чіт кі шій, ніж у тва рин, фор мі".

Три ва лий час ши ро кий за гал на віть не пі доз рю вав
про іс ну ван ня те ле го нії, але у дру гій по ло ви ні ХХ ст.,
піс ля ве ли ких між на род них за хо дів (мо ло діж них
фес ти ва лів, спор тив них олім пі ад) у Мос кві по ши ри -
ли ся ви пад ки на род жен ня нег ро ї дів, і не тіль ки од ра -
зу піс ля цих за хо дів, а й че рез до во лі три ва лий час.
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Ін ко ли і у нас туп но му по ко лін ні, ко ли жін ка на род -
жує му ла та, хоч нег ра во на і в очі не ба чи ла. Йдеть ся
про пе ре дан ня на щад кам зов ніш ніх оз нак "ге не тич -
но го" бать ка у тва рин і лю дей (сму гас ті зеб ро ко ні,
бру нат ні му ла ти). А чи пе ре да ють ся оз на ки внут ріш -
ні, при хо ва ні? Так, пе ре да ють ся. І це в те ле го нії най -
не без печ ні ше. Зро зу мі ло, що для жін ки та її май бут -
ньо го по томс тва да ле ко не бай ду же, хто був її пер шим
ста те вим пар тне ром. Са ме че рез та кий вис но вок на
цю на у ку і бу ло нак ла де но та бу — аж до зни щен ня
дру ко ва них ре зуль та тів дос лід жень!

А як що цей ви пад ко вий ста те вий пар тнер — нар -
ко ман, ал ко го лік, пси хіч но х во рий? Ад же са ме та кі
най більш схиль ні до без лад них і без від по ві даль них
зв'яз ків. Ні чим не ску та "де мок ра тич на" мо раль май -
же ціл ком ґрун ту єть ся на роз пус ті та лег ко важ нос ті.
То му й трап ля єть ся, що зов ні нор маль ні бать ки у сво -
їх ді тях рап том ба чать не се бе, а отой дав ній "при віт"
від яко гось мо раль но го ви род ка... 

…А пра вос лав ний спо сіб жит тя прак тич но зни ще -
ний і тяж ко від род жу єть ся.

При хо ва ні по тен ції на ці от во рен ня
Ма со ва дош люб на роз бе ще ність і все доз во ле ність

мо ло ді, па ну ван ня в її се ре до ви щі тва рин них інс тин -
ктів, зне ва га дів чат до сво єї цнот ли вос ті то що — усе
це зов сім не осо бис та спра ва. Це ГЛО БАЛЬ НА
ТРАГЕ ДІЯ НА ЦІЇ.

Ра дян ський слов ник ін шо мов них слів дає та ке
виз на чен ня те ле го нії: "Вплив чо ло ві чих ста те вих
еле мен тів на ор га нізм жі но чої осо би. Ви яв ля єть ся у
по я ві в її на щад ків от ри ма них від ін шо го бать ків -
сько го ор га ніз му оз нак, влас ти вих тій чо ло ві чій осо -
би ні, з якою во на схре щу ва ла ся ра ні ше. Те ле го нія ві -
до ма в рос лин і тва рин". 

Про дов жує лі кар= гі не ко лог з май же 45=річ ним
ста жем, до цент Тер но піль ської ме дич ної ака де мії Ле -
о нід Во ло ди ми ро вич Гу та:

"Впер ше яви ще те ле го нії від кри ли ті, хто зай мав -
ся роз ве ден ням свій ських тва рин. А зго дом уче ні до -
ве ли, що ефект те ле го нії по ши рю єть ся і на лю дей, до
то го ж у ще більш ви ра же ній фор мі. Отож дів ча та,
які з лег кіс тю йдуть на пер шу по заш люб ну близь -
кість, обов'яз ко во по вин ні зна ти: цей "пер ший" зак -
ла дає ге но фонд її май бут ніх ді тей, не за леж но від
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то го, ко ли і хто ста не їх нім бать ком. І як що цей
"пер ший" мав да ле ко не кра щі якос ті, то во ни пе ре да -
дуть ся і ді тям. До ре чі, зна ний дос лід ник ро до во дів
ба га тьох і ві до мих, і пе ре січ них лю дей Лом бро зо зро -
бив вис но вок, що по зи тив ні ри си в та ко му ра зі пе ре -
да ють ся знач но мен шою мі рою, ніж не га тив ні. Сто су -
єть ся це й хво роб, до то го ж не для од но го по ко лін ня.
Схиль ність до ал ко го ліз му, нап рик лад, мо же об ми ну -
ти ді тей, але поз на чи ти ся на ону ках.

Люд ська те ле го нія на ба га то склад ні ша, ніж тва -
рин на, а, го лов не, це ще ма ло дос лід же не яви ще. Мо -
же, з пев них при чин, су час не сус пільс тво й не за ці -
кав ле не в йо го гли бо ко му, де таль но му вив чен ні. Од -
нак ра ні ше, ко ли ос нов ні мо раль ні за са ди ще бу ли не -
по хит ни ми, не дар ма ж так рев но обе рі га ли дош люб -
ну цнот ли вість дів чат, а тих, хто її не збе ріг, на зав -
жди тав ру ва ли гань бою...

Люд ська те ле го нія міс тить якісь склад ні впли ви
на рів ні бі о е нер ге ти ки. Все це не об хід но ре тель но дос -
лід жу ва ти. Од нак іс ну ван ня са мо го яви ща вже до ве -
де не од ноз нач но".

Як що по рів ню ва ти мо раль ність сто сун ків між хлоп -
ця ми та дів ча та ми сьо год ні й чо ти ри де сят ки ро ків то -
му, то різ ни ця жах ли ва. У лі те ра ту рі є та кий факт.
Один з ні мець ких гі не ко ло гів, які під час Дру гої сві то -
вої вій ни обс те жу ва ли ук ра їн ських 16=20=річ них дів чат
пе ред їх від прав лен ням на при му со ві ро бо ти до Ні меч -
чи ни, ви я вив, що май же всі во ни не зай ма ні. То ді він
офі цій но звер нув ся до Гіт ле ра — мов ляв, не гай но тре ба
по чи на ти пе ре мо ви про пе ре мир'я, по за як на род та кої
ви со кої мо ра лі пе ре мог ти не мож ли во. Гіт лер ос ка же -
нів. Лі ка ря розс трі ля ли, а вій ну ми все= та ки виг ра ли.
Од нак від то го ча су від був ся жах ли вий за не пад ос нов -
них мо раль них цін нос тей. Щлюб для ба га тьох пе рес тав
бу ти "та ї ною", а став чи мось по діб ним до кон трак ту,
що йо го мож на будь= ко ли ро зір ва ти. Звич ни ми ста ли й
дош люб ні та по заш люб ні ста те ві сто сун ки. Бо ять ся, хі -
ба що, роз го ло су чи ве не рич них хво роб. Тим ча сом це
заг ро жує не пе ред ба чу ва ни ми нас лід ка ми і для май бут -
ніх ро дин цих лю дей, і для ге но фон ду всі єї на ції.

За пи тан ня: нев же ін тим ні ре чі мо жуть ма ти та кі
гло баль ні нас лід ки?

Ком пе тен тні лю ди в цьо му вже дав но не сум ні ва -
ють ся. У Спо лу че них Шта тах, нап рик лад, піс ля ба га -
то річ ної про па ган ди ціл ко ви тої ста те вої сво бо ди ни ні
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від бу ва єть ся по туж не від ко чу ван ня до спо кон віч них
мо раль них цін нос тей. І по пит на цнот ли вих дів чат
там над зви чай но зріс. Аме ри кан ці зля ка ли ся ви род -
жен ня на ції. Нам теж тре ба за мис ли ти ся над сво їм
май бут нім, бо згуб на спад ко вість зло ді їв, ґвал тів ни -
ків, збо чен ців і прос то не чес них, під лих лю дей ро бить
і про дов жу ва ти ме ро би ти свою страш ну спра ву.

У наш час без Бо га ви жи ти не мож ли во

Че ргова страш на кни га: И. Мед ве де ва, Т. Ши шо -
ва. "При ка за но не ро жать. Де мог ра фи чес кая вой на
про тив Рос сии". — Са ра тов ская епар хия, 2004.

Подаю ци та ти з цієї кни ги.

"В на ших ру ках сей час де ло борь бы за свою жизнь
и сво бо ду, и за ду ши, за жизнь са мых без за щит ных,
са мых уяз ви мых — на ших де тей."

"Зна ко мая тер ми но ло гия: вой на на род ная, ос во -
бо ди тель ная, хо лод ная, ин фор ма ци он ная, а это но -
вый вид вой ны — де мог ра фи чес кий, ког да ар мию
про тив ни ка при ни ма ют... за ар мию спа се ния, ко то -
рый выс ту па ет с ло зун га ми "пла ни ро ва ние се мьи",
"бе зо пас ный секс", "реп ро дук тив ное здо ро вье жен -
щи ны", "здо ро вое ма те ринс тво", "по ло вое вос пи та -
ние под рос тков"... То, что не сет по ги бель, вы да ет ся
как бла го — это ос нов ной прин цип. Так, "реп ро дук -
тив ное здо ро вье жен щи ны" — ре ко мен да ции кон тра -
цеп та ции, сте ри ли за ции, абор ты, ке са ре во се че ние,
"по ло вое вос пи та ние под рос тков" — рас тле ние де тей
в шко ле.

Для сво ей стра ны к 2050 го ду США пла ни ру ет при -
рост на се ле ния 75 млн. че ло век: для это го пла ни ру ет -
ся от ме нить секс= прос ве ще ние в шко лах, ввес ти
"прог рам мы це ло муд рия" с ори ен та ци ей на брак, суп -
ру жес кую вер ность и мно го дет ность. Это в США. Но...

1975 год, в США был при нят до ку мент "эпо халь -
ный", ко то рый оп ре де лил ми ро вое раз ви тие на де ся -
ти ле тия впе ред. Фраг мен ты из не го опуб ли ко ва ны в
1990 го ду — "Ме мо ран дум на ци о наль ной бе зо пас нос -
ти США". Вот эти фраг мен ты. "При том, что на се ле -
ние США сос тав ля ет 6% от ми ро во го, мы пот реб ля ем
око ло тре ти при род ных ре сур сов... В пос лед ние де ся -
ти ле тия Со е ди нен ные Шта ты все боль ше за ви сят от
им пор та по лез ных ис ко па е мых из раз ви ва ю щих ся
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стран, и эта тен ден ция, су дя по все му, про дол жа ет -
ся... По то му США всё боль ше за ин те ре со ва ны в под -
дер жа нии по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и со ци аль -
ной ста биль нос ти в стра нах= пос тав щи ках". 

"Пос коль ку сни жая рож да е мость, мы мо жем улуч -
шить пер спек ти вы та кой ста биль нос ти, по ли ти ка в
об лас ти на ро до на се ле ния ста но вит ся весь ма важ ной
для соб лю де ния эко но ми чес ких ин те ре сов США".

Далее еще откровеннее: "Быс трый рост на се ле ния
в раз ви ва ю щих ся стра нах (...) на но сит ущерб их
внут рен ней ста биль нос ти и от но ше ни ям с те ми стра -
на ми, в раз ви тии ко то рых США за ин те ре со ва ны, соз -
да вая та ким об ра зом по ли ти чес кие проб ле мы или да -
же уг ро зу на ци о наль ной бе зо пас нос ти США". "По -
доб ные кри зи сы на и ме нее ве ро ят ны при низ ком или
от ри ца тель ном рос те на се ле ния". Сни жать рож да е -
мость пред по ла га лось уже от ра бо тан ным ме то дом:
пу тем рас прос тра не ния служб ПС — "пла ни ро ва ние
се мьи", — вна ча ле ме то дом пре дуп реж де ния бе ре -
мен нос ти, ибо, как приз на ют ся ав то ры Ме мо ран ду -
ма, Аме ри ка вкла ды ва ет все боль ше и боль ше средств
в прог рам мы сни же ния рож да е мос ти и все мень ше —
в прог рам мы раз ви тия и здра во ох ра не ния в стра нах
тре тье го ми ра. 

Даль ше ци ти ру ем "Ме мо ран дум": Про па ган ди ро -
вать ме то ды и средс тва сни же ния рож да е мос ти ре ко -
мен ду ет ся по са мым раз ным ка на лам. В пер вую оче -
редь, че рез сис те му об ра зо ва ния. 

Важ ней шую роль дол жно иг рать те ле ви де ние,
осо бен но спут ни ко вое, ведь оно "аме ри кан ское", где
мож но по ка зы вать все, в лю бое вре мя. Даль ше, важ -
ным фак то ром сни же ния рож да е мос ти, как ска за но
в Ме мо ран ду ме, яв ля ет ся бо лее поз днее вступ ле ние в
брак.

Ста ра ют ся вся чес ки за мал чи вать, что имен но эти
ус та нов ки ве дут к даль ней ше му рас па ду инс ти ту та
се мьи, уве ли че нию чис ла бро шен ных де тей, рос ту по -
ло вой рас пу щен нос ти, а зна чит, ве не ри чес ких за бо -
ле ва ний, бес пло дия и СПИ Да, т.е. опять= та ки к дос -
ти же нию це лей де мог ра фи чес кой вой ны.

Пре дус мат ри ва лась в Ме мо ран ду ме и "ори ен та ция
но вых по ко ле ний на соз да ние ма ло дет ной се мьи". В
1798 г. про фес сор по ли тэ ко но мии Т. Маль тус из дал
со чи не ние "Опыт о за ко не на ро до на се ле ния". Он до -
ка зы вал, что чис лен ность на се ле ния пла не ты рас тет в
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ге о мет ри чес кой прог рес сии, а ми ро вое про из водс тво
— в ариф ме ти чес кой. И пред ла гал не за мыс ло ва тые
ме ры в борь бе с "лиш ни ми" людь ми: по ощ ре ние прес -
туп нос ти и войн, от ме на бла гот во ри тель нос ти, при ос -
та нов ка раз ви тия ме ди ци ны и т.п. В свое вре мя иде о -
ло гия маль ту зи анс тва сыг ра ла свою роль, но... в та -
ком отк ро вен ном ва ри ан те она окон ча тель но дис кре -
ди ти ро ва ла се бя в пе ри од Тре тье го рей ха и пос ле по -
бе ды над фа шиз мом бы ла ре ши тель но осуж де на. Но
па рал лель но шел по иск но вых форм уп рав ле ния ни -
за ми...

В 1992 и 1994 го дах в Ри о= де= Жа ней ро и в Ка и ре
сос то я лись меж ду на род ные кон фе рен ции по на ро до -
на се ле нию, на ко то рых ми ру бы ла на вя за на прог рам -
ма так на зы ва е мо го ус той чи во го раз ви тия. (Фор маль -
но кон фе рен ции про хо ди ли под эги дой ООН.) Для
сом не ва ю щих ся — от ры вок из за яв ле ния Б. Клин то -
на, сде лан но го им в 1997 г. по слу чаю одоб ре ния в Бе -
лом До ме и Се на те фи нан си ро ва ния меж ду на род ных
прог рамм по на ро до на се ле нию: "Мы под твер жда ем,
что США бу дут и впредь иг рать руководящую роль в
ми ре по пре дос тав ле нию доб ро воль ной по мо щи в об -
лас ти планирования семьи. ПЛА НИ РО ВА НИЕ СЕ -
МЬИ яв ля ет ся КЛЮ ЧЕ ВЫМ МО МЕН ТОМ на шей все -
о бъем лю щей стра те гии..." 

На го су дарс твен ном уров не по ли ти ку пла ни ро ва -
ния се мьи ак тив но под дер жи ва ют Ми нис терс тво об -
ра зо ва ния, Ми нис терс тво здра во ох ра не ния, Ми нис -
терс тво тру да и со ци аль но го раз ви тия. 

Нес мот ря на МАС СО ВЫЕ ПРО ТЕС ТЫ об щес твен -
нос ти, цер кви и спе ци а лис тов при ос та но вить ре а ли -
за цию дан но го про ек та не уда лось. Этот про ект пред -
по ла га ет ин тег ра цию зна ний по пла ни ро ва нию се мьи
и бе зо пас но му сек су прак ти чес ки ВО ВСЕ ОС НОВ -
НЫЕ ШКОЛЬ НЫЕ ДИС ЦИП ЛИ НЫ И ВНЕК ЛАС -
СНУЮ РА БО ТУ по сек су аль но му прос ве ще нию де -
тей. 

Мос ков ской про ку ра ту рой воз буж де но уго лов ное
де ло про тив жур на лов "Co ol" и "Со оl= girl", в ко то рых
рас ска зы ва ет ся, как ли шить ся не вин нос ти, как за ни -
мать ся она низ мом, чем хо ро ша лес бий ская лю бовь, а
чем — груп по вая (тек сты снаб же ны ил люс тра ци я ми,
фо тог ра фи я ми юных пар и пр.). Ужас ро ди те ля или
учи те ля от та ко го жур на ла тре бу ет от ве та: что де лать?
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1. Нель зя зап ре щать чи тать эти жур на лы — ре ак -
ция бу дет об рат ной. Единс твен ный ар гу мент — вос пи -
ты вать са мо у ва же ние, а не скотс тво (со пос тав лять с
обе зья на ми, го рил ла ми, т.е. уни зи тель но и про тив но).

2. Учи те лям пре дуп реж дать ро ди те лей о не до пус -
ти мос ти по яв ле ния в до ме та ко го чти ва. Сте ре о тип
ро ди те лей, вос пи тан ных на "Мур зил ке", "Пи о не ре"
и "Юном на ту ра лис те", не до пус ка ет мыс ли о дет ско= -
под рос тко вой пе ри о ди ке с уг ро зой нравс твен но му,
пси хи чес ко му и фи зи чес ко му здо ро вью ре бен ка (дет -
ским счи та ет ся воз раст до 18 лет). На пер вых стра ни -
цах этих жур на лов мо жет быть со об ще ние о по пу ляр -
ных рок= груп пах и рок= звез дах, что бы прив лечь
юных чи та те лей и усы пить бди тель ность ро ди те лей.

Проб ле мы од но го ре бен ка в се мье: эго изм. В мно -
го дет ной се мье слож нее стать труд ным ре бен ком —
это об ще ние друг с дру гом, по мощь ма те ри и млад -
шим де тям, это на и луч шая про фи лак ти ка в вос пи та -
нии — под ра жа ние, вза и мо по мощь. 

Не за бы вать тру до вое вос пи та ние, для го ро да луч -
ше все го — дач ный учас ток.

Не мен шою мі рою все це сто су єть ся і Ук ра ї ни…

Го лос про гріх — з Афо ну

Свя ті От ці і не свя ті!
Прос тіть ве ли ко душ но ме ні, нік чем ній і гріш ній

ми рян ці, що я під ні маю заб ра ло над на ши ми від сту -
па ми від за по ві дей Бо жих. Але ж на свя тій Лі тур гії
ми чу є мо: "Свя теє свя тим..."

Оцю страш ну роз по відь взя то мною з кни ги Ва си -
ля Гри го рови ча= Бар сько го "Ман дри по Свя тих міс -
цях Схо ду 1723=1747 рр." (Ки їв: Ос но ви, 2000).

1690 ро ку від Різ два Хрис то во го, ко ли на хрис ти ян
бу ло пок ла де но ту рець ку да ни ну, яка зветь ся га рач,
жив у цій Лав рі один ди я кон, який із бла го го він ням
ста вив ся до бо жес твен но го, але бу вав по до ла ний плот -
ською прис трас тю. Унас лі док цьо го йо му не раз за бо -
ро ня ло ся пра ви ти служ бу Бо жу. І під час сво єї єпі ти -
мії він при ки дав ся не міч ним. Отож ін шим ди я ко нам,
які слу жи ли за мість ньо го, це вреш ті= решт об рид ло. 

Од но го ра зу (він то ді зно ву у чо мусь згрі шив)
настав йо го тиж день, і хоч він на ма гав ся якось ухи ли -
ти ся від служ би, це йо му не вда ло ся, то му що то ді мо -
нас тир ським на чаль ни ком був один бол га рин, чо ло вік
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лю тий і не вит ри ма ний. Він став би ти ди я ко на по що -
ках і си ло міць ввів йо го у свя тий вів тар пе ред ли цем
усі єї бра тії та ба га тьох від люд ни ків зі ски ту свя тої Ан -
ни, яким то ді тра пи ло ся там бу ти, а та кож при сут ньо -
го бла жен ної пам'яті пат рі ар ха кир Ді о ни сія з Анд ро -
су. І при му сив нед баль ця від прав ля ти Літур гію. 

Піс ля від пус ту тра пи ла ся ди я ко ну дру га зва ба,
гір ша від пер шої: від чув він спо ку су до ві ма та ря, тоб -
то риз нич но го. І так роз гні вав ся на ос тан ньо го, бо той
став йо му пе ре чи ти, що ви рі шив йо го за рі за ти, ад же
він ще ра ні ше впав у спо ку су, але че рез до ко ри сум -
лін ня, а най біль ше че рез страх пе ред людь ми стри мав
свою ве ли ку зло бу й уник нув під сту пів ди я во ла, який
і у свя то му міс ці, й се ред свя то го слу жін ня не по ли -
шає лю дей віль ни ми від на пас ті та спо ку си. Отак у
сум'ят ті сво го сер ця він, ока ян ний, пі шов до жер тов -
ни ка, щоб згід но зі зви ча єм з'їс ти за лиш ки Свя тих
Да рів й очис ти ти по тир. Сед мич ний же ді лив ан ти дор
по за вів та рем, так що все ре ди ні ні ко го не бу ло. Взяв -
ши до рук ла ви ду, зі сльо за ми лю ті, які тек ли по йо го
об лич чю, він з'їв усе, крім од ні єї ве ли кої час тки (мо -
же, во на, з лас ки Бо жої, спо чат ку якось не спа ла йо -
му на очі або ж бу ла від кла де на вбік, ко ли ще ді ли ли
прос ку ру), — од не сло во, во на не пот ра пи ла до ла ви -
ди, і він не міг її взя ти, хоч і праг нув то го. Че рез це
він іще роз лю тив ся й на хи лив по тир, аби ви пи ти те,
що у ньо му бу ло. 

А те пер слу хай, бла гий чи та чу й слу ха чу, і не смій
не ві ри ти, бо я чув про це від са мо го пос траж да ло го та
роз по ві даю й пи шу то бі іс ти ну (щоп рав да, сльо зи те -
чуть з очей, і це за ва жає пе ру пи са ти), ад же брех ли ві
вус та не ли ше брид кі Бо го ві й свя тим, а й за ги нуть ті,
що мов лять лжу, як ска за но у Свя то му Пись мі. 

І о ди во див не, о та їнс тво чу дес не! За мість ті єї час -
тки ба чить  він чо ло ві ка, ві ком близь ко трид ця ти ро -
ків, струн ко го, ви со ко го, бла го род но го й гар но го.
Цей чо ло вік си дить на стіль ці, на че ар хі є рей по се ред
цер кви, ко ли по чи нає лі тур гію. Об лич чям яс но ви -
дий, бо ро да тро хи ру ся ва, во лос ся ся гає пле чей, роз -
ді ле не на три час ти ни. Йо го одіж ся гає зем лі. Він опе -
ре за ний, і зда єть ся, го то вий до вхо ду та зус трі чі з ти -
ми, хто при ча ща ти меть ся. Ко льо ром же йо го одяг на -
га дує олив ко ве лис тя. Го ло вою він ся гав краю по ти -
ра, так що ззов ні був не по міт ний. Хоч і був цей чо ло -
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вік ма лий, але зда вав ся ве ли ким, як це трап ля єть ся
на іко нах жи во пис ців. 

О ве ли ка та ї на, яку Бог яв ляє ли ше тим, ко му за -
хо че яви ти! По ди вив шись на ди я ко на яс ним зо ром,
він із бла гою су мир ніс тю, Сам бла гий за сво єю при ро -
дою, про мо вив до йо го сум'ят но го сер ця: "Не пі ду".

Ди я кон же від по вів, жах нув шись: "Але ж то бі не
мож на тут бу ти". І, ска зав ши так, він на хи лив по тир
до сво їх вуст, щоб про ков тну ти йо го, але той ухи лив -
ся і впав на зем лю з ма лим сво їм стіль цем, і ді лом до -
вів своє сло во. 

Ди я кон же, зро зу мів ши, що той зно ву пе рет во рив -
ся на хліб, за па лив свіч ку, і став ре тель но шу ка ти, і
знай шов бі ля сво єї но ги бі сер, тоб то свя тий хліб, та -
кий, яким він був спо чат ку, та ні би мо вив: "Кра ще
ме ні тут ле жа ти, аніж увій ти у те бе". 

Ди я кон же зі стра хом та зво ру шен ням узяв йо го у
ру ки й про мо вив до ньо го, зіт хнув ши: "Бо же мій,
прос ти ме ні", і з'їв хліб із жа лем і з пе чал лю сер ця. 

І з цьо го він зро зу мів, що не гід ний вер ши ти свя -
тий об ряд, то му що й свя щен нос лу жи те лі, й усі ті,
хто при ча ща єть ся, по вин ні бу ти свя ти ми й чис ти ми.
Ад же свя те ли чить свя тим, як про го ло шує лю дям іє -
рей на Бо жес твен ній Лі тур гії: та ка за по відь Хрис то -
ва, пе ре да на Апос то лом: "Не да вай тє свя то го псам і
не роз си пай те перл сво їх пе ред свинь ми". Отож і ве -
ли кий Пав ло зак ли кає: "Не хай же лю ди на вип ро бо -
вує се бе і так не хай хліб їсть і з ча ші хай п'є. Бо хто
їсть і п'є не гід но, не роз ва жа ю чи про ті ло Гос под нє,
той суд со бі їсть і п'є". 

І то ді він за ли шив Лав ру, ні ко му не роз по вів ши
про цю з'яву, і ски тав ся по від люд них ке лі ях у різ них
міс цях Свя тої Го ри, від то го ча су аж до ча су мо го там
пе ре бу ван ня, тоб то до 1744 ро ку. Жив він то ді на
лавр ській зем лі, ви ще від ве жі Мор фи ни, про ва дя чи
жит тя вбо ге, сми рен не й спов не не ін ших чер не чих
чес нот, і слав ля чи Хрис та Спа си те ля за тур бо ту, яку
Він ви я вив. Сам я не раз спо до бив ся йо го ба чи ти, вже
ста ро го, з бі лим во лос сям і си вою бо ро дою, і зві дав йо -
го муд рість та гли бо ку обіз на ність у ду хов них спра -
вах. Хоч він і не був над то ос ві че ний з пог ля ду книж -
ної вче нос ті, про те за дов гі ро ки сми рен но го по ка ян -
ня діс тав од Бо га дар гли бо ко го роз мис лу, ад же Бог
да рує сми рен ним Свою бла го дать. Був він до то го ж
пра це люб ним пе ре пи су ва чем і ба га тьом лю дям пе ре -
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пи су вав ко рис ні кни ги і з то го жив. Дав він ме ні й цю
по вість, влас но руч про се бе на пи са ну, і де я кі ін ші ко -
рис ні для ду ші по віс ті про те, що бу ва ло за йо го днів
на Афон ській Го рі. Зва ти ж йо го іє ро ди я кон Лу ка
Ни кей ський.

До ро ге сень кі ма ми і та та!
Спо ді ва ю ся, ви зро зу мі ли, в який страш ний час ви

по ро ди ли сво їх ді ток. Як ні ко ли пот рі бен за хист. Іс -
нує іє рар хія цін нос тей: БОГ, Цер ква, Ук ра ї на, моя
ро ди на і Я.

1. БОГ нас ство рив. Дя ку ю чи Йо му ми іс ну є мо.
2. Цер ква як Інс ти тут вчить нас звер та ти ся до Бо -

га й виз на ча ти свої вчин ки згід но з Йо го за ко на ми.
3. Ук ра ї на — зем ля (де ми жи ве мо), яка ди ше

пам'ят тю пред ків, а ми пра цю є мо, з Бо жою до по мо -
гою, на прий деш нє.

4. Моя ро ди на — близь ка й да ле ка, ша нуй мо ся!
Дя куй мо Бо го ві за всі ра до щі й скор бо ти, що нам Бог
дає на на ро зум лен ня.

5. Я дя кую Бо го ві за все, бо без Бо га тво ри ти не мо -
же мо ні чо го.

Хто сьо год ні це зро зу міє й за хо че жи ти в ро ди ні у
хрис ти ян ській лю бо ві й ра дос ті, по чи най те ви хо ву ва -
ти сво їх ді то чок — дів ча ток і хлоп чи ків — у хрис ти -
ян сько му бла го родс тві. 

Мо лит ви, яким Ви нав чи те сво їх ді тей — це роз мо -
ва з Бо гом. І то ді ви бу де те пев ні, що ва ші ді ти ма ють
пос тій ний За хист і Ан ге ла=  О хо рон ця, і Ма тін ки Бо -
жої, і Са мо го Гос по да. А Свя те При час тя піс ля дос -
той ної спо ві ді — це пос тій на Під трим ка й Ук ріп лен -
ня для ді тей і для вас, бать ків.
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Глава 5
ПО МА РАН ЧЕ ВА РЕ ВО ЛЮ ЦІЯ...
І ЇЇ ГІРКЕ ПРОДОВЖЕННЯ

Кон спек тив ний вик лад по дій на Хре ща ти ку, що
одер жа ли та ке по ма ран че ве за бар влен ня, по даю у
виг ля ді лис та вглиб Ро сії, до Но во си бір сько го краю,
ук ра їн цю з Жи то мир щи ни, на шо му спі вуч ню по ге о -
ло го роз ві ду валь но му тех ні ку му Пав ло ві Чу бею. Не -
за дов го до по дій в Ук ра ї ні він на діс лав нам свою
книж ку "Пе рес трой ка: пос туп ки и пос ледс твия". І
справ ді, вся ця книж ка — біль і роз ду ми. Там є й ко -
мен тар В.С. Чор но мир ді на, який за тих ча сів у Ро сії
по сі дав ви щі уря до ві по са ди, аж до прем'єр= мі ніс тра.
А у найс крут ні ший для Куч ми час, як ос тан ній шанс
для підриву не за леж нос ті Ук ра ї ни, Пу тін від ря див
Чор но мир ді на в Ук ра ї ну, сво го пов но важ но го пос ла
— більш "важ кої ар ти ле рії" й уя ви ти не мож на, але
ж це і був ос тан ній шанс і бій.

Пи са ла я лис та під ко пір ку, бо зна ла, що ми не час,
зіт реть ся гос тре від чут тя бо лю чос ті по дій, а збе рег ти
тре ба, за фік су вав ши їх, на згадку. 

"31.01.2005 р.
Доб ро го дня, Пав ле! Рід ний і до ро гий!
З Но вим ро ком! З Різ двом Хрис то вим! З Пе ре мо -

гою Ре во лю ції в Ук ра ї ні! На йе ле ган тні шої Ре во лю ції
у сві ті! Як жи ти, як вип рав да ти ся за цей Бо жий Дар?

Як важ ко під ні ма ти ся з ко лін!..
Ще важ че — рабс тво з пам'яті зі тер ти!...
Цей страх... Ця ни цість... Як со ба ки злі, 
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Го то ві й ду шу на шмат ки роз дер ти... 
А тре ба вста ти!.. Важ ко вста є мо!..
Ця кля та не рі шу чість ос то гид ла!
Чо го жде мо? Щоб зно ву нас в яр мо? 
Щоб зно ву на ми гей ка ли, як бид лом?!
На но ги!!! Всі!!! Прий шов наш Бла го віст!
Та ко го шан су більш не бу де. Зро ду!
... Який кра си вий ТИ НА ПО ВЕН ЗРІСТ!,
Мій збо ле ний, при ни же ний НА РО ДЕ!

Вік тор Жен чен ко.

Шко да, що ти так да ле ко! То му хоч ко рот ко на пи -
шу, що і як ста ло ся.

1240 ро ку Ки їв був зруй но ва ний Ба ти єм. Чен ці з
Лав ри піш ли на за хід (По ча їв) і на пів ніч (де бу ли
пле ме на чудь, марь, весь...). А про Мос кву не бу ло ще
й згад ки. Хто тіль ки не па ну вав тут: і Поль ща, і Лит -
ва, а піс ля Пе ре яс лав ської Ра ди (І654 р.) — без по во -
рот но — Ро сія, яка й наз ву на шу прив лас ни ла.

Про виз во лен ня мрі я ли Пи лип Ор лик, Бог дан
Хмель ниць кий, Пет ро Мо ги ла, Іван Ма зе па... А да лі:
на віть "гро ма дян ської вій ни (І917=1919 рр.) не бу ло,
а бу ла вій на Ро сії про ти Ук ра ї ни" (за сло ва ми свя ще -
ни ка, док то ра іс то рич них на ук Юрія Ми ци ка). Ни -
щи ли мо ву, куль ту ру, іс то рію, на цію. 

А да лі — чу до Бо же: крах СРСР. Не за леж ність
Ук ра ї ні дав Гос подь. 93% на се лен ня про го ло су ва ли
"ЗА", але ж вла да й гро ші за ли ши ли ся там, де бу ли.
Пер ший пре зи дент Ук ра ї ни Крав чук Л.М. — ко лиш -
ній 2=й сек ре тар ЦК КПРС (і то дя ку є мо Бо гу за без -
кров ну Не за леж ність). Куч ма роз по я сав ся — май же
на 10 ро ків, під ке рів ниц твом Пу ті на, який ще й го ло -
вою мер тво на род же но го СНГ приз на чив на шо го пре -
зи ден та Куч му. На віть цер ква Мос ков сько го ІІ ат рі ар -
ха ту в Ук ра ї ні на зи ва єть ся не Ро сій ською, а Ук ра їн -
ською, "Мос ков сько го Пат рі ар ха ту" з ост ра ху не пи -
шуть (са мі се бе пе ре муд ри ли!). 

А на ви бо ри пре зи ден та 2004 ро ку знай шло ся аж
25 кан ди да тів! Ти б по ба чив, що ді я ло ся!.. Ко ли за ли -
ши ло ся ли ше двоє, по ча ла ся най бруд ні ша фаль си фі -
ка ція. На всіх ка на лах те ле ба чен ня — брех ня страш -
на. Ли ше один "5=й ка нал" — "ка нал чес них но вин"
П. По ро шен ка. Усі ка на ли дав но при ват ні: Ро сії, Сур -
кі са, Пін чу ка (зя тя Куч ми) то що. "5=й" де монс тру вав
пос тій но зус трі чі з ан та го ніс та ми — ви би рай, ко го
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хо чеш... Але на віть у Ки є ві до "5=го ка на лу" не всі ма -
ли дос туп — на ші ді ти (у су сід ньо му бу дин ку) йо го не
ма ли.

Оте на хабс тво і пре зир ли ва зне ва га на ви бо рах
пре зи ден та збу ди ли на род. Ти ж, ма буть, ба чив, як
Пу тін дві чі ві тав Яну ко ви ча з пе ре мо гою, як він,
КГБіст, ці лу вав ся з "зе ком". Це був пси хо ло гіч ний
тиск. По тім від бу вав ся Суд. Вер хов ний Суд Ук ра ї ни
виз нав фаль си фі ка цію й приз на чив пе ре го ло су ван ня,
де бу ло по над 1500 спос те рі га чів з усьо го сві ту.

Піс ля дру гих (фак тич но — тре тіх) ви бо рів зно ву
був суд, де "при біч ни ки" Яну ко ви ча, тоб то ве ли кі
гро ші й тиск Ро сії, від сто ю ва ли йо го. А сам Яну ко вич
на віть на "лі де ра" не тяг не, мак си мум — гу бер на тор
об лас ті, а хо тів "гань би Ук ра ї ні". Увесь Хре ща тик і
Май дан Не за леж нос ті бу ли в на ме тах "Ющен ко —
ТАК!" (По ма ран чі — апель си ни, ко лір оран же вий —
ось звід ки наз ва.) Ото ді під няв ся Май дан (22 лис то па -
да 2004 ро ку). Зда єть ся, 17 днів три ва ла "По ма ран че -
ва ре во лю ція". Юрій Сто ян пи ше про цей час, як все
бу ло об на дій ли во та кра си во:

В цей день, що був, як знак не бес ний,
Прий шли по важ но на Май дан
Пред став ни ки усіх кон фе сій
І різ них ві рос по ві дань.
По рив прек рас ний, бла го род ний
Усім зас від чу вав як раз, 
Що на ша Цер ква із на ро дом
Бу ла у цей три вож ний час.
І, як у хра мі на ве чір ні,
Нас тав уро чис тий мо мент,
Лиш на під мос тки в об ла чен ні
Під нявсь Свя тій ший Фі ла рет.
Він го во рив про Бо жу во лю,
Про шлях важ кий наш до ме ти,
Що тіль ки ві рою й лю бов'ю 
Ми мо жем зло пе ре мог ти.
Лу на ло Пат рі ар ха сло во,
Бу ди ло ду ші хрис ти ян.
Хви лю ю чу, пал ку про мо ву
Уваж но слу хав весь Май дан.
А по тім — у гли бо кій ти ші
Прий шов мо лит ви світ лий час,
І лю ди слі дом за Свя тій шим
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Пов то рю ва ли "От че наш".
І мно жи лись зви тяж ців си ли,
І ба чив ся щас ли вий День,
І ти ся чі сві чок го рі ли
В ру ках прос віт ле них лю дей.
Іна у гу ра ція пре зи ден та Вік то ра Ющен ка від бу ла -

ся у не ді лю, 23 січ ня, піс ля за кін чен ня всіх су дів. У
Вер хов но му су ді Ук ра ї ни роз гля да ло ся 625 то мів ос -
кар жень Вік то ра Яну ко ви ча. Бу ли "то ми" і з од но го
ар ку ша, і з ко пі я ми... А ми всі пе ре жи ва ли й мо ли ли -
ся, щоб Ро сі я= Пу тін з Куч мою якусь ги до ту не ви га да -
ли для то го, щоб за ли ши ти при вла ді Куч му. На ме ти
на Май да ні сто я ли до кін ця. 23 січ ня — день на род -
жен ня Пат рі ар ха Фі ла ре та, яко го не на ви дить Ро сія,
бо він уо соб лює не за леж ність Ук ра їн ської Цер кви.
Та ким чи ном спів па ла світ ська і ду хов на вла да, дай
Бог, щоб так бу ло й на да лі! 

Сто я чи на тра пі лі та ка під час пер шо го ві зи ту до
Мос кви, Ющен ко на реш ті наз вав Юлію Ти мо шен ко
сво їм прем'єром. Її Ро сія не на ви дить так са мо, як і
Ющен ка (бу ли і тюр ма, і так зва на "між на род ний роз -
шук", хо ча во на весь час бу ла в Ук ра ї ні й на ви ду. До
в'яз ни ці пот ра пи ли та кож її ро ди чі).

А сьо год ні у Во ло ди мир сько му со бо рі від спі ву ють
ма тір Вік то ра Ющен ка — зляг ла піс ля йо го от ру єн ня.

Отак жит тя і Гос подь да ли від по відь на всі за -
питан ня.

Спа си бі то бі за твою кни гу — це теж біль і роз ду -
ми. Книж ка ро зум на, але ж знай мо: 

Без Бо га на ция — тол па, объе ди нен ная по ро ком, 
Или сле па, или глу ха, или, еще страш ней, жес то ка. 
И пусть на трон взой дет лю бой, 
Вла де ю щий вы со ким сло гом, 
Тол па ос та нет ся тол пой, по ка не об ра тит ся к Бо гу.

Іє ро мо нах Ро ман 

Єди но ви со ка Мо раль — ко ли лю ди жи вуть з Бо -
гом у ду ші."

А да лі бу ло на йе ле ган тні ше об ран ня уря ду,
затвер джен ня Юлії прем'єр= мі ніс тром — 395=ма
голо са ми, фан тас тич на прог ра ма дій з від по ві даль ніс -
тю пе ред Бо гом.

Та Са та на не дрі має. Ми ну ло ли ше ві сім мі ся ців, і
07.09.2005 р. Олек сандр Зін чен ко, го ло ва Сек ре та рі -
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а ту пре зи ден та, зви ну ва тив сек ре та ря РНБО Пет ра
По ро шен ка у ко руп ції й сам по дав у від став ку. За два
дні йо му нас лі ду вав ві це= прем'єр= мі ністр з гу ма ні тар -
них пи тань То мен ко. А 9 ве рес ня Ка бі нет Мі ніс трів
на чо лі з Юлі єю Ти мо шен ко у пов но му скла ді був від -
прав ле ний пре зи ден том у від став ку. Ющен ко без дар -
но, ціл ком сві до мо, в уго ду "лю бим дру зям" здав уні -
каль ні пе ре ва ги всьо го ук ра їн сько го на ро ду, не у бою
за во йо ва ні, а Бо гом да ро ва ні під не сен ня Май да ну, пе -
ре мо гу у Вер хов ній Ра ді і при ниш клість Ро сії.

Піс ля всіх на дій, обі ця нок і "еле ган тнос ті" ре во -
лю ції — ота ке га неб не за вер шен ня. Що ро би ти? Хто
до по мо же? Сер це кра єть ся і за Ющен ка, і за Юлю.

Пи шу лис та дру жи ні пре зи ден та. На пи са ла і
закле ї ла, а до ран ку від си ла ти пе ре ду ма ла: Хай бу де
Во ля Бо жа. А нам ли ши ло ся тільки мо ли тись. Але
тут йо го по даю як сто рін ку пам'яті приг ноб лен ня
спо ді вань Май да ну і мо їх осо бис то.

"Па ні Ка те ри но!
Ви за раз, піс ля по кій ної ма те рі Вар ва ри, на зем лі

най на дій ні ша Охо ро ни тель ка па на пре зи ден та, на шо -
го Геть ма на Вік то ра. Він — єди на вис траж да на на дія
Ук ра ї ни й ук ра їн ців, він — ли цар чес ті. Доб ро зич ли -
вий і до вір ли вий та ра ни мий, як ди ти на, як і мі лі о ни
ук ра їн ців. То му ми й лю би мо на шо го Геть ма на.

По ки пан пре зи дент був з ук ра їн ською Де во рою —
Юлею — ра зом, ми, ук ра їн ці, бу ли спо кій ні ші, хо ча
їх од на ко во не на ви дять "на ші дру зі", близь кі й да ле -
кі, бо пре зи дент і прем'єр= мі ністр підс тра хо ву ва ли
один од но го. Їх ша ну ва ли, ни ми пи ша лись як рід ни -
ми. Зга дай те пса лом 132=й: "Як то доб ре, і як то гар -
но, ко ли бра ти жи вуть у зго ді. Як ро са Ер мон ська, що
спа дає на го ри Си он ські. Бо там по си лає Гос подь бла -
гос ло вен ня і жит тя на ві ки". А за раз пре зи дент сам
ви бив з=під се бе (і з=під Ук ра ї ни) опо ру й за хист, а ра -
зом і на род не під не сен ня та до ві ру.

Ви бу ли на Май да ні й ро зу мі є те, чо му Ук ра ї на вже
три дні здри га єть ся від не пев нос ті.

Сьо год ні день усік но вен ня гла ви Іо а на Хрес ти те ля
Гос под ньо го: свя то, але сум не. Так і за раз ра ді ють
від вер ті во ро ги й ті шать ся "дру зі".

Пан Геть ман сприй няв Ук ра ї ну за на шим мен та лі -
те том, з ра діс тю й до ві рою, що "всі — дру зі мої", а
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нас прав ді ми ба чи мо, що Ук ра ї на має дру зів справ -
жніх мен ше, ніж во ро гів яв них і при хо ва них.

Ота кі ми всі, ук ра їн ці, до вір ли ві. Ми спо ді ва ли ся,
що як що ке рів ни ки й олі гар хи — «любі друзі», то й
увесь зне до ле ний ук ра їн ський на род — теж дру зі, і не
ли ше "ба га ті по ді лять ся з бід ни ми", а й виз на ють, звід -
ки во ни прид ба ли "пер вин ний ка пі тал" — чи за роб ле -
ний (як?), чи вкра де ний у цих же бід них, — по ки час
над бан ня цьо го ка пі та лу не ві дій шов в да ле ке ми ну ле.

Це бу ло б на ко ристь отим ба га тим, яким на га да ти
тре ба про роз пла ту для всі єї ро ди ни чи на зем лі, чи на
не бі, і Со вість, як го лос Бо жий — оце і бу ла б Пра вос -
лав на мо раль. При га дай те, пер ший, уз год же ний з
пре зи ден том, вис туп у Вер хов ній Ра ді, но во об ра но го
Пре мьер= мі ніс тра, з та кою кра си вою "Від по ві даль -
ніс тю пе ред Бо гом".

Хай Вас бе ре же Гос подь, вро зу мить і нас та вить на
ко ристь Ва шої Віт чиз ни Ук ра ї ни, Ва ших і на ших ді -
тей, ону ків і прав ну ків. Бо же, Ук ра ї ну збе ре жи! Гос -
по ди, по ми луй нас!

До по мо жіть, по ки мо же те!
З по ша ною, на ді єю і лю бов'ю Ак сьом М.І.

11.09.2005 р."

Осо бис то я у цей бу рем ний час Майдану пе ре бу ва -
ла у лі кар ні. Дру зі при нес ли ме ні кни ги, які ма ють
бу ти у кож ній ро ди ні — "За кон Бо жий" у прек рас но -
му ук ра їн сько му пе рек ла ді Пат рі ар ха Фі ла ре та та під
йо го за галь ною ре дак ці єю. Одер жа ти її мож на без -
коштов но у ки їв сько му Во ло ди мир сько му со бо рі. Там
стіль ки ві до мос тей, що дає під ста ву на зи ва ти її пот -
ріб ною Нас толь ною Кни гою. З ве ли кою ра діс тю лю ди
сприй ма ли цей да ру нок Ки їв сько го Пат рі ар ха ту, по -
над 30 при мір ни ків яко го я роз да ла у лі кар ні.

Дру зі ж пос при я ли то му, щоб я хоч по ба чи ла свят -
ко вий Май дан зблизь ка, до тор кну ла ся до на род но го
ен ту зі аз му По ма ран че вої Ре во лю ції, прой шла тою
бру ків кою. Ще й до на ме ту зай шли, при ві тались:
"Сла ва Ісу су Хрис ту". І нас ра до прий ня ли.

Я одер жа ла пос від чен ня "Учас ни ка По ма ран че вої
Ре во лю ції", хоч і не про си ла. Звіс но, що ду же ра да.
Чи зас лу же но — не знаю. Єди не, що ду шею бу ла з ни -
ми — і на Май да ні, і скрізь. Ма те рі аль на до по мо га бу -
ла кри хіт на, а ма буть, як би ма ла я і ве ли кі мож ли -
вос ті, то з ве ли кою ра діс тю да ла б ве ли ку по жер тву на
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Цер кву, бо в усьо му звер шу єть ся Во ля Бо жа. То му і
впев не ні ми всі, я і мої од но дум ці, що Гос подь по да ру -
вав Ук ра ї ні По ма ран че ву Ре во лю цію і вла ду, від по ві -
даль ну пе ред Бо гом. А те пер ли ше зат вер ди ти тре ба
цю пе ре мо гу, то му й пи шу про свою участь.

То чим же я бу ла ко рис на?
Уже де кіль ка ро ків що ден но мо ли тов но про чи ту -

ють Псал тир кіль ка груп мо лит вен ни ків з Во ло ди мир -
сько го со бо ру за ста нов лен ня По міс ної Ук ра їн ської
Цер кви і зміц нен ня Ук ра ї ни, за її не за леж ність і дос -
той ну вла ду. Ко ли ме ні зап ро по ну ва ли при єд на тись,
по го ди ла ся з ра діс тю. Зап ро по ну ва ли чи та ти Тре тю
ка фіз му. Чи таю що ден но й ди ву юсь від крит тям.

Пос ту по во Пса лом 17=й сприй ня ла як ве лич Бо га у
звіль нен ні не ли ше ца ря Да ви да від Са у ла, а й Ук ра ї -
ни від усіх во ро гів її. 

Пса лом 21=й — не ли ше Про роц тво= пе ред ба чен ня
за 1000 ро ків до Йо го на род жен ня — про страж дан ня
Ісу са Хрис та ["Про би ли ру ки і но ги мої"
(пс.21:17=19). "Роз ді ли ли ри зи Мої со бі і за оде жу
Мою ки да ли же реб" (див. Мф. 27:35; Ін. 19:24)], а і
про страж дан ня із ра їль сько го та ук ра їн сько го на ро -
дів на всі по даль ші ві ки й рап то ве, не пе ред ба че не
звіль нен ня у ХХ столітті. 

То му і пса лом 22=й — як по дяч не сприй нят тя (дай,
Бо же, щоб ли ше дя ку ва ти й не роз слаб ля ти ся). 

Тре ба ж бу ло так дов го чи та ти, щоб де що зро зу мі ти.
Да вид, яким на пи са на пе ре важ на біль шість псал -

мів, на ро див ся 1085 ро ку до Різ два Хрис то ва, ца рю -
вав 40 ро ків і по мер у ві ці близь ко 70 ро ків. Все на пи -
са не ним ус ві дом ле не че рез Ду ха Свя то го за 1000 ро -
ків до Різ два Хрис то во го, а цар Да вид звер та єть ся:
"Са мо до вер ше ний Бо же, Ісу се Хрис те".

Нап ри кін ці мо лит ви ці єї ка фіз ми: "Бо Ти є Путь і
Іс ти на, і Жит тя", — сло ва, які чу є мо у про щаль но му
сло ві Ісу са (св.ап. Іо ан, 14:6), тоб то ті, які Ісус Хрис -
тос про мо вив 2000 ро ків то му. 

А че рез 3000 ро ків від ца ря Да ви да, в ук ра їн сько -
му пе рек ла ді лу нає їх зміст:

Я — Путь, а ви не нас лі ду є те Ме не, 
Я — Іс ти на, а ви не ві ри те Ме ні, 
Я — Жит тя, а ви не шу ка є те Ме не, 
Я — Світ ло, а ви не ба чи те Ме не, 
Я — ваш Най кра щий Друг, а ви не лю би те Ме не, 
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Я — ваш Учи тель, а ви не слу ха є те Ме не, 
Я — ваш Гос подь, а ви не підко ря є тесь Ме ні, 
Я — ваш Бог, а ви не мо ли тесь Ме ні.
І як що ви не щас ні, то не зви ну ва чуй те Ме не.
І на ша впев не ність у то му, що на все Во ля Бо жа,

да ле ко не да рем на.
А мо лит ви за Ук ра ї ну тре ба про дов жу ва ти, бо зві -

ри ний во ро жий ос кал виш кі рю єть ся. І "хо ча ще не
ве чір", але не так прос то на шим близь ким су сі дам
зми ри ти ся з тим, що поп ри 350 ро ків їх ньо го па ну -
ван ня в Ук ра ї ні гноб ле на, мир на, пра цьо ви та, зне до -
ле на Ук ра ї на "от вя за лась и уп лы ла".

Прос тіть нас, Чеч ня, Кир ги зія й Уз бе кис тан. Але
Гос подь дає кож но му свою до лю, свої вип ро бу ван ня і
свій шлях. "Бо рі мо ся, по бо ре мо". Сла ва Бо гу за все!

(Про чи тай те неодмінно: А. Ко лес ни ков. Пер вый Ук -
ра ин ский. За пис ки с пе ре до вой. — Ки ев, Ваг ри ус. 2005).

Бо же, до по мо жи! Все звер ши лось ли ше Тво ї ми,
Гос по ди, си ла ми, дя ку ю чи на шим мо лит вам. Зва жа -
ю чи на сьо год ніш ній чор ний стан людс тва, про си мо:
"Гос по ди, спа си й сох ра ни Ук ра ї ну і нас, гріш них!"

31 жов тня 2005 р. Відзначається річ ни ця По ма -
ран че вої Ре во лю ції. Є Юля, є ін ші. Ющен ка не ма,
"На шу Ук ра ї ну" не чу ти. І це у ро ко ви ни пер ших "ви -
бу хо вих" ви бо рів.

Не бу де мо іде а лі зу ва ти Юлю, на о бі ця ла ба га то.
Але ж Ка бі нет Мі ніс трів, та кий різ но шерс тний, сфор -
му ва ла не во на, а приз на чав пре зи дент... Дав би мож -
ли вість са мос тій ної ро бо ти, а по тім спи тав ви ко нан -
ня. Хоч би на пів ро ку дав, на рік. Не дав. Сто ли пін
теж не був фа хів цем з усіх га лу зей. Приз на че ні пре -
зи ден том мі ніс три не від по ві да ли фа хо вос ті, по ряд -
нос ті, пат рі о тиз му. Йо му до по мог ли пе ре мог ти, і він
"по вер тав бор ги". А Гос подь ди вить ся у сер ця... І ко -
му ж нам до ві ря ти, крім Бо га? 

Гос подь пе ред ба чив наш сьо год ніш ній день, на -
дих нув Ца ря Да ви да на пса лом 52, який у пе рек ла ді
Т. Шев чен ка зву чить так:

Пре бе зум ний в сер ці ска же, 
Що Бо га не має,
В без за ко нії мер зіє,
Не тво рить бла гая. 
А Бог ди вить ся, чи є ще 

192



Взис ка ю щий Бо га? 
Не ма доб ро тво ря що го,
Не ма ні од но го.
Ко ли во ни , не си тії, 
Грі ха ми доз на ють?
… Вос хва ли мо Те бе, Бо же, 
Хва ле ні єм вся ким.
Ли ше мо лит вою мо же мо за хис ти ти на ших на ці о -

наль них ге ро їв і се бе. Пам'ятай мо: "Гос подь Все силь -
ний, але ж Са та на ду же силь ний", або ж "Са та на над -
зви чай но силь ний, але ж Гос подь Все силь ний".

І як об на дій ли ве до сяг нен ня за вер шен ня "По ма -
ран че вої Ре во лю ції" — на дія на Бо га. 

Ми ну ло два ро ки. 22 лис то па да 2006 ро ку.
"Ющен ко — наш пре зи дент", "Так!" Го лов не, що аль -
тер на ти ви не ма є мо. Але... Один з мож нов лад ців, теж
бан кір, дав ха рак те рис ти ку на шо му пре зи ден ту ще в
доп ре зи дент ські ча си: "Ющен ко — це ме та ле вий ку -
лак в ок са ми то вій ру ка вич ці". Як би ж це бу ло так, бо
май же 50% ви бор ців про го ло су ва ли за ньо го.

Що ма є мо за раз?
Спі кер Вер хов ної Ра ди — на ту раль ний, без прик -

рас — Мо роз (ко ли вав ся як ма ят ник, ли це мі рив) виз -
на чив ся як зрад ник Ук ра ї ни та її зне до ле но го на ро ду.
Прем'єр= мі ністр Яну ко вич у на ту рі за ли шив ся, але
зов ніш ню шко лу глян цю прой шов. Зас туп ни ки йо го
— ук ра ї но не на вис ни ки, не здат ні на віть "на за гал"
опа ну ва ти ук ра їн ську мо ву Аза ров та Клю єв, а ві це= -
прем'єр з гу ма ні тар них пи тань — чу жи нець Дмит ро
Та бач ник. Всі чо ти ри слу жать зов сім не Ук ра ї ні. Го -
ло до мор не виз на ють. УПА не  виз на на, ко му ніс тич на
пар тія не за бо ро не на. І ось 15 ро ків Не за леж нос ті…

Май дан гріє, сві тить, ва бить. У пря мо му ефі рі ка -
нал "Куль ту ра". Ми хай ло Си дор жев ський та Ана то лій
Пог ріб ний під три му ють ба дьо рість, на дію і дух на ро -
ду, бо на Май дан у цей день при хо ди ли з по ма ран че вою
сим во лі кою ти ся чі лю дей. Та Ющен ко гос тей прий мав
у Ма рі їн сько му па ла ці. Юля по ї ха ла до Брюс се лю —
не мог ла ж во на вий ти на Май дан, та й со ром но.

У ефі рі це єди на на ша прог ра ма, в уря ді з "на ших"
— мі ністр обо ро ни Гри цен ко, мі ністр за кор дон них
справ Бо рис Та ра сюк. Як же їх хо чуть "з'їс ти"…

Бо же, як нам по вер ну ти ся в ту щас ли ву об на дій -
ли вість? Піс ля тіс них обій мів п'ятої ко ло ни?
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Ма буть, зці пив ши зу би, при га да ти і пам'ята ти на -
шу іс то рію, да ле ку й близь ку. Три піль ська куль ту ра
— за 5=7 ти ся чо літь до нас — на ша. Хлі бо робс тво
всьо го сві ту, на всіх чор но зе мах за по чат ко ва но на -
ши ми пред ка ми. На ші піс ні роз нес ли всі єю пла не -
тою ук ра їн ську мо раль і ду хов ність. А ін же не ри та
ге ні аль ні вче ні М. Ки баль чич, Ю. Кон дра тюк, С. Ко -
ро льов, В. Глуш ко, І. Сі кор ський очо ли ли ос во єн ня
кос міч но го прос то ру. Це те о ре ти ки й прак ти ки, ша -
но ва ні в усьо му сві ті. На віть Сте пан Ра зин (ХVІІ ст.)
та Омель ко Пу гач (Еме льян Пу га чев — ХVІ ІІ ст.),
зем ля ки й од но сель ці з ук ра їн ської ко заць кої ста ни -
ці Зи мо вей ської, бу ли ко за ка ми За по розь кої Сі чі.
На ля ка на ца ри ця Ка те ри на ІІ са ме піс ля при ду шен -
ня пов стан ня під про во дом ук ра їн ця Омель ка Пу га ча
ви рі ши ла зни щи ти За по розь ку Січ, цей роз сад ник
бун тів і не по ко ри, ост рі вець сво бо ди у мо рі аб со лю -
тиз му. Ук ра їн ська ді ас по ра на всіх кон ти нен тах ви -
жи ла, дя ку ю чи Бо гу і сво їй ду хов нос ті.

То му й ми про си мо Бо га і мо ли мо ся:
Бо же, Ук ра ї ну збе ре жи,
Гос по ди, по ми луй нас.

Плине час. 7 лютого 2010 року. Календарний день
православного календаря “Неділя про страшний
суд”. Чергові вибори Президента. Лишився “непро-
хідним” Ющенко. Мав національний позитив:

- оприлюднив на весь світ правду про Голодомор -
знищення кількох мільйонів українського
люду - спланований геноцид;

- оприлюднив жах знищення до тла гетьманських
столиць Батурина, Чигирина;

- видав указ про визнання воїнів ОУН-УПА як
борців за незалежність України.

А загалом довіри не виправдав, тому й голосували
навіть “проти всіх” - хоч такого Президента нема -
почекаємо, поки підросте достойний.

Три тижні з безпорадністю волає наш розум до
Всемогутнього Бога Акафістами: “В нашесті печалі”,
“Пом'якшення злих сердець”, “Прибавлення розу-
му”, а в глибині серця - “Слава Богу за все”.

Розуміємо, що не лише маємо “воздаяние”, а недо-
лугість і Люциферову заздрість, яка не дала можли-
вості використати Божий Дар і обдарованість “дітей
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індиго”: Ющенка, Тимошенко і Яценюка - рафінова-
ний розум,інтелект, культуру, працездатність, та ще
й патріотизм кожного. Не використали на користь
України. Забули “за кулісами” вирішувати пробле-
ми, а не з великої сцени, на весь світ на радість “дру-
зям” - ворогам України.

А завершення:
25.02.2010 р., день Іверської Ікони Пресвятої

Богородиці. Чергове кощунство: сьогодні підписали
чергову Переяслівську угоду - на Пересопницькому
Євангелії присягав українському народу черговий
президент Янукович, а благословляв його в нашій
Києво-Печерській лаврі патріарх Московський
Кирил.

Дай Боже, щоб портрети цього президента не довго
красувалися в школах та урядових кабінетах. Ми  ж
пережили портрети членів Політбюро і на танцюваль-
них майданчиках.

ДЗВОНИ
Дзво нять дзво ни на те ле ек ра ні, 
Б'ють на всі цер ков ні го ло си, — 
Світ зав мер і слу хає вес ня ні 
Пе ре ли ви їх ньої кра си.
Їх ні то ни ви ли ті з лю бо ві 
І три во ги — чу є те їх дзвін? — 
Дзво нять дзво ни — сріб ні, ма ли но ві, 
Дзво нять, пі дій ма ю чи з ко лін!
Б'ють на спо лох — слу хай те їх, лю ди! 
Дзво нять, як у дав ню дав ни ну! 
Їх ні то ни ли нуть зві ду сю ди, 
Бу дять світ з бай ду жос ті і сну.
Пе ре хо дять че рез ру бі ко ни, 
Чис ті, як мо лит ва чи лю бов, — 
Як во ни вид зво ню ють — ті дзво ни, 
Здій ня ті з со бо рів і цер ков!
Дзво нять в ха ті, на те ле ек ра ні, 
Б'ють на всі цер ков ні го ло си, — 
Світ зав мер і мо лить ся на гра ні 
Са мо губс тва — Гос по ди, спа си!
Світ в од чаї ло вить за ка на ти, 
Б'є у дзво ни — ду шу вос кре ша, 
Вже і сам не в си лі роз піз на ти, 
Що то дзво нить — дзво ни чи ду ша.

Іван Гна тюк
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Глава 6
ТИ РЕ НА КЛА ДО ВИ ЩІ

Гос по ди, Ти ме не ство рив і дба єш про ме не,
щоб об да ру ва ти ме не вся ким доб ром.

З мо лит ви Ма ка рія Ве ли ко го

Ону ки Ка тя й Альо ша роз пи ту ва ли ме не про ро -
дос лов ну, та го во ри ти не ма ко ли, а пи са ти урив ка ми
— теж. Прос тіть нас, ді ти, що не заг либ лю юсь, — ли -
ше вер хів ки схоп лю (як що не зроб лю, то й цьо го не
бу де). Шко ла нас ви хо ву ва ла: ді ти за бать ків не від по -
ві да ють, а ми по ві ри ли і сприй ня ли всер йоз, не зро зу -
мі ли, що не мож на ру ба ти де ре во, яке те бе жи вить.
То му й роз по відь моя бу де в гли би ну зов сім тріш ки.
Бать ків не роз пи ту ва ла, бо не ду же й ці ка ви лась. Зро -
зу мі ла це лу кавс тво, та бу ло вже за піз но.

Про нас — де таль ні ше, а як що збе ре же те й про дов -
жи те, то бу де мо і ми для ко гось 5=6 по ко лін ням, чи й
да лі. А єв реї та му суль ма ни зна ють свій ро до від до 14
ко лі на... 

Господи, врозуми і настав!

"Я жил в та кие вре ме на..."

З 1951 ро ку нас двоє — по над 50 ро ків — це теж
чи ма ло. Ми — це я (р.Б.М.) і Дмит ро Мак си мо вич, то -
му й поч ну з го ло ви.
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"Та кие дни... та кие да ты..."
Дмит ро Мак си мо вич на ро див ся у с. Ста ви Ка гар -

лиць ко го р=ну на Ки їв щи ні 10 чер вня 1926 ро ку. Ма -
ма Д.М. — Яри на Си до рів на Сту пак, 1900 ро ку на род -
жен ня. За кін чи ла у Ржи ще ві пе ду чи ли ще, а зго дом і
Учи тель ський інс ти тут. Пра цю ва ла уні вер са лом — і
мо ви, і ма те ма ти ка, за вуч шко ли, інс пек тор Рай ВНО.
Хо ри, де спі ва ла й ке ру ва ла, по сі да ли при зо ві міс ця.
Для ме не так і за ли ши ла ся "до ро га Мі ті на ма ма". На
пли ті на Лі со во му кла до ви щі на пис: "Спа си бі Вам за
все доб ре".

За між вий шла у 1923 ро ці. Чо ло вік, Ак сьом
Максим Пав ло вич на пріз вись ко Жай во ро нок, спі вав
у ка пе лі "Дум ка". Був па ци фіс том, то му чер го ві пе -
рес тріл ки пе ре сид жу вав у ста ву з ру роч кою для ди -
хан ня, зас ту див ле ге ні й по мер у бе рез ні 1926 ро ку.
Дмит ро Мак си мо вич ка зав:"Ми з бать ком роз ми ну -
ли ся". Бра тик Пав ло по мер ще ра ні ше.

Отець Юрій (Ми цик), іс то рик, про фе сор Ки є во= -
Мо ги лян ської ака де мії, ска зав: "Гро ма дян ської вій -
ни не бу ло, а бу ла вій на Ро сії про ти Ук ра ї ни". Ось
прик лад: рід ний дід Дмит ра Мак си мо ви ча, Сту пак
Си дір Яко вич, мав 13 ді тей, мо ло тар ку й хо ро шу біб -
лі о те ку, був ос ві че ною, доб ро зич ли вою лю ди ною, за
що йо го й роз кур ку ли ли (вся ро ди на ро бо тя ща, об да -
ро ва на і спі ву ча). З ха ти од ра зу ж всю чис лен ну ро ди -
ну виг на ли, йо го ви вез ли на Со лов ки. 

Яри на Си до рів на одер жа ла звіс тку про свою ма му,
діс та ла ся та бо ру й звід ти ви вез ла у с. Ста ви ді тей
Яшу і Га лю (по тім Га ля на ро ди ла ді ток Ко лю, Лю бу,
Во ло дю, Юру, На дю, Ві ру — усі хо ро ші й ро бо тя щі).
А ма му Ма рію не від пус ти ли то ді з діть ми.

Яри на Си до рів на бу ла най стар шою в ро ди ні, для
всіх ді тей ви хо ва тель і пе да гог. Та ким же пе да го гом
ли ша ла ся і для ме не. З ще мом у сер ці я зав жди слу ха -
ла піс ню М. До рі зо — це піс ня про неї:

Пом нишь, ма ма моя, как дев чон ку чу жую 
Я при вёл те бе в доч ки, те бя не спро сив. 
Мол ча гля ну ла ты на же ну мо ло дую 
И зап ла ка ла вдруг, нас поз дра вить за быв.
Ес ли ссо ри лись мы, ты её за щи ща ла, 
Уп ре ка ла ме ня, что неп рав я во всём... 
Наш се мей ный по кой, как мог ла, ох ра ня ла, 
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Как всег да, по за быв о по кое сво ем...
Мо жет быть, мы бы с ней и рас ста лись, не знаю, 
Толь ко ру ки твои ту бе ду от ве ли. 
Так спа си бо ж те бе, что хра нишь ты, род ная, 
То, что с нею вдво ем мы б сбе речь не смог ли...

Дай, Бо же, всім та ких свек рух. 

Пи ше Ві ра, най мо лод ша донь ка ті тонь ки  Га лі. 
"Зги нув дід. Ма тір Ма рію з не пов но літ ні ми дво ма

діть ми то го ж ро ку же нуть ета пом до Ар хан гельська.
У то вар них ва го нах вез ли, як ско ти ну. Но чу ва ти
зачиня ли у цер квах, об лад на них для но чів лі лю дей.
Две рі наг лу хо за чи ня ли ся. Від ви па ро ву ван ня по
стінах цер кви тек ла во да. На ри у два чи три по вер хи
час то не вит ри му ва ли лю дей і па да ли на тих, хто спав
уни зу.

При вез ли се ред зи ми у тай гу. Ви да ли пил ки, со ки -
ри і ко мен дант ска зав: "Ру би те лес, строй те ба ра ки и
жи ви те". Стіль ки смер тей… Мер ли від ма ля рії та епі -
де мій сот ня ми, особ ли во ді ти… Ма рія зляг ла, від мо -
ви ли но ги… Ма ло літ ня Га ля пи са ла не пись мен ним
лис ти й цим за роб ля ла на шма то чок хлі ба со бі, бра ту
й ма мі. Які страж дан ня і за що?!

Ко ли вий шов за кон Ста лі на, що ді ти за бать ків не
від по ві да ють, най стар ша з сес тер, Яри на, заб ра ла
Га лю і Яко ва в Ук ра ї ну, до сво єї свек ру хи. А їх ню
ма му Ма рію не від пус ти ли.. Ко мен дант зго дом спи -
сав як по мер лу: "Иди, ба буш ка, на все че ты ре сто ро -
ны. На пи шу, что умер ла..." І во на піш ки піш ла до -
до му. Ба жан ня дій ти до Ук ра ї ни, до рід них ді тей,
до да ва ло си ли. Піш ки, ні де не під'їхав ши, за три мі -
ся ці з ос тан ніх сил прий шла у се ло Ста ви. Бу ла во на
у дран ті, зап ну та ди тя чою пе люш кою. Від ко лись
пов но ті лої 51=річ ної жін ки за ли ши ли ся са мі кіс тки
та шкі ра. Хтось з од но сель ців упіз нав Ма рію та по ві -
до мив ді тям. 

Вихо ди ли ма тір. Во на про жи ла ще 14 ро ків. Пе ре -
жи ла вій ну. До по ма га ла доч ці Га лі, мо їй ма мі, зрос -
ти ти ді тей.

Бать ко мій по вер нув ся з вій ни ін ва лі дом без пра вої
ру ки. Пра цю вав у кол гос пі бух гал те ром 55 ро ків. Ма -
ма пра цю ва ла 40 ро ків і ви хо ву ва ла нас, шіс тьох ді -
тей. На цій бі ло ли цій кра су ні ле жа ла вся чо ло ві ча ро -
бо та у тяж кі по во єн ні ро ки. Ма ти= ге ро ї ня з пен сі єю у
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12 кар бо ван ців. А бать ко нап ри кін ці жит тя втра тив
ще й но ги...

З ди тинс тва пра цю ю чи у кол гос пі, бать ки мої від -
да ли всі свої си ли й ро ки жит тя та за ра но по мер ли. І
зем лю, яка за за ко ном пе ре хо дить у спад щи ну, на
них не роз па ю ва ли.

Отак ро зо ри ли, ро зіг на ли — і ро ди ни ні би й не бу -
ло... Ні зем лі 10 де ся тин, ні куз ні, ні клу ні, ні сі вал -
ки, ні мо ло тар ки, ні са ду, ні ско ти ни, ані ха ти, ані ді -
тей з їх ні ми та лан та ми...

Я, Ві ра, най мен ша у ве ли кій ро ди ні се ред трьох
бра тів і двох сес тер зрос та ла у ро дин но му теп лі, тан -
цю ва ла, спі ва ла, пи са ла вір ші, прий ма ю чи гір ку дій -
сність жит тя, не по мі ча ю чи жор сто кос ті то го, що ото -
чу ва ло мій ви га да ний ди тя чий світ. І дов го не зна ла,
що не іс нує за ко нів з від нов лен ня пра ва спад щи ни,
ані за ко ну по вер нен ня чес ті слав но го ро ду Сту па ків... 

Ти вос крес ни, моя лю бо ве, 
Із за губ ле них до лей ді дів, 
З Со ло вець ких ба ра ків, ета пів, 
Із хо лод них Мор дов ських сні гів.
Ти вос крес ни, моя лю бо ве,
З сер ця ма ми — ро зір ва не вщент.
Ти вос крес ни, моя лю бо ве, 
З кам не па ду у яс ний день.
Ти вос крес ни, моя лю бо ве, 
Із пра ви ці, втра че ної в вій ні, 
З гір ко ти по ли но вої і без чес тя,
Із від рі за них бать ко вих ніг.
Ти вос крес ни, моя лю бо ве, 
Із ди тинс тва — щас ли вий час!
Сло во ма ми, нат руд же ні ру ки.
Теп лий хліб. Смер ті. Го ре. Пе чаль."

"Ме ня, бе зу со го, вой на 
дос роч но приз ва ла в сол да ты"

(Спо га ди Дмит ра Мак си мо ви ча Ак сьо ма)

1941 ро ку я за кін чив 7 кла сів Крем нян ської се ред -
ньої шко ли Лу гин сько го ра йо ну Жи то мир ської об -
лас ті, де моя ма ма пра цю ва ла вчи тель кою. 7 кла сів
на той час — це сер йоз на ос ві та.

22 чер вня вдос ві та нас збу див нез ро зу мі лий гур -
кіт. Аж піз ні ше ви я ви ло ся, що нім ці бом бар ду ва ли
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на ші лі та ки, що сто я ли бі ля се ла на по льо во му
(трав'яно му) ае род ро мі. Ту ди бу ли пе ре ба зо ва ні бом -
бар ду валь ни ки. На ші лі та ки в по віт ря не під ня ли ся.
Ми ба чи ли, як во ни їз ди ли ае род ро мом, на ма га ю чись
ухи ли ти ся від бомб. Усі лі та ки бу ли роз би ті й зго рі -
ли, скіль ки їх бу ло — не знаю. 

У Крем но до вій ни був зраз ко во= по ка зо вий кол -
госп. Був на віть пла нер, яко го за пус ка ли за до по мо -
гою гу мо во го шну ра. Один гурт лю дей три мав пла нер,
а ін ший на тя гу вав шнур. І один пла не рист злі тав у по -
віт ря. Піс ля по чат ку вій ни пла нер дядь ки спа ли ли. 

У кол гос пі бу ла ду же хо ро ша біб лі о те ка. Я хо див
ту ди і вже на під ло зі ви би рав книж ки, що дядь ки
пос ки да ли з по лиць, зроб ле них з гар них ду бо вих до -
щок, а дош ки заб ра ли. Там я чи тав ака де міч ну збір -
ку Пуш кі на з "Гав ри лі а дою", ака де міч ну ж збір ку
Лєс ко ва з "Жи дов ською ку вер ко ле гі єю", роз кіш не
ви дан ня "Ска зок Кав ка за" і ду же ба га то ін шої лі те -
ра ту ри, яка бу ла над ру ко ва на на па пе рі, що, з пог -
ля ду дядь ків, не го див ся на ци гар ки й то му не мав
цін нос ті. 

Так ми ну ло де кіль ка тиж нів, по ки ми зро зу мі ли,
що тре ба ева ку ю ва ти ся. Ма ма взя ла ма лень кий че -
мо дан чик, ме ні да ла пор тфель з до ку мен та ми (їжу й
одяг ми не бра ли — був чер вень). І ми з ма мою (бать -
ко мій по мер ще до мо го на род жен ня), учи те лі ті єї ж
шко ли Бри гін ці Ва силь Пав ло вич, Мат ро на Фо міч на
(ва гіт на) та їх ній син, ро ків 10=ти, піш ли на схід, орі -
єн ту ю чись по сон цю. Йшли до Ки є ва, бо зна ли, що
там є мос ти че рез Дніп ро. Йшли і вдень, і вно чі. У
Ки є ві в ста ро му Бо та ніч но му са ду пе ре си ді ли в око -
пах= щі ли нах де кіль ка на льо тів ні мець ких бом бар ду -
валь ни ків. Пе ре ко нав шись, що на міст нам не пот ра -
пи ти (ту ди пус ка ли ли ше вій сько ву тех ні ку), піш ли
пра вим бе ре гом Дніп ра вниз за те чі єю. Якось іш ли
вно чі не да ле ко від скир ти со ло ми, на якій си ді ли
нім ці (мо же, па ра шу тис ти) і, ма буть, роз по ві да ли
анек до ти, бо час від ча су ду же ре го та ли. Вод но час
ви ко ну ва ли зав дан ня — стрі ля ли з ра кет ниць і ав то -
ма тів. Вно чі це справ ля ло тяж ке вра жен ня: скрізь
злі та ють ра ке ти, йде ін тен сив на стрі ля ни на. Зда ва -
ло ся, що ми вже ото че ні. По ки йшли вздовж Дніп ра,
ба чи ли по ля, зас тав ле ні трак то ра ми, сі вал ка ми,
жат ка ми і, го лов не, з ве ли кою ма сою ко рів, ко ней.
Тра ва бу ла з'їде на до зем лі. Пам'ятаю та ку кар тин -
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ку: на до ро зі си дить жін ка на стіль чи ку, а до неї під -
хо дять по чер зі ко ро ви і во на їх здо ює пря мо на до ро -
гу, а в цей час Дніп ром пли вуть ту ші ко рів: во ни
спус ка ли ся до во ди, а під нять ся не мог ли — бе рег був
ско па ний ес кар па ми, щоб не да ти нім цям змо ги бу -
ду ва ти пе реп ра ву.

Хо тів, Гвоз дів, Ко па чів…
Так ми дій шли до се ла Гри го рів ка, де був цук ро -

вий за вод, ад мі ніс тра ція яко го пе реп ра ви ла ся на лі -
вий бе рег. Ми зу пи ни ли ся у по ки ну тій ха ті. На дру -
гий день у Гри го рів ку зай шли на ші сол да ти, ду же
стом ле ні. У став ках від ми ва ли ся. Тех ні ки ні я кої, са -
ма пі хо та. По ра не них з=по між них я не ба чив. Уве че -
рі во ни, ма буть, пе реп ра ви ли ся на лі вий бе рег. 

А вран ці ми по чу ли страш не ре ви ще мо то рів. Це
без пос трі лів в'їжд жа ли нім ці. Бу ло їх, ме ні зда єть ся,
біль ше сот ні і стіль ки ж мо то цик лів зі зня ти ми глуш -
ни ки ми — ре ви ще страш не. Всі сол да ти, як ме ні зда -
ло ся, дво мет ро ві, зас маг лі, вго до ва ні й ду же ве се лі —
якась час ти на СС. У пер ші дні во ни не шко ди ли, а ці -
ка ви ли ся ли ше їжею. Йде ву ли цею ні мець, три має
скиб ку хлі ба, на ній мас ло, звер ху мед. Чо мусь во ни
їли си рі ку ку руд зя ні ка ча ни. М'ясо, мо ло ко бу ло у
не об ме же ній кіль кос ті. Це приз во ди ло до пе ре ван та -
жен ня шлун ка... Нас во ни не со ро ми ли ся... Ми ж не
со ро ми мось ко ня чи ко ро ви... 

Був у них вось ми го дин ний ро бо чий день: 8 го дин
на пе ред ньо му краї, на бе ре зі Дніп ра, по тім змі ню -
ють ся, по вер та ють ся до се ла, ми ють ся, го лять ся і всі
гра ють на губ них гар мош ках, від по чи ва ють. Днів за
п'ять нас пок ли ка ли до ко мен да ту ри. Там роз пи та ли,
звід ки ми прий шли, по кар ті роз пи са ли наш мар шрут
на зад до Лу гин, да ли пе ре пус тку на вка за ний мар -
шрут і ска за ли, що ми мо же мо зу пи ня ти будь= я ку ні -
мець ку ма ши ну. Як що їй по до ро зі, во дій обов'яз ко во
візь ме. Так ми "ав тос то пом" до сить швид ко по вер ну -
ли ся до сво єї до мів ки у Крем но. Ця, зда ва ло ся би,
бла го род на ак ція ма ла ін шу ме ту: лю ди по вер та ли ся
ту ди, де пра цю ва ли до вій ни й зна ли од не од но го, то -
му "чис тка" від бу ла ся до сить швид ко.

По вер ну ли ся. У шкіль ній квар ти рі, де ми жи ли,
по рож ньо. Був "Коб зар" Шев чен ка, бу ла пла тів ка з
за пи сом хо ру= пе ре мож ця з с. Ше ме ти ця, яким ке ру -
ва ла моя ма ма, — усе хтось заб рав. За ли ши ли ся две -
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рі й вік на (і за це спа си бі), а ми — го лі й бо сі. Ма ма
ши ла лю дям за кар топ лю, та ким чи ном наз би ра ло ся
вдос таль. Ми по ра ху ва ли кар топ ли ни, скіль ки мож -
на з'їс ти на день, щоб до тяг ти до мо ло дої й по са ди ти з
кра щої "віч ка". Так ми по ча ли 1942 рік. 

Я теж за роб ляв. Дядь ко Лу каш Гор гуль, в яко го
ми ви най ма ли квар ти ру в се лі Ше ме ти ця Лу гин сько -
го ра йо ну, до пе ре во ду ма ми на ро бо ту в Крем нян ську
шко лу, нав чив ме не ро би ти фор ми, щоб ви ли ва ти з
алю мі нію лож ки. По да ру вав мо ло ток і ру ба нок. Він,
ко лиш ній ка ва ле рист Пер шої сві то вої вій ни, у кол -
гос пі був сто ля ром. Та ким чи ном я по чав майс тру ва -
ти: ви ли вав лож ки, блюд ця, со лян ки (хоч со лі не бу -
ло), тов ка чі, ско во рід ки8, ро бив кре са ла, ва рив губ ки
для тру та (сір ни ків же не бу ло), ро бив діж ки (об ру чі з
лі щи ни) — усе це йшло в об мін на про дук ти (ма ла чи
ве ли ка діж ка — на си па ла ся пов на). На по чат ку
1942 р. ми з ма мою ско па ли шкіль не под вір'я, по са -
ди ли кар топ лю, по сі я ли про со й "за жи ли". Уже не
пух ли з го ло ду, зе лень ви рос ла. У рі чеч ці Крем нян ці
ло вив ри бу топ ту хою, яку зро бив сам з ло зи. Це вже й
при ва рок, от тіль ки без со лі. Ми ли ся лу гом — нас то -
я ній на со няш ни ко во му по пе лі во ді. Прис то су ва ли ся.
Але ж не бу ло жод но го ко ле са і все, особ ли во дро ва,
до во ди ло ся но си ти на пле чах. Со ки ру — ос нов ний
інс тру мент — я знай шов у шкіль но му хлі ві, ду же ста -
ру. То чи ти не бу ло чим, то му прис то су вав ся та ким
чи ном: при тис со ки ру до це мен тно го фун да мен ту й
шви день ко бі гом(!) нав ко ло шко ли! З ма ми но го пор -
тфе ля по шив со бі че ре ви ки, в яких і в ар мію пі шов,
але по мо ро чи ли ся з ма мою і над вик рій ка ми, і над ко -
пи лом! Пі дош ва з си ри ці, ко пил — імі та ція ступ ні на
бе ре зо вих шпиль ках. Був кон фуз, ко ли че ре ви ка,
вже го то во го, з ко пи ла зня ти не міг.

Десь у лю то му І943 р. пар ти за ни ви са ди ли у по віт -
ря за ліз нич ний міст че рез річ ку Крем нян ку, це кі ло -
мет рах у двох від се ла, то му се ло нес ло за це від по ві -
даль ність. Нім ці ото чи ли се ло і всіх жи те лів зіг на ли
на ву ли цю, звід ки бу ло гар но вид но лі вий бе рег річ -
ки. Ви ши ку ва ли всіх чо ло ві ків ві ком ро ків з чо тир -
над ця ти й кож но го де ся то го ви ве ли з ше рен ги, за чи -
ни ли в од ній ха ті на лі во му бе ре зі і спа ли ли жи ви ми.
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А реш ту при му си ли сто я ти, по ки ха та з людь ми го рі -
ла. Со бак ра ніш пос трі ля ли, щоб не гав ка ли. 

Не од но ра зо во бу ло так: ото чать се ло, а вран ці об -
ла ва. Вно чі пар ти за ни при хо ди ли, і ми бу ли з ни ми.
До лі су 50 мет рів, то ми й уті ка ли до них. 

У січ ні 1944 ро ку наш су сід В.П. Бри ги нець от ри -
мав від пар ти за нів по віс тку: з'яви ти ся в та ку= то ха ту,
ма ю чи з со бою їжу на кіль ка днів (на той час вла да
роз ді ли ла ся: вно чі бу ла пар ти зан ська, а вдень — ні -
мець ка). Я та кої по віс тки не от ри мав, але поп ро щав -
ся з ма мою й ра зом з Бри гин цем пі шов. Пар ти зан -
ський за гін Са бу ро ва про во див мо бі лі за цію чо ло ві ків,
щоб збе рег ти люд ський ре зерв ар мії. У цьо му пар ти -
зан сько му за го ні ми бу ли до звіль нен ня Лу гин сько го
ра йо ну. Нам зап ро по ну ва ли: хто хо че, мо же за ли ша -
ти ся з за го ном, а мож на йти у вій сько мат. Отак я й
прий шов до вій сько ма ту — у са мо роб них че ре ви ках і
у паль теч ку з бі лим бо ком, бо ко лись тра пи ла ся боч -
ка з хлор кою, і я її на си пав у ки ше ню.

Де я кі згад ки про пар ти зан ський за гін: зброї ми
там не ма ли, бо на віть для ко лиш ніх сол дат зброї не
вис та ча ло, а нам, ма ло літ кам, і по го тів. А ста но ви ще
бу ло склад не: за ліз ни ця Ки їв= Ко рос тень, що про ля га -
ла па ра лель но з шо сей ною до ро гою, бу ла доб ре ук ріп -
ле ною. У міс цях, де мож на бу ло пе ре ї ха ти під во дою,
нім ці ви рі за ли дві шпа ли, ко па ли між рей ка ми яму,
в якій бе то ну ва ли 4 ку ле ме ти, а з ці єї ями був хід до
дзо ту. На пів ніч від за ліз ни ці був пар ти зан ський ра -
йон, на пів день — ні мець кий. Між за ліз ни цею й шо -
се те ри то рія бу ла ні чий на. 

У пар ти зан сько му ра йо ні у на се лен ня за ли ши ла ся
хі ба що кар топ ля. То му нас, під літ ків, ви ко рис то ву -
ва ли для за го тів лі хар чів. З де ся ток без ву сих "пар ти -
за нів" і 1=2 стар ші зі збро єю зна хо ди ли, де не по міт но
мож на пе рей ти за ліз ни цю. На ней траль ній сму зі до -
но чо ву ва ли, а по тім іш ли на "ні мець ку" те ри то рію.
Бра ли в лю дей ко рів і мер щій на зад. Як що вів ко ро ву
й не до вів — розс трі лю ва ли за не ви ко нан ня зав дан ня.
Пе рей ти з ко ро вою за ліз ни цю бу ло неп рос то: по обид -
ва бо ки від до ро ги на від ста ні 400 м усе бу ло ви ру ба но
й ви кор чу ва но, щоб до за ліз ни ці не мож на бу ло пі дій -
ти не по міт но. Пер ший мій "про дук то вий" по хід за -
пам'ятав ся тим, що те ли ця, яку я вів, не хо ті ла ви хо -
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ди ти на на сип, і пар ти зан, по ба чив ши, що я не справ -
люсь, по чав те ли ці ла ма ти хвіст. Їй за бо лі ло, і во на
ви нес ла ме не на на сип та ще дов го тяг ла за со бою, аж
по ки їй об рид ло (а на ли гач я прив'язав до ру ки)... 

Ко ли нім ців ос та точ но ви би ли з Жи то ми ра, ми от ри -
ма ли на каз не да ти їм від сту пи ти. По рів ня но лег ко пар -
ти за на ми був звіль не ний Олевськ, а да лі тре ба бу ло зат -
ри ма ти нім ців, які від сту па ли з Жи то ми ра. На ко па ли
око пів, пос та ви ли про ти тан ко ві руш ни ці. Йшли тан ки.
Ми "пук ну ли" з ПТР, а во ни як гах ну ли, то гна ли нас
кі ло мет рів 60 до Лу гин. Лі со ві шля хи бу ли за мі но ва ні,
де ре ва зрі за ні, за ва ле ні... Біг ли... Упас ти б... "Вста -
вай!" — щоб у по лон не пот ра пи ти. Не дій шли до Лу -
гин. Удос ві та зай шли в ха ту, а там впри тул ле жать та кі
ж, як ми. І ку ле мет нап рав ле ний на две рі. Від вів ствол
у сон но го. По па да ли...

А да лі: хто хо че в за го ні за ли ши тись, хто в ар мію.
У квіт ні 1944 р. я вже був в ар мії. Нім ці силь но бом -
бар ду ва ли Ко рос тень. Ра зом зі зви чай ни ми, на ки да -
ли бомб з зат рим кою ви бу ху від го ди ни до де кіль кох
діб. Ми йшли до Ко рос тен сько го вок за лу від ко пу ва ти
за си па не бом бос хо ви ще, і у цей час у кю ве ті бі ля шо -
се ви бух ну ла бом ба. Я діс тав трав му ву ха, чир кну ло
по по ти ли ці. То ді я по чув від лі ка ря ви раз: "Ты, па -
рень, в ру баш ке ро дил ся". Я цьо го не зро зу мів. На лі -
вій ру ці по би ло паль ці (ви бух ну ло лі во руч). Са нінс -
трук тор пе рев'язав (всі три паль ці ра зом) і ска зав:
"До свадь бы за жи вёт!" А во но не за жи ло. Че рез де -
кіль ка днів я пі шов у сан час ти ну яко гось ка ва ле рій -
сько го під роз ді лу. Лі кар, оче вид но ве те ри нар, ко жен
па лець ок ре мо об ро бив, нас пі ву ю чи: "Ты ждешь, Ли -
за ве та..." Десь че рез тиж день з'явив ся неп ри єм ний
за пах. Я знов пі шов у сан час ти ну, але вже не до ка ва -
ле рис та. Жїн ка= ка пі тан мед служ би гля ну ла на паль -
ці й ска за ла: "Ам пу ти ро вать". Я ка жу: "Як — ам пу -
ти ро вать? А як же я бу ду гра ти?" Я грав на струн них
інс тру мен тах. 

— А ты что, зна ешь, что зна чит ам пу ти ро вать?
(Мої 7 кла сів бу ли там, як ас пі ран ту ра, бо зус трі ча ли -
ся сол да ти й зов сім не пись мен ні). 

— Так, знаю.
— Тог да — ле чить. 
Та ким чи ном за ли ши ли ся паль ці і на лі вій ру ці.
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З Ко рос те ня нап ра ви ли ме не до Ка зан сько го пі хот -
но го учи ли ща. Вліт ку І944 р. на шу ро ту від пра ви ли
за Ка му ко си ти сі но (гар ма ти на кін ній тя зі, пот ріб не
сі но). Па ро мом пе реп ра ви ли на ін ший бік. Тра ва ви -
ще го ло ви. А в цей час увесь осо бо вий склад ки ну ли
до При бал ти ки. До ки при був до нас зв'яз кі вець, до ки
ми пе реп рав ля ли ся на па ро мі че рез Ка му і дій шли до
учи ли ща, там уже ні ко го не бу ло. В учи ли щі по рож -
ньо. Та та ри й во ди нам не да ва ли, кух лі ви ки да ли.
Ко ман дир ка же: "Что, сын ки, де лать с ва ми?.." І від -
пра вив нас на пе ре силь ний пункт, до стан ції Ін за
Улья нів ської об лас ті. Тре тя нор ма: 42,5 г жи ру,
12,5 г цук ру, 40 г кру пи — го ло ду ха, ті ка ли на
фронт. При хо ди ли "по куп ці", про по ну ва ли різ ні час -
ти ни. "Же ла ю щие в тан ко вый де сант" — ту ди йшли
трак то рис ти. Ко ли зап ро по ну ва ли па ра шут ний де -
сант, я, не ма ю чи уяв лен ня, що це та ке, вий шов з
строю — зріст метр з кеп кою (167 см), шия — як у би -
ка хвіст, по ти ли ця, як і фі зі о но мія, по рос ла мо хом.
Ко мі сія у зем лян ці (в од ні две рі за хо диш, а ви хід — з
ін шо го бо ку). Зай шов, роз дяг нув ся. Йдеш ко ри до ром
го лий, го ло ва вверх, ка бі нет шу ка єш. Нас ту пив на
люк, він від крив ся, ти — бух, упав нав ка рач ки в яму.
А вни зу ка бі нет, за сто лом ді док, прик лав ву хо до сер -
ця. Да лі кріс ло, стар ши на крут нув: "Йди до лей те -
нан та". На ди во, ко мі сію прой шов.

Одіб ра ли тре ти ну, що прой шли ко мі сію. Від пра ви -
ли у Тей ко во Іва нів ської об лас ті. Та бо ри де сан тни ків,
зем лян ки по рож ні. Ко ли фор су ва ли Дніп ро, по ді ли -
ли бри га ду: час ти ну в Дніп ро, час ти ну до нім ців. А де
на ші, то прий ня ли за вла сів ців... Зі ст. Тей ко во ве -
дуть нас, са ла жат, а на уз біч чі — сол да ти= кра се ні. До
вій ни в ар мію не бра ли "пор че ных", на віть зу ба в ко -
го не бу ло — не бра ли, а де сан тна бри га да — від бір ні,
від го до ва ні... Си дять оті кра се ні на кю ве ті, ре го чуть,
аж но ги пі дій ма ють: "Де сан тник по шел!" А ми ма лі й
ху ді — на змі ну тим, хто з вій ни не по вер нув ся...

Зем лян ка, хвоя, сі но, ши нель. Спа ти. Під йом на
обід. Ти хо о ке ан ський осе ле дець, "до амб ра зу ри" —
пов ний ка за нок, плюс ка ша. "Ко му до бав ки?" Спа ти.
Днів три= чо ти ри їли від пу за, спа ли... За чий ра ху -
нок? Тих, що за ги ну ли?

По тім по ча ли ки да ти ся хлі бом — на ї ли ся! Ото ді
взя ли у шо ри... Пер ший день — 10=15 км без ні чо го,
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лі сом. По тім — біль ше: 15=20 кі ло мет рів. Осе лед ці
заб ра ли. Хлі бом ми вже не ки да ли ся. Так дій шло до
45 км, ре чо ві міш ки — 32 кг. Дех то не вит ри му вав. 

Ук ла да ли па ра шут ПД=6 (па ра шут де сан тни ка,
шос та мо дель). Ук ла да ли уд вох: чий па ра шут — ук -
ла дає, ку пол 72 м2, 24 стро пи. Пер ші 2 кли ни шов ко -
ві, тре ба три ма ти (вни зу шовк, да лі пер каль). Стро пи
зв'язу ва ли, я — ре ме нем, щоб не за бу ти розв'яза ти.
"На старт!" — у ко шик ае рос та та. Ко шик з ло зи, шес -
те ро в од но му. Ла воч ки з двох бо ків. Я — дру гий чи
тре тій. Під ні ма ють на 600 м: ой, страш но! Дов го ле ті -
ти му, по ки ро зіб'юсь! Ку пол роз кри ва єть ся. Ле тиш за
віт ром. Вни зу роз вер нув, тро хи нев да ло. Упав, роз -
бив но са. 

Три ра зи стри бав з ае рос та та, а по тім стриб ки з
аме ри кан сько го "Дуг ла са", зі збро єю і без, на по ле й
на ліс, вліт ку і взим ку. У "Дуг ла сі" 24 чо ло ві ки. Две -
рі від чи не ні. Стри ба ють "на пле чах один од но го". У
по віт рі роз но сить, а на зем лі тре ба зіб ра ти ся ра зом. Я
— на вод чик 82=мі лі мет ро во го мі но ме та. Спо чат ку ви -
ки да ли ван таж ний мі шок з мі но ме том на па ра шу ті,
за галь на ва га близь ко 80 кг. А на зем лі тре ба йо го
знай ти. 

Зи ма, мо ро зи гра ду сів 30. Хо ди ли до лі су, прив ча -
ли ся ви жи ва ти. Ба гат тя роз па лю ва ли вно чі. Яма у
сні гу, кла ли лап ник, хвою і "роз ра ху нок" 10 чо ло вік
спа ли од ну го ди ну, дов ше не мож на. Вар то ві бу ди ли,
щоб не за мерз. Зда єть ся, що теп ло, а по чи на єш во ру -
ши ти ся, від чу ва єш, як цир ку лює хо лод на кров. Лі сом
хо ди ли у че ре ви ках з об мот ка ми, а спа ли у ва лян ках. 

Бра ли Ке ніг сберг — з зем лі фор те цю не мог ли взя -
ти, то му ви рі ши ли ви са ди ти де сант. Діб зо три не роз -
дя га ли ся — че ка ли сиг на лу. Стри ба ти го ту ва ли ся всі:
ку ха рі, са ні та ри, гос по дар ська час ти на та ін ші. 

Ко ли ми йшли на ае род ром, усі зна ли, що стри ба ти -
муть без за пас них па ра шу тів. У той час ми ко рис ту ва ли -
ся па ра шу та ми ПД=6, круг ли ми, з по люс ним от во ром,
до сить ве ред ли ви ми під час ук ла дан ня. (Час ті "пе рех -
лёс ты": лі вий строп пот ра пить пра во руч або нав па ки. До
ре чі, ук ла дан ня взим ку про ва ди ла ся над во рі, щоб не
змер зся ку пол, а в ру ка ви цях доб ре не вкла деш. І ли ше
піз ні ше от ри ма ли ПД=41 — па ра шут де сан тни ка, 41=ша
мо дель, квад рат ні ку по ли, на дій ні ші).
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Прий шли на ае род ром. При ї хав стар ши на на во зі,
при віз спирт, чер пав кух лем з бі до на й по да вав кож -
но му. А нап ру жен ня бу ло та ке, що не п'яні ли. Бі ля
лі та ків сто я ли мов чки.

І рап том Луж ков, ко ман дир 24=ї ок ре мої па ра шут -
но= де сан тної бри га ди, ра діс но спо віс тив: "Брат цы, от -
бой бо е вой тре во ги!" Ра дос ті меж не ма — від бій! 

За го во ри ли= за го мо ні ли всі од ра зу. А пай ки аме ри -
кан ські од но ден ні, в яких бу ло все: від шо ко ла ду до
сір ни ків, ли мон но го по рош ку, си га рет; ви да ли на 5
діб. Хто не з'їв ра ні ше, то тут їх при го лу бив. Це бу ло
го ди ні о 5=ій ран ку. По вер та є мо ся у свої зем лян ки.
Піз ні ше че ка є мо, щоб стар ши на вів нас на обід. А він:
"Здай те пай ки, це ж на 5 днів ви їх одер жа ли, не до -
тор кан ний за пас: НЗ". І ли ше на дру гу до бу зми лос -
ти ви ли ся і по ве ли на кух ню. 

Да лі нор маль ні за нят тя: мар ші з вик лад кою 32 кг
на ван та жен ня 45 кі ло мет рів що ден но. Це все у Тей -
ко во Іва нів ської об лас ті. 

На по чат ку 1944 ро ку у бри га ду на дій шло по пов -
нен ня за мість тих, хто не вит ри мав на ван та жень. По -
пов нен ня спе ци фіч не, пе ре важ но "зе ки" — кри мі -
наль ні зло чин ці, ві ком не на ба га то стар ші за нас. Та -
ке по пов нен ня ста но ви ло 10=12% від усьо го скла ду і
внес ло спе ци фіч ний дух у бри га ду. 

На ша бри га да бу ла у ре зер ві Став ки Вер хов но го
Го лов но ко ман ду ван ня. Вже нап ри кін ці бе рез ня ста -
ло зро зу мі ло, що пот ре би в та ко му ре зер ві не має, і
бри га ду роз фор му ва ли. Зро би ли мар ше ві ро ти по 100
чо ло вік, ко ман ди ри рот — чу жі сер жан ти. На 100 чо -
ло вік — 1 пуль ма нів сьний ва гон, і без зброї від пра ви -
ли на по пов нен ня 9=ої Ар мії, яка май же вся бу ла
сфор мо ва на з де сан тни ків. На фронт їха ли з ве ли ким
га мом. Тон за да ва ли "зе ки". На зу пин ках на чаль ник
еше ло ну — під пол ков ник — піс то лет у ко бу ру не хо -
вав. У ба та реї я цих хлоп ців не ба чив. Їх од ра зу ку -
дись ви ді ли ли.

З 9=ою Ар мі єю ме ні до ве ло ся пе ре бу ва ти на те ри то -
рії Угор щи ни, Че хос ло вач чи ни та Авс трії у скла ді 567
Гвар дій сько го мі но мет но го пол ку 54=ої Гвар дій ської
ди ві зій ної бри га ди (на вод чик 120 мм мі но ме та). На те -
ри то рії Че хос ло вач чи ни ми й зус трі ли пе ре мо гу. 
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Брав участь у дип ло ма тич но му мар ші Єв ро пою.
По бу вав і у Від ні. Мі но ме ти во зи ли при чеп ле ни ми до
"Шев ро ле". По ка за ли, що ми щось зна чи мо, і з Ра -
дян ським Со ю зом тре ба жи ти друж но. 

I по вер ну ли ся зно ву до Угор щи ни, де й зу пи ни ли -
ся у міс теч ку Ге де льє під Бу да пеш том як оку па цій ні
вій ська. 

Бу ло й та ке: вже че реш ні дос тиг ли, а ми — у ва -
лян ках, бо ти ли не всти га ли за на ми. Але ми мо ло ді,
ве се лі й щас ли ві.

Во се ни 1945 ро ку нас змі ни ла 7=а Ар мія, а нас від -
пра ви ли до Кос тро ми. Там усі прой шли ме дич ну ко -
мі сію, і ме не виз на ли "год ным к нес тро е вой" (нас лі -
док кон ту зії у Ко рос те ні). Да лі ме не нап ра ви ли на ар -
ти ле рій ську ба зу на ст. Ки ги чів ка Хар ків ської обл.
ору дій ним майс тром, а по тім на ар ти ле рій ський
склад в м. Ки є ві, де вже за мир но го ча су здря пу ва ли
ор лів з ні мець ких гар мат, гар нень ко ре мон ту ва ли їх і
від прав ля ли у Ки тай. Так я у 1950 ро ці за вер шив
свою ар мій ську служ бу, яка роз тяг ну ла ся на 6 ро ків.

У то му ж 1950 ро ці я всту пив до Ки їв сько го ге о ло -
го роз ві ду валь но го тех ні ку му. Там од ру жив ся, там
на ро див ся стар ший син Сер гій. Зго дом за кін чи ли
тех ні кум йо го дру жи на На та ша, наш мо лод ший син
Ва ле рій, на ші ону ки Олек сій, Іра та Анд рій. Тоб то
Аль ма Ма тер для усі єї ро ди ни, і не по со ро мив ніх то,
бо пе ре хо ди ли до КДУ хто од ра зу, хто піз ні ше, але
ди нас тію, за пок ли ком, під три ма ли май же всі.

Спогади мої, рБ.М.
И цве ты, и шме ли, и тра ва, и ко ло сья,
И ла зурь, и по лу ден ный зной…
Час при дет. И Гос подь сы на блуд но го спро сит:
— Был ли счас тлив ты в жиз ни зем ной?— 
И за бу ду я всё. Вспом ню толь ко вот эти
По ле вые пу ти меж ко ло сьев и трав…
И от бла гос тных слёз не ус пею от ве тить,
К Ми ло сер дным Ко ле нам при пав…

Иван Бу нин
Все моє жит тя — щас ли ве спіл ку ван ня з людь ми:

ро ди на, дру зі, спів ро біт ни ки… Во ни змі ню ва лись,
але всі впли ва ли на фор му ван ня мо го сві тог ля ду.

208



Я, р.Б.М — най мен ша ди ти на в сім'ї — зрос ла у
лю бо ві й ра дос ті. Спо кій і теп ло та зус трі чей з при ро -
дою суп ро вод жу ва ли ме не все жит тя. Ма буть, то Гос -
подь з ти хим по ди хом віт ру по да вав Свою бла го дать.

Та то, Ша по вал Іван Се ме но вич (скрізь був Ша по -
ва лов) на ро див ся 1 лис то па да 1887 р. у с. Хлис ту нів -
ка Го ро ди щен сько го р=ну Ки їв ської об лас ті. Йо го
бать ко по мер, ко ли та то ві бу ло 9 ро ків (сес трич ці Їв зі
— 4 роч ки). Йо го взяв у Кри вий Ріг ро дич. Там він
виріс, за кін чив Гір ни че учи ли ще, по тім дво річ ні ін -
же нер ні кур си. Пра цю вав спо чат ку мар кшей де ром,
гір ни чим майс тром. Ні ко ли про ди тинс тво та то не
роз по ві дав, тим біль ше, не пла кав ся. Од ру жив ся у
1920 ро ці. Брат Пет ро на ро див ся 25 груд ня 1922 р.,
сес тра Єля (Оле на)— 8 чер вня 1925 р., стар ша сес -
трич ка На дя по мер ла ма лень кою. Я на ро ди лась у
Дон ба сі (шах та Да ви дів ка) у ро ди ні вже зав. шах тою.

1929 ро ку ми ви ї ха ли на Урал, взяв ши з со бою та то -
ву ма му Ка те ри ну. Там во на ду же ту жи ла за Ук ра ї ною,
піш ки до неї йшла. По вер та ли її з лі су. Там, на Ура лі, у
ра йо ні Ниж ньо го Та гі лу її й по хо ва ли. Та то пра цю вав
за ві ду ва чем шах тою, по тім ке ру ю чим трес том. 

У пам'яті Єгор шин ські Ко паль ні. Ліс нав ко ло, а
ме ні ту ди дос ту пу не ма, бо ко ма рів — хма ри.

Ще — у пог ре бі куп ка кар топ ле нят, роз мі ром з
виш ню. Ма ма зва ри ла в луш пин ні, "мун дір ка ми" —
чис ти ти не ма чо го, ли ше ви дав лю ва ти — ра дість! Ма -
буть, то му я й за ли ши ла ся та кою кар топ ле люб ною.

Баш ки ри на вер блю дах при во зи ли мо ро же не мо -
ло ко у лан ту хах.

Бі ля ґан ку — ве ли ка діж ка з мо ро же ни ми брус ни -
ця ми.

Гар ний бу ди нок, ве ли кі кім на ти, ве ли чез ний фі кус.
Та та бі га ли зус трі ча ти нав ви пе ред ки.
У су сід ньо му бу дин ку жив з ма тір'ю Сер гій — ма -

буть, ком со моль ський ке рів ник ра йон но го мас шта бу
за во дій і наш улюб ле ний до рос лий ве се лий друг. І
рап том піз но вве че рі при біг ли: "Сер гій зас тре лив ся".
Нас не по ба чи ли, то му не прог на ли. Си дів на ди ва ні,
го ло ва від ки ну та. Мис лив ська руш ни ця впа ла. Не ду -
же й скри вав ле ний. Мер твий. Це бу ла для ме не вра -
жа ю ча смерть. Ма буть, це був по ча ток 1934 ро ку. Ні -
ко ли не роз пи ту ва ла бать ків — усе ста ло зро зу мі лим
за 60 ро ків. То му пов'язую: вліт ку 1934 ро ку ми пос -

209



пі хом ви їз ди мо з Ура лу. Ку ди? У Дон бас, а лі то про -
ве ли в се лах Во ро нів ка й Хлис ту нів ка.

Да лі: я — вже шко ляр ка і пам'ятаю, що у різ них
шко лах нав ча ла ся по 1=2 мі ся ці, бо увесь час пе ре їз -
ди ли (про чи та ла піс ля І990 р.: ма со ві ареш ти, але
"як що ко гось зра зу не взя ли, то по тім і не шу ка ли").

Ме ні ро ків 11. Пе ред сном чи та ла "Даф ніс і Хлоя".
За ли ши ла бі ля се бе. Вран ці у роз гор ну тій книж ці за -
пис ка: "То бі ра но чи та ти та кі книж ки". Це та то.
Отак.

Ма ма — Шев чен ко Па рас ка Омель ків на. На ро ди -
ла ся 1896 ро ку у се лі Во ро нів ка Віль шан сько го р=ну
Чер кась кої об лас ті. Бу ла най мен шою, єди ною до неч -
кою. Лас ка ва, кра си ва, ро зум на, за дум ли ва, "са ма в
со бі". Врів но ва же на нас тіль ки, що я за все жит тя її
під ви ще но го го ло су не чу ла. Смі ху — теж. Ли ше
посміш ка, швид ше в очах. Ма ма бу ла скрізь і для всіх
врод же ною ми рот вор ни цею. Взі рець скром нос ті й
гід нос ті, без звер хнос ті та па ніб ратс тва. Ні я ких
емоцій зов ні.

У се лі за кін чи ла цер ков но= при ход ську шко лу. 
За між вий шла за офі це ра цар ської ар мії Ан то на

Шев чен ка. Але в еміг ра цію з ним не по ї ха ла. За ли -
ши лась у се лі. Ма ла прек рас ний го лос і слух, спі ва -
ла у ди тинс тві у цер ков но му хо рі. Я ли ше кіль ка ра -
зів чу ла її спів, і то за жур ли вий. Спі ва ла, ко ли я її
про си ла: "Сто їть го ра ви со кая, по під го рою гай...",
"На ко за ка нев зго донь ка, ко зак за жу рив ся". А я
тоді бу ла ду же спі ву чою, не за мов ка ла. Ма ма бу ло
пос міх неть ся — "та це ж не та то наль ність", або "та
це ж по пе рек". Нас — двоє дів чат, і жод на не ус пад -
ку ва ла ма ми ної вро ди. Ка за ла ма ма, що я у три
рочки бу ла та кою гар не сень кою, що лю ди на зи ва ли
без при дан ни цею. На то му вро да, на щас тя, й за кін -
чи лась, а без при дан ни цею й за між ви хо ди ла. Бо це
ж піс ля вій ни ста ло ся, ко ли всі за ли ши ли ся го ли ми
й бо си ми.

Стар ші ма ми ні бра ти Се мен, Єв лам пій і Сте пан.
Се мен — доб рот ний гос по дар, за що й по мер з го ло -

ду у 1933 ро ці. Дру жи на — Їв га (Єв ге нія). Ді ти: Пет -
ро за ги нув на вій ні в І944 р., доч ки Улян ка і Та ня.
Улян ка (Оля) — мед сес тра, у ди тинс тві бу гай під няв
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її на ро ги. Ко ли оду жа ла, зро зу мі ла, що му сить ста ти
лі ка рем. Та ня — аг ро ном. Має доч ку Зем фі ру.

Як на до лу жи ти втра че не? У 1974 ро ці, піс ля смер -
ті мо го та та, Та ня з Зем фі рою при ї ха ли до Ки є ва.
Зем фі рі тре ба бу ло ку пи ти паль то. У Дар ни ці ні чо го
не знай шли. Я зап ро по ну ва ла по ї ха ти у ГУМ. Вий -
шли бі ля Во ло ди мир сько го со бо ру, а там — ду же ба -
га то лю дей. Ви я ви ло ся — пе ред день свя та св. рап. кн.
Во ло ди ми ра (27 лип ня). Ми за бу ли про ГУМ. Про тис -
ну лись у со бор. Ба чи ли каж дін ня. Впер ше я по ба чи ла
зблизь ка мит ро по ли та — врод ли ве, муд ре об лич чя
не мо ло дої лю ди ни, а на го ло ві — мит ра з ме даль йо на -
ми Ісу са Хрис та і Прес вя тої Бо го ро ди ці. Так близь ко
про хо ди ли у со бо рі. Ми тис ну ли ся= тис ну ли ся все
ближ че. Ба га то єпис ко пів у зо ло то му вбран ні ро зій -
шли ся со бо ром для мас ло по ма зан ня. До мит ро по ли та
під хо ди ли на со лії (тер мі ни те пер знаю) гар но вбра ні
жін ки у ка пе люш ках. Він "ми ру вав", а во ни ці лу ва -
ли йо му ру ку. Нас тис ну ли в бік вів та ря. Я за пи тую у
Та ні: "Хо чеш ру ку по ці лу ва ти?" Во на й від по віс ти не
встиг ла. Спе ре ду по вер нув ся чо ло вік до ме не і впри -
тул за пи тав: "А ви хо че те по ці лу ва ти ру ку?" А я, зі
звер хніс тю й го ло сом з ме та ле вим при тис ком, від по -
ві ла: "Ні". Я й не ду ма ла то ді про те, що я ж і нех ре -
ще на. Але з Та нею ми з то го ча су не ба чи ли ся, хо ча й
лис ту ва ли ся.

Єв лам пій — ви со ко ос ві че ний, ін те лі ген тний. Аг -
ро ном за фа хом. Жив у Рос тов ській об лас ті. Моя ма -
ма йо го ду же лю би ла, він для неї був взір цем. Дру жи -
на — Ха ри ти на, донь ка — На та ля. Ще брат — Ва ся
(чи Же ня) жив у нас якийсь час на Цен траль ній шах -
ті в Дон ба сі — кра си вий, ве се лий, спі ву чий.

Ро ди на Сте па на. Сте пан по мер з го ло ду 1933 ро -
ку. Дру жи на Ган на — хо ро ша, ла гід на, доб ра. Ро -
ди на під час вій ни ду же бі ду ва ла. Ді ти Оля і Ва ся.
Оля за кін чи ла пе ду чи ли ще, нап ра ви ли до За кар -
пат тя вчи тель кою. І її, під вік ном ха ти, де квар ти -
ру ва ла, ва гіт ну, про ши ли з ку ле ме та. Там і по хо ва -
ли. Чо ло ві ка її я не зна ла. Ва ся — стар ший від ме -
не, од ру же ний.

Ма ма моя по мер ла 26 бе рез ня 1966 ро ку. Ми одер -
жа ли у Пір ні (у Ні меч чи ні) лис та від ба бу сі Яри ни
Си до рів ни, що ма ма зах во рі ла то го дня, ко ли ме не
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від пра ви ли до дрез ден сько го вій сько во го шпи та лю. Я
про си ла: "Ма мо, по че кай". Про ле жа ла там два мі ся -
ці, й увесь цей час жод но го лис та з до му не бу ло. То я
вже вся ке пе ре ду ма ла. А по тім рік пла ка ла, на віть не
то му, що ма ма по мер ла. Це на чеб то сприй ня ла як
при род не, а ні ко ли не ду ма ла, що не змо жу про вес ти
її, від да ти ос тан ню ша ну. На че пу по ви ною ли ша ла ся
прив'яза на до неї.

Мій брат Пе тя на 5 ро ків стар ший від ме не. Від мін -
ник, ма буть, з пер шо го кла су. Вчив ся лег ко. Тип вче -
но го, вдум ли вий, зо се ред же ний. Всі за ним тяг ну ли -
ся, а він то взим ку ко гось до до му з шко ли від во дить,
то ко мусь до по ма гає, то фо тос пра вою зай ма єть ся, то
ра діо на ла год жує. Усе з ти хим ме ло дій ним під свис -
том.

У 1939 ро ці за кін чив 10=й клас. Ра зом у кла сі їх
бу ло де ся те ро. Най ближ чі дру зі: Пет ро Гри ба нов за -
ги нув на фрон ті; Ко ля Гра єв до ріс до яко гось ве ли ко -
го на чаль ни ка по вій ні.

Брат 1940 ро ку всту пив до Хар ків сько го інс ти ту ту
ін же не рів за ліз нич но го тран спор ту. Піс ля 1=го кур су
за ї хав до до му. Їх ній інс ти тут ева ку ю ва ли до Таш кен -
та. Кли кав нас з Єлею з со бою. І за ли ша ти ся страш но,
але ж тут хоч бать ки, а їха ти ку ди, як і з ким?

Гру день 1943 ро ку. Се ло Ду бо ве Пет ров сько го р=ну
Кі ро вог рад ської об лас ті — так по ві дом ле но у по хо -
рон ці. "За ги нув смер тю хо роб рих мо лод ший лей те -
нант Ша по ва лов Пет ро Іва но вич".

Цей вірш, ме ні зда єть ся, про ньо го, бо він був хре -
ще ним.

Пос лу шай, Бог! 
Еще ни ра зу в жиз ни с То бою я не гo во рил,
Но се год ня мне хо чет ся при ветс тво вать Те бя!
Ты зна ешь, с дет ских лет всег да мне го во ри ли, 
Что нет Те бя. Но я, ду рак, по ве рил...
Тво их я ни ког да не со зер цал тво ре ний, 
И вот се год ня но чью я смот рел из кра те ра, 
Что вы би ла гра на та, на не бо звез дное, 
Что бы ло на до мной...
Я по нял вдруг, лю бу я ся мер ца ньем,
Ка ким жес то ким мо жет быть об ман!!! 
Не знаю, Бо же, дашь ли Ты мне ру ку? 
Но я Те бе ска жу, и Ты ме ня пой мешь.
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Не стран но ль, что сре ди ужас ней ше го ада, 
Мне вдруг отк рыл ся свет — и я уз рел ТЕ БЯ! 
А кро ме это го мне не че го ска зать. 
Вот толь ко тем я рад, что я уз нал ТЕ БЯ...
На пол ночь мы наз на че ны в ата ку... 
Но мне не с траш но, Ты на нас гля дишь... 
Сиг нал!!! Ну, что ж, я дол жен отп рав лять ся, 
Мне бы ло хо ро шо с То бою!
Ещё хо чу ска зать, и как Ты зна ешь, 
Что бит ва бу дет злая, 
И, мо жет, но чью же 
К Те бе я пос ту чусь...
И хоть я до сих пор и не был Тво им дру гом, 
Поз во лишь ли Ты мне вой ти, ког да при ду? 
Но, ка жет ся, я пла чу. Бо же мой! 
Ты ви дишь, что со мной слу чи лось?
Что ны не я проз рел!!! 
Про щай, мой Бог! Иду!!! 
Но вряд ли уж вер нусь. Как страш но!
Но те перь я смер ти не бо юсь...
(Цього вірша бу ло знай де но у сум ці бій ца Олек сан -

дра За це пи, який загигнув у бою).

Одер жа ли лис та від од но пол ча ни на= од но кур сни -
ка. У Таш кен ті во ни про си ли ся доб ро воль ця ми на
фронт. Їх нап ра ви ли до шко ли мо лод ших офі це рів,
то му й за ги нув мо лод шим лей те нан том.

Ли ше 1960 ро ку я змог ла по ї ха ти ту ди. Ве ли чез -
ний обе ліск і пам'ят ник за гиб лим — опус тив ся на ко -
лі но офі цер. Роз по ві ли, що є спи сок з по над 400 чо ло -
вік, які тут за ги ну ли: сто я ли скир ти со ло ми, під їх
прик рит тям бу ли на ші сол да ти. А нім ці тра су ю чи ми
ку ля ми під па ли ли ті скир ти. Че рез це й ста ла ся ма со -
ва за ги бель. 

Се ло пе ре хо ди ло 7 ра зів від на ших до нім ців.
Їз ди ла ту ди дві чі Та ня Бу гор ська, Єли на доч ка.

Піс ля її від ві дин у спи сок на обе ліс ко ві внес ли й пріз -
ви ще Пет ра, до пи сав ши:

"Здесь по хо ро не ны во и ны Со вет ской Ар мии
Лей те нант Са ве льев С.А. (22.12.1922=07.12.1943)
Гв. ка пи тан Ка лу та ев В.С..
Гв. ря до вой Ка тус та И.Н.
Гв. мл. лей те нант Ша по вал П.И. (25.12.1922=

07.12.1943".
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Не змог ла я там ще по бу ва ти. Єди не, що мо жу і
роб лю, це і вдо ма щод ня по ми наю, і у цер кві — пос -
тій но на всіх лі тур гі ях. Прос ти ме не, Пе тю. За раз ро -
зу мію, що Гос подь заб рав йо го так ра но як най кра що -
го з нас. Єди ний з нас трьох хре ще ний, тоб то з Ан ге -
лом= О хо рон цем зма леч ку.

1934 рік. По вер ну лись у Дон бас з Ура лу. Спо чат ку
жи ли на Ка ти ку (за раз міс то Шах тарськ) у тіт ки Оля -
ни, тро ю рід ної сес три й ма ми, і та та. Во на їх і поз на -
йо ми ла. Там нас бу ло ба га то — справ жня "ру ка вич -
ка". Тіт ка Па ша, ма лень ка, ху день ка чер ни ця з мо -
нас ти ря в Амв ро сі їв ці, який ро зіг на ли. "Про шу про -
ще ния, сес тра", — від по ві да ла на всі за у ва жен ня.
Ма буть, во на ме не, нех ре ще ну, і ви мо ли ла в Бо га.

Тіт ка Уля на (Оля на) Са зон тів на Шев чен ко — єди -
на ко му ніс тка в на шо му ро ду, ще й з ци гар кою. Чо ло -
вік Ми ки та за ги нув у шах ті. Доч ка Лю ба,
1924=1925 р.н., струн ка, врод ли ва. З нею ми хо ди ли
до тіт ки Оля ни на ро бо ту. Во на бу ла за ві ду вач кою
клу бу ІТР (ін же нер но= тех ніч них ро біт ни ків). Та ко го
пан сько го при мі щен ня я ра ні ше не ба чи ла, та ще й з
прек рас ною біб лі о те кою, де все у ки ли мах. Там бу ло
над зви чай не ви дан ня, ма буть юві лей не — "Ви тязь в
тиг ро вой шку ре". Кра са ілюс тра цій та офор млен ня
ме не ди ву ва ли.

1934 рік, 1 груд ня. Дру гий клас. У Ле нін гра ді зас -
тре ли ли Кі ро ва. Всі ді ти при ниш кли. У шко лі — тра -
ур. "Во ро жа ді яль ність". А для ме не Кі ров за ли шив -
ся рід ним на все жит тя. 

Ма буть, 1936=1937 рік. Чор ні "во рон ки" вно чі,
зни ка ли лю ди. Ми, уч ні, тіль ки чут ка ми жи ли. З до -
во єн ної пре си пам'ятаю га зе ти — роз мір "Прав ди".
Дру ку ва ли ці лі сто рін ки змі ни П.І.Пб. Нап рик лад:
Філь кен штейн Мой сей Аб ра мо вич, а став За ха ров
Іван Гри го ро вич. І це не сот ні, а, ма буть, ти ся чі.

Да лі — мир не, со няч не, без тур бот не жит тя. Кві ти.
По руч місь кий парк, до яко го при ту ли ла ся на ша дво -
по вер хо ва шко ла. З 4=го кла су — іс пи ти, і ко жен —
ра дість. У пам'яті — ли ше со няч ні дні, пер ше ра діо і
пер ший фо то а па рат ФЭД у ро ди ні.

Не бай ду жість ви хо ва на, ма буть, з ди тинс тва, бо
вже з 4=го кла су я бу ла ста рос тою гру пи. Екс це си бу -
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ли й то ді. На дов го за пам'ята ли ся ви пус кні збо ри на -
шо го 7=го кла су. Чер вень 1941 ро ку. Ду же хо ро ша і
улюб ле на на ша клас на ке рів ни ця Ма рія Іва нів на,
вчи тель ка ро сій ської лі те ра ту ри, піс ля вступ но го
сло ва по ча ла вру ча ти атес та ти. Я сид жу як на гол ках,
бо ме не, ста рос ту кла су, не зга ду ють... Ме ні вру чи ли
атес тат нап ри кін ці, ра зом з най слаб ши ми уч ня ми.
Все "від мін но", а по ве дін ка — "по се ред ньо". Со ром -
но. Од ній за всіх, як ста рос ті, бо бу ла при чи на: тра -
пив ся ви па док, ко ли зір ва ли за нят тя усій шко лі, а на
пед на ра ді жо ден з кла су так і не наз вав ви ну ват ців.
По руч си ді ла ма ма. Їй бу ло, ма буть, ще со ром ні ше за
ме не, але но та цій і вдо ма не бу ло. Кон ста та ція фак ту.
"Вис нов ки ро би са ма". Мо же, то ді й по ча ла від чу ва ти
свою від по ві даль ність.

Сес трич ка Оле на всьо го на пів то ра ро ки стар ша за
ме не, але ж во на став на дів чи на, за якою упа да ють всі
мої дру зі — хлоп ча ки= під літ ки. Под руж ка Же ня Сні -
гу ро ва (май бут ній ди рек тор шко ли; по мер ла ра но —
до 30=ти ро ків, за ли ши ло ся двоє дів ча ток), та ка ж
ши бай= го ло ва, як і я.

На пе ре дод ні вій ни, пам'ятаю, бать ки об го во рю ва -
ли стат тю з жур на лу про пе ред ба чен ня= про роц тво
яко гось Ген рі, де йшло ся про п'ять ета пів вій ни:

1) блис ка вич ний нас туп Ні меч чи ни, 
2) за тяж ні бої в Ро сії, 
3) під піл ля і пар ти зан ські за го ни, 
4) нім ці дій дуть до Ура лу (чи до Вол ги), 
5) пе ре мож ний роз гром; вій на за кін чить ся в Бер лі ні.
А в 1990 чи 1991 ро ці жур нал "Друж ба" № 3 дав

стат тю про Ген рі й про оці про роц тва. Ви я ви ло ся, що
Ген рі — наш роз від ник у ні мець ко му чи анг лій сько -
му ген шта бі.

22 ию ня ров но в 4 ча са Ки ев бом би ли, 
Нам объя ви ли, что на ча ла ся вой на.

- Вій на застигла нас у Дон ба сі, на Ка ти ку.
- Я са ме за кін чи ла 7 кла сів. 8=й клас — впер ше

плат не нав чан ня. Зда єть ся, ще встиг ла спла ти ти.
- Гна ли ско ти ну на схід. Чо мусь роз да ва ли ко рів.

Ма ма взя ла. Я впер ше ба чи ла зблизь ка ко ров'ячі очі.
А по тім цю ко ро ву заб ра ли нім ці.

- Пог ра бу ва ли біб лі о те ку, на шу улюб ле ну. Ми з
Же ньою Сні гу ро вою піш ли "під за на віс", у при мі -
щен ні по рож ньо. Пог ра бу ван ня вра зи ло. Ван да лів не
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ба чи ли, не бу ло ні ко го. 75 то мів — фо лі ан тів Л.М.
Тол сто го сто я ли не зай ма ні. На чис тій під ло зі роз ки -
да ні за лиш ки. Ми не взя ли ні чо го.

- Бом бар ду ван ня пе ре сид жу ва ли у пог ре бі.
- Гра бу ва ли ма га зи ни. Моя ін те лі ген тна ма ма з су -

сід кою піш ли, і я за ни ми хвос ти ком, ко ли вже все
роз тяг ли. Пах ло ка као (ма га зин про дук то вий). У ма -
га зи ні все заб ра ли — не бу ло ані лю дей, ані про дук -
тів. А по се ред ма га зи ну чо мусь за ли шив ся ве ли кий
ящик з сір ни ка ми. І ми йо го заб ра ли.

- Їха ли нім ці на мо то цик лах без глуш ни ків, "не пе -
ре мож ні".

Усю зи му — зе ніт ки, по руч — лі нія фрон ту, сна ря -
ди пе ре лі та ли че рез бу ди нок.

- У нас на квар ти рі — якийсь граф з ор ди нар цем. З
ку пою скринь.

- 1942 рік. Не да ле ко в су сі дів меш кав якийсь ви -
со кий чин, іта лі єць Мал лю чіо. І під час вій ни бу ла
лю бов. Я про це не зна ла, але Лю бу (доч ку ті точ ки
Уля ни) заб ра ли у Ні меч чи ну. І він її знай шов. При -
віз до сво їх бать ків в Югос ла вію, звід ки Лю ба над си -
ла ла лис ти й по сил ки з фо тог ра фі я ми. Піс ля за кін -
чен ня вій ни зап ро шу ва ла тітку Уля ну до се бе. За де -
я кий час Лю ба там же, в Югос ла вії, по мер ла від ту -
бер ку льо зу. Мал лю чіо на діс лав де я кі ре чі, а т. Уля -
ну од нак зап ро шу вав пе ре ї ха ти до них.

- Взим ку до Ні меч чи ни заб ра ли сес тру Єлю.

- Ми до че ка ли ся вес ни. До ки й ме не не заб ра ли,
ста ли го ту ва ти ві зок. Два ко ле са ме та ле вих ви мі -
ня ли чи ку пи ли, а кор пус та то зро бив з под вій ним
дном. І ту ди, на дно, рів ним ша ром пок ла ли сір ни -
ки з не дог ра бо ва но го ма га зи ну (Гос подь за ли шив
для нас скарб). На віть по ду шеч ку не взя ли, бо все
пот ріб не слід взя ти на всі по ри ро ку — одяг, взут -
тя. І ви ру ши ли. Ку ди? До Хлис ту нів ки, ку ди ра ні -
ше ви ї ха ла ро ди на єди ної та то вої сес три — т. Їв ги
(Єв ге нії). Во на і дядь ко Гор дій — ве се лі, доб ро зич -
ли ві, ко му ні ка бель ні лю ди. Ма ли се ме ро ді тей: Ті -
на, Шу ра, Ва силь, На дія, Га ли на, Ма рія і Ми ко ла
(май бут ній Ге рой со ці а ліс тич ної пра ці). Лю би ли
свя та, піс ні, лю дей. От до них ми й при ї ха ли. Нев -
дов зі по руч з їх нім бу дин ком звіль ни ла ся ха та з
сад ком. Там ми осе ли ли ся. За сад ком по чи на ло ся
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по ле. Якось ви ход жу, а по ле — усе бла кит не. То
зац вів льон. Звіс но, на пе ле ха ла ці єї кра си й прик -
ра си ла ха ту. Але ме ні по тім по яс ни ли, що та ке
льон і для чо го. 

По жи ли в Ули ти ній ха ті мо же рік, а мо же трош ки
біль ше, і по ча ли муд ру ва ти свою. З чо го, за що? Яки -
мось чи ном да ли на діл, ве ли кий, со ток 60, на те ри то -
рії ко нюш ні пан ської (зни ще ної) еко но мії (ото ді по -
чу ла пріз ви ще па нів Бро не виць ких). Дов го там рос ли
пе че ри ці, ба га то й гус то. Але ми їх чо мусь не ша ну ва -
ли й не зби ра ли, а до 1947 ро ку їх уже не ста ло.

Лю ди в се лі друж ні, щед рі на до по мо гу. Скла ли
про ект на дві по ло ви ни — лі во руч — ко мо ра, пра во -
руч — "жит ло ва" час ти на. Гли на бу ла своя: у дво рі
ви ко па ли ве ли чез ну яму (по тім у ній кро лі жи ли).
Якось уно чі прий шов на під пит ку бри га дир за га ду ва -
ти на ро бо ту, та й шу бов снув у ту яму. Кри ку= га му з
пе ре ля ку! А по тім дов го по се лу роз по ві дав, що Іван
Ша по вал на ко пав ям та й ло вить лю дей.

Ду бо ві дош ки при нес ли ши ро кі, дов гі,. Гли ну з
со ло мою мі си ли но га ми і втоп ту ва ли між дош ка ми.
За ли ша ли от во ри для две рей і ві кон. Од ра зу ж
встав ля ли лут ки й го ту ва ли сте лю: сво ло ки й ін ше.
За пам'ята ла ся од на ніч: страш на зли ва, а на ша ха та
ще без стрі хи. Дощ ллє на гли ня ні вал ки. Ма ма лі зе,
ві ни ком змі тає, щоб мен ше роз кис ло. По ліз ла і я —
хо лод но, дощ не йде, а ллє. Я спус ти ла ся, дри жу,
зно ву ма ма лі зе по дра би ні. І за раз ди вує отой ма те -
рин ський інс тинкт: і жит ло за хис ти ти, і ди ти ну по -
жа лі ти. А та то був десь на чер гу ван ні. Прос ти ме не,
ма мо, за все.

- Вес на 1943 ро ку. На ші вій ська нас ту па ли з бо я -
ми. Ме не від пра ви ли до Во ро нів ки, де бу ло спо кій ні -
ше, по да лі від за ліз ни ці. Вно чі прий шли роз від ни -
ки. Їх бу ло двоє. Дов го роз мов ля ли з Пет ром, з ним і
піш ли. А ми з Та нею ли ши ли ся ра ді ти, що "ось уже
на ші"! По тім у них бу ло ба га то сол дат на пос тої. Це
був кі нець лю то го — по ча ток бе рез ня. Теп ло, со няч -
но, а ті чор но зе ми — неп ро хід ні. Я то ді жи ла в т.
Ган ни (д. Сте па на ро ди на). Там ви най мав квар ти ру
ма йор (ска зав, що він єв рей) з ор ди нар цем. Час то й
ба га то зі мною, дів чись ком, роз мов ляв — про вій ну,
а, го лов не, про лі те ра ту ру. По да ру вав ме ні дві
книж ки, од на з них — "Вос по ми на ния о Пуш ки не"
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(пам'ятаю звід ти про "пу га чёв ский бунт). Я бу ла ду -
же уваж ним слу ха чем.

Прой шов го лов ний фронт. За мною прий шов та то.
На по ки ну тій сіль сько гос по дар ській фер мі ле жа ли
тру пи сол дат — роз дяг ну ті, без чо біт. Та то ска зав:
"Ма ро де ри по хо ди ли".

Сол да ти ще йшли. Пе ре важ но мо лодь. Ми ли ся, су -
ши ли ся, по ко том спа ли, ра ді ли жит тю. У се лі заб ра -
ли чо ло ві ків, а за кіль ка тиж нів прий шла звіс тка, що
їх ки ну ли у бій. По тім прий шли по хо рон ки. Отак
сіль ських чо ло ві ків зни щи ли, не під го тов ле них — як
"гар мат не м'ясо".

На вес ні я вже пра цю ва ла в лан ці з дів ча та ми.
Вчи ла ся по ло ти і вжи ва ти ся у сіль ське жит тя. Вдяч -
на лю дям, які бу ли по руч. Ко ли б не се ла Хлис ту нів -
ка й Во ро нів ка, то Ук ра ї ну з її людь ми не по ба чи ла б
і не пізна ла. 

І ще со ло вей ки в Хлис ту нів ці (І942=І947). Чу єш
спів, пі дій деш, а со ло вей ко по руч, ру ку прос тяг ни,
гор леч ко йо го трем тли ве ба чиш. Більше та ких спі вів
не чу ла...

Са док виш не вий ко ло ха ти, 
Хру щі над виш ня ми гу дуть...
А ма ти хо че на у ча ти, 
Та со ло вей ко не дає…

Ви раз ні ше, ніж Шев чен ко, Ук ра ї ну ос пі ва ти, ма -
буть, і не мож ли во...

Вес на 1945 р. 8=й клас. Се ло В'язі вок. День Пе ре -
мо ги зус трі ла без ра дос ті, бо зна ла вже, що за ги нув
брат Пе тя.

Штри шок мо ра лі 60=річ ної дав ни ни. Урок ана то мії
ве ла ін те лі ген тна сіль ська 30=річ на вчи тель ка. Я десь
ви чи та ла фра зу, яку за пам'ята ла, але зов сім не зро зу -
мі ла: "Сре ди Ди кой ди ви зии бы ло мно го го мо сек су а -
лис тов. Не ма ло ис ка ле чен ных под рос тков мы на хо ди -
ли, за ни мая ка ко е= ли бо се ло". Ро зу мі ла, що це щось
неп рис той не, то му й бать ків не роз пи ту ва ла, але з'ясу -
ва ти ж тре ба. На моє за пи тан ня вчи тель ка за ша рі ла ся,
від по віс ти не змог ла та піш ла у вик ла даць ку. Вик ли ка -
ють ме не. А там — кон си лі ум. Ви яв ля єть ся, зміг від по -
віс ти ли ше ди рек тор (вик ла дач фі зи ки, ота кий зем -
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ський ди рек тор, на пріз ви ще Звє рєв). Ме ні ду же так -
тов но по яс ни ли. Я зро зу мі ла, що це щось ду же по га не. 

При ї хав вер бу валь ник з Дніп ро пет ров сько го інс -
ти ту ту ін же не рів (за ліз нич но го) тран спор ту, піс ля
9=го кла су на би ра ли на під го тов чий курс. І я,
пам'ята ю чи що брат Пе тя нав чав ся у Хар ко ві в та ко -
му ж інс ти ту ті, ду ма ла се бе прис вя ти ти за ліз нич но -
му тран спор ту. Та то з 1943 ро ку пра цю вав ди рек то -
ром ка ме не= щеб не во го за во ду, то му бу ла якась мож -
ли вість ме не ут ри му ва ти. Я меш ка ла в Дніп ро пет -
ров ську два мі ся ці на квар ти рі з дво ма дів ча та ми.
Нав чан ня йшло нор маль но, ста ран но, пер спек тив -
но. Я з'їла все, що бра ла з до му. Ці ни на хліб — фан -
тас тич ні (хлі би на — 200 руб., а я ма ла 600 руб.). Але
ж го лов не — від чут тя, що "це не моє". До то го ж ви -
пад ко во пот ра пи ла в ре мон тні май стер ні. По ба чи ла
лю дей, як ко мах на ве ли чез них па ро во зах. І вжах -
ну ла ся, бо все це ме ні чу же. Рі шу че заб ра ла до ку -
мен ти й по вер ну ла ся до до му. 

Гос по ди, дай усім ді тям та ких бать ків, яких Ти
дав ме ні: спо кій них, роз важ ли вих, люб ля чих... Але
що ж да лі? До 10=го кла су на віть зап ро шу ва ли, але я
не по вер ну ла ся, бо вже на хо ди ла ся з дев'ято го кла су
у м. Го ро ди ще по шпа лах за 10 км, з клун ком за пле -
чи ма. Ще встиг ла по бу ва ти і у Пе да го гіч но му учи ли -
щі у м. Кор су ні. Це вже І947 рік, вес на, бо у пам'яті
— за пах кон ва лій у кім на ті на сто лі. 

До до му їз ди ли по їз дом. Це був "500=ве се лий", то -
вар ний по тяг для лю дей. Ми, мо лодь, си ді ли у від чи -
не них две рях, ще і но ги зві си ли. А впри тул до ко лії
яру са ми бу ла наг ро мад же на вій сько ва тех ні ка — по -
ки ну ті за лиш ки бит ви — Кор сунь= Шев чен ків ський
ко тел! За раз і зга ду ва ти страш но, як по їзд мчав по руч
з ку па ми ме та лу. Но ги під ні ма ли з пе рес то ро ги. 

І в Кор су ні я про бу ла не дов го: ду же лег ко нав ча ти -
ся. Ді ти з сіль ських шкіл, а моя під го тов ка знач но ви -
ща, ма ло пра цюю, а "пре ус пе ва ю щая". Оця лег кість у
нав чан ні не для ме не.

Гос по ди, і не бі ла, й не пух нас та...

Лі то 1946 р. Кар'єр, ди рек то ром яко го був та то,
на ле жав за ліз ни ці. Квит ки на за ліз нич ний тран спорт
ди рек тор мав пер шо го кла су на двох осіб. І ці єю дру -
гою осо бою бу ла я. А ку ди по ї ха ти? У та та був друг,
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який на той час пра цю вав у Гру зії, мос то бу дів ник. І
наш мар шрут з с. Хлис ту нів ки — "пря мо до Тбі лі сі".
Ту ди — уз бе реж жям Кас пій сько го мо ря, а до до му від
Тбі лі сі — Чор но мор ським уз бе реж жям. 

За галь них вра жень — мо ре. Це і кра є ви ди, і лю ди.
Ще — бі лі вов ня ні хус тки (за пах і за раз від чу ваю), і
пер си ки (їх у нас то ді в се лі не зна ли). Гар ний сві жий
гос ти нець ку пи ли, а при вез ли до до му — май же ки -
сіль. А ще лав ро вий лист (у нас і в про да жу йо го не бу -
ло) — ку пи ли 200 гра мів, ве ли кий па кет. А вдо ма в
па ке ті ви я ви ли груд ку со лі з ку ря че яй це, ра зом з
цін ним лис том... 

А міс то Тбі лі сі ду же гар не, чис те, врод ли ві жін ки
й чо ло ві ки у шов ко вих со роч ках. По рів ня но з на ми,
по во єн ни ми, це бу ло чу до. 

Нап ри кін ці 1946 ро ку по вер ну ла ся з Ні меч чи ни
сес тра Єля. Там пра цю ва ла на за во ді, де бу ло нес тер -
пно тяж ко, а по тім у гос по да ря, у ра йо ні Гам бург= -
Бре мен, де бу ла у по ша ні. Вий шла за між за фран цу за
Мо рі са. Ма ла ди тин ку, яка по мер ла, і во на по вер ну -
ла ся до до му че рез нос таль гію. 

Єля влаш ту ва ла ся на ро бо ту на ст. Цвіт ко во, на
прий маль но му пун кті цук ро вих бу ря ків. Жи ла на
стан ції в гур то жит ку. До по мог ла якось лю дям з Ки є -
ва, ті ли ши ли свою ад ре су. Під час мо їх ва гань во на
да ла ме ні цю ад ре су. І я у бе рез ні 1948 р. по ї ха ла до
Ки є ва. Ві дом чий бу ди нок на вул. Пи ро го ва. Хо ро ша,
при віт на ро ди на. Я жи ла в них і шу ка ла ро бо ту за
ого ло шен ня ми. Гос подь вів ме не, нех ре ще ну, і при -
вів до Укр Ге ол Бу ду. Там я пра цю ва ла спо чат ку та -
бель ни цею, ра хів ни ком на бу дів ниц тві ге о ло го роз ві -
ду валь но го тех ні ку му, по тім дис пет че ром, бу ла ком -
сор гом бу дів ниц тва. Хо ро ший ко лек тив, по ва га, вза -
є мо ро зу мін ня, ви кон роб Го ре лік Пет ро Ми хай ло вич,
а мо їм стар шим дру гом і по рад ни ком бу ла Ок са на
Мой се їв на Ко за ко ва, нор му валь ник. Тіс ний зв'язок з
ко лек ти вом ге о ло го роз ві ду валь но го тех ні ку му, за -
нят тя яко го бу ли в тре тю змі ну в шко лі по вул. Сак -
са ган сько го, 64. Во ни ж бу ли ку ра то ра ми ко лек ти ву
бу дів ниц тва. Ди рек тор тех ні ку му Ла рін Кос тян тин
Ле о ні до вич, ве лич ний кра си вий ге не рал, у ге о ло гіч -
ній фор мі. Не знаю, хто, чи Ла рін, чи Го ре лік, чи Ок -
са на Мой се їв на пер шим зап ро по ну ва ли: "Ма ша, а
по че му бы те бе не пос ту пить в тех ни кум?" Я зди ву ва -
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ла ся, бо про це не ду ма ла, зай ня та всім ін шим і за до -
во ле на.

За кін чи ла кур си ма ши но пи су і сте ног ра фії. На
все жит тя ли ши ли ся у мо є му пись мі са мі вжи ва ні
зна ки= ско ро чен ня. Тіль ки до по ві ді тре ба бу ло роз -
шиф ро ву ва ти від ра зу, по ки зміст пам'ята єш. Прик -
лад: "Дон бас мо же (!) й ви ко нає план!" чи "Дон бас
мо же і ви ко нає план?". А кур си ма ши но пи су вслі пу
10=ма паль ця ми і без по ми лок. А ко ли за кін чи ла
кур си, зап ро по ну ва ли ро бо ту на Ко ро лен ка, 15. По -
чес но: із 70 чол. ві діб ра ли нас трьох, але по тім ме не
виб ра ку ва ли, ад же перебу вала на оку по ва ній нім ця -
ми те ри то рії. 

Шко ла ху дож ньо го чи тан ня при Бу дин ку Вчи те -
ля, те ат ри, та ще ж і ком сорг (хоч хо ті ла бу ти кра -
щим) — пов но цін не, за пов не не жит тя. І рап том —
"тех ні кум". По ї ха ла до до му по ра ди ти ся. Звіс но, ра -
дять — "всту пай". Я за кін чи ла 9 кла сів. На 1=й курс
прий ма ють піс ля 7=го, на 2=й — піс ля 10=го кла су,
яко го я і в очі не ба чи ла. Ме ні ка жуть "спро буй". І от
я ще пра цюю, бо не так прос то все зда ти, і нав ча юсь
на 2=му кур сі. І чим да лі, ро зу мію, що не ту ди за ліз -
ла: пер ший мі сяць пов то рен ня прог ра ми 10 кла су з
ма те ма ти ки й фі зи ки, а я ж не знаю, про що йдеться
("бі ном Нью то на"?). А ще й ро бо та. І от я, в якійсь
спра ві по ро бо ті (ота кий Фі га ро!) у ка бі не ті ди рек то ра
тех ні ку му Ла рі на К.Л. І він пи тає: "Ма ша, как ус пе -
хи?" — І я, як з кі лоч ка: "Ох, пло хо, Конс тан тин Ле -
о ни до вич". — Він став роз пи ту ва ти, а я й ка жу: "Пе -
ре ве ди те на пер вый курс". — "По жа луй ста, пи ши за -
яв ле ние." — Я тут же пи шу за я ву, він ста вить свій не -
за бут ній підпис... 

Я вий шла, за би лась у ку то чок і ду маю: що ро би -
ти? Як що цю за я ву не по ка жу, ніх то й не зна ти ме
про мою сла бо ду хість. А як що за не су у від діл кад рів,
то зав тра я на 1=му кур сі се ред ді ток ма лих (різ ни ця
вже 6 ро ків). А при га да ла, як ме ні бу ває со ром но, ко -
ли не знаю, про що йдеть ся мо ва на фі зи ці і ма те ма -
ти ці, де й сум ні ви по ді ли ся. Здаю за я ву і при хо жу
від до рос лих, са мов пев не них 10=клас ни ків до ма лят
(са мий ма лень кий був Ві тя Пет рен ко, яко го я тру со -
ну ла за ко мір — це ме ні при га дав сві док, ду же по -
важ ний наш вик ла дач= ге о де зист Віз ниць кий Ми ко -
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ла Во ло ди ми ро вич, ві та ю чи ме не, мо ло до го вик ла да -
ча тех ні ку му, у 1962 ро ці). Так по ча лось но ве жит тя.

Al ma Ma ter — КГРТ
Пер ший курс за кін чи ла. На дру го му — ви бір спе -

ці аль нос ті. Скрізь дос туп но всім. Ли ше на ра ді о мет -
рію — по шу ки ура но вих ро до вищ — су во рий від бір.
А я ж бу ла в оку па ції. Не хай пе ре ві ря ють, то му й за -
я ву по да ла на ра ді о мет рію. Все, що хо ті ли, пе ре ві ри -
ли і прий ня ли. Я — ста рос та гру пи, а піс ля яки хось
збо рів тех ні ку му ("не ро би ро зум них про по зи цій, бо
бу деш сам ви ко ну ва ти" — це зна ла) я вже го ло ва
проф бю ро від ді лен ня ге о фі зи ків.

Луч ше дру га ниг де не най ду я, 
Мы ге о ло ги оба с то бой, 
Мы и в жиз ни су ме ем ру ду до ро гую
От ли чить от по ро ды пус той. 

За нят тя дру гої змі ни за кін чу ва ли ся піс ля
двадцять третьої го ди ни. Пе рер ви між уро ка ми бу ли
на ши ми тан цю валь ни ми тре нін га ми, що да ли ме ні
знач но біль ше, ніж шко ла баль них тан ців, яку від ві -
ду ва ла ра ні ше.

Ці ка ви лась усім. Ду же при ваб ли вою бу ла сек ція
аль пі ніз му. Тре ну ван ня на фор теч ній сті ні Пе чер -
ської фор те ці, зма ган ня з ске ле ла зан ня — на ске лях в
до ли ні р. Те те рів, під Жи то ми ром. Го лов не — ко лек -
тив та ких же згур то ва них від чай ду хів, як і я у ди -
тинс тві. Усі хлоп ці — дру зі, на віть спо ді ва ли ся до
фут бо лу ме не на вер ну ти. Кож но го ра зу со бі ка за ла,
що це не вар те ува ги. І справ ді, я зра зу ди ви лась на
гру, на по ле. Але по тім ме ні ці ка ві ше бу ло спос те рі га -
ти за гля да ча ми — ди ку ни у сво їх емо ці ях.

Мої нас тав ни ки — ко мі тет ком со мо лу, а най ближ -
чі дру зі — Дмит ро, сек ре тар ко мі те ту, ав то ри тет ний,
ка те го рич ний, за паль ний, і йо го друг Пав ло — врів -
но ва же ний і по мір ко ва ний.

Жи ла на квар ти рах, ду же склад но, тре ба бу ло шу -
ка ти но ву. А тут, піс ля лі та, зус трі чаю на схід цях
Дмит ра і Пав ла (йо го то ва ри ша) — я вниз, во ни
вверх, і Дмит ро про по нує квар ти ру, де він ра ні ше
жив, по руч з тех ні ку мом. Хлоп ці все лі то пра цю ва ли
на рід но му бу дів ниц тві, і за раз бу дуть жи ти в не до бу -
до ва но му, але ж гур то жит ку. Звіс но, я ра да. Ли ше че -
рез 30 ро ків діз на ла ся, чо му дов гий час хо ди ли до ме -
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не вдвох з кві та ми (прав да, три ма ли кві ти, як ві ник,
ли ше ко ли две рі від кри ва ла, то й кві ти під ні ма ли), а
по тім хо див один Дмит ро.

Гос по дар квар ти ри був якийсь ар мій ський чин
Пет ро Ва си льо вич, зна йо мий Дмит ра з ар мії, та кий
буркотун, що й дру жи на хо ро ша, доб ра, бу ла ним
приг ноб ле на. Я тер пі ла, ми ри лась, а по тім ра да бу ла
хоч і за між, але тіль ки щоб пі ти від них (а Дмит ро у
цій ро ди ні був своїм).

Наш тех ні кум по бу до ва ний вруч ну: не бу ло екс ка -
ва то рів — ко па ли ло па та ми, ви во зи ли гра бар ка ми
(бу ло 6 єв ре їв стар шо го і се ред ньо го ві ку з ко няч ка ми
і гра бар ка ми). Під йом них кра нів не бу ло, то му всі пе -
рек рит тя п'яти по вер хо вої ма сив ної бу дів лі тех ні ку -
му де рев'яні. Увесь ко мі тет ком со мо лу тех ні ку му
пра цю вав на бу дів ниц тві. Жи ли хлоп ці в од ній ве ли -
чез ній кім на ті, всі де мо бі лі зо ва ні. Дмит ро — сек ре -
тар ко мі те ту ЛКСМУ тех ні ку му — пра ців ник Місь -
кко му. Йо го зас туп ник, Са ша Го лу бен ко, пос та вив
ви мо гу: "Хлоп ці, не мо роч те дів чи ні го ло ву". І зап ро -
по ну вав тур нір: хто пе ре мо же, той хо ди ти ме. Зла ма -
ли (не пог ну ли!) ніж ку ліж ка — так бо ро ли ся. А ре -
зуль тат? — "Ещё не из вес тно, ко му по вез ло..." Але на
той час пе ре міг Дмит ро. Я ка жу: "Чо му ж у ме не не
за пи та ли?" А їм та ке і на дум ку не спа ло. 

Піс ля вій ни я бу ла ок ри ле но= за галь мо ва ною.
Стіль ки втрат, і брат Пе тя за ги нув. Яке ко хан ня? Які
за ли цян ня? Але ж ок ри ле ність є, ра дість і щас тя від
то го, що за кін чи ла ся вій на. Ро зу мі ла, що оди но кою
за ли ша ти ся не хо ті ла б. А кри те рій та кий: як що я не
здат на до ко хан ня, то важ ли ві ше, щоб чо ло вік ме не
ко хав. 

Піс ля "тур ні ру" всім ко мі те том вик ли ка ли ме не з
ла бо ра тор ної ро бо ти. Піс ля усіх "не за раз", "не сьо -
год ні" по ве ли до ЗАГ Су. Ду ма ли, так од ра зу й роз пи -
шуть. А у Дмит ра в пас пор ті ук ра їн ською мо вою на -
віть пріз ви ще бу ло не вір но на пи са но, то му об ме жи -
ли ся за я вою — до ки пас порт по мі няє. Усім скла дом
ко мі те ту КСМ від свят ку ва ли, бо Дмит ро вже й кім на -
ту одер жав. Це бу ло І6.12.1951 ро ку. А ве сіл ля офі -
цій не від бу ло ся 1 січ ня 1952 ро ку. 10 кг ко ро пів пла -
ва ли у двох ван нах у гур то жит ку — доб ре, що то ді ще
не за се ле но му. Ве сіл ля бу ло у на шій, 501=й кім на ті, а
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тан ці — у вес ти бю лі, пер ший шум= гам на п'ять не за -
се ле них по вер хів. 

А Дмит ро з об ра зою смі яв ся, що не прий ма ла ру ки
й сер ця, по ки йо го не об ра ли на дру гий тер мін ком -
сор гом тех ні ку му. А це вже но мен кла ту ра місь кко му
ком со мо лу. А я від по ві даю: "Ав жеж, ко лек тив до ві -
рив, то що я мо жу?". Нас прав ді ж лю бов зас лу жив
сво ї ми вчин ка ми. І по лю би ла, мо же, че рез рік за
спіль ність ін те ре сів і вза є мо ро зу мін ня. Хоча про ба -
чен ня про сить не лю бив. "А я що роб лю?" Тоб то вчин -
ка ми вде ся те ро вип ра вить ся, але не сло ва ми.

У Дмит ра бу ло біль ше шес ти ро ків вик люч но чо ло -
ві чо го ко лек ти ву: пар ти зан ський за гін, по тім стро ко -
ва служ ба в Ар мії. А тут жін ка, дру жи на з сво ї ми пре -
тен зі я ми: він щось ска же — я об ра зи лась, але про -
мов ча ла, на дру гий= тре тій, п'ятий, а мо же й на де ся -
тий раз роз пла ка лася, дош ку ли ло. Йо му нез ро зу мі -
ло: що тра пи ло ся, чо му? "Ка жи од ра зу". Ста ла нав ча -
ти ся ви хо ван ню, але ж то ді іди лія ро дин на зник ла.

Мі тіч ка, Мі тіч ка, дя кую то бі за всі 54 ро ки на шо -
го жит тя.

Де я кі епі зо ди з на шо го сту дент сько го жит тя.

ЖЕ НЯ
1 трав ня 1951 ро ку. Є фо то: ми всі у ге о ло гіч ній

фор мі, з ве ли ки ми тран спа ран та ми, пор тре та ми чле -
нів По літ бю ро то що. Під марш "Про щан ня слов'ян -
ки" вли ва є мо ся в за галь ну ко ло ну. Мар ши ру є мо,
йде мо, сто ї мо і так про хо ди мо повз цен траль ну три бу -
ну на Хре ща ти ку. Близь ко чо тир над ця тої го ди ни ми
вже віль ні: усі пор тре ти й тран спа ран ти зда ні, а у нас
же — нас трій свят ко вий. Що да лі? Ро зій шли ся "по
ін те ре сах". А ко мі тет ком со мо лу, як зав жди, гур том.
Об го во ри ли й ви рі ши ли: їха ти у Клав ді є во до Пав ла
(там він жив з бать ка ми). З на ми бу ла Же ня Ак сьо но -
ва з гру пи ге о ло гів, кра су ня з дов гою ко сою. Ма мі по -
ві до ми ла че рез ко гось, що по ї ха ла з ко мі те том ком со -
мо лу (тоб то, не тур буй ся, на дій но!). Но чу ва ти там не
пла ну ва ли. Але мо ло дість і вес на — це не пе ред бач ли -
во. Зас тіл ля, жар ти, всі мож ли ві іг ри. По ко том на
під ло зі пе ред рі ма ли, вран ці на елек трич ку не ду же й
пос пі ша ли, бо нав ко ло ліс, кра са і вес на бу яє. 

А в Же ні ної ма ми сер це рва ло ся. Роз шу ка ла во на
пар тор га тех ні ку му. Аж тут і Же ня з'яв ля єть ся, жи -
ва, ве се ла й ра діс на. Одер жа ла від ма ми, що зас лу -
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жи ла. Але щоб "не по вад но бы ло", пар торг по си лає
Дмит ра ви ба ча тись. Той бе ре Пав ла й ме не, бо я бу ла
"при сём" — на підс тра хов ку як пред став ни ка жі но -
чої ста ті та ще й Дмит ро ву на ре че ну. Меш ка ла Же ня
на зруй но ва но му і вже роз чи ще но му піс ля вій ни
Хре ща ти ку. 

Тре ба ска за ти, що Хре ща тик був зруй но ва ний
вщент. Пот ро ху роз чи ща ли, звіль ня ю чи про їзд. Реш -
тки ру їн від ки да ли на уз біч чя — про їзд був, як уще -
ли на в го рах. До вій ни Хре ща тик мав зов сім не ши ро -
ку про їз ну час ти ну. За ли ши ло ся кіль ка бу дин ків і ве -
ли ка бу дів ля Го лов но го пош там ту, які й вка зу ва ли на
ши ри ну Хре ща ти ка. Зго дом ста рий Пош тамт "пе ре -
су ну ли" ціл ком, роз ши рив ши ву ли цю.

Хтось під ка зав усі ці ви со кі ку пи ли ха на уз біч чях
Хре ща ти ка прит ру си ти зем лею і за сі я ти тра вою та
кві та ми. Це бу ло чу до. Я чо мусь по тім не ба чи ла ані
опи сів, ані згад ки не чу ла про це над зви чай не ви рі -
шен ня проб ле ми.

Кадр ви нят ко вий, ко ли обу ре на "на чальс тву ю щая
ма ма" ви га няє з кім на ти хлоп ців, а ме не за ли шає для
но та цій. Пав ло, ви хо дя чи, бур кнув:"Ка кой бра ли, та -
кой и воз вра ща ем". Але но та ції не від бу ли ся. Ми з
Же нею пе ре ко на ли ма му, що ми хо ро ші й по ряд ні,
усі до од но го. Тоб то "честь и со весть" ко мі те ту КСМ з
гід ніс тю від сто я ли. Роз про ща ли ся дру зя ми, з єди ним
від чут тям, що не мож на кра я ти сер це бать кам.

А бу ло ще й про дов жен ня. Ма ти ви рі ши ла ще й
реш ту хлоп ців по ба чи ти і з пар тор гом, Оль гою Яків -
ною Оси пен ко прий шла в не до бу до ва ний гур то жи ток
тех ні ку му. Єди на ве ли ка кім на та, за се ле на де мо бі лі -
зо ва ни ми хлоп ця ми, ви ме те на до блис ку (не ви ми та,
то, ма буть би, зро би ли дів ча та), а тут по ба чи ли під ло -
гу бу ді вель но го май дан чи ка, аж виш кря ба ну. Ліж ка
— на ри зсу ну ті, ков дри "впе рех лёст", че ре ви ки по -
руч з ліж ком, ще й лан ту хи на під ло зі — но ги ви ти ра -
ти. Шкар пет ки пра ли ся щод ня, як і під ко мір чи ки
тих, хто хо див у кі те лі, як Дмит ро. Ота ким чис тю лею
я зав жди йо го ба чи ла. 

Моя под ру га Лє на Дя чен ко вий шла за між за Пав -
ла. За пи тую: "Як ти мо жеш? Ти ж з ним не дру жи -
ла". А во на від по ві дає: "Ты же за Ди му за муж выш ла,
а они дру зья. Зна чит, и Па вел по ря доч ный че ло век".
Ма буть, бу ла та ка ж за галь мо ва на, як і я. (На ро ди ла
Пав лу двох до чок. А нев дов зі по мер ла.)
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ПО РО СЯ
Якось Пав ло при їз дить від бать ків з Клав ді є во й

ка же Дмит ро ві: "Був ка бан чик, уже чи ма лий, ви ко -
ха ли, спо ді ва ли ся... А ка бан чик здох. До рі за ли. Але
ж їс ти йо го не бу де ніх то". Дмит ро пи тає: "А круп ка
на м'ясі є?" — "Не знаю, ма буть, не має..." Дмит ро,
як Ос тап Бен дер, дає ко ман ду: "При возь". По вер та -
єть ся Пав ло з ве ли ким рюк за ком, у рюк за ку — че мо -
дан, а у че мо да ні — під сви нок. Об див ля ли ся, при ці -
ля ли ся... Пер шу пор цію оп ро бу ва ли Дмит ро з Пав -
лом. Нав ко ло сто я ли всі го лод ні жи те лі кім на ти,
увесь ко мі тет ком со мо лу. За галь не рі шен ня: "не за -
ли ши мо ж їх од них по ми ра ти". 

Це бу ла іс тот на під трим ка де мо бі лі зо ва ним міц -
ним хлоп цям. Сла ва То бі, Гос по ди, що за ли ши ли ся
жи ви ми.

УРАЛ, МІСЦЯ МОГО ДИТИНСТВА
Стал тя же лей на мгно ве нье рюк зак, 
Вре за лись лям ки мне в пле чи жес то ко...
Это ты сде лал все го один шаг
К це ли да ле кой... К це ли да ле кой... 

Піс ля тре тьо го кур су моя пе ред дип лом на прак ти -
ка у Шаб ров ській екс пе ди ції, Баш ки рія. По шу ко ві
мар шру ти, екі пі ру ван ня — май же ска фандр, бо й на -
ко мар ник обов'яз ко вий.

Ко ма рі, що у ди тинс тві не до пус ка ли ме не до лі су, і
тут ні би ос ка же ні ли. Дос від че ні лю ди по ра ди ли: на ру -
ки й но ги під ру ка вич ки та шкар пет ки слід на мо ту ва ти
па пір — "га зе ти не про ку сять". І все ж за два тиж ні, ко -
ли ру ки зтух ли, а ко ма рі звик ли, за ли ши ли ся су ціль ні
ді роч ки від уку сів. І їс ти в на ко мар ни ку не зручно.

Лі то спе кот не, пи ти хо четь ся, а тут оле ня че ко пит -
це в го рах слід за ли ши ло, во дою за пов не не, во да чис -
та, про зо ра... Пам'ятаю, що це бу ло пер ше вип ро бу -
ван ня: во да по руч, а пи ти не вар то.Так і звик ла, ні ко -
ли в мар шру тах не пи ти.

Гос по ди, а яка ж кра са нав кру ги! Мар шру ти вго -
ру= вниз, кра є ви ди — зу пи ни ся та ди вуй ся! І ця кра са
і ра дість— твоя ро бо та.

Мар шру ти спа ре ні — ге о лог і ге о фі зик. До ку мен та -
цію ве дем по хо ду мар шру ту з прив'яз кою до ста біль -
них орі єн ти рів. Для орі єн ту ван ня — ге о ло гіч ний ком -
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пас і кар та, тро хи зас та рі ла і дріб ні шо го, ніж пот ріб -
но, мас шта бу та ще й при лад (ра ді о метр) на гру дях.

Ви па док: пе ре їзд за го ну кі ло мет рів за 40. Нас у
за го ні всьо го шестеро, з во ді єм, се ред них нас, дів -
чат, троє. Від вез ли пер шу ма ши ну з при ла да ми, ви -
ван та жи ли на бе ре зі рі чеч ки, і я за ли ши лась од на,
на но во му міс ці, нав кру ги тай га, ти ша аж дзве нить.
Я спі ваю, дек ла мую. Рап том зда ле ку го лос наб ли жа -
єть ся — баш кир з ко нем роз мов ляє. Чую ро сій ський
мат. (Ось та ку "дво мов ність" нам на ма га ють ся
нав'яза ти; кра ще б її ні ми, ні баш ки ри не ма ли, а
ша ну ва ли свою рід ну мо ву). Баш кир зди во ва ний: го -
ра май на се ред лі су, і я од на. Він го во рить, го во рить,
я щось від по ві даю, жод но го сло ва не зро зу мі ли, але
по ро зу мі ли ся. На во зі ді жеч ка з=під дьог тю, зна чить
десь близь ко пе ре гон ка, а до ріж ка йде вздовж річ ки,
де ме не і ви ван та жи ли. А не за ба ром при ї ха ла і реш -
та за го ну. 

За два мі ся ці за кін чи ла ся прак ти ка. В ае ро пор ту
Жу ля ни Дмит ро зус трів ме не з по да рун ком — ФЭД —
пер шим фо то а па ра том у на шій ро ди ні.

Гур то жи ток за се ли ли, але на ша кім на та ста ла за -
галь ною для всіх. Хтось по да ру вав ве ли ку кас тру лю.
Бу ло гар но, друж ньо й ве се ло. А ко ли ко мусь об рид ло
ба га то лю дей у кім на ті, то при нес ли ги рю 32 кг і пос та -
ви ли пе ред по ро гом — від жи ма ти — ли ше пе ре мож ці
йшли до гос ти ни. Це все бу ли ви мо ги ко мі те ту КСМ. 

11 січ ня 1953 ро ку на ро див ся Се рьо жа, пер ша
дити на в гур то жит ку. Со няч ні ван ни "прий мав" на
сто лі, хоч на ша кім на та ма ла бал кон, але ж зи ма..
Гос тей по мен ша ло.

Я за кін чи ла тех ні кум у груд ні 1952 р., встиг ла
поп ра цю ва ти. Дмит ро за кін чив у 1953 р. Був приз на -
че ний на ро бо ту за кор дон. Спо чат ку — до Мос кви,
звід ти — до Че хос ло вач чи ни. Ні я ких "по дъём ных".
Їдь те у то му, що ма є те, "але прис той но вдяг не ні".
Дмит ро з Іва ном Ма ля кою про да ли на Во ло ди мир -
сько му ба за рі моє зи мо ве паль то та ще щось, а я ку пи -
ла гар ну пу хо ву хус тку, про яку мрі я ла дав но. Я пра -
цю ва ла у ра ді о мет рич ній ла бо ра то рії тех ні ку му.
Дзві нок. Від чи няю — сто їть Дмит ро у паль то й ка пе -
лю сі (до цьо го хо див у ши не лі з від кри тим чу бом).
Гля ну ла і з су мом ка жу: "Ні чо го, звик не мо..." Так до
ка пе лю ха і не звик ли. На все жит тя і скрізь — бе ре ти.
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У Мос кві на ші до ку мен ти дов го вив ча ли. Нас та но -
ви, зас те ре жен ня бу ли та кі, що дех то зля кав ся, бо по -
пе ре ди ли, що нав ко ло "во ро ги та шпи гу ни". Та й зву -
чить: "по шу ки ро до вищ ура ну" — це на ше приз на -
чен ня. Од ну на шу дів чи ну з тех ні ку му з нер во вим
зах во рю ван ням від пра ви ли до до му, вже з Яхи мо ва. 

На ші ге о ло гіч ні ман дри

Наб ли жен ня до Че хос ло вач чи ни
В раз ных кра ях 
Ос тав ля ем мы сер дца час ти цу...

У січ ні 1954 ро ку ми вже бу ли у Пра зі. 

Відступ: Ді тей бра ти з со бою не ре ко мен до ва но. Се -
рьо жі вже рік. Дя ку є мо бать кам, що все жит тя нас
ви ру ча ли.

А ми, піз на ю чи за кор дон не жит тя, ви ко рис то ву -
ю чи всі мож ли вос ті, ін те лек ту аль ні і ма те рі аль ні,
так ну ди ли ся за по ки ну тою ди ти ною, що у 1956 ро -
ці 21 бе рез ня на ро ди ли ще од ну — Ва ле рія. 

Іме на на шим си нам ми оби ра ли не са мі: Сер гі єм
на шу ди ти ну го ло су ван ням наз ва ла гру па Дмит ра,
але за умо ви, що "ви рі шаль не сло во на да єть ся ма мі".
Моя гру па роз'їха ла ся ра ні ше. Ме ні під час дип лом но -
го про ек ту ван ня до по ма га ли всі, хто чим міг — і
крес ли ли, і ма лю ва ли, ви ко на ли всю гра фі ку, але ж
ди тин ку, пер шу у но воз бу до ва но му тех ні ку мі, не до -
че ка ли ся, то му за мо ви ли: щоб був Ва лер ка!

Тож ко ли в Пра зі на ро див ся і дру гий хлоп чик, у
клі ні ці проф. Мар ша ле ка, то сум ні вів не бу ло —
Вале рій. 

Цьо го ра зу ми пра цю ва ли по над три ро ки в сис те -
мі "Ра дян ське май но за кор до ном", ад ре са — "по льо -
ва пош та". "Я" — це не прос то осо бис тість, а "упов но -
ва же ний пред став ник" ве ли кої і мо гут ньої дер жа ви.
Та й че хи бу ли вдяч ні Ра дян сько му Со ю зу за вря ту -
ван ня Пра ги, яку нім ці пла ну ва ли пі дір ва ти, а з ні -
мець ких військ ви ді ли ли ся вла сів ці й збе рег ли цю
пер ли ну. 

Скрізь до нас ста ви ли ся не осіб но. Ми від чу ва ли за
спи ною свою мо гут ню дер жа ву. І під три му ва ли її ав -
то ри тет як мог ли. 
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Пер ше — вив ча ли мо ву чу жої кра ї ни. Вреш ті,
Дмит ра виз на ва ли за че ха, а моя ви мо ва так і за ли -
ши ла ся м'як шою. Пи та ли: "Сло вач ка? Мо ра ван ка?"

А дру ге — вив ча ли й по ва жа ли зви чаї но вої для
нас кра ї ни.

А що ска за ти про кра ї ну кра си ву, ста ро вин ну, лю -
бов но збе ре же ну. І ми, з на шої по во єн ної, сплюн дро -
ва ної кра ї ни (ще й ра ні ше, за ча сів Ра дян ської вла ди,
тіль ки ми цьо го не ро зу мі ли) пот рап ля є мо у нез вич ну
при род ну, ар хі тек тур ну і куль тур ну кра су. Вби ра є мо
у се бе очи ма й сер цем. Тре ба вив ча ти мо ву, зви ка ти. А
як вив ча ти мо ву се ред ро сі ян? Са мо туж ки? Об див ля є -
мо ся мі сяць. Гро шей да ли ба га то. І у ма га зи ні пер ші
по куп ки: важ кий виш не вий блис ку чий креп= са тин на
пок ри ва ла та ска тер ти ну. На сто лі звер ху на ска тер ті
— прек рас на криш та ле ва ва за бо гем сько го скла.

Спо чат ку Яхи мов (колишній Іо а хим сталь), де
працю ва ли Ма рія та П'єр Кю рі. Там пос тав ле но їм
пам'ят ник.

Да лі — м. Ост ров, "ро сій ська ко ло нія".
По тім Се ред ньо= Чесь ка по шу ко ва пар тія, м. Го -

рож дьо ві це. Ста ро вин на віл ла — як па лац. Па ні Сме -
тан ко ва го дує нас у бі лос ніж ній їдаль ні, на ве ран ді,
якійсь під ві ше ній. "Зви кай те, дів чат ка й хлоп чи ки".
І па ля ни ці бі лі, що при дав лю ють ся до сто лу і під ні ма -
ють ся не мов м'яч. А за рік Світ ла на Ткач те ле фо нує
до Ки є ва і пла четь ся: "Хо чу чор но го хлі ба й осе лед -
ця!" От і до го ди з та ки ми ви мо га ми.

Дмит ра ще зат ри ма ли в Яхи мо ві. Я ве чо ра ми "гра -
ла" у ша хи, вив ча ю чи чу жі хо ди. Оці ни ла й по лю би ла.

У міс ті Ун гошть ми, двоє "ро сі ян", жи ли на при -
ват ній квар ти рі у че хів. Во ни за пи та ли у нас, чи зня -
ти зі сті ни пор тре ти Ма са ри ка і Бе не ша (че хи їх ша -
ну ють, а у Ра дян сько му Со ю зі доб рих слів про них не
зна хо ди ли). Я від по ві ла: "Ні, хай ви сять" (по ва жай
чу жі зви чаї). А за 40 ро ків ми ус ві до ми ли, що во ни
пат рі о ти, ма ли ра цію. Але то ді внут ріш нє нап ру жен -
ня ми від чу ва ли…

По тім — Кла то ви, де ми жи ли в го те лі на цен -
траль ній пло щі, вік на яко го ви хо ди ли на пло щу і на
кос тьол, до яко го я, за весь час про жи ван ня, так са -
мос тій но і не зай шла, жод но го ра зу.

Ос во ї ли мар шрут до Пра ги. На ша "са мо ді яль -
ність": у се ре ду я їха ла до Пра ги, за мов ля ла но мер у
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го те лі на дві но чі (го те лі "Бель ве дер" або "Сплін діт"),
ку пу ва ла квит ки у те ат ри. Ви їж джа ли ра зом з Дмит -
ром з Кла то вих, чи піз ні ше з Дав ле, у п'ят ни цю, піс -
ля ро бо ти. У су бо ту — те атр вран ці і вве че рі, у не ді лю
те атр або екс кур сія. По вер та ли ся на ніч, збе рі га ю чи
вра жен ня до нас туп них ви хід них. 

Пра га. Вац лав ська пло ща. На ці о наль ний му зей
ду же ба га тий. Ор лой з аст ро но міч ним го дин ни ком,
На род ний опер ний те атр, скла де ний з кам'яних бло -
ків з ад ре са ми дос тав ки цих бло ків. Град ча ни, вни зу
ра дян ський танк, що пер шим увій шов до Пра ги. 

Влта ва, прик ра ще на мос та ми, Празь ка фор те ця,
Кар лів міст, а по руч — ді а ра ма "Бій зі шве да ми на
Кар ло во му мос ту", яку шве ди на ма га ли ся до ро го ви -
ку пи ти. Со бор Свя то го Ві та. Ло рет та — скар бни ця,
му зей.

До сво їх ко лег — в Го рож дьо ві це чи в Яхи мов да -
ле ко, а до Пра ги близь ко і зруч но. На віть уже про жи -
ва ю чи у "ко ло нії" у Пршиб ра мі, хлоп ці, по до ро зі до
Пра ги, на хо кей, за во зи ли ме не в опер ний те атр, а по
за кін чен ні хо кею за би ра ли, од ну. Ба га та опе ре та в
Пра зі, ду же ба га те офор млен ня і най кра щі прог ра ми
та пос та нов ки. Все це я ди ви ла ся ли ше спо чат ку, для
оз на йом лен ня, бо не лю би ла опе ре ту ні у Ки є ві, ні у
Мос кві, ні у Пра зі, ні у Бер лі ні. 

Ми удвох з Дмит ром у чесь ко му міс ті, ро біт ни ків
чо ло вік 100, з них згур то ва на гру па ге о де зис тів, лю -
дей ін те лі ген тних, ос ві че них, які не зав жди пра цю ва -
ли за фа хом: тут оп ла та бу ла знач но ви щою. Нас, без -
сріб ни ків, але пат рі о тів, це ди ву ва ло — те, що сьо год -
ні при та ман не на шо му сус пільс тву. Опе ра то рів для
ро бо ти з ема но мет ра ми ми го ту ва ли са мі, за здіб нос -
тя ми й увесь час під на шим кон тро лем. 

Се ред ге о де зис тів ми най більш вдяч ні па ну Вла -
шим сько му, юрис ту, ви со ко інтелігентній лю ди ні, з
прек рас ним знан ням іс то рії сво єї кра ї ни. Я зав жди
йо го слу ха ла з ра діс тю. І нам во ни, че хи, хо ті ли по ка -
за ти все своє кра ще. У Кла то вих і Дав ле, де пра цю ва -
ли ми, ли ше двоє "ро сі ян" (про Ук ра ї ну че хи не зга -
ду ва ли, а мо же і не зна ли), "нап ра цьо ву ва ли" го ди ни
і дні, по чи на ли не по жа рі, а ра но= вран ці, з 4=ї го ди ни
для то го, щоб об'їз ди ти по тім Че хію, Мо ра вію, Сло -
вач чи ну — за пла ном цьо го справ жньо го ін те лі ген та і
пат рі о та, та з ві до ма Яхи мо ва (Іо а хім сталь — наш
"центр").
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Міс та ве ли кі і ма лень кі, від да ле ні — Брно, Бра -
тис ла ва, Гот валь дов, Крум лов, ку рор тні зо ни, весь
Мо рав ський Крас з йо го кар сто ви ми пе че ра ми. 

Хоч би кри хіт ки зга док:
- Кар сто ве на гір ря Ма цо ха, пе че ри Ма цо ха, Баль -

цар ка. Вап няк. Карст — ста лак ти ти, ста лаг мі ти, ста -
лаг на ти. Кві ти в озе рі, пре чуд ні при род ні ут во рен ня:
"со ло ми ни", "під свіч ник", "за на віс", "фон тан", "Ба -
ба Яга з клю кою". І під зем на річ ка Пун кев з чов на ми,
в яких втом ле ні, на хо же ні вип ли ва є мо на по вер хню.

- Кар ло ві Ва ри (колишній Карл сбад), від Яхи мо ва
близь ко, жи во пис ні уще ли ни. На го рі — го тель "Ім -
пе рі ал", по да ро ва ний мар ша лу Ко нє ву (Ра дян сько му
Со ю зу) за вря ту ван ня Пра ги. Гей зе ри під ку по ла ми
(ви со та ви ки ду до 30 м, тем пе ра ту ра — до 70 °С. Мі не -
ра лі за ція во ди ду же ви со ка: пок ла деш тро ян ду (чи гі -
лоч ку, чи тра вин ку) у стру мо чок, а че рез де я кий час
діс та єш її всю в дріб не сень ких криш та ли ках. Про ті -
кає рі чеч ка під наз вою Теп ла. Ста ро вин ні па ла ци,
дог ля ну ті й збе ре же ні. Ку рор тне міс то сві то во го зна -
чен ня.

- Та кий же живописний ку рорт Мар'янсь кі Лаз ні
(б. Ма рі єн бад), де жи ли і пра цю ва ли Світ ла на і Федір
Ткач, до яких ми приїздили. Це все Руд ні Го ри.

- Міс то Гот валь дов (колишній Злин) — ре зи ден ція
"взут тє во го ко ро ля" — То ма ша Ба ті (пос та чаль ни ка
взут тя і для Ра дян ської Ар мії). Міс то у Мо ра вії, по бу -
до ва не на не об жи тій за бо ло че ній те ри то рії. Ці лі ву -
ли ці екс пе ри мен таль ні, де різ ні кра си ві 4=5— по вер -
хо ві бу дин ки з вбу до ва ни ми ди тя чи ми са доч ка ми і
ма га зи на ми. Двопо вер хо ві бу ди ноч ки у квіт ни ках —
да рун ки мо ло дим под руж жям, під ключ, з умо вою:
го ро ди не роз во ди ти, бо все є у ма га зи нах то го ж Т.
Ба ті. Над міс том під но сить ся 12=по вер хо вий ад мі ніс -
тра тив ний кор пус, з рес то ра ном на да ху і з ро бо чим
ка бі не том Т. Ба ті у ліф ті (еко но мія ча су ро біт ни ків).
На кла до ви щі дві од на ко ві, мет рів по 9 квад рат них,
чор них над гроб них пли ти То ма ша Ба ті і пі ло та, яко -
го він при му сив ле ті ти на якусь на ра ду у нес при ят ли -
ву по го ду.

На пам'ять у 10=по вер хо во му уні вер ма зі "Світ" (де
ку пи ти мож на бу ло все, від гол ки до лі та ка) я ку пи ла
со бі бо со ніж ки із змі ї ної шкі ри. Теж нез вич ність, але
дов гот ри ва лу.

- Не за бут нє вра жен ня від ніч ної вис та ви "Ніч на
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Карл штей ні". У су тін ках лі со ви ми стеж ка ми під ні -
ма є мось вго ру до фор те ці. Йде мо мов чки. Го ри, по пе -
ре ду неп рис туп на фор те ця Карл штайн. По ча ток вис -
та ви о 22=й. На фор теч них сті нах пе ре гу ку ють ся вар -
то ві. Вхід жін кам до фор те ці за бо ро не но, ка те го рич -
но. Але ж іс нує Лю бов і дру жи на ко ро ля, Лю бу ша (?),
в ім'я лю бо ві, смі ли во йде на від чай душ ний вчи нок: у
виг ля ді смі лив ця= во ї на при хо дить до по ко їв ко ро ля.
Він упіз нав її під ра нок, ли ше ко ли во на пе ре ло ми ла
меч че рез ко лі но. Все дов кіл ля ди ше дав ни ною. 6 го -
дин ми пе ре бу ва є мо у се ред ньо віч чі.

Вис та ва за кін чу єть ся о 4=й го ди ні. Сві тає. Про ки да -
єть ся ліс. І ми по вер та є мось у наш час з гли бин ві ків...

Мо ліль ня Кар ла ІV і за раз є час ти ною му зею. Зі
зраз ків ві зе рун ко вої яш ми скла де ні кар ти ни й ра зом
з до ро го цін ним ка мін ням прик ра ша ють сті ни.

Че хи нас зна йо ми ли і з ніч ним рес то ра ном, і з
"неу че са ним Га ше ком", і з фе ше не бель ною "Лю -
церною". 

Ма те рі аль но со бі ми мог ли доз во ли ти все, бо зар -
пла ти бу ли не по мір но і не зас лу же но ви со кі. Ото ді ми
від чу ли, що до сить; тре ба по ду ма ти про ви щу ос ві ту.
Ми ду же вдяч ні всім тим лю дям у Че хос ло вач чи ні,
які з на ми по ді ли ли ся сво єю куль ту рою і лю бов'ю:
пан Вла шим ський і Влас та, опе ра тор ки Зден ка, Бо -
же на, Ма руш ка, яка ме не при ві та ла пам'ят ним да -
рун ком на Мі ку ла ша — св. Ми ко лая, 6 груд ня (у нас
19 груд ня). І пан Ян да — ра ді о тех нік, тех нік по ре -
мон ту апа ра ту ри, з яким рік пра цю ва ли до йо го од ру -
жен ня, а він че кав, по ки йо го Мі луш ці ви пов нить ся
18 ро ків. Обі цяв зап ро си ти на ве сіл ля, а ми не від мов -
ля лись, бо "це ще да ле ко", ми вже і у Дав ле пе ре ї ха -
ли. А ко ли прис лав зап ро шен ня, то за доз во лом
Дмит ро їз див до Яхи мова.

І у кос тьо лі у Кла то вих по бу ва ли аж на він чан ні
па на Ян ди, а до цьо го ди ви ли ся на кос тел ли ше з на -
шо го вік на у го те лі. Бу ла ще од на прик рість: я, ро -
зум ни ця, за здалегідь ка жу па ну Ян ді: "Про бач те, але
ж у нас різ ний сві тог ляд, і я у кос тьо лі хрес ти ти ся не
бу ду". А він, віруючий, пос міх нув ся: "Ні чо го, ви та -
ка не од на". Отак, на жаль.

Від чув ши ма те рі аль ну за без пе че ність, доб ро віль -
но від про си ли ся на нав чан ня, та й од не ди тя до ма, а
дру ге, ма лень ке, з на ми. А у Мос кві не від пус ка ють:
"Ви ж не ту рис ти, до ро го кош тує Ва ше офор млен ня".
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Зго дом на чаль ник уп рав лін ня згля нув ся і пос та вив
умо ву: "Всту пай те, як що не прий муть, по ї де те до ін -
шої кра ї ни". Ми зда є мо один ек за мен з ма те ма ти ки в
уні вер си тет на ге о ло гіч ний фа куль тет і обоє одер жу є -
мо по "3", а дип ло ми ж "з від зна кою", ви мо га — не
ниж че "4". Я у сльо зах, бо й са ма знаю, що під го тов -
ка бу ла сі рень кою. Те ле фо ну є мо до Мос кви, нам ка -
жуть: "По ї де те до Поль щі". — "Ні, на ві що нам до
Поль щі? Або до Ін дії, або до Ки таю," — ота ке вже на -
хабс тво. Ви па ло — Ки тай. Ді тей ту ди бра ти не мож -
на, не ті умо ви, за ли ша ти до ве деть ся обох ді тей.

Ва ле рія за ли ши ли мо їм бать кам, а Се рьо жу,
вже йо му три ро ки, взя ла до се бе ма ма Дмит ра, ба -
бу ся Яри на Си до рів на, у село Ро маш ки Ро кит нян -
сько го ра йо ну, де во на, пен сі о нер ка, жи ла при
шко лі.

Пог ляд збо ку на Ки тай
1956 рік — рік нес по кою в Угор щи ні. Вис ту пи

про ти Ра дян сько го Со ю зу. 
Пів ніч но= За хід ний Ки тай, про він ція Сінь цзянь

(че рез Ка зах стан, Ал ма= А ту, Куль жу, пус те лю Го бі з
бар ха на ми). При ле ті ли в Урум чі. А там всі на ва лі -
зах.  "Вас навіщо прис ла ли?" (Лю ди ту ди їха ли мі ні -
мум на п'ять ро ків. Зар пла ти та кі, що до ма все лік ві -
ду ва ли, спо ді ва ю чись по вер ну ти ся з ки ли мо во= га бар -
ди но ви ми ру ло на ми.)Тут вже по ві до ми ли про ско ро -
чен ня шта тів на 50 %, а нас прис ла ли…   

Кон сульс тво — ще цар ської вла ди. Там вря ту ва ли -
ся го роб ці піс ля то го, ко ли ки тай ці, за вка зів кою Мао,
їх зни щу ва ли. І ли ше тут, на те ри то рії кон сульс тва,
во ни збе рег ли ся. Нас прий мав ста рень кий ві це= кон -
сул. За пи тав вра жен ня піс ля Че хос ло вач чи ни. Я ска -
за ла пер ше, що вра зи ло: — Зли ден ність. А він уточ -
нив, що справ жньої зли ден нос ті ми ще не ба чи ли. 

Моя ро бо та бу ла до по між ною, ка ме раль ною,
Дмит ра ви ко рис то ву ва ли сер йоз ні ше. Най ви со ко гір -
ні ший мар шрут у йо го жит ті був у Ки таї — ре ког нос -
ци ров ка до Ти бет сько го На гір'я. Ту ди їх дос та ви ла
ма ши на над зви чай ної про хід нос ті. У по се лен ні "під
не бе са ми" їх об ма цу ва ли паль ця ми, пе ре ві ря ли, чи
це лю ди, чи не бо жи те лі, хоч їм по яс ни ли, що це пред -
став ни ки з да ле ко го фан тас тич но го "ко му ніс тич но го
раю", з Ра дян сько го Со ю зу. 
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За ко рот кий час на шо го пе ре бу ван ня ми ли ше роз -
див ля ли ся. Пер ше вра жен ня — від кри та ка на лі за -
ція: ка на ва, че рез яку зрід ка кла доч ки пок ла де ні, а у
ка на вах на гли би ні до од но го мет ра — від хо ди. На
щас тя, все за мер зло, бо це сі чень= лю тий. 

Ба га тий книж ко вий ма га зин і ве ли кий "ро сій -
ський від діл" у ньо му. 

Спогад: ши ро ка ву ли ця, вго ру під ні ма єть ся рік -
ша, ве зе ве ли кий і важ кий віз з кни га ми. Рап том гонг
над міс том — оди над ця та го ди на. Мао Цзе Дун ви дав
на каз: "бе рег ти здо ров'я на ції". Ки та єць, що тяг нув
віз, зу пи ня єть ся, з во за бе ре клин ці, шви день ко під -
кла дає під ко ле са і ро бить ак тив ну за ряд ку…

Ба чи ли са мо суд: страш ну ва то, ко ли 12 кре мез них
чо ло ві ків бе руть за шию од но го, що зні ве че ний сто їть
по се ре ди ні, і си ло міць вкло ня ють по чер зі в но ги
кож но му... 

Око ли ця Урум чі — гли но бит ні ма за ноч ки, ма -
лень кі, з убо гим яск ра вим скар бом, що про віт рю вав -
ся взим ку на під ві кон нях і на под вір'ї...

Опер ний те атр — усе як скрізь, хоч па лац су час -
ний і не пом пез ний, а кос тю ми та го ло си гар ні й на -
віть ду же. А ви я ви ло ся, що всі ро лі, і жі но чі зок ре ма,
ви ко ну ва ли чо ло ві ки. 

Справ жній шик, яко го і у Пра зі не ба чи ли — це
двопо вер хо вий уні вер маг: ко льо ри= бар ви шов ків= ши -
фо нів, ве люр= вель вет= бар ха тів, три ко= мет ро= га бар ди -
нів, хут ро= шу би на ту раль ні, го бе ле ни= ки ли ми, ви ро -
би= ви ши ван ки з кві та ми й дра ко на ми — усе нас тіль -
ки ви шу ка не, яск ра ве і кра си ве, що вра жен ня ве ли -
кої і ба га тої екс кур сії вглиб Ки таю. 

Та ка ж ви шу ка на кім на та бу ла у го те лі, де ми пе -
ре бу ва ли од ну до бу.

А більш при зем ле не, ку ди нас по ве ли ста ро жи ли
екс пе ди ції — ки я ни: уз довж ву ли ці бу ди ноч ки 1=по -
вер хо ві, по вік на врос ли у зем лю. До них спус ка ли -
ся по схід цях. Две рі від крив — а там "вол шеб ная
лам па Ал ла ди на" — яск ра вість фарб і кра са ви ро бів,
тіль ки у мен ших роз мі рах — там шу би і нор ко ві, і
щи па ний бо бер, і вся кі з муф та ми й шап ка ми, шер -
стя ні ви ро би, коф тин ки= шар фи — пам'ят ні да рун ки
до до му на ви бір. А ще й чо бо ти еле ган тні та на на ту -
раль но му хут рі.

До на шо го при їз ду бу ло "від крит тя" ста ро го лі ка -
ря — ро ків 90 з уч нем ро ків 60=ти (мо ва йде не про
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зов ніш ній виг ляд — там ні чо го не виз на чиш!), кот -
рий ді аг ноз ста вив по пуль су (хви лин 10=15 слу хав на
кож ній ру ці), а ре зуль тат ви да вав та кий, який в
Крем лів ській лі кар ні, зі слів спів ро біт ни ці, виз на ча -
ли ли ше піс ля 2=3=х мі ся ців обс те жень. Нап ро ти ме не
за сто лом пра цює мо ло дий ін же нер над зві том, рап -
том під ска кує: "Вспом нил! Шесть лет бы ло, ког да ло -
шадь на но гу нас ту пи ла!" — Я зди во ва на, а всі у кім -
на ті сприй ма ють з ро зу мін ням — лі кар ска зав йо му:
"Вы аб со лют но здо ро вы, но у вас был пе ре лом". Хло -
пець= спорт смен 26=ти ро ків пі шов з ме тою "ра зоб ла -
чить", то му й за я вив лі ка рю, що ні ко ли ні чим не хво -
рів. Йшли всі, на гол ков ко лю ван ня і фі то те ра пію. Ми
теж бу ли мо ло ді й ду ма ли, що ду жі. Ли ше в ап те ці
на ку пи ли су хо го жен ше ню і ко ру еф ко мії — па на цею
від усіх хво роб, роз да ро ву ва ли як су ве ні ри. 

Но вий рік у клу бі екс пе ди ції. Ба га то сер ві ро ва ні
сто ли. Бі ля нас виш ко ле ні пе рек ла да чі: спра ва бі ля
ме не хло пець, злі ва від Дмит ра — дів чи на. Хло пець
під ні має і під но сить до ме не блю до з тре пан га ми,
прик ра ше не па рос тка ми бам бу ка й ще чи мось. І я му -
шу йо го взя ти (бі ля нас ви де лоч ки, не ки тай ські па -
лич ки). Я еле ган тно наш три кую, а тре панг, сам
слизь кий та ще й у же ле, зат ру сив ся. Я шо ко вана.
Мит тє во при га дую роз по відь Чка ло ва про уря до вий
при йом з на го ди їх ньо го пе ре льо ту до Аме ри ки, там
йо го при гос ти ли жи ви ми уст ри ця ми. Отак і я, зра зу
ки ну ла оком на най ближ чу чар ку (не ма різ ни ці, з
чим, як би за пи ти). Тре пан га ков тну ла, прой шов.
Дмит ро зди во ва но ди вить ся, бо то бу ла якась міц на
ки тай ська го ріл ка. Сла ва Бо гу, що той не вис ко чив, і
я не осо ро ми ла ся. Ад же сприй ма ли нас всер йоз, як
пред став ни ків друж ньої мо гут ньої дер жа ви.

Ко ли по ча ло ся ре аль не ско ро чен ня, ми, єди ні, ко -
го  у Ки таї ні що не зат ри му ва ло, доб ро віль но по да ли
за я ви про звіль нен ня. До Мос кви по вер та ли ся з пер -
шим лі та ком.

На віть під час по вер нен ня — над зви чай на при го -
да: рап то ва щіль на хмар ність над Ал ма= А тою. Ле ти -
мо на Фрун зе. В ту ма ні "по ку вир ка лись". На віть
нам, не дос ві че ним па са жи рам, бу ло зро зу мі ло, що
вря ту ва ла нас ли ше май стер ність пі ло тів.

По вер ну лись до Мос кви. Про по ну ють: Фрун зе, За -
бай кал ля, Ук ра ї на. В Ук ра ї ні "бу де мо зав жди", бо
там ді ти і бать ки. Оби ра є мо…
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Со няч не За бай кал ля

Где' то ба гуль ник на соп ках цве тет… 
До до му при ї ха ли ли ше на дуже ко рот кий час. По -

ба чи ли ді тей і бать ків. По тім на лі так — і до Си бі ру.
Чи тин ська об ласть. Кві тень. Нав ко ло соп ки фі о -

ле то ві, бо квіт не ба гуль ник. Не бо ви со чен не. 300 со -
няч них днів на рік — як у Со чі. Віт ри та кі, що го ло -
ву прик ри ва ла від пи лу, ті ло — від піс ку, а но ги за -
хи ща ла від ще бе ню. Не ве ли ка рі чеч ка. Бу дин ки на
сва ях — за топ лює вес ня на по вінь. По льо ві ро бо ти,
зйом ка, мар шру ти, хо ди мо в чо бо тях, бо ба га то га -
дюк — во ни на сон ці виг рі ва ють ся клуб ка ми, до во -
дить ся сту па ти обе реж но... 

Лі то спе кот не, всі схи ли бу я ють — квіт нуть са ран -
ки, пе ре важ но чер во ні. З мар шру тів по вер та є мо ся з
бу ке та ми. У на ме тах — бан ки з кві та ми. 

Ен ту зі ас ти. Пра цю є мо без ви хід них. В Нер чинськ
їз ди ла, за 70 км — у ки тай ців рос те все — й огі роч ки,
і ци бу ля, і ка пус та. 

На 1=е трав ня ви ї ха ли на пік нік. Сон це пе ку че, а
во да у річ ці кри жа на. У та бо рі хар чу ван ня спіль не,
без проб лем з куховаркою. Нас з де ся те ро. Якось от -
ру ї лись — лі ку ва ла всіх мар ган цов кою, бо я бу ла там
"мед сес трою", ма ла з со бою "Спра воч ник фель дше -
ра". Втом ле ні, зро би ли ви хід ний. По руч лі сок, ми
при па рад не ні, хлоп ці у пла щах. Над ве чір ви хо ди мо
на про ме над. І рап том у на шо му ліс ку, до яко го ми й
не за хо ди ли ра ні ше, ба чи мо — пов но груз дів. Пла щі
ста ли у при го ді, як но ші для груз дів. Наб ра ли два
пла щі. А що да лі? Дмит ро зро бив чи ма лі ноч ви з на -
яв них до щок (а во ни ж сос но ві!). Ми є мо, чис ти мо, ко -
па є мо че рем шу — час ник по льо вий, йо го пов но
скрізь. За три дні наш ра ці он уріз но ма ніт нив ся! Але з
пер шим мо ро зом груз ді на бу ли прис ма ку сос но вої
смо ли= жи ви ці. На ші зні же ні гур ма ни не оці ни ли ко -
рис нос ті всіх при род них ві та мі нів. 

Мо ро зи дуж ча ли. При вез ли щи ти, хлоп ці спо ру -
ди ли бу ди ноч ки за мість на ме тів, з піч ка ми. За тиш ні -
ше, кра ще, але ж піс ля но чі піч ку тре ба роз па ли ти,
щоб наг рі ти "ха ту". Я ле жу в спаль ні ку (на двох) по -
ки Дмит ро роз то пить і обіг ріє жит ло. Ця ро ман ти ка
про дов жу єть ся десь до мі нус 15 гра ду сів.

Об рид ло. Звер ну ли все — і у се ло Ста рий Олов. Там
уже йшло бу дів ниц тво хо ро ших збір них щи то вих бу -
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дин ків. Ми жи ли на квар ти рі, гос по да рі — дід і баб -
ця. Піс ля лі та я зай ма ла ся га ма= ка ро та жем. На ста -
жу ван ня їз ди ла на мі сяць до м. Бор зі, на кор до ні з
Мон го лі єю, кі ло мет рів за 250. І пер ше ро до ви ще ура -
ну я за фік су ва ла на гли би ні близь ко 400 мет рів. 

Від чу ва ла, що тех ні ку мів ських знань для ін тер -
пре та ції ка ро таж них ді аг рам не вис та чає. 

По да ли за я ви до Ір кут сько го гір ни чо= ме та лур гій -
но го Інс ти ту ту на ге о ло гіч ний фа куль тет. Я го ту ва -
лась до всту пу, а Дмит ро на це ча су не мав. Над си ла -
ють вик лик на іс пи ти — на 10 місць 60 за яв. Про по -
ну ють ек за ме ни, бо ли ше від мін ни ків там біль ще де -
ся ти. Але ви я ви ло ся, що від мін ни ків при ї ха ло ли ше
троє і нас прий ня ли без ек за ме нів. 

Ста рий Олов взим ку виг ляд змі нив: сні гу ма ло,
ота не ве ли ка рі чеч ка за ли ла пів се ла, бо ви ще по те чії
дже ре ло на пір них ар те зі ан ських вод з крис та ліч но го
ма си ву. Во да ут во рю ва ла на ле ді, що пос ту по во збіль -
шу ва ли ся. 

Ку пи ли ков за ни, до мі нус 20 нор маль но ка та ли ся,
а ко ли тем пе ра ту ра ще зни зи ла ся — про ков за ни за -
бу ли, бо во ни не ков за ли.

Взим ку 1957=1958 рр. на ши ро ту Чи тин сьної об -
лас ті прий шли мо ро зи до  62 гра ду сів (усі про дук ти в
ко мо рі за мо ро же ні — мо ло ко у лан ту хах, м'ясо, ри ба,
а ви мо роз ки шам пан сько го — вза га лі не пе ре вер ше -
ний нек тар!). 

І от ці єю зи мою сюди до сяг ло По ляр не Сяй во! По -
ча ток не ба чи ли, нас гук ну ли, ми вис ко чи ли: очам не
ві ри мо — ви со чен на сті на ме рех тить, як ку лі си, всі ма
ко льо ра ми рай ду ги, вер ти каль ні сму ги. Ча рів не вра -
жен ня. З ра ді о по ві дом лень по чу ли, що та ке яви ще на
цих ши ро тах спос те рі га єть ся впер ше за 150 ро ків.
Ме рех ті ло. Ми ди ви лись хви лин 40. Бі га ли дов дя га -
тись, але не вит ри ма ли до кін ця. Хоч і шко да.

На вес ні при ї ха ли Яри на Си до рів на з Се рьо жею. З
Ки є ва при бу ла ае ро пар тія. Нас агі ту ва ли по вер ну ти -
ся в Ук ра ї ну. Ми зва жи ли всі "за" і "про ти" і не за пе -
ре чи ли. Ви ї ха ли у трав ні.

Рід на моя Ук ра ї на
По шу ки квар ти ри в Ки є ві. Скрізь "так, будь лас -

ка". А ко ли ска жеш, що двоє ді тей, та ще й хлоп чи ки
— гос тин ність зни кає. 
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В екс пе ди ції зап ро по ну ва ли Бро ва ри, де за рік= два
мож на от ри ма ти жит ло, бо там на ша екс пе ди ція ве де
ве ли ке бу дів ниц тво. Швид ко знай шли квар ти ру. Сад,
бу ди нок і все реш та дог ля ну то; нам ви ді ли ли 2 кім на -
ти. А гос по дар, Іван Юхи мо вич, що ран ку агі тує Дмит -
ра: "Ось ти ме ні пла тиш 500 крб., а за 2 ро ки... А за ці
гро ші..." І зна хо дять у Бро ва рах двох су сі дів, які нам
"да ру ють" 8 со ток (1 сот ка — 800 крб.) бі ля озе ра і лі су. 

На вес ні їде мо "в по ле" у Кі ро вог рад ську об ласть.
Ма ма, Яри на Си до рів на, за ли ши ла ся з діть ми. Наш
гос по дар, Іван Юхи мо вич, діз нав ся, що при вез ли хо -
ро ші збір но щи то ві бу дин ки. Не об хід но тер мі но во 30
ти сяч крб. І нас, як зав жди, ви ру ча ють на ші дру зі —
Ле о нід Іва но вич і Лю бов Іва нів на Ов чин ні ко ви та Ле -
о нід Фе до ро вич Тря щен ко. Дмит ро бе ре від пус тку на
два тиж ні, і ми "по щу чье му ве ле нию" по вер та є мось з
по ля вже у свій бу ди нок. З Хлис ту нів ки за би ра є мо
мо їх та та й ма му. Зно ву ми всі ра зом. Нам теп ло й за -
тиш но. Для ме не го лов не — ро ди на: ді ти пос тій но
дог ля ну ті, бать ки по руч, не тре ба про них тур бу ва ти -
ся. А ко ли ще обк ла ли бу ди нок бі лою цег лою та об са -
ди ли де ре ва ми й кві та ми — нас тав рай. 

А у нас же за оч не нав чан ня.... Щось за лі то ви ко -
на ли са мі. Але ж хвос ти? Дру зі з ста ці о на ру за од ну
ніч до по мог ли впо ра ти ся з фі зи кою та ма те ма ти кою.
Так, за до по мо гою чу жих рук і го лів, за кін чи ли пер -
ший курс ге о ло гіч но го фа куль те ту Ір кут сько го гір ни -
чо= ме та лур гій но го інс ти ту ту. Для се бе ми виз на чи ли,
що за оч не нав чан ня рів но цін не за оч но му обі ду.

З Ки є ва нам у по льо ву пар тію по ві дом ля ють: на ге -
о ло гіч но му фа куль те ті Ки їв сько го дер жав но го уні -
вер си те ту скла ла ся не пе ред ба че на си ту а ція — ого ло -
ше но до дат ко вий на бір на 2=й курс ге о фі зи ків. Дмит -
ро їде з на ши ми до ку мен та ми. За ра ху ва ли обох на
ста ці о нар, на ІІ курс.

1959 рік. Ми зно ву на по льо вих ро бо тах, вже на
До ну. Ба за на шої ае ро пар тії зна хо дить ся в ста ни ці
Бас ків ській, там ае ро порт. 

Ту ди на гос ти ну до М. Шо ло хо ва вліт ку при їз див
М.С. Хру щов. І для ви со ко го гос тя пон то ни на ве ли,
бо мос ту че рез Дон не бу ло (ста ни ця Вьо шен ська зна -
хо дить ся на ін шо му бе ре зі). Дво по вер хо вий бу ди нок
Шо ло хо ва об не се ний ви со ким щіль ним пар ка ном, де
че рез кож ні два мет ри шпа ків ня, а во ро та від чи не ні
пос тій но. До ро га від стан ції Міл лє ро во кош том Шо -
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ло хо ва зроб ле на, а у Вьо шен ській — ли ше пі сок, ні я -
ких тро ту а рів. 

Нам пот ріб но 29 сер пня ви їз ди ти на за нят тя до Уні -
вер си те ту, а всі сіль гос пма ши ни та ком бай ни у роз пал
ко со ви ці сто ять з по фар бо ва ни ми ко ле са ми. Не ви пус -
ка ють жод ну ма ши ну, хоч збіж жя ле жить на зем лі.

Ви їз ди ли яра ми, як уті ка чі, бо всі ма ши ни сто я ли
"на при ко лі". 

Ми зно ву сту ден ти. 
Кед ро вий прис мак Яку тії

"Хвос ти" ака дем різ ни ці доз да ли, хоч і з за піз нен -
ням.

Ді ти — з бать ка ми у Бро ва рах, а ми — у гур то жит -
ку у різ них кім на тах ра зом з ас пі ран та ми. Най тяж -
чим був ІІ=й курс. Хо ча тех ні кум за кін чи ла на від мін -
но, як ге о фі зик, але са ма ро зу мі ла, що з ге о фі зи кою я
на "ви" (Дмит ро ж — на "ти"), то му на ІІ І= му кур сі
про шу пе ре вес ти ме не до гру пи гід ро ге о ло гів. Зно ву
ме ні все ста ло зро зу мі лим і прос тим.

У но во му гур то жит ку на ВДНГ ма є мо ок ре му
кімна ту. 

ІV курс. Я вже від мін ни ця= гід ро ге о лог. 
Ви роб ни ча прак ти ка обох у Пів ден но= Я кут ській

екс пе ди ції, м.Чуль ман. Їха ло нас ту ди вось ме ро. По -
тяг Ки їв= Мос ква, а да лі Мос ква=ст.Не вер, Тран сси бір -
ська ма гіс траль. На ку пи ли про дук тів, бо їха ти сім
діб. За нят тя: кни ги, ша хи, кар ти, ще й тру до те ра пія
— в'язан ня. Кра є ви ди за вік ном змі ню ють ся так, на -
че ге ог ра фію пов то рю єш. Їде мо на зус тріч сон цю.

Вздовж Бай ка лу їха ли бе ре гом, як у каз ці, ви пір -
на ли з ту не лів (їх, зда єть ся, 42), а по вер та лись вже
но вою тра сою.

На ав то ма гіс тра лі Не вер= Ал дан, у чо ти рьох сот нях
кі ло мет рів до Чуль ма на, да ле ко у роз пад ках, як уві
сні по ба чи ли мос ти і за ліз нич ну ко лію — ви я ви ло ся,
що до вій ни тут вже був "ма лий БАМ", про який ми
ні чо го не зна ли. Рей ки зня ли під час вій ни для бу дів -
ниц тва за ліз ни ці (так зва ної "ро кад ної") вздовж Вол -
ги, на лі во му бе ре зі. А на си пи за ліз ни ці та мос ти в
тай зі за ли ши ли ся.

У Чуль ма ні нам зап ро по ну ва ли: ге о фі зи кам — на
Тим птон, гід ро ге о ло ги пот ріб ні у Чуль ма ка ні. Там
ви яв ле не бу ро ву гіль не ро до ви ще, не об хід но уточ ни -
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ти гід ро ге о ло гіч ні умо ви, ви ко на ти знач ний об сяг бу -
ро вих ро біт з від кач ка ми. Я по год жу юсь.

Ме не від ра зу по се ли ли у бу ди ноч ку для при їж джих
— це ге о ло гіч не се ли ще Ко ва лі. Тай га, ти ша, пов ний
мі сяць, я од на. Вран ці: зви чай на їдаль ня, ста кан з за -
па хом парфумів "Крас ная Мос ква"… "Ци ві лі за ція". А
ви я ви лось, що все ін ше ви пи ли, за ли ши лося са ме до -
ро ге. Бі ля ма га зин чи ка ве ли ка діж ка з жир ною від бір -
ною ке тою. У тай зі, не да ле ко, рі чеч ка з про зо рою во -
дою, ха рі ус стай ка ми сто їть, спить. Хлоп ці шви день ко
ост ро гою на ко лю ють, ви хоп лю ють. На ло ви ли ба га то.
Ва ри ти= сма жи ти не мож на (роз пов зеть ся, ніж ний ду -
же), най кра ще пе рек ла да ти га ря чою під ли вою (су ше -
на мор ква, ци бу ля, олія — усе є у про да жу). За лив,
тро хи пос то їть — і їж. А мож на й по со ли ти= по пер чи ти,
шкі ру зня ти як шкар пет ку, і вжи ва ти си рим.

Наш за гін у тай зі. У ме не ок ре мий од но міс ний ма -
ле сень кий на мет. По руч, у ве ли ко му, чо ло ві ки. Зов -
сім піз но, але мі сяч но. Вно чі під'їха ла ма ши на, а на
ній, у ку зо ві, прив'яза ний до двох лі син ве ли чез ний
вед мідь (йо го шку ру су ши ли по тім на зов ніш ній сті ні
бу дин ку в се ли щі). Ми то ді одер жа ли ве ли кий шмат
м'яса. Але нас по пе ре ди ли, не об хід но йо го дов го ва -
ри ти, бо жорс тке (піз ні ше сма ку ва ли кот ле ти з вед ме -
жа ти ни, бу ли ду же смач ні).

Се ред на ших ко лек цій них зраз ків три ва лий час
зна хо див ся тро фей Дмит ра — шма ток зу ба, яко го він
влас но руч но від бив з па щі вед ме дя! Якось на схи лі
по ба чи ли — вед мідь. Схо пи ли ся за зброю — а він ле -
жить… Обе реж но наб ли зи ли ся, а по тім по ба чи ли, що
вед мідь уже мер твий. То ді й хо роб рос ті наб ра ли ся.

Тай га. Кед ри ви со чен ні. Бу ди но чок ко лиш ньо го
ліс ни ка. Нас се ме ро. На ви хід ні роз хо дять ся всі до
рід них — хто до Чуль ма ну, хто до Ко ва лів, але ма -
ши ни їз дять, бо у тай зі "б'ють" шиш ки кед ро ві. Я
ли ша юсь од на. Ку па жур на лів, а ще вдень при бі гає
бу рун ду чок, "пе ре ві ри ти" на ші про дук ти. У ме не дві
руш ни ці: од на з жа ка ном на вед ме дя (ме ні ка жуть:
"Ти та ка хо роб ра, бо зблизь ка вед ме дя не ба чи ла"),
дру га — дріб но ка лі бер на. 

Од на пам'ят на ніч. Зли ва. Чую, йдуть, роз мов ля -
ють. Гук ну ли під вік ном, го лос зна йо мий. Вис ко чи ла
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з спаль ни ка, від чи ни ла. А ви я ви ло ся, не тим, що ду -
ма ла. Я впев нена бу ла, що це ге о фі зи ки при ї ха ли на
ка ро таж, під до щем тре ба бу ло десь пе ре бу ти — а ви -
я ви лося, що це бу ро вик (зна йо мий!) і во дій. Не зна ли,
що я од на. Бу ро вик зас нув, а во дій, 22 ро ків, зас по ко -
ї ти ся не мо же. Пи тає: "І вы не боите сь?" Ка жу: "Ще й
як зля ка лась, коли зро зу мі ла, що відчини ла чу жим".
А він: "Как, вы лю дей бо и тесь?" — "А ко го ж?" —
"Моя же на де мо нов бо ит ся". Я про них ні чо го не зна -
ла (за ча ї лись: "не ма тем них, не ма і Бо га"). А в якут -
ській гли бин ці зна ли...

На ша ба за пе ре ї ха ла на но ве міс це. Уже при мо -
роз ки по ча ли ся. Я у чо біт ках вран ці ви хо ди ла на бе -
рег ми ти ся, по ки всі сплять. Кра са, ти ша, рі чеч ка
ши ри ною мет рів до де ся ти, гли би на до пів мет ра, про -
зо ре дно, во да на ка мін чи ках пе ре ли ва єть ся. Див -
люсь, по се ре ди ні роз ло гі ро ги оле ня, роз мах мет ра
пів то ра, по п'ять від рос тків. За ми лу ва ла ся — за бе ру,
ви су шу, але як у ва гон ввій ду? Доб ре, бу де вид но
(Дмит ро ж з Ал таю при віз і ріг оле ня — за раз ві шал -
ка у при хо жій, і ріг ар ха ра — по тім за гу бив ся). Чо -
біт ки зня ла, во да швид ка і хо лод на, ро ги да ле ко…
То му шви день ко схо пи ла, при ди ви лась: сто си дров
не да ле ко. За ки ну ла на верх. Пе ре ві ряю од но го ран -
ку, дру го го — су шать ся. Ми лу ю ся. А че рез де кіль ка
днів: дро ва роз ки да ні, від ро гів — не дог риз ки вріз но -
біч (во ни бу ли ще во ло ха тень кі, шкір кою вкри ті).
Со ба ки погри зли. Ком плі мен тів на свою ад ре су не
чу ла, бо се бе не афі шу ва ла.

За кін чи ли ІV курс. Дмит ро весь час пра цює у на у -
ко во= дос лід но му сек то рі: ста ці о нар= нав чан ня й ста ці -
о нар= ро бо та. А я ли ше сту ден тка, і до бать ків з діть ми
час ті ше на ві ду ю ся. 

І от ме ні про по ну ють вик ла дан ня гід ро ге о ло гії за -
оч ни кам у тех ні ку мі. "Як?"  А Лю бов Іва нів на Ов чин -
ни ко ва: "Прос то. Прий деш до ме не на урок, пос лу ха -
єш, по ди виш ся. А лі те ра ту ру на моє ім'я в біб лі о те ці
у тех ні ку мі візь меш." 

А у ме не ж по пе ре ду 5=й курс уні вер си те ту, бо й са -
ма ще сту ден тка.

Але це був пер ший проб ний ка мінь. Ра діс ний, кра -
си вий, свят ко вий. Отак "КГРТ на всю ос тав шу ю ся
жизнь".
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І зно ву Al ma Ma ter — КГРТ
У тех ні ку мі всі мої вчи те лі прий ня ли ме не ду же

доб ро зич ли во. По і мен но всіх наз ва ла б з ра діс тю:
Тря щен ко Л.Ф. та Ов чин ні ко ви Л.І. і Л.І. — вже на -
зи ва ла, це нас тав ни ки, ке рів ни ки і най ближ чі дру зі,
але ж бу ли ще Наг ля Вла дис лав Во ло ди ми ро вич,
Гліб ко Во ло ди мир Ме фо ді є вич, Та ра щан ський Во ло -
ди мир Аб ра мо вич та ін ші. І ця ра дість спіл ку ван ня
ме не суп ро вод жу ва ла всі 20 ро ків.

За кін чи ли Уні вер си тет. Приз на чен ня мені на ро -
бо ту у КГРТ. Вик ла дан ня на 5 кур сі за оч ни кам "Гід -
ро ге о ло гія з ос но ва ми ін же нер ної ге о ло гії" і на 1 кур -
сі, ка пі таль но "За галь на ге о ло гія", до чо го го ту ва ла -
ся ці ле лі то. Ці ка во! 

А ді ти рос туть, дя ку ю чи бать кам...

Са мо туж ки вчи ти ся пе да го гі ці не прос то, пе дін -
сти ту ти ство ре ні не да рем но. Од нак, ко жен пе да гог
про хо дить че рез те, що або пов то рюй, як па пу га вив -
че не ра ні ше, або під клю чай ар тис тич ність з від по ві -
даль ніс тю. До цьо го ще клас не ке рів ниц тво, де є ор га -
ні за цій на й по лі тич на го ди на. А ти й там му сиш бу ти
ці ка вим (не нуд ним), бо швид ко наб рид неш. І КВН'и,
де сту ден ти оби ра ють со бі від по ві даль но го — вик ла -
да ча= ке рів ни ка. 4 ро ки я вхо ди ла в роль пе да го га.

Да лі спо га ди Дмит ра Мак си мо ви ча.
"Нам зап ро по ну ва ли ро бо ту у Ні меч чи ні. І ми,

зви чай но, по го ди ли ся. І, хо ча це не пер ша на ша за -
кор дон на по їз дка (вже бу ла і Че хос ло вач чи на, й Ки -
тай), але пер ше зна йомс тво ме не при го лом ши ло: по -
ба чив фор му ні мець кої ар мії. Я ж їх доб ре за пам'ятав
ще з ча сів вій ни — усе за ли ши ло ся та ким са мим: змі -
ни ла ся ли ше фор ма кас ки і не ста ло ор лів. Це ме не
нас тіль ки гні ти ло, що я звер нув ся до спец від ді лу: ме -
ні ду же важ ко адап ту ва ти ся. І по чув: "Ти не пер ший,
у ко го ці "заш по ри". Хай твої ді ти хо дять до шко ли, а
ти по їдь тиж нів на два до до му, во но по пус тить". Зав -
дан ня знай шло ся, офор ми ли від ряд жен ня. Так і ста -
ло ся. По вер нув ся на зад, і тя га ра вже не бу ло". 

Для ме не це бу ло та кож бо лю чє. Бу ли екс кур сії у
Бу хен вальд, у Ра венс брюк, але бу ло страш но на віть
по ду мать про та ку по їз дку. То му ці екс кур сії ми здій -
сни ли на 4=му ро ці пе ре бу ван ня у НДР — ко ли вже не
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за бу ло ся, але ди фе рен ці ю ва ло ся від но шен ня до лю -
дей і по дій. 

Зна йомс тво з Ні мець кою 
Де мок ра тич ною Рес пуб лі кою

Між ро ка ми на шої ро бо ти у тех ні ку мі (для ме не —
1962=1982, а для Дмит ра — 1964=2005) бу ла Ні мець -
ка Де мок ра тич на Рес пуб лі ка (1966=1970 рр.)

Кар л=Марк с=Штадт (ті са мі Руд ні Го ри, де на пів -
ден но му схи лі по той бік дер жав но го кор до ну — Кар -
ло ві Ва ри у Че хос ло вач чи ні), а у Ні меч чи ні ста ро вин -
не міс теч ко Пір на на Ель бі, бі ля Дрез де на, у ро сій -
ській "ко ло нії". Сер гій та Ва ле рій нав ча ли ся у ро сій -
ській шко лі у Дрез де ні. Щод ня їх во зи ли ав то бу сом у
суп ро во ді "чер го вих мам". Шко ла бу ла роз та шо ва на
у бу дин ку ко лиш ньо го вій сько во го учи ли ща Вер мах -
ту. У Дрез де ні зна хо див ся ду же ве ли кий гар ні зон ра -
дян ських військ. Там ми зус трі ли й 1968 рік, ко ли
на ші до ро гі й рід ні че хи, які вдяч ні бу ли Ра дян ській
Ар мії за вря ту ван ня Пра ги у 1945 ро ці, ус ві до ми ли,
що їм не се ра дян ська вла да, друж но вис ту пи ли про ти
неї під про во дом О. Дуб че ка. А не та кі вже й рід ні нам
нім ці вис ту пи ли на ши ми за хис ни ка ми. Ма буть то му,
що у НДР ще бу ли на ші оку па цій ні вій ська. За во ру -
шен ня у Че хос ло вач чи ні бу ло сер йоз ною тур бо тою й
нім ців, то му во ни на да ли іс тот ну під трим ку ра дян -
ським вій ськам. 

Ко ли ра дян ські тан ки по вер та ли ся до НДР піс ля
"зав дан ня, ви ко на но го у Че хос ло вач чи ні", то зус -
трі ча ли їх з ве ли чез ною ра діс тю не ли ше ми, не зна -
ю чи, чо го че ка ти у НДР, але й нім ці. Тан ки бук валь -
но за ки да ли бу ке та ми кві тів, які пок ри ва ли тра су.
А тан кіс ти, яких ми всі з та кою ра діс тю й щи ріс тю
ві та ли, роз по ві да ли, що по діб ні зус трі чі бу ли про тя -
гом усьо го мар шру ту по вер нен ня від чесь ко го кор до -
ну, ко ли цей ощад ли вий на род об да ро ву вав на ших
тан кіс тів гос тин ця ми, си га ре та ми, цу кер ка ми, зап -
ро шу ва ли у свої се ла. 

А мож ли во, нім ці не зна ли, чо го че ка ти, пам'ята -
ю чи дії сво їх військ на на шій зем лі. Нам ці по дії на -
га да ли су час ність, те, що від бу ло ся 2005 ро ку в Ан -
ди жа ні. А то ді, у се ми де ся тих, ми за ли ши ли у НДР
чи ма ло дру зів, які по тім при їз ди ли до нас у Ки їв. Я
пра цю ва ла там ли ше два ро ки. Це бу ла ка ме раль на
об роб ка ма те рі а лів у кім на ті з трьо ма нім ке ня ми.
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Щоб не кри ви ти ду шею, у пер ший же день ска за ла,
що вій ну про ве ла на оку по ва ній те ри то рії, на фрон ті
за ги нув мій брат. Фрау Хель га Ха у ке ска за ла, що
бать ки її за ги ну ли під час бом бар ду ван ня Дрез де на.
У фрау Ель зи Ілл нер пер ший чо ло вік за ги нув на
Схід но му фрон ті. То му на да лі у спіл ку ван ні бу ло
ціл ко ви те вза є мо ро зу мін ня. Пе ред на шим від'їз дом
во ни зап ро по ну ва ли лис ту ван ня. Я зра зу від мов чу -
ва ла ся, а по тім від вер то ска за ла, що мо ву за бу ду. Во -
ни зас по ко ї ли, що їх ні ді ти ро сій ську мо ву вив ча ють
у шко лі, то му я змо жу пи са ти ро сій ською. Так на да -
лі і бу ло: спо чат ку я пи са ла ні мець кою мо вою, а по -
тім ро сій ською.

Там впер ше я ма ла віль ний час, то му нав чи ла ся
ши ти, в'яза ти, на віть кон кур сні ро бо ти бу ли ці ка ви -
ми, а пек ти, ку лі на ри ти — це теж тре ба бу ло ма ти час
і ба жан ня. Ко лись пе ред ви хід ни ми пи таю хлоп ців:
"Пи ріж ки чи тор ти ки?" — А Ва ле рій у від по відь: "А
один крем мож на?" — Тре ба да ти пе ре по чи нок. 

Екс кур сії з Пір ни бу ли по всій Схід ній Ні меч чи ні,
май же що не ді лі му зеї і те ат ри. Поч ну з то го, що
ближ че бу ло до нас.

Дрез ден — міс то= му зей. Ра дян ські во ї ни вря ту ва -
ли ці лий ком плекс — Цвін гер. Ар хі тек тор Гот фрід
Зем пер. Ку паль ня німф, ста туї, ні мець ке ба рок ко.
Му зей Іс то рич ний і го дин ни ків. А го лов не ж тут —
Кар тин на га ле рея: Ста рі Майс три — ан фі ла да кім -
нат, все ше дев ри. А в ра мі две рей, да ле ко — Сик стин -
ська Ма дон на, Ра фа ель. Рем брант, ван Ейк, ван
Дейк, ван Дейкт... Ті ци ан "Ди на рій ке са ря" ("Бо гу
Бо го ве, а ке са рю ке са ре ве"), де Рі бе ра "Ді о ген з лам -
пою" ("Шу каю лю ди ну"), Ру бенс "Ле да і Ле бідь",
Кор ред жіо "Свя та ніч" і т.д., і т.п.

Но ві Майс три, епо ха ро ман тиз му: "Гол го фа".
Му зей "Зе ле не скле пін ня" (Gru nes ge wol be). Дін -

глін гер — зо ло тих справ май стер, друг Пет ра І: "День
на род жен ня Ве ли ко го Мо го ла", 142х114 см — зо ло -
то, до ро го цін не ка мін ня, кош тов нос ті. Ко ні, сло ни,
вер блю ди, бал да хи ни, пиш но та дво ру з тро ном
Аурин г=Зе ба. Дос ко на лість фі гу рок лю дей, тва рин,
одя гу, прав до по діб ність си ту а ції при не сен ня да рів
мож нов лад цю.

Йо го ж: ка во вий на бір з зо ло та, вкри тий емал лю
під фар фор — зо ло то бу ло то ді де шев ше за фар фор.
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"Мавр зі сма раг дом". "Ку пан ня Ді а ни" — ча ша з хал -
це до ну. Да ру нок Пет ра І — Зо ло тий ківш Іва на Гроз -
но го ва гою по над 1 кг. 

До Дрез де на мож на бу ло їз ди ти віль но, з на шим
шкіль ним ав то бу сом. Хо ди, де хо чеш…

Прек рас не нав ко ло Дрез де на. За місь кі па ла ци
кур фюр ста Ав гус та Силь но го.

Піль нітц — над зви чай но ви шу ка ний па лац з кім -
на та ми в сти лі ам пір, парк, па го ди, ста вок з ка ме лі єю
в цві ту...

Мо ріт цбург — мис лив ський па лац — з мис лив -
ськи ми тро фе я ми і су час ни ми жи ви ми ку точ ка ми.

Бас тай — піс ко ви ко ві го ри на Ель бі — вит во ри
при ро ди, збе ре же ні і окуль ту ре ні. Гра бе ни (озе ро
Ам зель) і гор сти (Лі лі єн штайн), ске лі й ос тан ці ви -
віт рю ван ня са мої чу дер наць кої фор ми, з осо бис ти ми
наз ва ми: ка мінь Фер ди нан да, ске ля Ган са, Бар ба ри -
на то що, з мос та ми і пе ре хо да ми... Все збе ре же не й
дог ля ну те, як і се ли ща вздовж Ель би: фор те ця Ке -
ніг штайн, міс теч ка Бад Шан дау, Ве лен, Ра тен,
Хонштайн...

Бер лін. Треп тов= парк — пам'ят ник Во ї ну= Виз во -
ли те лю, злі ва і спра ва сте ли з ци та та ми Ста лі на, тут
по хо ва но 5000 сол да тів, а 20000 — на кла до ви щі Пан -
ков... В міс ті — Бран ден бург ські во ро та (до За хід но го
Бер лі ну), Рейх стаг. Прек рас на дер жав на Опе ра, му -
зеї Єги пет ський, Пер гам ський.

Пот сдам. Це ці лі єн гоф — па лац, де все пов'яза не з
Пот сдам ською кон фе рен ці єю: зал ра дян ської де ле га -
ції з ге не ра лом Со ко лов ським, ка бі нет Ста лі на (вик -
ра да ли хоч стру жеч ки з під лі кіт ни ків кріс ла, де си -
дів Ста лін), круг лий стіл глав дер жав, то що.

Сан' Су сі ("без тур бот") па лац, літ ня ре зи ден ція
Фрід ри ха II, фран цузь кий парк, ви ног рад ни ки на
шес ти те ра сах, оран же реї, фі гу ри з піс ко ви ка і прек -
рас на Кар тин на га ле рея. Па лац Шар лот тен хоф...

Лей пциг. Ге те: "Я люб лю те бе, ти — ма лень кий
Па риж", Mus ter= Mes se — між на род ні яр мар ки вес -
ною і во се ни. Для нас над зви чай но цін ний па ві льон
СРСР. Пам'ят ник Друж би на ро дів 1813 р. Ро сій ська
Цер ква, де по хо ва но 22000 ро сій ських сол да тів (ме -
даль 1913 ро ку, зі сло ва ми: "Не нам, не нам, а Име ни
Тво е му" ви да ва лась в Ро сії кож но му, хто на ро див ся
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1812=1813 рр., тоб то, до сяг сто річ но го ві ку). Мед лер= -
Па саж з рес то ра ном, прик ра ше ним ліп ни ми зоб ра -
жен ня ми, брон зою і роз пи са ми на те ми "Фа ус та".
Нав про ти — пам'ят ник юно му Ге те.

Ер фурт — між на род на вис тав ка кві тів.
Вей мар — пам'ят ник Ге те і Шил ле ру бі ля те ат ру,

бу дин ки та ро бо чі кім на ти. Скле пи Ге те та Ші лле ра.
Бу хен вальд у 4 км від Вей ма ра, де лю ди го во ри ли,

що ні чо го про ньо го не зна ли. Ка ме ні ле жать на міс ці
спа ле них ба ра ків різ них кра їн. Кре ма то рій з мар му -
ро вим сто лом зі сто ком для кро ві, де ре во смер ті,
пам'ят ні ур ни, на бат. На в'їзд них во ро тах го тич на
в'язь: "Кож но му своє".

Ра венс брюк, де за ги ну ли 92 ти ся чі жі нок і ді тей.
Пам'ят ник на міс ці, ку ди во дою ви но сив ся по піл з
кре ма то рію в озе ро. Щі ли на у сті ні, че рез яку розс -
трі лю ва ли. Він ки від кра ін, гро ма дя ни яких за ги -
ну ли.

Вер ні ге ро де, Гарц — му зей фе о да ліз му, зі свят ко -
вою за лою, все у сріб лі.

Бал тій ське мо ре. Рос ток, Вар не мюн де, Цин но -
вітц. 

Обер ві е зен таль — між на род ний ку рорт, там же
бу ди нок від по чин ку "Віс му та" — на шо го під при -
ємс тва, ді ти там взим ку бу ли у та бо рі. Ми ра зом з
ни ми їз ди ли на спор тив ний від по чи нок: в го ри на
під йом ни ку, вниз — "зиг за гом" з го ри. Сніг і сон це
в го рах — каз ка.

Аль тен берг. Го ри і ліс, в усі єї ро ди ни вже екі пі -
ров ка спор тив на дос той на — вчи мо ся , див ля чись на
чу жу куль ту ру.

На уз ліс сі, не да ле ко від Пір ни, Се рьо жа й Ва ле ра під
час на ших лиж них ман дрів злі пи ли звич ну "сні го ву
бабу". Ба ба вий шла кри вою. Пе ре ро би ли на вед ме ди -
цю, до лі пи ли вед ме жа — вий шла скуль птур на гру па.
Нам спо до ба ла ся. Роз по ві ли та то ві. І за два тиж ні поп -
ря му ва ли вже всі єю ро ди ною ту ди, не ду же впев не ні,
що збе ріг ся цей вит вір (як що "ні", то но ве щось бу де мо
ро би ти). А ви я ви ло ся, що нав ко ло "вед ме дів" стеж ка
про топ та на, і все збе рег ло ся аб со лют но без змін. (При
нас ма ти зро би ла за у ва жен ня дів чин ці, яка хо ті ла
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прик ра си ти фі гур ку гі лоч кою: "Не ти ро би ла, не чі -
пай!") Оце та куль ту ра, яку ви хо ву ва ли по ко лін ня ми.

Ота ка різ на ци ві лі зо ва на Ні меч чи на. 
Пам'яті під ка за ли слай ди, яких без ліч.
Спор тив ні лиж ні "ви льо ти" бу ли час то.
Ні мець ка мо ва: кур си, са мос тій ні за нят тя, спіл ку -

ван ня. Я мо ву опа ну ва ла, а Дмит ро кра ще, бо у ньо го
бу ло пос тій ні ше спіл ку ван ня. Ко лек тив Дрез ден ської
екс пе ди ції, де він пра цю вав го лов ним ге о фі зи ком, ви -
я вивсь до сить доб ро зич ли вим, при чо му як ро сій ська,
так і ні мець ка йо го час ти на.  Якось він за пи тав у під -
лег ло го нім ця, як йде ви ко нан ня зав дан ня. Той від по -
вів: "Тер мін ви ко нан ня зав тра, то чо му Ви пи та є те
сьо год ні? До зав тра бу де ви ко на но". І так в усьо му.

Став лен ня до дов кіл ля: у Кар л=Марк с=Штад ті
п'ють во ду нех ло ро ва ну, пря мо з во дос хо ви ща. По пе -
ри мет ру во доз бо ру во дос хо ви ща ого ро жа з на пи сом
"Стій! Вхід за бо ро не но". Ніх то й не за хо дить. І во да у
во дос хо ви щі криш та ле во чис та. 

Один раз на тиж день тро ту а ри бі ля бу дин ків ми ли
во дою з ми лом. Бач ки для сміт тя ми ли га ря чою во дою.
Обов'яз ко во ок ре мо — "хар чо ві від хо ди" і сміт тя.

У цен трі міс та Пір на, на бе ре зі Ель би — пам'ят ник
по лег лим ра дян ським во ї нам, ку ди ми вро чис то при -
хо ди ли пок ла да ти кві ти. А по руч — ве ли чез ний ка -
мінь= пам'ят ник з на пи сом: "За гиб лим сол да там усіх
війн". Ще у ро ки вій ни я про чи та ла вірш офі це ра Бі -
лої Гвар дії:

Не хай бу де во рог, не тре ба зва жать,
Він во ро гом став по не во лі.
Для нас же лю ди на, для нас — сол дат, 
Він па си нок щас тя і до лі.

Ме ні, пат рі от ці, бу ли нез ро зу мі лі ці сло ва. А ко ли
ви рі ше но проб ле му доб ра і зла — усе стає на свої міс ця.

Усі на ші за кор дон ні від ряд жен ня — це вип ро бу -
ван ня ма те рі аль ним дос тат ком, бо оп ла та скрізь бу -
ла не по мір но й не зас лу же но ви со кою. І лю ди не зав -
жди вит ри му ва ли цю спо ку су. У Че хос ло вач чи ні
нас це май же не тор кну ло ся, бо скрізь ми жи ли ві -
док рем ле но. Хоч впер ше зус трі ли ся з цим яви щем
са ме там, у м. Ост рів, під Яхи мо вим, у на шій пер шій
"ра дян ській ко ло нії", ко ли ми тіль ки по чи на ли зна -
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йо ми ти ся з "зад зер кал лям". Зап ро по ну ва ли якусь
екс кур сій ну по їз дку, а один ос ві че ний ін те лі ген -
тний мос квич по яс нив нам, без сріб ре ни кам, що по ї -
ха ти він не мо же, бо кро ни чесь кі йо му пот ріб ні для
прид бан ня меб лів з ка рель ської бе ре зи. Як нам бу ло
та ке зро зу мі ти, ко ли пе ред на ми від кри вав ся но вий,
не ба че ний світ?

Апо гей був у Ки таї, де екс кур сій них во я жів не бу -
ло зов сім, бо зи ма й пе ре ва ли зак ри ті для ма шин і лі -
та ків. А вит ра ти всі нап рав ле ні ли ше на прид бан ня
різ них ма те рі аль них ви шу ка нос тей.

Моє пер ше, вип ро бу ван ня дріб'яз ко ве, але пам'ят -
не, бу ло у Ні меч чи ні, у Дрез де ні, у ма га зи ні "Шик",
де ду же спо до ба ли ся над зви чай но кра си ві че ре ви ки:
то не сень ка шкі ра май же "шаг ре ньо ва", вкри та шіс -
тьма ша ра ми ла ку, не ка жу чи про еле ган тний виг -
ляд. Ка жу хлоп цям: "Як я та то ві ска жу, що від да ла
180 ма рок (вар тість трьох пар зви чай но го хо ро шо го
взут тя) за цю по куп ку?" А во ни ра дять: "Ска жи, що
за гу би ла". 

Я так і ска за ла. Мої рад ни ки спос те рі га ють за
реак ці єю та та. А Дмит ро ще й зас по ко ює: "За будь,
на віть, як би й важ ли ві ше бу ло". 

Хлоп ці смі ють ся, че ре ви ки не суть. Тут уже й ме ні
нез руч но ста ло.

З ци ми че ре ви ка ми був ще кон фуз. Їде мо до опер -
но го те ат ру, дві ро ди ни те ат ра лів. Шу би й чо бо ти за -
ли ша є мо в ма ши ні. Взу ваю свої "шик о ва ні" і від чу -
ваю не пев ність — во ни ви я ви ли ся нас тіль ки ком фор -
тні, що не по мі ти ла, де лі вий= пра вий.

Не знаю, чи пра во мір не по рів нян ня про де що піз -
ні ший час, ко ли на ощад книж ках ба га то лю дей втра -
ти ли сот ні ти сяч кар бо ван ців, ко ли вар тість кар бо -
ван ця бу ла ек ві ва лен тна вар тос ті до ла ра, чи на віть
де що ви ща. Хтось бо яв ся зав траш ньо го дня, хтось
ощад ли во мрі яв про май бут ні вит ра ти, а хтось не ба -
чив ро зум них ці ка вих вит рат. 

Дя кую Бо го ві, що ми на ко пи чу ва ти не мог ли ні
чесь кі кро ни, ні ки тай ські юа ні, ні ні мець кі мар ки...
Та ще й ма ли змо гу та кий шмат сві ту по ба чи ти, ко ли
не ли ше "мой ад рес Со вет ский Со юз", а ще й по рів -
нян ня, а що "там, за го ри зон том". А на ко пи чен ня "на
да чу" й "на смерть" теж втра ти ли.

У 1970 ро ці ми по вер ну ли ся "з Єв ро пи" до на шо го
рід но го КГРТ.
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А вдо ма — най кра ще
Ро бо та вик ла даць ка: крім нап ру же нос ті, зав жди

бу ла й ро ман ти ка. Курс "Гід ро ге о ло гія та ін же нер на
ге о ло гія" для іно зем ців — Ла ос, В'єт нам, Мон го лія,
Чи лі, Ек ва дор, Ма да гас кар, С'єра= Ле о не, Ку ба, Ли -
ван, Аф га ніс тан, Бір ма та ін ші.. Спіл ку ван ня зі сту -
ден та ми — це наб ли жен ня до їх ніх кра їн. Во ни влаш -
то ву ва ли вис тав ки одя гу, тра ди цій них ре чей, бо у Ки -
є ві бу ли їх ні то ва рис тва. Склад нос ті вик ла дан ня бу -
ли, бо во ни ли ше рік вив ча ли ро сій ську мо ву, хто вдо -
ма, а біль шість — у Ра дян сько му Со ю зі. Але рід ни ми
ме ні бу ли двоє ку бин ців з мо єї гру пи — Ху ан Сан чес і
Ле о поль до Ка наль — до рос лі, сві до мі, ста ран ні.

Особ ли вос ті: ме ні тре ба бу ло по яс ни ти в гру пі іно -
зем ців, що та ке дю ни і бар ха ни. Маю схе ми, ма люю,
все зро зу мі ло, але чо му "ро ги", чи від віт ру, чи від во -
ди — не ро зу мі ють. Пря мо хоч прис тав паль ці до го -
ло ви й по ка жи ро ги ко ро ви та ска жи "му" — оце ро ги
ко ро ви, а то му й ана ло гії. Але ж прес тиж пе да го га…
Якось вик ру ти ла ся. 

І ще, теж у гру пі ан та го ніс тів со ці а ліс тич но го та
ка пі та ліс тич но го та бо ру. На пе рер ві, ще не вий шла з
ау ди то рії, про дов жи ла ся пе рер ва на уро ком су пе реч -
ка: який уст рій кра щий — со ці а ліс тич ний чи ка пі та -
ліс тич ний. За пи ту ють у ме не. Му си ла і я ска за ти своє
сло во про пе ре ва ги пла но во го ве ден ня со ці а ліс тич но -
го гос по да рю ван ня. "Гра мо тій".

На стар ших кур сах вик ла да ла спец курс — гід ро ге -
о ло гіч не кар ту ван ня, плюс кур со ве та дип лом не про -
ек ту ван ня, а ще, для спіл ку ван ня, слай ди в рам ки
встав ля ли ве чо ра ми (не са мій же це ме ні ро би ти, та й
ці ка во для всіх), ра зом з роз мо ва ми та роз по ві дя ми,
тоб то ро бо та зран ку до но чі. І ко ли ме не на го ро ди ли
ме дал лю "За доб лес тный труд", то не знаю, чи був він
"доб лес ним", але що труд сер йоз ний — точ но. І ці пів -
то ра на ван та жен ня що ро ку... Доб ре, що лек ції мої бу -
ли не щод ня.

У па ра лель ній гру пі гід ро ге о ло гів ви я ви ли дів чин -
ку= від мін ни цю На дю Тур ку ло ву, бап тис тку, що хо -
дить на ре лі гій ні зіб ран ня. Пе ре по лох, хоч з тех ні ку -
му вик лю ча ти. Я — на за хист. Ні чо го ні про ре лі гію,
ні про бап тис тів не зна ла, а за я ви ла, що На дю візь му
со бі, бу ду в неї ке рів ни ком дип лом но го про ек ту ван -
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ня, бо це ІV курс. Дів чин ка ста ран на й пра цю ва ти ме.
Від сто я ла. Вдяч на На дя зап ро шує ме не на свої зіб -
ран ня, щоб я по ба чи ла, що там ні чо го по га но го не ма,
тіль ки хо ро ше. А я їй від по ві ла: "На дю, я за раз ні чо -
го не знаю, але йти з то бою не хо чу. Як що я ко лись і
прий ду до ро зу мін ня ре лі гії — то тіль ки до ві ри пред -
ків". На дя тех ні кум за кін чи ла, бать ко ро ків зо два
пи сав ме ні по дяч ні лис ти. А по тім у м. То рез ми з ним
зус трі ли ся, ко ли в На ді бу ло вже шес те ро ді тей.

Куль тма со вий сек тор проф ко му (зап ро по ну ва ли, і
я не від мо ви ла ся). При но сять квит ки в усі те ат ри,
серед них і у Те атр на Та ган ці (1971 рік) — хі ба ж
мож на від мо ви ти ся? "Ан ти ми ры" Анд рія Воз не сен -
сько го, де є сло ва: "Все прог рес сы ре ак ци он ны, ес ли
ру шит ся че ло век". "А зо ри здесь ти хие" і "Пу га чев" з
Во ло ди ми ром Ви соць ким у ро лі Хло пу ші, й "10 дней,
ко то рые пот ряс ли мир" — В. Ви соць кий у ро лі Ке рен -
сько го, і "Тар тюф", "Час пик". Для Ки є ва — свя то
(уя ви ти со бі муж ність Лю би мо ва як ре жи се ра і ке рів -
ни ка — смі ли вість на той час ве ли ка!). Зав дя ки куль -
тма со во му сек то ру по ди ви ла ся всі спек так лі. На той
час квит ків нам при но си ли ба га то, а я хо ті ла, щоб
театр по лю би ли і сту ден ти, і вик ла да чі. 

В групах, де була класним керівником, намагала-
ся хоч трішки підняти рівень цього юнацтва: були
екскурсії спочатку по Києву, потім Брест, Ленінград,
Москва, Волгоград - це вже за гроші зароблені та пре-
міальні: працювали в роздягальні, щоб заробити
гроші на поїздку (випуски 1976, 1982 рр.), премії за
перемоги в конкурсі самодіяльності.  

Ось крихта з по їз дки Київ-Хар ків-Волгоград-
Москва-Харків (випуск 1976 р.). У харківському Бла -
го ві щен сько му со бо рі по руч зна хо дить ся хрес тиль ня.
Ви хо ди мо, ді ли мо ся вра жен ня ми. "А там ті тонь ка,
запитує: "Ты креще ный, а ты кре ще ный?" — "А вы
что?" — Відповіді: "Да. Да. Да. Да". І ви я ви ло ся, що
з 25 лю дей я од на бу ла нех ре ще ною. Отак.

У Вол гог ра ді най пам'ят ні шою бу ла по їз дка на Ма -
ма їв Кур ган. Піс ля ден ної екс кур сії ми ще й вно чі по -
ї ха ли. Ме ла по ро ша, пам'ят ник зни кав і з'яв ляв ся у
за ме ті лі. І ми бу ли чи мось при чет ні до ге ро їч ної тра -
ге дії. Ми їха ли до Вол гог ра да, але по вер та ли ся із Ста -
лін гра да.

250



А для викладачів були геологічні екскурсії:
Житомирські кар'єри, Дениші, Володимир-
Волинський, Прикарпаття, Карпати, Закарпаття з
родовищами корисних копалин та тектонічними
проявами.

По ляр ний день на Коль сько му пі вос тро ві 
та ін ше

Коль ський пі вос трів, ли пень 1974 ро ку. Кон троль -
но= до по між на по їз дка по міс цях пе ред дип лом ної
прак ти ки сту ден тів.

Мур манськ, ае ро порт Мур ма ші, зус тріч з За по -
ляр'ям. По ляр ний день.

Мон че горськ, Мон ча= тун дра, го ра Мон ча. Жи ву у
го те лі "Лап лан дія". Се ред но чі про ки ну ла ся — день,
сон це, як у нас о 15 го ди ні, а "вдень" під ні ма єть ся ви -
ще. Ді тей на лі то ви во зять за здо ров'ям на пів день, а
ма лень кі діт ки з ма ма ми че ка ють від пус тки, у пі -
сочнику гра ють ся і "се ред но чі".

Місь кий парк, озе ро Лум бол ка. Іман дрів ська ге о -
ло го роз ві ду валь на пар тія.

Ком бі нат "Се ве ро ни кель", стіч ні во ди сма раг до -
во= зе ле ні від спо лук мі ді. Ро до ви ще пен тлан ди ту (ні -
ке ле ва ру да). А да лі Оле не гірськ (за лі зо= руд не ро до -
ви ще), Рев да, гір ни чо= зба га чу валь ний ком бі нат
(ГЗК), Ков дор, зно ву ГЗК, за лі зо руд ний, Лей во вин -
ська ге о ло го= роз ві ду валь на пар тія — ро до ви ще слю -
ди, Ри ко лат ва, де я ви тя га ла ма сив ні крис та ли —
плас ти ни слю ди зі стін ки штоль ні (два ящи ки уні -
каль них зраз ків на віть з від ва лів пе рес ла ла до до му
пош тою, щоб по ка зува ти сту ден там). І скрізь на ші
прак ти кан ти.

Дів ча та зап ро си ли на "ніч ну" про гу лян ку чов ном.
Про ве ла ру кою по во лос сю — паль ці в кро ві — гнус,
про яко го ми за бу ли.

На вок за лі, у роз кла ді по їз дів, по ба чи ла наз ву
стан ції "Аф ри кан да", зна йо му ме ні від по шу ко вих
ро біт О. Фер сма на. Взя ла кви ток і по ї ха ла. Чо му та ка
наз ва? Сто я ло то ді (як і за раз) пе ку че сон це, "ну пря -
мо "Аф ри ка=нда".

Міс то Кі ровск — це вже Хі бі ни. Озе ро Боль шой
Ву дъявр. Рес то ран з та кою ж наз вою. Єди ний у сві ті
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За по ляр ний бо та ніч ний сад, де пред став ле ні лан -
дшаф ти всіх спо рід не них ши рот. Пла то Рас вум чорр,
Ку кіс вум чорр. У го ри під ні ма ла ся ма ши ною, а вниз
— ліф том, з шах та ря ми, на гли би ну 700 мет рів.

Кан да лакш ська за то ка. Вок зал, де по ба чи ла пер -
шо го п'яно го мо ло до го ін те лі ген та, ка же: "Со ску ки".
Ма буть це був по ча ток БИЧ'ів ("быв ший ин тел ли ген -
тный че ло век").

Пе ченг ська ГРП. М. Ні кель, ком бі нат, кор дон з
Нор ве гі єю. Фо тог ра фу ва ти за бо ро не но. При кор дон ні
пос ти, пе ре вір ки до ку мен тів, зап ро шу ють ме не вий -
ти з ав то бу су. По вер та юсь зі сво ї ми пос від чен ня ми
про від ряд жен ня (їх три), а су сід по кріс лу пи тає: "А
пе чать у Вас с со бой?" І все це скрізь — се ред "бі ло го"
дня. Сла ва Бо гу за все.

- 1976 рік І зно ву по міс цях сту дент ських прак тик.
Ве ли кий Дон бас: То рез, Пав лог рад, Доб ро піл ля — ву -
гіль ні шах ти. Ар те мівськ — со ля ні шах ти, три го ри -
зон ти. На віть звіт за всі спіл ку ван ня пи са ла у Хар ко -
ві, у го те лі ЦК Ком пар тії. Я для сво їх сту ден тів за до -
мов ле ніс тю з ке рів ниц твом ор га ні зу ва ла екс кур сію
до со ля ної шах ти глиби ною по над 300 мет рів (сіль ви -
до бу ва ють екс ка ва то ром і на ван та жу ють на ма ши ни
там же, під землею). Сту ден ти ме не зап ро шу ють на
пляж, на со ля ні озе ра, а це, фак тич но, карст, між озе -
ра ми ли ше со ля ні пе ре мич ки, які пе рі о дич но про ри -
ва ють ся. Пла ва ти — за до во лен ня, зап лив ла да ле ко
(не са ма, з дів ча та ми) і уяв ляю: рап том са ме за раз
прор ве, за тяг не вмить, бо озе ра близь ко од не від од но -
го. Со ром бу де — не до лу гий пе да гог (прав да, со ром —
пос мер тно…).

- І що вес ни ге о ло гіч на прак ти ка у Ка не ві, де і нам,
вик ла да чам, бу ло ней мо вір но ці ка во, ко ли зна хо ди ли
юрсь кі чи крей дя ні від кла ди по верх чет вер тин них:
льо до вик по туж ніс тю по над два кі ло мет ри, ру ха ю -
чись з Бал тий сько го щи та, зри вав, пе ре тя гав, пе ре -
від кла дав по туж ні тов щі.

Доб ро віль не виг нан ня
1976 рік. Наб ли жав ся мій час ви хо ду на пен сію

(хо ча ще шість ро ків по пе ре ду). Але ж Дмит ро ві до
пен сії ще зов сім да ле ко. Йо го по льо вий стаж мо же
нас зрів ня ти. Про див ля є мо ся тру до ві книж ки. За мо -
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ло ду ба га то чо го з по льо во го ста жу не фік су ва ло ся,
про пен сію не ду ма ли. 

У Дмит ра в уні вер си те ті, де він за су міс ниц твом
по чав пра цю ва ти ще за сту дент ських ро ків, зник ла
знач на час ти на ві до мос тей про п'ять ро ків ро бо ти.
Ви рі шив на три ро ки по ї ха ти в Яку тію. Уз го див з ко -
ле га ми, ук лав кон тракт.

Дмит ро пра цює зав. уч бо вою час ти ною, ще й вик -
ла даць ка ро бо та. Ро бо та по до ба єть ся, але нап ру же на
нас тіль ки, що по дві пач ки ци га рок ви ку рює щод ня.
Я про ти та ко го на ван та жен ня і ви хо ду не ба чу, то му
не за пе ре чую про ти "ро ман ти ки".

Нап ри кін ці лі та 1976 р. Дмит ра Мак си мо ви ча ви -
ряд жаю до Яку тії. Лис ти звід ти над си лає до сить час то.

У мо їх опи сах скрізь ли ше ро ман ти ка, то му цей
лист Дмит ра Мак си мо ви ча до ко лег — зви чай на бу -
ден на про за ге о ло гіч но го по льо во го жит тя. 

"По чи наю пи са ти 20 ве рес ня 1976 ро ку, за кін чив
25 ве рес ня.

Доб рий день, ша нов ні ко ле ги!
Про шу про ба чен ня, що не пи шу кож но му ок ре мо,

зро би ти це не зов сім прос то. За раз у нас, як і в уся кій
по ряд ній ге о ло гіч ній, та й не тіль ки ге о ло гіч ній, ор -
га ні за ції, йде "гон ка с пре пятс тви я ми" між на шим
пла ном і зи мою. Вліт ку пос пі ша ти не бу ло ра ції —
"по пе ре ду лі то", а за раз — по пе ре ду всьо го ні чо го
днів до сні гу, а ро бо ти ого= го! Та ще ж, до то го, ос нов -
на ру шій на си ла на шо го ви роб ни чо го пла ну — сту -
ден ти, уже роз'їжд жа ють ся. За ли ша ють ся "офі цер -
ські" бри га ди, це так са мо до ціль но, як би ін же не ри= -
ме та лур ги взя ли в ру ки мо лот ки і на руд но му дво рі
роз би ва ли шмат ки ру ди за мість на лад ки "дро биль но -
го це ху". Ну, та "офі цер ськи ми бри га да ми" нас не за -
ля ка єш, у ге о ло гії та ке бу ває, ми не єди ні, що нас і
"во о ду шев ля ет на под ви ги".

Ви ці ка ви тесь умо ва ми жит тя. Я вже на діс лав два
лис ти, роз ра хо ва ні на всіх. Один — на ім'я Та ма ри
Олек сі їв ни, де був опи са ний вед мідь= а фе рист (до ре чі,
ми вже йо го з'їли, те пер си ди мо на піс но му суп чи ко -
ві). Та в усьо му є свої по зи тив ні сто ро ни: хоч хо ди ти
на го ру ста ло важ че, за те спи мо без сно ви дінь. Дру -
гий — Ма рії Іва нів ні ("мо ей еди но ут роб ной"), де опи -
са ний один день суб'єк та у чор но му пла щі (май же
пла гі ат). Як що Ма рія Іва нів на не при но си ла цей
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лист, ска жіть — не хай при не се, і це тре тій "бы то -
вой". Поч ну по по ряд ку. Про бач те, ге о ло ги, у роз ра -
хун ку на тих, хто у по лі не бу вав.

Жит ло. На ме ти 3 на 3,5 мет ри, у них жи вуть по
троє. 

У на ме тах з то нень ких де ре вин зроб ле ні на ри, на
на рах — спаль ні міш ки, в яких ми і спи мо (спро буй -
те пе рес па ти на "са до вой ска мей ке" на скла де ній уд -
воє бай ко вій ков дрі — бо ки бо лять пер ші 60 днів, а
по тім мен ше). У на ме тах, крім нар, зроб ле ний стіл
(жер ди ни пок ри ли кар то ном ящи ка з=під кон сер вів
— це вже "шик"). Зем ля у на ме ті теж зас те ле на жер -
ди на ми, бо на гли би ні 20 сан ти мет рів вже віч на мер -
зло та (ледь не на пи сав "мер зо та"). У на ме ті є піч ка:
"ото пи тель ний се зон" вліт ку піс ля за хо ду сон ця й під
час до щу. За раз — ці лий день. Дров вис та чає, пил ка
й со ки ра є. Ос віт лю єть ся на мет "ис точ ни ком све та
мощ нос тью в 1 (од ну) све чу", більш па ли ти не мож на,
бо на все нор ми, і на свіч ки теж. За та ко го ос віт лен ня
мож на не ли ше пи са ти, а й крес ли ти, мо же те пе ре ко -
на ти ся.

За раз на ме ти не та кі, як бу ли ра ні ше, "до то го".
За раз пе ред вхо дом є "ко зи рьок" ши ри ною 70 см, під
яким ми хо ва є мо дро ва від до щу. Пос та ра ли ся та ки
конс трук то ри ге о ло гіч но го спо ряд жен ня, хоч і поп -
ра цю ва ли тяж ко, за те як пок ра щив ся по бут ге о ло гів.
За раз вже дро ва скла да є мо не у на ме ті, а під "ко зирь -
ком", віч на (конс трук то рам) за це дя ка. Над піч кою
ми на тяг ли мо туз ки (це вже без уз год жен ня з конс -
трук то ра ми) й су ши мо на них ону чі. За раз, як і ра ні -
ше, ван на й ту а лет ок ре мо. Во да у стру моч ку і ку щів
вдос таль. Те пер ма є те уяв лен ня?

Взут тя й одяг. На но гах (це в усіх) — гу мо ві чо бо -
ти. Гу ма ви що го ґа тун ку, як бу ла й ко лись: не гнеть -
ся, а тіль ки рветь ся. За раз у та бо рі не ма жод но го чо -
бо та не за ла та но го дро том. Чо бо ти бе руть на два но ме -
ри біль ші, щоб вліз ло біль ше онуч (тем пе ра ту ра во ди
і вліт ку десь близь ко ну ля). Ос тан ні час ти ни "брен но -
го" прик ри ті в ко го чим. Від "ши кар них" кос тю мів
ба вов ня них, по ши тих спе ці аль но для ге о ло гів, з ром -
би ком на лі во му ру ка ві, з на пи сом "Мин гео СССР", з
виш кою,  зе ле ною куль кою й мо лот ка ми, з нак лад ни -
ми ки ше ня ми, при ши ти ми на шта нях са ме у то му
міс ці, де встав ле ні но ги. Че рез те у ці ки ше ні мож на
клас ти тіль ки но со ві хус точ ки (яки ми тут чо мусь не
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ко рис ту ють ся). Реш та мнеть ся, а що не зги на єть ся, те
упи ра єть ся в жи віт, до са мих ма лой мо вір них де та лей
ту а ле ту. На міс ці чи йо гось ста ро го та бо ру знай шли
жі но чу со роч ку, та ку, зви чай ну сит це ву тор бин ку з
трьо ма ді роч ка ми, спо чат ку на ді ли її на на шо го вір -
но го пса Мух та ра. Він з неї вис ко чив і об гав кав нас.
За раз у цій со роч ці кра су єть ся наш ро біт ник (він
один за ли шив ся з на ми, а одя гу на ньо му не ли ши ло -
ся) і ні чо го, ще не гав кає.

Хар чу ван ня. Про дук ти до нас пот рап ля ють так: в
Чуль ма ні, на ОР Сів сько му скла ді ма ють спис ки лю -
дей, які пра цю ють у пар тії й за нор ма ми (?) від пус ка -
ють: 3 бан ки "свин ной ту шен ки" на ніс на один мі -
сяць, 2 бан ки "го вя жьей ту шен ки" (все на той же
ніс), 3 бан ки "щи из кис лой ка пус ты". Куш ту ва ли,
що це та ке? Ні? Спро буй те, тіль ки пе ред віль ним від
за нять днем. "Мо ло ка сгу щён но го" 2 бан ки, гу ля шу 2
бан ки, яко їсь риб'ячої ка ла му ті 4 бан ки (ми під три -
му є мо, вір ні ше ОРС на ши ми жи во та ми під три мує до -
ціль ність риб'ячих днів, та й ми ро зу мі є мо, що фос -
фор ду же пот ріб ний), "сгу щен но го ка као" 4 бан ки.
Цьо го мі ся ця, як пре мію, оче вид но, да ли ще по бан ці
паш те ту, ви го тов ле но го з сви ня чих го лів, пе чін ки,
со лі, пер цю й ніт ри ту (так на пи са но на бан ці). Паш -
тет ми ще не куш ту ва ли. Нас то ро жує наз ва ос тан ньої
скла до вої час ти ни, бо асо ці ю єть ся з іп ри том. Крім то -
го, за нор мою "по ло же но" 2 кг цук ру, ма ка ро нів, бо -
рош на, ри су, су пу у па ке тах, мас ла — не знаю. На
сіль, за вар ку чаю, во ду і по віт ря ще нор ми не ма, і ми
ци ми про дук та ми ко рис ту є мо ся "від пу за". Усі ці
пай ки, пом но же ні на но си, одер жує зав госп на пріз -
ви ще Ара пов (у віль но му трак ту ван ні На ха лов, має
ли ше дві су ди мос ті), ван та жить на ма ши ну й ве зе 180
км до се ли ща Б. Ха ти мі, да лі доб ро пе ре ван та жу ють
на са ни і ще 40 км тяг нуть пов ним без до ріж жям дво -
ма трак то ра ми до ба зи пар тії. Да лі про хо дить ле гень -
кий пе ре роз по діл: що, ко му і скіль ки да ти. І ми вже у
рюк за ках, на сво їх без цін них гор бах, не се мо ці пай ки
ще 10 км че рез пе ре вал, до се бе у за гін. У нас "де лё -
жек" не має, бо у нас "об ще пит". Усе, що роз до бу ли
(глу хар, вед мідь), іде в за галь ний ка зан, і вит ра ти ді -
лять ся на всіх. Та ке хар чу ван ня ра зом з ци гар ка ми
об хо дить ся кар бо ван ців у 60=70 на мі сяць. Усі ля кі
"ут рус ки", які ви ни ка ють під час тран спор ту ван ня
(роз мо че ний до щем цу кор, роз би ті бан ки "щей" то -
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що), ді лять ся на всіх. Звід си і віль не трак ту ван ня
пріз ви ща зав гос па. 

Зов сім за був, ще є си га ре ти, сір ни ки, оц то ва есен -
ція, дріж джі, со да, бу ли га ле ти й кар топ ля. Крім то -
го, один хло пець їз див ви ри ва ти зу ба (на це він вит ра -
тив 11 днів) і при віз по ло ви ну ве ли ко го, за те зе ле но го
ка ву на. От і всі хар чі. Я не за був ні чо го. 

Про те яка за раз кра са у тай зі!.. Особ ли во сьо год ні.
У за тін ку во да вже вкри ва єть ся кри гою. На сон ці
теп ло, мош ки не ма. За пах осе ні, ці лю ще по віт ря.
Не бо про зо ре, без жод ної хма рин ки, ти ша. Ли ше сту -
ка ють дят ли й по де ре вах бі га ють біл ки і бу рун ду ки.
Ко ли ся деш пе ре по чи ти, від са па єш ся, пе рес та не
кров сту ка ти у скро нях, прис лу ха єш ся до ти ші — хо -
четь ся пи са ти вір ші. Але, з од но го бо ку, не ма та лан -
ту, а з ін шо го — тре ба під ні ма ти рюк зак. А в ньо му
дві ба та реї 69 ГРМЦ, 5 за ліз них елек тро дів ді а мет -
ром 20 мм, ко туш ка дро ту (500 мет рів) і звер ху гу мо -
вий ки ли мок під ба та реї... А як піс ля цьо го при єм но
дій ти до на ме ту й роз тяг ти ся на на рах. Та я, зда єть -
ся, від во лік ся.

Ро бо та. За раз ми про во ди мо маг ні то— й елек тро -
роз від ку мас шта бу 1:10 000. Про фі лі спо чат ку прок -
ла да ють то пог ра фи. Без про сі ки прой ти з при ла дом
не мож на. Ру ба ють де ре ва й особ ли во ку щі на та ко му
рів ні, щоб ча сом не вда ри ти со ки рою по ка ме ню. Піс -
ля цьо го за ли ша ють ся гос трі пень ки ви со тою сан ти -
мет рів 40, щоб бу ло гар но чіп ля ти ся й па да ти. Ка ме -
раль ні ро бо ти зво дять ся до по бу до ви гра фі ків. Ін тер -
пре та ція по ки що та ка: ба га то гам — є ру да, ма ло гам
— не має, більш по ки що не ро бить ся ні чо го — "да -
ёшь точ ки".

Ко лек тив. Про сту ден тів не пи шу — во ни вже по ї -
ха ли. За раз у на шо му за го ні є на чаль ник за го ну — 1,
ін же нер= ге о фі зик ві ком 28 ро ків та "ваш по кір ний
слу га", тех ні ків= ге о фі зи ків (два по 30 ро ків та один —
37 ро ків) — 3, ро біт ник — 1, Мух тар — 1.

Ціл ком про пар тію не пи шу — не знаю. Я на ба зі
був ли ше дві чі. Знаю тіль ки, що згід но зі спис ком
близь ко 120 чо ло вік. Пра цює один бу ро вий ста нок,
за лі то про бу ри ли не мен ше 200 мет рів (!), дві бри га -
ди ка нав щи ків (по 5 чо ло вік), за гін то пог ра фів — чо -
ло вік 10 та ге о ло гів чо ло вік 7, які про во дять ге о ло -
гіч ну зйом ку. Чим зай ма єть ся реш та? Не знаю —
оче вид но обс лу го ву ють один од но го. Хто во ни, ці лю -
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ди? Ро бо чі в ос нов но му з БАМ(у), ІТР "не у дач ни ки",
які по роз губ лю ва ли свої сім'ї "по по лях".

Зв'язок з зов ніш нім світом. Ра ція й лис ти, які до -
во зять всю ди хо дом до Б. Ха ти мі, а там зви чай ним
шля хом (40 км всю ди хід про хо дить за 6=8 го дин). Про
га зе ти й жур на ли мо ви не ма.

Громадські ор га ні за ції. а) проф спіл ко ва — з екс пе -
ди ції на діс ла ли над ру ко ва ні за я ви, де тре ба бу ло на -
пи са ти тіль ки своє пріз ви ще й під пи са ти ся, піс ля
цьо го про фор га ні за ція ви ра хо вує проф внес ки з зар -
пла ти, яка по ки що ли ша єть ся в екс пе ди ції; б) про
ком со моль ську не чув; в) пар тій на — скла да єть ся з
ме не од но го.

Від по чи нок. Для ІТР у спаль ни ку. Реш та ча су —
ро бо та. Ро бо чих (бу ро ви ків і ка нав ни ків) ви во зять
що мі ся ця на тиж день ту ди, де є ма га зи ни з сон цем у
пляш ках. До ре чі, у по лі — су хий за кон.

Ви хід ні дні, роз ва ги. В ІТР не ма, бо ніко ли, не
виста чає ча су. Пі сень теж не ма! Це ба га то про що
говорить.

Тай га, міс це вість і на се лен ня тай ги. Різ ні ви ди мо -
ху, брус ни ця, ло хи на (го лу би ка), за рос ті кар ли ко вої
бе ре зи (па кость не сус віт на), кед ро вий сла ник, мод ри -
на, зрід ка яли ни і бе ре зи. З жи во го — мош ка, ко ма рі,
му раш ки, кед рів ки, дят ли, бу рун ду ки, біл ки, со бо лі,
оле ні, ло сі, ро со ма хи, вед ме ді, ряб чи ки, ку ріп ки,
глу ха рі. Міс це вість? Роз пад ки чер гу ють ся з во до ді ла -
ми. Хо ди мо по пе рек, бо так за ля гає руд не ті ло. Чи
кру то? Час то вми ка є мо "пе ред ній міст", ось так: 

Та це, мо же, і на кра ще. Де я кі лю ди від на у ки го -
во рять, що людс тво, у ці ло му, ду же ра но ста ло вер ти -
каль но, на зад ні кін ців ки. Дех то го во рить, що не
прос то ра но, а на віть пе ред час но. То, мо же, хоч ми
тут вип ра ви мо цю по мил ку? Не знаю, які ще бу дуть
ме та мор фо зи у ті лі й пси хі ці, а вже за раз по міт но
збіль шу єть ся об'єм ле ге нів за ра ху нок жи во та і змен -
шу єть ся за пас слів.

Ще раз про шу ви ба чен ня, що не на зи ваю імен. За
ці п'ять днів, до ки пи сав лис та, я з кож ним з вас го во -
рив.
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До по ба чен ня. Про від по відь не на га дую.
З по ва гою, Д. Ак сьом.
P.S. Піс ля про чи тан ня від дай те мо їй не наг ляд ній". 

Він жар то ма на зи вав ме не "мої три чвер ті", а жін -
ки всер йоз об ра жа ли ся: "А мій чо ло вік ме не на зи ває
"моя по ло ви на". А ще на якісь зап ро шен ня від по ві -
дав: "За пи тай те "мою дум ку", або "моё мне ние".
Жін ка ми це теж сприй ма лось упе ред же но.

Під час "доб ро віль но го виг нан ня" я на діс ла ла йо -
му вірша Ра су ла Гам за то ва.

В тво ём пле ну я двад цать с лиш ним лет,
И, ка жет ся, ты мне свя за ла ру ки,
Но вот по рою друг или со сед
Бе рёт ме ня из пле на на по ру ки.
Но на сво бо де грус тен я и слаб.
Вок руг бес цвет но всё, все ли ца се ры.
И, как сво бо ду по лу чив ший раб,
Я жить не в си лах без сво ей га ле ры.
Так, с при вя зи сор вав шись, вол ко дав
Лишь по на ча лу ве се ло рез вит ся, 
Но вско ре, все за бо ры обе жав,
Спе шит к при выч ной це пи воз вра тить ся.
И я, сво бо де го рес тной вза мен,
Пред по чи таю свой из веч ный плен.

А да лі ста ло ся не пе ред ба че не: я ду ма ла, що я хо -
роб ра й по мір ко ва на, а за ли шив шись вдо ма од на
(хлоп ці теж роз'їха ли ся у від ряд жен ня), то чо мусь
роз кис ла так, що пот ра пи ла до лі кар ні: почалося з
гіпертонічного кризу. Від ві ду ють ме не сту ден ти ці -
ли ми гру па ми. А ме ні б ле жа ти ти хе сень ко. Лис ти
Дмит ро ві пи шу ран ком, на сві жу го ло ву, ба дьо рі, не
зга ду ю чи хво ро бу. І рап том, зов сім піз но вве че рі за -
хо дить у па ла ту Дмит ро. Як? Звід ки? У спе цо дя зі,
кед ром про пах. Йо му хтось із друзів-колег по ві до мив
дійсну ситуацію. Він пе рер вав кон тракт і при ле тів.
Знав, що йо го по вер нен ня бу де най кра щи ми лі ка ми
для ме не.  

Я ви би ра ла ся з хво ро би дов го. Але вдяч на йо му за
пос тій не ро зу мін ня та під трим ку, бо це бу ла зав жди
ре аль на до по мо га.
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Мої ро ки — моє ба гатс тво 

Спор тив ні ман дри про дов жи ли і у Киє ві. Взим ку
най час ті ше — Гід ро парк (по тім і з ону ка ми прак ти -
ку ва ли). Вліт ку — на ве ло си пе дах до лі су. Най -
пам'ят ні ше — на пе ре дод ні Дня пе ре мо ги на ве ло си -
пе дах з си на ми їз ди ли до За зим'я, зби ра ли кон ва лії і
з бу ке том чер во них тюль па нів ра зом з та том нес ли до
пам'ят ни ка по лег лим во ї нам.

За вер шить спо га ди, пов'яза ні з тех ні ку мом, мож -
ли во, це, як "на зи да ние" — екс тре маль ний ви па док в
ос тан ній рік мо єї тру до вої ді яль нос ті.

Мо роз ний ра нок лю то го 1982 ро ку. У ме не віль ний
день (Дмит ро у від ряд жен ні, Ва ле рій про сив роз бу ди -
ти йо го до за нять в уні вер си те ті). Вий шла на бе рег,
зро би ла за ряд ку. На кри зі ба га то ри ба лок. По ду ма ла:
"Ну, са мо губ ці!" Під ход жу ближ че, а кри га до 40 см!
І стеж ка аж до Гід ро пар ку, ри бал ки хо дять віль но.
Йду, уваж но див лю ся під но ги, ду же обач но, прий -
шла до Гід ро пар ку. А там уже й пиль ність втра ти ла,
при га да ла, що тре ба Ва ле рія роз бу ди ти.

І, як зав жди, за бу ла, що це вже знач но ниж че за
те чі єю. Шви день ко пе ре ход жу про то ку. І десь по се ре -
ди ні — шу бовсть! Ле жу у во ді, об лич чям до По до лу,
та ще й ду маю: "Ніх то й не взнає, де по ді ла ся. Ко ли
спли ву: вес ною, чи ра ні ше?" Ри бал ки да ле ко, кри ча -
ти мар но, не по чу ють. Кри гу б'ю ру кою, пра вою, лі -
вою, а во на кри шить ся. Б'ю да лі, вже озер це нав кру -
ги, зе ле на во да, кри га спра ва міц ні ша. "Тре ба ви ко -
ти ти ся". Ви ко ти ла ся... І зно ву про ва ли ла ся… Виб ра -
ла ся, по кри зі тре ба ж од ра зу від ко ти ти ся. Вда ло!
Під ні ма ю ся. Ко лі на тру сять ся. Об див ля ю ся: де ж це
я? І ба чу: ви ток "боб ро вої річ ки" з Гід ро пар ку впа дає
у Ру са нів ську про то ку (ми там хо ди ли, міс ця зна йо -
мі). А кри га під но га ми вже не су ціль на, а пля мис та,
з пу хир час ти ми ді лян ка ми.  Ку ди ж сту па ти, яка міц -
ні ша, як що у 20 мет рах чис та во да. А я по се ре ди ні
про то ки. Ох, якою ж обач ною ста ла! І все ж ближ че до
бе ре га ще дві чі про ва ли ла ся. По ба чи ла, як від ри ба -
лок біг чо ло вік. Але я вже виб ра ла ся з про ва лу по ко -
лі на, шви день ко че рез ку щі, щоб ме не ніх то не по ба -
чив. Уда ло ся. Ва ле рій уже встав, зди во ва но за пи тує:
"Ма мо, що з то бою?" — на свет рі крап лі во ди. Я від -
ра зу у ван ну — прий ти до тя ми. 
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Пе ре ляк прийшов за три дні. Зу пи ня ла ся рап то -
во на тро ту а рі: нав ко ло зе ле на во да і я на ній ле жу,
у цьо му зам кну то му озе рі. Са ма не хо ди ла, час ті ше
з Дмит ром. А ку ла ки бу ли за тис ну ті так, що син ці
від вдав ле них ніг тів на обох ру ках три ма ли ся ще
дов гень ко...

Дмит ро ба чив, як то ну ли взим ку ри бал ки, і ка же,
що це один з ти ся чі ви пад ків по ря тун ку. Я бу ла
нехре ще ною, а Гос подь чо мусь вря ту вав. Ми там пла -
ва ли вліт ку, і я зна ла, що гли би на — по над три мет -
ри, дна не на ма га ла ся діс та ти ся. Ри бал ки да ле ко —
на дії не ма ні на ко го, кри ча ти не ма чо го. Ма буть, го -
лов не, одяг ну та так, що не охо пи ла хо лод на во да: на
ру ках — шкі ря ні ру ка вич ки, шта ни, светр об ля га -
ють, а під ни ми ще й то нень кий спор тив ний кос тюм,
тоб то по віт ря на прок лад ка. Ду ма ла, що ні ко му не
роз по вім, а не втри ма ла ся "из доб рых по буж де ний",
бо хтось теж мо же пот ра пи ти у та ку си ту а цію. Отак
Гос подь про дов жив жит тя. 14 чер вня 2005 ро ку ку пи -
ла об руч ку зі сло ва ми "Гос по ди, спа си и сох ра ни мя",
а хрес тик з ци ми сло ва ми но шу, не зні ма ю чи. Обе ріг.
Ота ка те пер ро зум на.

У бе рез ні 1982 р. зак люч не про щан ня з тех ні ку -
мом. Зро би ла фо то вис тав ку "Мои го да — моё бо гатс -
тво", на ар ку шах ват ма ну ві доб ра зи ла ета пи жит тя,
пов'яза ні з КГРТ. Моя вдяч ність тех ні ку му за пу тів -
ку у жит тя.

Дя ка Бо гу за все.

"Дол го бу дет Ка ре лия снить ся"
1982 рік, я вже на пен сії. Вес на настала. 
День ге о ло га, а я "не у дел". Зиг мунд Ко би лін -

ський, наш спі ву чень по тех ні ку му, по дав ідею: "Ту -
рис ти чес кий ло доч но= вёсель ный мар шрут по озе рам
Ка ре лии". Ви ї ха ли ра ні ше, щоб два тиж ні по бу ти са -
мос тій но на Онезь ко му озе рі, Зіг мунд з дру жи ною
Лю дою і ми.

Пет ро за водськ з кра єз нав чим і ху дож нім му зе єм.
З прис та ні теп ло хід "Ла до га" до віз на Бі сів мис, ви са -
див. Піш ли оби ра ти міс це. На бе ре зі пли ти, зглад же -
ні льо до ви ком — ге о ло гіч ний про цес — "ек за ра ція".
Але ж на цих пли тах ще з не о лі ту за ли ши ли ся нас -
кель ні ма люн ки (пет рог лі фи) — їх ми ба чи ли в му зеї,
то му й піш ли шу ка ти. Знай шли. Мож ли во, то вже су -
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час на під роб ка. Оне го і ми. Ти ша. Спо кій. Куль тур -
ний ту ризм. У лі сі чис то на че й "не у нас".

А по тім — ту рис тич ний та бір, на ме ти, а для ба жа -
ю чих — дво по вер хо вий кор пус. На вес лах озе ра ми у
чов нах, "во ло ком" і на пле чах, ри зи ко ва ні спус ки —
шлях "из ва ряг в гре ки". Кра са нав ко ло не по ру ше на,
"...ост ро ко неч ных елей рес ни цы над го лу бы ми гла за -
ми озер".

Кі жі. Прек рас на де рев'яна цер ква, ко лір ли пи змі -
ню єть ся від ос віт лен ня, бу дів ниц тво з ура ху ван ням
су во ро го клі ма ту, а на ост ро вах, се ред озер, цер ків ці
за топ ле ні.

Це був єди ний у на шо му жит ті "ту рис тич ний"
мар шрут.

Ро дин не щас тя чу жи ми очи ма
Не знаю іс то рію цьо го на ри су. Мож ли во, редакції

знадобився матеріал про ге о ло га до про фе сій но го
свята, і то ді Перст і вка зав на мого Дмит ра. Але на рис
ви я вив ся жи вим і теп лим — за що я ду же вдяч на
авто рові.

"ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ. 
Штри хи к се мей но му пор тре ту

("Прав да Ук ра и ны", 7 ап ре ля 1985 г.)
До зо ло той свадь бы им еще да ле ко, а се реб ря ную

от ме ти ли уже дав нень ко. Вы рас ти ли сы но вей, по лу -
чи ли в по да рок двух вну ков и две внуч ки. Жи вут
друж но, в сог ла сии. Трид цать лет и три го да вмес те.

Дмит рию Мак си мо ви чу Ак сё му под шес тьде сят.
Прих ва тил вой ну: Че хос ло ва кия, Вен грия (воз душ -
но= де сан тные вой ска, гвар дии ря до вой). По том стал
ге о ло гом, ра бо тал в За бай ка лье и дру гих угол ках Оте -
чес тва, за ру бе жом. Сей час пре по да ет в Ге о ло го раз ве -
доч ном тех ни ку ме.

Он не вы сок рос том, ко ре наст, оса нист. Из= под кус -
тис тых, ер ши ком, бро вей — ост рый, цеп кий взгляд.
Всег да под тя нут, от мен но ак ку ра тен. Идет в тех ни -
кум — хрус тя ще= бе лая ру баш ка, гал стук стро го в тон
кос тю му — как на дип ло ма ти чес кий при ем.

Ма рия Ива нов на, то же ге о лог, всег да бы ла ря дом с
му жем — "ку да игол ка, ту да и нит ка". Ми ло вид ное
улыб чи вое ли цо, пе ву чая речь. Ког да я пер вый раз за -
я вил ся к Ак сё мам, хо зяй ка бы ла в спор тив ной аму -
ни ции — соб ра лась на лыж ную про гул ку с вну ком.
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Лы жи име ют ся у всех, и этой зи мой с её сне га ми Ак -
сё мы по рос ко шес тво ва ли всласть. Все, кро ме Ва ле -
рия, ко то ро му вы па ла на зи му экс пе ди ция в Крым.

Ва ле рий и его стар ший брат Сер гей унас ле до ва ли
от ро ди те лей не толь ко внеш ние чер ты, ха рак тер, но
и про фес сию. Тру до вой стаж бра тьев по ка не очень ве -
лик (вто рую пя ти лет ку до ра ба ты ва ют), ес ли же сло -
жить вмес те их экс пе ди ци он ные мар шру ты, ге ог ра -
фия по лу чит ся впе чат ля ю щая: При кар па тье, Крым,
Кав каз, Ка ре лия, Урал, Ал тай, Сред няя Азия, Си -
бирь (За пад ная и Вос точ ная), При мо рье, Кам чат ка.

Бра тья же на ты на "ге о ло ги нях". Чер ноб ро вая, ве -
се лая, гла зас тая — это На та ша. Ру со во ло сая, се рьез -
ная, тон кая, буд то ка мы шин ка — Оля. Гид ро ге о лог и
ге о фи зик. С ра бо той, до маш ним хо зяйс твом и ком со -
моль ски ми по ру че ни я ми справ ля ют ся впол не.

Нас чет бу дущ нос ти ма лень ких Ак сё мов твер дой
уве рен нос ти, ко неч но, нет, од на ко не ко то рые ге о ло ги -
чес кие приз на ки уже обоз на чи лись: та щат в дом ка -
муш ки вся кие, а се ми лет ний Алеш ка да же ус пел по -
бы вать с ро ди те лем в двух кав каз ских экс пе ди ци ях.

Жи вут Ак сё мы в Ки е ве, на ле вом бе ре гу Днеп ра,
Ру са нов ская на бе реж ная. Жи вут по рознь, тре мя
квар ти ра ми, но ря дом, в пя ти ми ну тах ходь бы.

В се мейс тве шес те ро ге о ло гов. А ге о ло ги, как из -
вес тно, на род ко че вой. За дол гие го ды ко че вий Ак сё -
мы= стар шие где толь ко ни жи ли: в па лат ках, ба ра -
ках, из бах, гос ти ни цах, в бре вен ча той та еж ной зи мо -
вьюш ке. В кот тед жах то же жи ва ли. Но глав ной ба зой
ос та ва лись пе на ты в Бро ва рах под Ки е вом.

Пос ле од ной весь ма удач ной экс пе ди ции в ру ках по -
я ви лась при лич ная сум ма, и на бро вар ском под во рье
был за те ян но вый дом. Дмит рий Мак си мо вич взял ся
за де ло са мо лич но. Сам се бе ка мен щик, сам се бе плот -
ник. "Что нам сто ит дом пос тро ить". И пос тро ил.

— Не у же ли вы его сам? — спро сил я.
— Ну по че му — сам? Сы но вья по мо га ли. Се рёж ка

с Ва лер кой...
Се рёж ке тог да бы ло во семь, Ва лер ке пять. Вот они

на ста рой фо то кар точ ке, по мощ нич ки. В ру ках по мо -
лот ку, вид де ло вой. Пых те ли, ста ра лись. "Па па, ма -
ма, пос мот ри те — я гвоздь за бил!" По паль цам, са мо
со бой, то же по па да ло.

О вос пи та нии де тей по док то ру Спо ку тог да еще
Ак сё мы не слы хи ва ли, Су хом лин ско го не чи та ли. Но
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как= то са ми до га да лись: при у чай ре бен ка к тру ду
сыз мальс тва, вну шай без ус та ли: са мое пер вое и глав -
ное в жиз ни — труд.

А те перь все пов то ря ет ся. Лю би мая иг руш ка двух -
лет не го Дим ки — мо ло ток. Взрос лые, ко неч но, ко -
сят ся, пос мат ри ва ют, не ляп нул бы Ва ле рьич по ка -
ко му= ни будь де ли кат но му пред ме ту или по собс твен -
ным паль чи кам, но мо ло ток не от ни ма ют.

"Пусть при вы ка ет", — го во рит Дмит рий Мак си -
мо вич. И, гля дя на пол за ю ще го у ног ма лют ку с уве -
сис тым сле сар ным инс тру мен том, про из но сит ко рот -
кую, но креп кую речь в ад рес не ких пап и мам, люб -
ве о биль ных, но не ра зум ных, вся чес ки ог раж да ю -
щих сво их отп рыс ков от до маш ней и вся кой иной ра -
бо ты, кла ду щих все си лы и средс тва на вос пи та ние
— ко го? — бе ло ру чек и без дель ни ков. Нет уж. Луч -
ше пусть Дим ка ка ку ю= ни будь до маш нюю амфо ру
ра зо бьет этим мо лот ком, чем не у мей кой вырас тет.

Из се мей ных пре да ний. Сер гей и Ва ле рий еще в
шко лу не хо ди ли, а уже при ши ва ли се бе отор ван -
ные пу го ви цы, сти ра ли тру си ки и но соч ки. Го дам к
де ся ти уме ли суп= лап шу сва рить, ка шу. Од наж ды,
где= то в де вя том клас се, сел Ва ле ра за ма ми ну
швей ную ма шин ку, раз= раз, и за у зил по мо де
брюки.

Ру кас тые. Ра ди оп ри ем ник по чи нить, ска ме еч ку
смас те рить — зап рос то. Та кие спор ту гол ки (для де -
тей) в сво их квар ти рах обо ру до ва ли — лю бо= до ро го,
хоть по те ле ви зо ру по ка зы вай.

Се мей ная тра ди ция: тор т=на по ле он к 8=му Мар та
(и все про чее на праз днич ный стол) при го тов ля ет ся
иск лю чи тель но муж ски ми си ла ми.

В се мейс тве нет де леж ки на ра бо ту "муж скую" и
"жен скую". При го то вить обед, по мыть по су ду, сбе -
гать на ба зар или в хим чис тку, прос тир нуть, прос -
тро чить, про пы ле со сить — эти ми де ла ми за ни ма ют -
ся и муж чи ны, при чем не толь ко по прес вет лым
праз дни кам, а пов сед нев но,  при том не бия се бя в
доб лес тную грудь: знай на ших.

Ут ром те ле фон ные звон ки: что день гря ду щий
нам го то вит? Вы яс ня ют, уго ва ри ва ют ся — ко му чем
по мочь, ко го под ме нить и т.п. Се мей ная пла нер ка.

По ка не под рос ла ма лыш ня, "кре пись, ге о лог".
Труд но. Но Ак сё мы юмо ра не те ря ют. От цы де лят -
ся опы том с деть ми: "В се мей ной жиз ни толь ко
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пер вые двад цать пять лет тя же ло. По том бу дет
лег че".

В пес не про ге о ло гов по ет ся: "Ты уе ха ла в зной -
ные сте пи, я ушел на раз вед ку в тай гу". Ин те рес но
по лу ча ет ся: она — в степь, он — в тай гу. Зна чит, раз -
лу ки= рас ста ва нья.

Ак сё мы= стар шие ска за ли, что раз лу ка для люб -
ви — все рав но что ве тер для ог ня: сла бый огонь от
вет ра гас нет, а боль шой, на о бо рот, раз го ра ет ся.

Вспом ни ли мо ло дость свою, Яку тию. Пос ла ли их
ту да на пред дип лом ную прак ти ку. Его — на Тим -
птон, её — в Чуль ма кан. Меж ду Тим пто ном и Чуль -
ма ка ном верст шес тьде сят тай ги. А сви да ния все рав -
но бы ва ли.

Сы но вья Ак сё мов вы рос ли, как го во рит ся, без от -
ры ва от про из водс тва — "в по ле". Хоть и роп щет на -
чальс тво, а ге о ло ги= ро ди те ли упор но та щат сво их чад
за со бой в экс пе ди ции, и ед ва ли не с пе ле нок вку сив -
шие по ход но= би вач ной жиз ни, ре бя та, ког да при хо -
дит по ра вы бо ра, без стра ха и сом не нья всту па ют на
ро ди тель ское поп ри ще.

В па мя ти каж до го че ло ве ка хра нит ся пер вое впе -
чат ле ние бы тия. У Ва ле рия, смут но — кос тер, ве се ло
пля шу щее пла мя, лю ди ка ки е= то. Ге о ло ги, кто ж
еще. А в па мя ти Сер гея — ре ка. По ут рам ре ка ку ри -
лась, и лу го вые тра вы кло ни лись от тя же лой хо лод -
ной ро сы, та кой хо лод ной, что ло ми ло но ги. Где, ког -
да это бы ло?

Мно го поз же, чи тая зна ме ни тый ро ман, Сер гей
буд то на я ву уви дит и ту ре ку, и кур ча вые ма куш ки
то по лей, и гро мад ные бе лые об ла ка в ла зо ре вых не бе -
сах. Он спро сит у ро ди те лей: "Я был на До ну?". —
"Был. Трех лет от ро ду. Мы сто я ли тог да в Бас ках,
нап ро тив Вё шен ской". 

Сколь ко не за бы ва е мых, нес рав нен ных впе чат ле -
ний да ру ет ге о ло гам их ве ли ко леп ная про фес сия!
Мне бы ло доз во ле но заг ля нуть в до маш ний ар хив: тя -
же лые фо то аль бо мы, бес чис лен ные плас тмас со вые
ко роб ки с цвет ны ми слай да ми, кас се ты с ки ноп лен -
кой... Все это — ма лость по срав не нию с тем, что за пе -
чат ле лось в па мя ти и ду ше.

И по том, раз ве пе ре даст фо то от пе ча ток мер ца -
ющее вол шебс тво се вер но го си я ния? Или не ве ро -
ятную, кол дов скую кра со ту кав каз ской пе ще ры
"Ар че ри"?
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Се вер ное си я ние, при род ные кра со ты — по э зия.
Так ска зать, по боч ный про дукт про фес сии. Силь ней -
шие же ощу ще ния на экс пе ди ци он ных мар шру тах
свя за ны с тру до вой про зой.

От цы вспо ми на ют оле ньи уп ряж ки. Де ти при выч -
но де сан ти ру ют ся на свои объек ты с вер то ле тов. От цы
поль зо ва лись прос тец ким маг ни то мет ром на приз -
мах, а де ти — про тон но= я дер ным ("срав ни вать эти
при бо ры — все рав но, что гвоздь с те ле ви зо ром").
Иные вре ме на. А вот по ди ж ты, ста рая пе сен ка все
зву чит у ге о ло ги чес ких кос тров: "Сы рая тя жесть в са -
по гах, ро са на ка ра би не, кру гом тай га, од на тай га —
и мы по се ре ди не".

И так же льет те бе за ши во рот дождь. И так же сви -
ре по ки да ет ся на те бя не ис то вый та еж ный ко мар. И
гор ная реч ка швы ря ет о кам ни твой сов ре мен ный, но
все= та ки ут лый на дув ной челн. И слу ча ет ся, блуж дая
где= ни будь в ту ма не= гус тня ке или уго див под снеж -
ный за ряд, кля нешь ты свою ка тор жную ра бо ту на
чем свет сто ит. Но вот до быт ко неч ный ре зуль тат —
вскры ли жи лу, про мар ки ро ва ли трас су — и все тя го -
ты за бы ты, "и сер дце бьет ся в упо е ньи" — вос торг,
бла женс тво, счас тье. Да, счас тье!

Ак сё мы= стар шие по ка за ли фо то: но во год няя ёл ка,
ра зук ра шен ная, но не ком нат ная — жи вая, в ле су. На
том мес те сей час уголь ный раз рез.

А Ак сём= млад ший пох вас тал слай дом, изоб ра жав -
шим не кое пус тын ное прос транс тво, пок ры тое чах -
лой рас ти тель нос тью. То же кадр ис то ри чес кий. Снят
на трас се урен гой ско го га зоп ро во да.

Ге о ло гам есть что вспом нить.
"Счас тлив тот, кто счас тлив у се бя до ма". Это из

днев ни ка Тол сто го. В сло вах прив кус го ре чи. Мы зна -
ем об ухо де из Яс ной По ля ны. Кни ги ве ли ко го пи са -
те ля на са мой чи та е мой пол ке до маш ней биб ли о те ки
Ак сё мов. Из вес тны им и те сло ва. Но бли же дру гие,
его же: "В жиз ни есть толь ко од но не сом нен ное счас -
тье — жить для дру гих".

Од наж ды, про чи тав в тех ни ку ме но вый курс,
Дмит рий Мак си мо вич поп ро сил уча щих ся от ве тить
на ан ке ту с дву мя воп ро са ми: что пон ра ви лось и что
не пон ра ви лось в его уро ках. Ан кет ные лис тки мож -
но бы ло не под пи сы вать, от мет ки уже в за чет ках, и
уча щи е ся не шиб ко стес ня лись.
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"Что пон ра ви лось? Ва ши по пыт ки изв ле че ния из
на ших го лов ум ных мыс лей. Вы зас тав ля ли нас ше ве -
лить моз га ми и, по= мо е му, по лу ча лось неп ло хо".

"Пон ра ви лось, что на пер вом уро ке вы рас ска за ли
свою би ог ра фию".

"... что мно гие уро ки про хо ди ли в сти ле спо ра".
"Ва ша ма не ра вес ти урок с юмо ром".
"Нра вит ся, что с ва ми мож но по со ве то вать ся по

лю бо му воп ро су".
"Га лан тность в об ра ще нии с де вуш ка ми".
"Про ни ца тель ность. Я, как фрукт, был рас ку шен

до воль но быс тро".
"Ва ши ри сун ки на дос ке. Осо бен но, ког да вы ри со -

ва ли че ло веч ков с ге о ло ги чес ки ми мо лот ка ми".
"... что на вас всег да бе лая ру баш ка".
"... и что вы лю би те, ког да рас кры то ок но".
А что не пон ра ви лось?
"...мо жет быть, мяг кость из лиш няя".
"Од них спра ши ва ли мно го, а дру гих ма ло".
"К сач кам, вро де ме ня, по жа луй, на до быть стро же".
"Вспыль чи вость (иног да)".
"Вы на зы ва ли нас иног да деть ми. За чем?"
Ин те рес ная пи ща для раз мыш ле ний.
"Вна ча ле мы учим де тей, за тем учим ся у них са -

ми", — за дум чи во про из нес пре по да ва тель.
Ге о ло го раз ве доч ный тех ни кум — вто рой дом Ак сё -

мов= стар ших. Они стро и ли его (Ма рия Ива нов на бы ла
тог да ком сор гом строй ки), учи лись там (Дмит рий Мак -
си мо вич был сек ре та рем ко ми те та ком со мо ла) и ту да
же, во ро тив шись с ге о ло ги чес ких "по лей", уже с уни -
вер си тет ски ми дип ло ма ми, приш ли пре по да вать.

Я чи тал пись ма в их ад рес от быв ших уче ни ков —
бла го дар ные, сер деч ные. На вер ное, боль шая ра дость
по лу чать та кие пись ма.

В ау ди то рии № 317, где пос то ян но ве дет свои уро -
ки Дмит рий Мак си мо вич, ме ня по ра зи ли свет ло= -
жел тые пар ты= сто ли ки — та кие они бы ли неп ри -
выч но чис тень кие, све жие, буд то вче ра с ме бель ной
фаб ри ки. Аб со лют но ни ка кой те бе сту ден чес кой
"гра фи ки". Ста ло быть, не ску ча ет юный на род в
317=й? Я поп ро сил ся на урок и те перь знаю точ но: не
ску ча ет.

По бы вал у Ак сё мов и до ма. Жи вут скром но. Ши -
кар ной ме бе ли в их ин те рье рах не за ме тил. От че го
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гла за раз бе га ют ся, так это от кол лек ции ми не ра лов.
Есть ред кос тные.

Мно го книг, плас ти нок, аль бо мов с жи во пи сью.
Вку сы — раз ные. Для от ца пре вы ше всех Бах, Ра фа -
эль, Твар дов ский, для ма те ри — Дан те, Чай ков ский
и Илья Гла зу нов. У мо ло де жи вку сы то же не сов па да -
ют — кто от да ет пред поч те ние со не там Шек спи ра, а
кто — бра тьям Стру гац ким.

Лю бят пу те шес тво вать. То же кто ку да. Не вес тка
вот сле та ла на экс кур сию в Хи ву. А Дмит рий Мак си -
мо вич с Ма ри ей Ива нов ной съез ди ли по тур пу тев ке в
Ка ре лию. Мар шрут был ло доч ный, по озе рам. На вёс -
лах. Из озе ра в озе ро лод ки та щи ли во ло ком. С не дель -
ку по жи ли ди ка ря ми у Онеж ско го озе ра. На Бе со вом
мы су. Ло ви ли ры бу, ку па лись. Хо ро шо бы ло.

Я все же ос ме лил ся, спро сил Ак сё мов: счас тли вы?
Они по у лы ба лись, от ве ти ли что= то шут ли вое.

Счас тье — как здо ро вье. Ког да оно есть, его не за -
ме ча ешь.

А. ПОВНИЦА.
Ки ев"

"Бі жать у По ча їв стеж ки і до ро ги"

ОЙ, ЗІЙШЛА ЗОРЯ
Ой, зій шла зо ря ве чо ро вая, 
Над По ча ї вом ста ла. 
Вис ту па ло ту рець кеє вій сько, 
Як та чор на хма ра.
Тур ки з та тар ми бра ми об ляг ли 
Мо нас тир зво ю ва ти.
Ма тір Бо жая, По ча їв ськая 
Бу де нас ря ту ва ти. 
Отець За лі зо з ке лії вий шов 
Та слізь ми ум лі ває: 
"Ой, ря туй, ря туй, Бо жая Ма ти, 
Мо нас тир за ги бає!"
Ой, вий шла, вий шла Бо жая 
Ма ти. На хрес ті Во на ста ла, 
Ку лі вер та ла, тур ків вби ва ла, 
Мо нас тир вря ту ва ла.
А ми, лю ди, всі хрис ти я ни 
До Бо га всі вда ряй мо: 
Ма те рі Бо жій По ча їв ській 
Пок лін всі воз да вай мо.
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Сер пень 1986 ро ку. Піс ля Чор но биль ської тра ге дії
ми з чо тир ма діть ми ві ком від трьох до вось ми ро ків
ви ї ха ли до Дон басу, по тім до Тер но поля, піз ні ше —
до се ла Ве ли кі Лу ки. 

Я ду же хо ті ла по ї ха ти до По ча єва, бо звід ти ж
най ближ че. Об ра ли день, ко ли зміг ли ши ти ся з діть -
ми Олин бать ко. Не при го ди, а пе ре по ни бу ли у до ро -
зі, але ж до ї ха ла. В Ус пен сько му Со бо рі вис то я ла
служ бу, спо ві да ла ся, при час ти ла ся (ска за ла свя ще -
ни ку, що свят ку ва ти 1000=річ чя хре щен ня Ру сі бу -
де мо у Ки є ві, і все бу де доб ре). У ра дос ті вис то я ла
служ бу. Лю ди ро зій шли ся, а мій ав то бус бу де аж о
17=й. Я уваж но роз див ля ю ся нав круги. За хо дить мо -
нах, з ним четверо лю дей. Він ве де екс кур сію. Я при -
ту ли ла ся бі ля ньо го, щоб сло ва не пропусти ти, не
від стаю. У со бо рі все роз по вів. Іде пра во руч, по тім
лі во руч, трош ки вниз спус ти лися. Він від чи няє ве -
ли чез ні две рі і про пус кає тих чо ти рьох. "Две рі" за -
чи ни ли ся. Ви я ви ло ся, що це лю ди з Рай ко му пар тії.
Ми — ту ди, роз пи та ли і знай шли Рай ком, нас уже
шестеро. 

У РККПУ ли ше тех ніч ний сек ре тар Рай ко му, яка
ла гід но по яс ни ла, що як би і сек ре тар рай ко му був, то
ні чим би не до по міг (ви я ви ло ся, що з 1951 ро ку тут
му зей ате їз му, а час тко во — пси хі ат рич на лі кар ня).
Пос то я ли, пос піл ку ва ли ся, по бід ка ли ся. Чо ло ві ки
ро зій шли ся, а я схід цями піш ла на го ру, до со бо ру.
Хо лод но бу ло, а ві тер та кий, що з ніг зби ває. Ні де ні -
ко го, всі по хо ва ли ся. І ба чу: нав про ти, бі ля пе рил ба -
люс тра ди, троє лю дей, єди ні на цьо му чи ма ло му май -
дан чи ку. І один з них — той мо нах, що вів екс кур сію.
Звіс но, я поп ря му ва ла до них. Крім мо на ха, ще хло -
пець і дів чи на. Ста ла тро хи від да лік. 

У них — дис пут: про чу да, НЛО і т.п. Хло пець три -
ма єть ся звер хньо, са мов пев не но. Ко ли від чу ла, що
мо жу бу ти ко рис ною, пі дій шла ближ че, ви ба чилась.
Я ска за ла, що мо жу від по віс ти мо ло ди ку на всі йо го
за пи тан ня. Хло пець Са ша — сту дент тех но ло гіч но го
інс ти ту ту з Но во си бір ська, а мо нах — іє ро мо нах о.Га -
лак ті он. Ми пе рей шли в за ти шок, і роз мо ва три ва ла
дві чи три го ди ни. По тім о.Га лак ті он ві дій шов і по -
вер нув ся з клю ча ми, від чи нив оті ве ли чез ні "две рі".
Прой шли ми за ли з роз пи са ми Зем но го жит тя Ісу са
Хрис та, прик ла ли ся до мо щей Іо ва По ча їв сько го. І
рап том мо нах зні має чо бо ти і нам про по нує роз зу ти -
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ся, від чи няє якийсь за сув. Я гля ну ла — о. Га лак ті о на
не ма. Ми за ним. Ку ди? 

Го ло ву про су ну ла — там оваль на пе че ра з ва лу на -
ми з се но ман сько го піс ко ви ку. Я ру ки прос тяг ну ла,
о.Га лак ти он під три мав, од вів, що й но ги опус ти ла і
ста ла на ус туп, см 70=80 вни зу і стіль ки ж звер ху. Це
пе че ра Іо ва По ча їв сько го, ку ди він уса міт ню вав ся на
всі 40 днів Ве ли ко го Пос ту, хоч і був ігу ме ном По ча -
їв сько го мо нас ти ря. Отець Га лак ті он роз по ві дав про
чу де са, які від бу ва ють ся у пе че рі, ко ли біс ну ва тих
при во зи ли, а ви хо ди ли во ни са мос тій но, оду жав ши
піс ля "ви чит ки". Пра во руч — мо щі Іо ва По ча їв сько -
го. Отець Га лак ті он ска зав, що від кри ти їх не має
пра ва. Я ще раз пі дій шла, по ці лу ва ла ра ку й по дя ку -
ва ла. Про по ну вав та кож прой ти в біб лі о те ку. Шко да,
що у біб лі о те ці не по бу ва ла жод но го ра зу. Са ша= сту -
дент хре щен ня прий няв то ді ж, у 1986 ро ці. А не за ба -
ром о.Га лак ті он спри яв і йо го він чан ню.

При їз ди ла ще дві чі. Там у різ них цер квах і но чу ва -
ли. Отець Га лак ті он що ра зу да вав нам ков дри. Він
був уже нас то я те лем мо нас ти ря у Кре мен ці. У 1988
ро ці по да ру вав ме ні юві лей не ви дан ня Біб лії. 

Листу ва ли ся з ним до роз ді лу Цер ков. Він над си -
лав по да рун ки: "Цве ты лу го вые" 1911 р. і "Кре ще ние
Ру си" про то і є рея Льва Ле бе дє ва — книж ки над зви -
чай но цін ні. 

Но чу ва ли од но го ра зу у Ста ро за віт ній цер кві, а
вдру ге — у цер кві, з роз пи са ми зем но го жит тя Ісу са
Хрис та, не пода лі к від мо щей прп. Іо ва По ча їв сько го.
Та но чів лі фак тич но й не бу ло, бо всю ніч три ва ла мо -
лит ва. І від чут тя та ке, не на че на не бі пе ре бу ва єш...

По буд ка кож но го ра зу о 5=й го ди ні, о 6=й — служ -
ба у Тро їць ко му со бо рі.

Бла гос ло вен на будь, Не о па ли ма Ку пи но

13=14 трав ня 2006 ро ку. Від цер кви Пи ро го щі Ки -
їв ським Пат рі ар ха том ор га ні зо ва но па лом ниц тво до
По ча є ва. Пе ред по їз дкою о. Олек сандр (Вер ба) ска зав:
"Пам'ятай те, ви їде те на Гол го фу". Ав то бус ве ли кий,
ком фор та бель ний, на 45 чо ло вік. Пе ред від'їз дом від -
прав ле но мо ле бен. У до ро зі — зміс тов ні бе сі ди о. Сер -
гія (Тка чу ка). Роз да ли ар ку ші з тек ста ми пі сень.

- 
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Бі жать у По ча їв стеж ки і до ро ги,
Там Бо жії дзво ни гу дуть.
До на шо го Бо га, єди но го Бо га
На ро ди, як во ди, пли вуть.
Ца ри це Не бес ная, Ца ри це Не бес ная,
Ти — Ма ти моя, Ти — На дія моя.
Ко ли моє сер це страж дає так бо ліс но,
До Те бе взи ваю з на ді єю я.

- З усіх мо литв, які я знаю,
В ду ші мо лю ся і спі ваю.
Яку ве ли ку має си лу
Мо лит ва "Гос по ди, по ми луй".
Приспів: Гос по ди, по ми луй! Гос по ди, по ми луй! 
Гос по ди, по ми луй нас!
- Пли вуть у три во зі лі та за лі та ми,
Ос тан ній збли жа єть ся час.
Пре чис тая Ді ва сто їть над цер ква ми
І мо лить ся Бо гу за нас.
- Пре чис та Ді во Прес вя та, 
Ти всі не го ди від вер та єш.
Твоя ко ро на зо ло та,
Не на че сон це, в прав ді сяє.
Приспів: Бла гос ло вен на будь,
Не о па ли ма ку пи но!
У сві ті го ря, сліз і мук
Хай про рос те Твоє зер но.

У ав то бу сі ми по ди ви ли ся фільм про жит тя схі -
ігуме на прп. Ам фі ло хія. Для ме не це бу ло одк ро вен ня.

Пе ред по їз дкою я про чи та ла книж ку митр. Іла рі -
о на (Іва на Огі єн ка) "Свя та По ча їв ська Лав ра", ви да -
ну у Ка на ді "у від по відь на спа лен ня на те ри то рії
По ча їв ської Лав ри при мір ни ків ці єї кни ги, а та кож
ін ших ук ра їн ських кни жок, ви да них у Ка на ді і на -
діс ла них на ши ми зем ля ка ми до сво їх ро ди чів на
Тер но піл ля. Та ке не чу ва не блюз нірс тво бу ло іні ці -
йо ва не мос ков ськи ми чен ця ми, у ру ках яких ще з
ра дян ських ча сів пе ре бу ває ця ук ра їн ська свя ти ня",
як ска за но у звер нен ні ви дав ців до чи та ча. Ар хі є -
пис коп Ди мит рій (Ру дюк) пи ше, що мит ро по лит
Іла рі он не прос то на пи сав іс то рію Свя тої По ча їв -
ської Лав ри, він її вис траж дав. "До ля ці єї книж ки
та ка ж склад на, як і са мої за хід но= ук ра їн ської свя -
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ти ні. Але свя ти тель ду же хо тів, щоб її про чи тав
кож ний ук ра ї нець, на но во пе ре жив ши ра зом з оби -
тел лю її ве лич ну іс то рію".

Та ким чи ном, я їха ла до Ма тін ки Бо жої і до прп.
Іо ва По ча їв сько го. А ко ли оз на йо ми ла ся з жи ті єм
схі і гу ме на прп. Ам фі ло хія, то він став ме ні так са мо
рід ним (1894 — 01.01.1971), день пам'яті — 12 трав -
ня. 

Пер ша зу пин ка — Ко рець кий мо нас тир. Ко лись я
бу ла там. І за раз дог ля ну тий, гар ний, рід ний. Але чу -
жий, на на шій не сво їй зем лі. Ма тін ко Бо жа, прос ти
нас, бо сер це кра єть ся.

Дру га зу пин ка — Му зей=за по від ник "Ко заць кі
Мо ги ли". По ле Бе рес тей ської бит ви. 350 ро ків піс -
ля бит ви, де за ги ну ло по над 30 ти сяч най кра щих
си нів Ук ра ї ни. Зем ля свя та, бо тут най гус ті ше пе ре -
мі ша ла ся з кров'ю й кіс тка ми. Вліт ку 1651 ро ку (30
чер вня — 10 лип ня) на по лях сіл Пля ше ва та Ост рів
(за раз Рів нен ської обл.) від бу ла ся од на з най біль -
ших битв виз воль ної вій ни (1648=1677 рр.) під про -
во дом Бог да на Хмель ниць ко го. Пер ший етап роз по -
чав ся у 1648 ро ці. Ко заць ко= се лян ська ар мія на чо -
лі з Бог да ном Хмель ниць ким одер жа ла низ ку блис -
ку чих пе ре мог над поль сько= шля хет ськи ми вій -
ська ми під Жов ти ми Во да ми, Кор су нем, Пи ляв ця -
ми й 1649 ро ку за вер ши ла ся до го во ром у м. Збо рів
(за раз Тер но піль ська обл.). Але 1651 ро ку поль ські
вій ська по но ви ли вій ну. Бог дан Хмель ниць кий зіб -
рав 100=ти сяч ну ар мію та 30 ти сяч та тар Кри му як
со юз ни ків. Та та ри зра ди ли. Це був ІІ етап виз воль -
ної вій ни, який за кін чив ся по раз кою, про що і роз -
по ві дає за по від ник.

Не ве лич ку книж ку Лі ни Кос тен ко "Бе рес теч ко"
без сліз чи та ти не мож ли во. Як і за раз, се ред во ро гів
дру зів ви би ра ти не лег ко... На міс ці бит ви 1651 ро ку,
на ост ро ві Жу рав ли ха, у 1910=1914 ро ках по бу до ва но
ве лич ний храм= пам'ят ник — Ге ор гі їв ську цер кву, у
під зе мел лях якої збе рі га ють ся чис лен ні ос тан ки ко -
за ків і пов стан ців, що тут за ги ну ли. Ця цер ква= мав -
зо лей збу до ва на ар хі тек то ром В.Г. Ле он то ви чем за
про ек том, роз роб ле ним під ке рів ниц твом ві до мо го
ар хі тек то ра О.В. Щу се ва сту ден том Пе тер бур зької
Ака де мії мис тецтв В.М. Мак си мо вим.
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1912 ро ку на о. Жу рав ли ху пе ре ве зе но й скла де но
у пер віс но му виг ля ді де рев'яну Ми хай лів ську цер кву
ХVІІ ст. За пе ре ка за ми, у цій цер кві Бог да на Хмель -
ниць ко го бла гос ло вив на вій ну за пра вос лав ну ві ру
мит ро по лит Йо а саф. У цен трі цер кви — спуск до під -
зем но го ходу дов жи ною 50 мет рів, що з'єд нує Ми хай -
лів ську і Ге ор гі єв ську цер кви, за вер шен ням яко го є
сар ко фаг з ос тан ка ми кіс ток і че ре пів за гиб лих, зіб -
ра ни ми за 350 ро ків на нав ко лиш ніх по лях, — що ви -
ми ва ли ся, ви о рю ва ли ся. Че ре пи прос трі ле ні, по ру ба -
ні шаб ля ми.

По ряд з цер ква ми з лю бов'ю упо ряд ко ва ний му зей
з ко заць ки ми ре ча ми. За по від ни ку на ле жать і міс це
ге ро їч ної обо ро ни 300 ко за ків, і цвин тар ко за ків та
пов стан ців. Тут ви рі шу ва ла ся до ля ук ра їн сько го
наро ду.

Оця пам'ят ка бо роть би за во лю бу ла для нас ков -
тком сві жо го по віт ря пе ред бо ліс ною по їз дкою до По -
ча є ва. Але ж у Бе рес теч ку цер кву= пам'ят ник бу дує
теж Мос ков ський пат рі ар хат...

До По ча є ва при ї ха ли над ве чір. Влаш ту ван ня на
но чів лю: го тель, при ват не жит ло, а ми, де ся ток спо-
рід нених душ — до Іо ва По ча їв сько го. А на сам пе ред
— до Ус пен сько го со бо ру, на ве чір ню, на спо відь.
Пам'ята є мо, отець Бог дан на ка зав: "Чо го не пи та ють
— не ка жіть". Оку по ва на те ри то рія, а ми при ї ха ли до
Ма тін ки Бо жої. Пе ре но чу ва ли у цер кві св. Іо ва. Го ло -
ви на ші упи ра ли ся в со лею, ли ше там для нас за ли -
ши ло ся міс це піс ля 23=ої го ди ни, піс ля спо ві ді. Усі
по ко том на під ло зі. Бо же, яка ра дість!

Під йом о 5=й. "По чис ти ли пір'яч ко" — і до Тро їць -
кого со бору на ран ню служ бу. Піс ля 7=ої — до прп. Іо -
ва та прп. Ам фі ло хія прик лас ти ся, до іко ни Ма тін ки
Бо жої По ча їв ської... При час ти ли ся у Тро їць ко му со -
бо рі. Лю дей мо ре... 

По тім по до рож на мо ги лу до прп. Ам фі ло хія, да лі
до дже ре ла св. Ан ни, ма тін ки Прес вя тої Бо го ро ди ці.
Чу до — бла кит на во да в озе рі, яск ра вий со няч ний
день у трав ні. За ну рю є мо ся. Тем пе ра ту ра до 10 гра ду -
сів за Цель сі єм. Дя ку є мо то бі, Ма тін ко Бо жа.

І на за вер шен ня — с. Ха тів ка. Цер ків ця Ки їв сько -
го пат рі ар ха ту, збу до ва на у ча си "за бо ро ни". Лю бов,
зла го да, мир, спо кій, ук ра їн ський мен та лі тет, як ост -
рі вець, як свя та во да, що зми ла всі на ші бо лі...
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Мої чер го ві зай вос ті

Пи шу про це то му, що ні чо го без зміс тов но го й ви -
пад ко во го не бу ває. Гос подь, як що щось по пус кає, то
ли ше для на шо го на ро зум лен ня.

Кур си ес пе ран то. 1979 рік. 
Рай ком пар тії нап ра вив Дмит ра на пе ре вір ку ро бо -

ти яко гось тех ні ку му. Ту ди ж нап ра ви ли і Ва лен ти ну
Ми хай лів ну Сіль чен ко — вик ла да ча ме ха ні ко= ме та -
лур гій но го тех ні ку му. Вреш ті, тре ба бу ло зві ту ва ти.
Дмит ро зап ро по ну вав звіт пи са ти у нас до ма. Сіль чен -
ко: "А чи зруч но?" Дмит ро від по вів, що ду же зруч но,
бо йо го дру жи на вся в іде ях, та ка ж, як і Ва лен ти на
Ми хай лів на, яка вже то ді бу ла "у друж бі" з ес пе ран -
то. По ка за ла слов ник, там стіль ки слів, зна йо мих
нам з ін ших мов: 50=90% на кож ній сто рін ці — ла ти -
на, ні мець ка, анг лій ська, чесь ка, а за кін чен ня і ви -
мо ва, як у іта лій ській мо вах. 

Сек ція ано маль них явищ. 1980 рік
Ва ле рій при ніс пер ші ві до мос ті: в Уні вер си те ті

вик ла дач, за мість лек ції з струк тур ної ге о ло гії, про -
чи тав їм лек цію про поза зем ні ци ві лі за ції. У Мос кві
вже бу ла ство ре на сек ція для "об ра них", яку очо лив
Фе лікс Зі гель — ві до мий вче ний і по пу ля ри за тор
аст ро но міч них знань. Зміст ці єї не зап ла но ва ної лек -
ції — "моз ги на бек рень". Я ци ми но ви на ми ді ли ла ся
з ти ми, ко му це бу ло ці ка во. 

У 1981 р. в тех ні кум при нес ли звіс тку, що в Ки є ві
по чи нає пра цю ва ти сек ція ано маль них явищ. Пер -
ших зап ро ше них бу ло чо ло вік 200. Лек ція — при го -
лом шен ня. А нап ри кін ці: "Чле на ми сек ції мо же бу -
ти той, хто бу де ко рис ний, у за я ві це заз на чи ти".
Чим я мо жу бу ти ко рис ною? Ви рі ши ла: у на шій кра -
ї ні пуб лі ка цій на цю те му не бу ло зов сім, то му я зап -
ро по ну ва ла своє знан ня чесь кої, ні мець кої, анг лій -
ської — для пе рек ла дів, а за пот ре би (для ви яв лен ня
слі дів при зем лен ня НЛО) ге о фі зич ну апа ра ту ру вип -
ро шу у тех ні ку мі. А на да лі я зна до би ла ся як еліт на
дру кар ка, бо ма те рі а ли до до му да ва ли та кі, що на
той час і ко пір ки тре ба бу ло б зни щу ва ти, а ме ні за -
ли ша ли два при мір ни ки з над ру ко ва них (щоб по ши -
рю ва ти се ред тих, хто зда тен зро зу мі ти). Це і Жак
Вал ле, і Тренч, і Джон Кіль, і "Па ра фе но ме ни", і
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Рері хи "Опыт ду хов ной би ог ра фии", а зго дом А. Той -
нбі та ін ше. Я все це ре тель но вив ча ла.

А на Бла го ві щен ня 1992 ро ку, ко ли я вже зіб ра ла -
ся йти до цер кви, рап том зап ро си ли на за сі дан ня (я
хо ди ла ту ди ос тан нім ча сом не ре гу ляр но, бо ма ла вже
ін ші "го ри зон ти": бу ла при хо жан кою Пра вос лав ної
цер кви). Я поп ро си ла ся на вис туп. Пе ред уче ним сві -
том (у Бу дин ку вче них) по да ла все, що зна ла про Бо -
га і Біб лію. Я зап ро по ну ва ла зап ро си ти о. Олек сан дра
(Ку бе лі у са) з до по від дю про ві до мос ті що до всіх цих
над зви чай них явищ, опи са них вже давно у Біб лії. Го -
лов не, що для всіх тих уче них му жів все, про що я то -
ді го во ри ла, бу ло теж одк ро вен ням. 

А о. Олек сандр (Ку бе лі ус) з йо го еру ди ці єю, ма -
буть, ко гось приголомшив і вро зу мив. Але за ці 12 ро -
ків пе ре бу ван ня у сек ції ано маль них явищ но вих
знань я одер жа ла чи ма ло.

Кур си мак ра ме. 1982 рік
Ме ні по да ру ва ли ви ро би, ви ко на ні в тех ні ці мак -

ра ме. Я не мог ла зро зу мі ти прин цип ви ко нан ня, хо ча
шию, в'яжу і таке інше. І ось вий шла на пен сію, коли
дізнаюся — у фір мі "Сві та нок" ого ло ше но на бір на
кур си мак ра ме. 

На пер ше за нят тя я йду з яко юсь нез ро зу мі лою ра -
діс тю, по дум ки виз на чив ши, де ся ду. Лю дей ба га то.
Міс це, мною об лю бо ва не, вже зай ня те, але по руч чо -
мусь ще віль не. Мов чки сі ла. Лі во руч ду же охай на,
"якась від ми та" мов чаз на жін ка. За нят тя 4 го ди ни.
Слу ха є мо, ви ко ну є мо. Все зро зу мі ла, але ж удо ма ці -
ка ва лі те ра ту ра з сек ції ано маль них явищ. Щоб вий -
ти, тре ба су сід ку по тур бу ва ти. Ка жу: "До сить. Тре ба
й про ду шу по ду ма ти". А во на: "А что та кое ду ша?" Я
"тик= мик", щось від по ві ла. А во на чіт ко сфор му лю ва -
ла. Вий шли ра зом і го ди ни три сто я ли, роз мов ля ли.
Оце бу ло пер ше зна йомс тво з Люд ми лою Аки мів ною
Фе до рен ко, яка зго дом до по мог ла ме ні й хре щен ня
прий ня ти, і нас тав ни ком мо їм бу ла не мен ше трьох
ро ків. До неї я при во ди ла усіх сво їх біль ш=менш еру -
до ва них зна йо мих, бо вся її ін фор ма ція бу ла нез вич -
на.

1982 рік. Я вий шла на пен сію. Ос нов ні за нят тя:
вну ки (Альо ша й Іра — ка ток), сек ція ано маль них
явищ, а тут ес пе ран то, мов на прак ти ка дві чі на рік у
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ту рис тич них та бо рах. Ду ма ла, бу ду їз ди ти з ону ка -
ми. І піш ла на кур си при клу бі ім. Фрун зе. Там поз -
на йо ми лась, а по тім і под ру жи ла ся з Та нею Брич ко
— лі ка рем= сто ма то ло гом, мо ло дою кра су нею. Ми
ра зом за кін чи ли кур си ес пе ран то. На се мі нар їз ди ли
до Ри ги — мов на прак ти ка, спіл ку ван ня. Ор га ні зо -
ва но гар но, роз мах со юз ний, з екс кур сі я ми. Під час
од ні єї з на ших екс кур сій під Ри гою, на бе ре зі річ ки,
я по ба чи ла ге о ло гіч ний роз різ — за лиш ки то го льо -
до ви ка (по над 2 км), який ру хав ся з Бал тій сько го
щи та. Не мог ла ут ри ма тись, щоб не звер ну ти за галь -
ну ува гу на та кий уні кум (чіт ке роз ша ру ван ня фрак -
цій за скла дом і по ход жен ням). З доз во лу ке рів ни ка
про чи та ла ге о ло гіч ну лек цію, прав да ро сій ською
мо вою, бо моє знан ня ес пе ран то ще бу ло да ле ким від
дос ко на лос ті.

Ко ли я прий шла до Бо га, то і Та ню, і Ва лен ти ну
Ми хай лів ну при ве ла до Люд ми ли Аки мів ни. Ва ля
при во ди ла сво їх зна йо мих пос лу ха ти Люд ми лу Аки -
мів ну, а для Та ни но го мо лод шо го си на во на ста ла хре -
ще ною ма мою. 

Ес пе ран то для ме не за ли ши ло ся чер го вим "про ис -
ком" у зни щен ні ук ра їн ської мо ви. Час ми нув. Ів рит
та ідиш нашого викладача від ро ди ли ся, а ес пе ран то
за тих ло.

Ма ма Та ні Брич ко — доб рої пам'яті, але з нею
пов'яза на згад ка про книж ку "Син Ка і а фи". Це над -
зви чай но ці ка вий апок риф - ду же на ту ра ліс тич но
опи са но по бут, ге ог ра фіч ні умо ви краю, уст рій і зви -
чаї лю дей то го ча су і ті єї зем лі.

Ма лень ко го си на ро ди ни пер шос вя ще ни ка Ка і а фи
вик ра ли і ви хо ва ли се ред роз бій ни ків. Оце і був той
"бла го ра зум ный раз бой ник", яко го ро зіп'яли по пра -
ву ру ку від Хрис та. 

Ди я кон Сте фан, яко го по би ли ка мін ням (під суд -
ний сто яв за спи ною убивць, ка мін ці ки да лись за спи -
ну, і за суд же ний не знав, який з них бу де йо го ос тан -
нім), мо лив ся за вбивць: "Прос ти, Гос по ди, не ві да -
ють, що тво рять". Був ка ліч кою з ран ньо го ди тинс -
тва, зці ле ний тін ню Ісу са Хрис та.

Ан на, дру жи на Ка і а фи, зго рьо ва на втра тою ди -
ти ни, у лис тах до сес три опи сує по дії, що від бу ва -
ли ся: чу да Ісу са Хрис та, сприй нят тя їх людь ми різ -
них ран гів — від слуг до ви що го ото чен ня. Піс ля
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ро зіп'ят тя Ісу са Хрис та до неї пот рап ля ють ре чі з
ди тинс тва її си на. Але вже піз но. 

Шко ла Гар ма є ва
1989=1990 рр. Лек ції А.Ц. Гар ма є ва у Бу дин ку

вче них, пе да го гіч но= прос віт ниць кі. Мо ва, дик ція,
зміст, еру ди ція!! Слу хаю в за пи сах: ну, як мож на так
го во ри ти — без за пин ки, без жод но го до бо ру слів?
Нев же без кон спек ту? І ось жи ва лек ція Гар ма є ва.
Зал пе ре пов не ний, ба га то сту ден тів пе дін сти ту ту. На
сто лі два маг ні то фо ни. Гар ма єв го во рить. Зу пи нив -
ся, ко ли ка се ту тре ба змі ни ти. Та кої мо ви я ще не чу -
ла: чіт ка, кра си ва. Над зви чай но ар гу мен то ва на ін -
фор ма ція.

1991 рік. Пе да го гіч но= пси хо ло гіч ний се мі нар
шко ли Гар ма є ва в Під мос ков'ї (зда єть ся, Фря зі но).
Бу ди нок від по чин ку, все гар но: умо ви, хар чу ван ня.
Лек ції, се мі нар ські за нят тя= прак ти кум. Гру пи по 4=6
чо ло вік. Кон тин гент — пе да го ги.

Уч нів ські кон крет ні проб ле ми, ін ко ли склад ні.
Нас троє: в різних групах, ми вже "під ко ва ні". І все
"з Бо жою до по мо гою" кон крет но й лег ко... А нас
ве ду чі не ли ше не сприй ма ють, а й осад жу ють —
мов ляв, ми го во ри мо "не= до= реч но". І ось під сум ко -
ва лек ція А.Ц. Гар ма є ва. Якесь за пи тан ня він ста -
вить, а ми, слу ха чі, від по ві да є мо. Звіс но, я вста ви -
ла раз і вдру ге про Бо жу до по мо гу. І зно ву по чу ла,
про "не= до= реч ність", тут пе да го гі ка= пси хо ло гія,
тоб то мо ва "не про це".

І що ме не до ко на ло? По хід у не ді лю до гар ної цер -
кви у се лі, за 4 км. Там усі на ші ке рів ни ки, які з на -
ми й сло ва не хо ті ли мо ви ти про Бо га, при ча ща ли ся!
Для ме не це був шок: при го лом шли во й не по ряд но!
Ба чу: ідуть усі "друж ни ми, струн ки ми ря да ми", спо -
ді ва ю ся, піс ля спо ві ді — до Свя то го При час тя!

По тім був ство ре ний "От дел ре ли ги оз но го об ра зо -
ва ния и ка те хи за ции Мос ков ско го пат ри ар ха та,
учеб ное объе ди не ние пе да го ги ки и куль ту ры преп.
Сер гия Ра до неж ско го" за учас тю А.Ц. Гар ма є ва, ор -
га ні зо ву ва ли ся хрис ти ян ські по се лен ня. Там бу ли
зна йо мі ор га ні за то ри й ке рів ни ки. Це вже у ра йо ні
Ки є ва. А піс ля роз ді лу Цер ков на ші шля хи зов сім
ро зій шли ся. 
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І ось 2006 року вий шла кни га Смо лен ської єпар хії
"Уче ние свя щен ни ка Ана то лия Гар ма е ва: пе да го ги -
чес кая но ва ция, ошиб ка или заб луж де ние?" Там всі
плю си й мі ну си, але са ме там є заг ро за "вып лес нуть
ре бен ка с мыль ной пе ной". А з книж кою вар то оз на -
йо ми тись.

Ді ти

Кож на ди ти на у на шій ро ди ні — це на ше щас тя й
ра дість. Дя ка Бо го ві, за кож но го з них.

Сер гій. Фак тич но в оцих мо їх "ме му а рах" на бір,
офор млен ня й ре да гу ван ня — Се рьо жи на ро бо та. Про
та ке я й мрі я ти не мог ла. (Мож ли во, це і є той борг,
який ді ти по вер та ють бать кам і роб лять це вже на
вищо му рів ні).

Ди тинс тво: 3=річ ний, він за пи тує у дів чин ки: "У
те бе ма ма є?" — "Є". — "А та то?" — "Є". Він пе ре пи -
тує: "І та то теж є?" Ота ке зди ву ван ня у бід ної під ки -
ну тої ди ти ни (ми ж да ле ко, а він без та та й ма ми,
лише ба бу ня і дід по руч). 

А ще за два ро ки, ко ли ми за би ра ли Се рьо жу до
Ки є ва, дід йо му на ка зу вав: "Пам'ятай, що ти ук ра ї -
нець". То ді у Ки є ві ук ра їн ської мо ви не бу ло й чу ти.
І вже піз ні ше на Дніс трі, ра зом з Дмит ром уже 9=річ -
ний Се рьо жа гукає з бе ре га: "Та ту!" А за ві ду вач ка -
фед ри ге о фі зи ки ге о ло гіч но го фа куль те ту КДУ,
М.Ф. Ско пі чен ко, ози ва єть ся: "Що, Іго ре?" Ду має,
що це йо го син. Дмит ро ка же: "Та це Се рьо жа". А
Ско пі чен ко: "Я ду мав, що на весь Ки їв ли ше я один
та то".

Збе рег ла ся книж ка з ди тинс тва з Се рьо жи ним на -
пи сом: "Нам, до ро гим, у ба бу син день на род жен ня",
тоб то "для всіх, з лю бов'ю".

На 1=му кур сі Ки їв сько го дер жу ні вер си те ту за хо -
пив ся спе ле о ло гі єю. А зго дом і те ма ди сер та ції ви я ви -
ла ся пов'яза ною з кар стом.

На 3=му кур сі йо му зап ро по ну ва ли ро бо ту в ла бо -
ра то рії. Ви рі ши ли спро бу ва ти. А йо го ця ро бо та ок -
ри ли ла, бо у ла бо ра то рії пра цю ва ли са мі жін ки. А тут
хло пець, на всі ру ки май стер, та ще й з ра діс тю за все
бе реть ся. І так ця ро бо та пе рі о дич но три ва ла до 5 кур -
су включ но. 

У ме не бу ли проб ле ми зі здо ров'ям, склад но бу ло
пе ре ві ря ти сту дент ські прак тич ні ро бо ти з кар ту ван -
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ня. Се рьо жа при бі гав у тех ні кум, ре тель но "дос лід -
жу вав" ці ро бо ти. 

На та ша. З Се рьо жею поз на йо ми ли ся, ко ли про -
хо ди ла прак ти ку у них в ге о ло го роз ві ду валь ній пар -
тії. Врод ли ва, ста ран на, охай на, пра це люб на (пер -
ший її по да ру нок у на шу ро ди ну — на моє 50=річ чя
— три по вер хо вий торт з виш не во= шо ко лад ни ми
прик ра са ми, а да лі "несть чис ла" її ку лі нар ним тво -
рін ням. КДУ за кін чи ла, єди на з нас, за оч но, вже як
"муж ня жо на".

Альо ша — їх ній стар ший син. Найге ро їч ніший
вчи нок, ма буть, був, ко ли піс ля за кін чен ня КГРТ "з
від зна кою" по ї ха ли во ни з та том до Іва но= Фран ків -
ська всту па ти до Інс ти ту ту наф ти і га зу, на 3=й курс,
як бу ло рек ла мо ва но. А ви я ви ло ся — усе змі ни ло ся і
прий ня ти мо жуть ли ше на 1=й курс. І во ни по го ди -
лись. Але ж у тех ні ку мі фі зи ку й ма те ма ти ку "прой -
шли" на 1=му кур сі, а да лі спец дис цип лі ни (три ро ки
про фі зи ку й ма те ма ти ку і не зга ду ва ли). Ли ше з Бо -
жою до по мо гою муж ньо вит ри мав, за кін чив 1=й
курс, а на 2=му кур сі вже роз прав ляв пле чі у Ки їв -
сько му дер жу ні вер си те ті, ку ди пе ре вів ся з Іва но= -
Фран ків ська.

Да лі вже ба ка лавр, ма гістр. Одер жав нап рав лен ня
до ас пі ран ту ри. А за раз вип ро бо вує се бе у КДУ на
вик ла даць кій сте зі.

На та ля — Альо ши на дру жи на, ду же хо ро ша дів -
чи на. Нав ча ли ся ра зом з Альо шею, ра зом за кін чи ли і
всту пи ли до ас пі ран ту ри. 

Тим ча сом се ред на шої рід ної мо ло ді це єди на він -
ча на па ра. Є вже й нас туп не по ко лін ня — Мак сим ,
2006 р.н.

Анд рій — мо лод ший син Се рьо жі і На та ші — наш
най мо лод ший онук. "На дріж джах" під ріс, за кін чив
9 кла сів, і ми гур том ста ли агі ту ва ти, щоб ішов у
"наш" тех ні кум на бу ро ве від ді лен ня. І ось ба чи мо
прик лад, як швид ко до рос лі ша ють ді ти. Оцін ки, що
йдуть у мат ри кул, му сять бу ти не ниж чи ми від "4"
(для дип ло му "з від зна кою" се ред "п'яті рок" доз во ля -
єть ся ли ше 25% "чет ві рок"). Вип рав дав. За кін чив
пер ший курс уні вер си те ту.

Та ким чи ном, КГРТ — Аль ма Ма тер для Дмит ра
Мак си мо ви ча, для ме не, Ва ле рія, На та ші, Альо ші,
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Іри (доч ки Ва ле рія). Анд рій — на ша крап ка у КГРТ.
По ки що.

Ва ле рій — наш мо лод ший син. Це ди ти на, при ве -
зе на з=за кор до ну: на ро див ся в Пра зі. На віть мо ву
чесь ку по чи нав вив ча ти. Мож ли во, ко лись Бог дасть
йо му по бу ва ти у тих міс цях.

Роч ків зо три: хо дить нав ко ло ме не й щось нас тир -
но про сить. Я ка жу: "Ну чо го ти скиглиш?" А він від -
по ві дає: "Скиглю, скиглю та й вискиглю". — Отак
нам ді ти уро ки ви да ють, чим і нас вро зум ля ють.

Ро ків 5, нав чаю пла ва ти. Уже на во ді три ма єть ся,
і я пе рі о дич но від пус каю ру ки, а він кри чить: "Ма мо,
не то пи ме не, я то бі ще зна доб лю ся".

Ду же бо ліс но ре а гу вав на нес пра вед ли вість, ко -
лись об ра же но ме ні ска зав: "А ще "ма ма" на зи ва єть -
ся". Най ва го мі ший ар гу мент.

Ду же швид ко у тех ні ку мі по до рос лі шав і піс ля
3=го кур су прак ти ку про хо див аж на Кам чат ці. Звід -
ти по вер нув ся з роз кіш ною ше ве лю рою, чим шо ку вав
весь вик ла даць кий, особ ли во жі но чий ко лек тив
КГРТ. Мо же з мі сяць до пі ка ли "за не су час ність"…
За у ва жен ня ро би ли й ме ні, а я на га ду ва ла, що в ак то -
во му за лі КГРТ є пор трет Кар ла Мар кса, де не ли ше
ше ве лю ра, а й бо ро да прик ра шає. Шко да бу ло Ва ле -
рію по вер та ти ся до зви чай ної за чіс ки.

Оля — мо лод ша на ша не віс точ ка, єди на круг ла
від мін ни ця з шко ли у на шій ро ди ні. З Тер но по ля
при ї ха ла всту па ти до КДУ, де пот ра пи ла в од ну гру пу
з Ва ле рі єм, яку ра зом і за кін чи ли. Хо ро ше ди тя. Гі -
пер тро фо ва но са мо від да на, про ін ших дбає біль ше,
ніж про се бе, але ж не всі адек ват но від по ві да ють на
це, хо ча во на хо че, щоб скрізь бу ло як най кра ще.

За ги ну ла 07.07.2006 р. в ав то мо біль ній ка тас тро фі.
Іра — стар ше ди тя у ро ди ні Ва ле рія й Олі. Ди ти -

ною вип ро си ла для всіх цу ци ка Лай ну ("Скіль ки ж я
бу ду про си ти, заз дри ти й пла ка ти!"), яка ра зом з усі -
ма, і не ли ше з діть ми, "про си ла" що= не будь нес ти —
і но си ла га зе ту, хус точ ку, ру ка вич ку.

Все бу ло: ка ток, му зич на шко ла, дзю до, гур ток
юна тів.

Іра за кін чи ла КГРТ "з від зна кою". В уні вер си те ті
ли ше на 1 кур сі не бу ла від мін ни цею: це був рік, ко ли
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во на нам по да ру ва ла Жен чи ка. "Ге о фі зик" у тех ні ку -
мі і в уні вер си те ті. За раз всту пи ла до ас пі ран ту ри.

Же ня — її чо ло вік. Син мо єї под ру ги по уні вер си -
те ту, Ні ни Глін ської. За кін чив Бу ді вель ний інс ти -
тут у Сім фе ро по лі, а піз ні ше — юри дич ний. Те пер,
дай Бо же, щоб ро бо та при нес ла ще й за до во лен ня.

Жи ли ми ра зом 4,5 ро ки. Ко ли у ме не хтось за -
пи ту вав: "Як ді ти?" — Я від по ві да ла: "Зять Же ня
ду же хо ро ший, а Іроч ка ж моя ону ка, то му най рід -
ні ша".

Ді ма — улюб ле нець ді тей і до рос лих з самого ди -
тя чо го са доч ка. Врод же ний лі дер, "ор га ни за тор и
вдох но ви тель". На моє за пи тан ня, ким би хо тів бу -
ти? (Бо за хоп лен ня — і комп'ютер, і піс ні, і вір ші.)
По ду мав і від по вів: "Ма буть, бар дом". За ги нув у 8,5
ро ків. Для ме не 5=е, 7=е, 9=е лип ня кож но го ро ку —
най сум ні ші дні.

Ка тя — най мен ша до неч ка у ро ди ні Ва ле рія й Олі.
У ди тя чо му са доч ку за ві ду вачка ме ні зап ро по ну ва ла
по ді ли ти ся дос ві дом, як ви хо ву ва ти та ких ро зум них
ді тей, бо "все знає, хто, що й ко ли за пи тає". Я від по -
ві ла, що це зас лу га бать ків, а не моя. З Ру са нів ським
лі це єм зрос ла і в По лі тех ніч ний уні вер си тет бу ла
прий ня та ра ні ше, ніж лі цей за кін чи ла. Хоч не ге о ло -
гіч ний фа куль тет, але "еко лог" у більш зак ру че но му
ва рі ан ті. І ман дрів ни ця — по 2 тур по хо ди на рік з лі -
це єм, з уні вер си те том, з дру зя ми.

Куч ма по о бі цяв пре зи дент ську сти пен дію за два
ро ки від мін но го нав чан ня. Ка тя об ра же на, що пре зи -
дент не ви ко нав свою обі цян ку. Зас по ко юю, що
"знан ня для те бе, а не для пре зи ден та". За кін чи ла 6=й
курс і пра цює.

Жен чик — но ва ге не ра ція, наш прав нук, син Іри
та Же ні. "Ра дість моя, щас тя моє", — у два ро ки пов -
то рю ва ли ми з ним ра зом. Жен чик — ди ти на, виб ла -
га на в Бо га. Дай, Бо же, щоб То бі й пос лу жи ла. На ро -
див ся 5 чер вня 1999 ро ку, а хрес ти ли на Пок ро ву,
щоб не страш но бу ло ме ні з ним, ма ле сень ким, за ли -
ша ти ся вдо ма до Іри но го по вер нен ня з уні вер си те ту,
щоб ми з ним ма ли Ан ге ла= О хо рон ця. Ма буть, бу ло
вже йо му три роч ки, ко ли Іра зат ри ма ла ся десь, а він
по те ле фо ну роз мов ляє з та том Же нею й сер ди то
запи тує: "Ну де твоя ма ма?"
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Си ту а ції бу ли різ ні. 28.02.2002 р. по мі ня ли люс -
тру в їх ній кім на ті — кра си ва, дзер каль на. Я зас ві -
че ну ще не ба чи ла. Вран ці всі ро зій шли ся. Я на кух -
ні, він зай ма єть ся чи мось у кім на ті, вми кає усі вог -
ні. Я за ход жу, ба чу яск ра ву ілю мі на цію і за хоп ле но
ка жу: "Ой, гар но як!" Він у ту ж мить ха пає м'яч:
"Ба бу сю, ой, гар но!" Бах — і м'яч ле тить у люс тру
(м'ячем у ха ті ні ко ли не гра єть ся). Друз ки по си па -
ли ся. Я скам'яні ла. На хи ли ла ся, зби раю скло. І ше -
по чу: "Сла ва То бі, Гос по ди!" — що не на ньо го по па -
да ли. Він у ку точ ку, пе ре ля ка ний зас тиг. По ти хень -
ку ви хо дить і йде до ін шої кім на ти. Дов го не має. Я
виз би рую блис ку чі друз ки. Ви хо дить: "Я біль ше не
бу ду".

За раз є ще й ма лень кий бра тик Ва ле рик, 2005 р.н.

Ко лись по бо я лась би вис тав ля ти свою ро ди ну на
за галь ний ог ляд. А за раз знаю: "Хто жи ве під охо ро -
ною Все виш ньо го, той під Пок ро вом Бо га Не бес но го
осе лить ся" (пса лом 90). Отак і я за гор ну ла всіх у ко -
кон Все виш ньо го Гос по да і Йо му прис вя ти ла.

Дя кую вам, ді ти, всім ра зом і кож но му ок ре мо, а
го лов не — Гос по ду Бо гу і Ма тін ці Бо жій.

"На че в сві ті не ста ло роз лук…"

Лю тий 2005 ро ку. Зах во рів Дмит ро. На ро бо ту хо -
див, ков тав со ду. А до по лік лі ні ки за тяг ти не мог ли
ні я, ні ді ти, ні вну ки. Нас тає піст, ве ли кий і скор бот -
ний. А на ду ші у ме не так тяж ко і від пос ту, і від
Дмит ра. Від чу ваю та ку деп ре сію, та ку жу ру, що й
нес ти не си ла. Увесь час ду маю про "пе ре хід" до жит -
тя Віч но го, але ж із по чут тям про ви ни зга дую, що
Дмит ро роз по ві дав і про ди тинс тво, і про ар мію; про -
те все за бу ва єть ся, а я ні ко ли ні чо го з йо го слів не за -
пи су ва ла. Аж за раз сха ме ну ла ся і по ча ла роз пи ту ва -
ти, при га ду ва ти й пи са ти. Па ра лель но з хво ро бою
Дмит ра пе ре жи ва ли ся по дії на шо го жит тя. Так по -
лег шив нам Гос подь на віть це ли хо, бо про жи то
пліч=о= пліч 54 ро ки.

По тім бу ла лі кар ня, де ска за ли, що опе ра цію ро би -
ти не мож на, бо "сер це й вік", а від так на у ко во= дос -
лід ний інс ти тут, де до об сте жи ли й виз на чи ли мак си -
маль ний тер мін. За ли ши ла ся на дія на Бо га. А тим ча -
сом і Ве лик день від свят ку ва ли. І щоб не си ді ти,
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склав ши ру ки, у трьох мо нас ти рях — Зо ло то вер хо -
му, Фе о до сі єв сько му і Вве ден сько му — по ча ла за мов -
ля ти со ро ко ус ти. 

Ро зу мію, що Во ля Бо жа, але дя кую Бо гу, що ми
по він ча ли ся, до жи ли до та ко го ві ку, зрос ти ли ді тей і
ону ків, до че ка лись прав ну ка. І все без вій ни і го ло ду.
Сла ва Бо гу за все!

Тра вень 2005 ро ку. Інс ти тут он ко ло гії. Пер спек ти -
ва? Два мі ся ці. Аль тер на ти ва ? Не має. На дія на чу до?
Так.

Тре ба йти до цер кви. Пи таю: "Ку ди пі де мо? До
отця Бо ри са? До отця Бог да на? Чи до отця Олек сан -
дра?" А він від по вів: "Ні ту ди, ні ту ди і ні ту ди..."
Мов чу. Ми нає день, дру гий, та ду маю, зва жую всі
"за" і "про ти": о. Бо рис ду же зай ня тий, з о. Олек сан -
дром ма ло зна йо мий. Отець Бог дан знає Дмит ра кра -
ще, бо у Бу дин ку вчи те ля Дмит ро чи тав лек цію про
Чор но биль, від вер ту, при го лом шли ву.

"Пі де мо до Цер кви Бла го ві щен ня". Зно ву спро -
тив. Я то ді ка те го рич но: "Ти що, ду ма єш, ви пад ко во
ма ма (Яри на Си до рів на) по мер ла у твій день на род -
жен ня (10 чер вня 1978 ро ку)? Не має ви пад ко вос тей:
жи ві, ду май мо". Мо же цей ар гу мент щось ско лих нув.
Піш ли з ним до о. Бог да на на спо відь і свя те При час -
тя, по тім — Со бо ру ван ня. Отець Бог дан зап ро по ну вав
про вес ти мо ле бень за здо ров'я у нас вдо ма. Я зра ді ла
над зви чай но, хоч ро зу мію склад нос ті: о. Бог дан жи ве
на Те рем ках. Де ті Те рем ки, а де — Ру са нів ка. За раз
не знаю, як би я цей час пе ре жи ла.

10 чер вня 2005 ро ку. День на род жен ня Дмит ра. З
тех ні ку му прий шли при ві та ти ко ле ги. Доб рі сло ва,
доб рі спо га ди, доб рі по ба жан ня. Дав ній друг і спі ву -
чень по тех ні ку му М.Г. Лит ви нен ко при га дав мо ло ді
ро ки, енер гію і роз мах сек ре та ря Ко мі те ту КСМ
Дмит ра.

На за кін чен ня сло во взяв Дмит ро і ви дав нам "Жу -
рав лі", що спі вав Марк Бер нес як "ле бе ди ну піс ню".
Під йо го дек ла ма цію сльо зи ви ти ра ли не ли ше жін ки.

Мне ка жет ся по рою, что сол да ты, 
С кро ва вых не при шед шие по лей, 
Не в зем лю на шу по лег ли ког да' то,
А прев ра ти лись в бе лых жу рав лей.
Они до сей по ры с вре мен тех дав них 
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Ле тят и по да ют нам го ло са. 
Не по то му ль так час то и пе чаль но 
Мы за мол ка ем, гля дя в не бе са.
Ле тит, ле тит по не бу клин ус та лый,
Ле тит в ту ма не на ис хо де дня. 
И в том строю есть про ме жу ток ма лый.
Быть мо жет, это мес то для ме ня...
Нас та нет день и с жу рав ли ной ста ей 
Я по ле чу в та кой же си ней мгле, 
Из' под не бес по' пти чьи ок ли кая 
Всех вас, ко го ос та вил на зем ле.

28.07.2005 р. День пам'яті св. рівноапостольного
кня зя Во ло ди ми ра. Отець Бог дан від слу жив шостий
мо ле бень за здо ров'я Дмит ра. Загалом вдо ма та ких
мо леб нів бу ло від слу же но дванадцять, спо чат ку зі
спо від дю, по тім — ли ше свя те При час тя. 

Ду же спе кот ний день. По ки си дів, тріш ки про хо -
ло нув і про чи тав ці лу про по відь, над зви чай но зміс -
тов ну про Хрест як герб Пра вос лав'я, Сим вол, зна -
мен ня, ці ле Єван ге ліє... 

Йо го про по ві ді= бе сі ди на різ ні те ми, а сьо год ні я
поп ро си ла, щоб чер нет ки зби рав та лек цію під го ту -
вав, бо стіль ки цін ної й рід кіс ної ін фор ма ції, так
пот ріб ної всім лю дям. А нас, слу ха чів, ли ше двоє.
Моя без меж на вдяч ність о. Бог да ну за під трим ку в
та кий над зви чай но тяж кий для ме не час. 

Ос тан ня на ша про гу лян ка, май же ро ман тич на.
Жов тень 2005 ро ку. 

Ти хе теп ле за тиш не на ве чір'я. До ма не си дить ся.
Нав про ти на ших ві кон — Ру са нів ська про то ка. Пе -
рехо ди мо до ро гу — і ми на бе ре зі. Вже й лю ди по роз -
хо ди ли ся. 

Дов гень ко си ді ли на при бе реж но му бор дю рі, зві -
сили но ги до во ди. Сон це сі да ло за де ре ва Гід ро пар ку.
Вста ли. Прот ру си ла ки ли мок. Дмит ро вже сто їть
звер ху, на при бе реж них пли тах. Я взу ла ся, під ні ма -
юсь, а він га лан тно по дає ру ку, як зав жди. Він уже
ле гень кий і то не сень кий, а я ж важ ка й ве ли ка.
Смик ну ла йо го, і в мо мент ми обоє ле жи мо на галь ці,
по руч хлю по четь ся во да... Зди во ва но бли маю очи -
ма... Що і як ста ло ся? Обоє жи ві, не по ла ма ні, не по -
би ті й не под ря па ні. 
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Вста ли, обт ру си ли ся. Об ди ви лась: близь ко ні ко го,
свід ків на шої при го ди не має... І на пав сміх: "Мі тіч -
ка, ні чо го не по ла ма ли, ніх то не ба чив. І швид ку до -
по мо гу не тре ба вик ли ка ти". Ви со та по льо ту — з пів -
мет ра, а він же ле тів ще ви ще... Ко ли но ги від шо ку
пе рет ру си ли ся, піш ли до до му, на че зі зви чай ної про -
гу лян ки. А во на бу ла ос тан ньою...

Від кри ваю зо шит з ос тан ні ми мо ї ми за пи са ми.

11.12.2005 ро ку. Гос по ди! Це ж усьо го два дні до
смер ті Дмит ра.

Дмит ро ду же сла бе сень кий. Дум ки мої бі жать в
да ле чінь. Спіл ку ю ся з о. Бо ри сом. Він ка же: "Від хо -
дять лю ди… Пам'ят не: від спі ву вав 27=річ но го хлоп -
ця. Який та лант. Стіль ки доб рих слів… Ли ше хус точ -
ки ли ши ли ся від по хо ро ну.

Ін ший, 56 ро ків, ви дат на лю ди на, стіль ки зро бив
для кра ї ни. І зно ву — ли ше хус точ ки ли ши ли ся (зви -
чай в Ук ра ї ні — на по хо ван ні хус точ ка ми пов'язу ють
пе ред пліч чя суп ро вод жу ю чих, па на хид ні мис ки,
свіч ки). Що б ін ше зро би ти?"

Зав дан ня одер жа не. Під ні маю фо то аль бо ми різ -
них ета пів жит тя: юність, зрі лість, ста рість (аль бо мів
16). Але ж прой де час, ві дій дуть дру зі, зіт реть ся в
пам'яті об раз. Не об хід но роз по віс ти про ми ну лі ро ки.

Взя ла лис ток, роз ді ли ла на 3 час ти ни — ось во ни,
ці ета пи... На зво ро ті пам'ят не — "на че в сві ті не ста -
ло роз лук". По ми на є мо тре тій день, дев'ятий, со ро ко -
вий, ро ко ви ни. Єди но мо лит ви рід них лю дей і їх ні по -
ми нан ня тут пот ріб ні.

Ота ка іс то рія цьо го, скла де но го втроє, лис точ ка.

Вже мі сяць, як він піс ля ін суль ту не встає. Сер -
гій і Ва ле рій при бі га ють щод ня о 6.30. Об ми ли,
пос тіль по мі ня ли, бать ко ві ма саж зро би ли і по біг -
ли на ро бо ту. Уве че рі при хо дять на дов ше, тріш ки
біль ше мають ча су пос піл ку ва ти ся. Пе ре о ці ни ти
те, що між на ши ми бу дин ка ми п'ять хви лин хо ду,
не мож ли во. Навіть ко ли ону ки ма ли ми бу ли, і то ді
це не бу ло та ким іс тот ним, як за раз. Сла ва То бі,
Гос по ди!

Дмит ро якось ви ну ва то пог ля нув на ме не. Я ро зу -
мію, що йо му нез руч но, що він, зав жди та кий ба дьо -
рий, а тут без по рад ний. Я ка жу: "Мі тіч ка, не тур буй -
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ся. При га дай, як ти до ме не у лі кар ню з Яку тії при ле -
тів..." І по біг ли дум ки... 

В уні вер си те ті сту ден ткою ста ці о на ру я бу ла
фак тич но з дру го го до чет вер то го кур су (1=й курс —
за оч но, а на 5=му вже вик ла да ла у тех ні ку мі). А
Дмит ро з пер шо го сту дент сько го дня КДУ (1=го ве -
рес ня 1959 ро ку) і до за кін чен ня уні вер си те ту мав
ста ці о нар= нав чан ня і ста ці о нар= ро бо ту. За кін чи ли
КДУ, і він за ли шив ся на ро бо ті там же, у ге о фі зич -
ній екс пе ди ції — ро бо та по Ук ра ї ні. При ї де з від -
ряд жен ня, ра діс ний, збуд же ний. Зус трі не ме не в
тех ні ку мі — роз по ві дям не ма кін ця. Я з ра діс тю
слу хаю, участь у роз мо ві бе ру, але при наб ли жен ні
до до му, від чу ваю, що зір вусь. Дум ки ж мої вдо ма,
з бать ка ми, з діть ми, яки ми во ни опі ку ють ся. І бук -
валь но пе ред бу дин ком ви бу хаю: чо го ж ти про нас
не роз пи та єш? Йо го ра дість за га си ла, але ж і со бі не
до да ла...

І так два ро ки, од но бо кі ге о ло гіч ні ман дри. Об -
рид ло, у тех ні ку мі міс ця ге о фі зи ка не ма, а пот рі бен
вик ла дач струк тур ної ге о ло гії — про по ну ють йо му.
І Дмит ро 31.08.1965 ро ку при хо дить вик ла да чем у
тех ні кум. Поп ра цю вав рік, а да лі — від ряд жен ня
до Ні меч чи ни. По вер нув ся до тех ні ку му і з 1973 до
1976 ро ку пра цю вав за ві ду ва чем нав чаль ної час ти -
ною. Ро бо та ду же нап ру же на.  Єди ний по зи тив —
роз мов не ук ра їн ське спіл ку ван ня, яке зап ро ва див в
уч бо вій час ти ні: від ньо го без по се ред ньо за ле жить
роз клад за нять вик ла да чів, а то му на ук ра їн ську
мо ву, якою він ко рис ту вав ся де монс тра тив но, му -
си ли пе ре хо ди ти всі, хо чеш чи не хо чеш, на віть
іно= пле мін ни ки. У вик ла даць кій ут во рив ся ук ра їн -
ський еліт ний осе ре док... 

Рап то вий зв'язок з Яку ті єю дав тим ча со вий ви хід
— по ї ха ти ту ди на три ро ки по "по льо вий стаж", бо в
уні вер си те ті за гу би ли ся до ку мен ти про ро ки по льо -
вих ро біт, що да ва ло пра во на піль ги при ви хо ді на
пен сію (за мо ло ду цим не  пе рей ма ли ся). Дру зі влаш -
то ву ють вик лик. Я по год жу ю ся. Бо для ме не важ ли -
ві йо го нер ви.

Пам'ятаю ра діс но= сум ні про во ди в ае ро пор ту Бо -
рис піль. На дру го му по вер сі про ща є мо ся. Роз лу чи ли -
ся вкот ре. Дов го ди ви ла ся вслід лі та ку... Бу ва ли роз -
лу ки й ра ні ше, ко рот ші — дов ші. На скіль ки ця?
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Яку тія да ле ко. Але зна ла: усе бу де доб ре. На сер ці
спо кій но... Ро ман ти ка і в 50 ро ків.

Все. Дмит ро — в Яку тії, хлоп ці — у від ряд жен -
нях. Лис ти від Дмит ра ба дьо рі, са мо= і прос то кри тич -
ні. Я за чи тую їх на пед на ра дах. Вик ла да чі пи шуть
йо му.

З гу мо ром пи ше, як і чо му ки нув па ли ти. Пра цює
в ге о фі зич ній пар тії, мар шру ти че рез соп ки вго ру= -
вниз. Хлоп ці шви день ко бі га ють, а йо му ду ху не вис -
та чає Зо рі єн ту вав ся швид ко, але ж як здій сни ти? На -
ку рив ся зве чо ра до за па мо ро чен ня. І на ніч у на ме ті в
бля шан ці всі не до пал ки за ли шив. Усе. Крап ка. Два
тиж ні ле ге ні очи ща ли ся, зе лень ви хо ди ла. Опи су вав
він це інак ше.

"Ма рі ко, рід на!
Не втер пів. Я ки нув ку рить "не по то му, что

осоз нал, а по то му что ис сяк". "Ис сяк ли" си га ре ти.
На ба зу пі шов один ... При ніс 5 бло ків. Це 50 па чок.
Пок лав їх со бі ма ло не під го ло ву. І ка же: "На до е ло
де лить ся. Я се бе при нёс." Ме ні на ба зу йти не бу ло
ча су і, ти са ма ро зу мі єш, звер та ти ся до ньо го з
про хан ням да ти ме ні си га ре ту??? І ось уже з тиж -
день не па лю. Ні чо го, тер пі ти мож на. Хо четь ся
тіль ки їс ти. Бо юсь, що поч ну з го рі хів, а за кін чу
хво єю. 

Не знаю, як бу де да лі, а за раз, Ма рі ко, я ду же ра -
дий, що по ї хав сю ди. Жи во та май же не ма. Жир пе ре -
хо дить у "м'язи". Я це від чу ваю щод ня. З кож ним
днем ме ні лег ше під ні ма ти ся на го ру, до міс ця ро бо -
ти. Ро бо ту ви би раю яко мо га важ чу фі зич но й нез руч -
нос тей від цьо го не від чу ваю! Ось так!

Ма рі ко, до ро га моя. Ме ні ду же шко да, що ти не ба -
чиш цю кра су. Де ре ва й ку щі, за ви нят ком стлан ні -
ку, вже го лі, ран ком мо роз та кий, що стлан нік ля гає,
а вдень, прав да, під ні ма єть ся (ран ком гра ду сів 10'12
мо ро зу, вдень 3'5 теж мо ро зу). По віт ря не во рух -
неть ся. На не бі — ані хма рин ки. Ні я кої жи вої па кос -
ті, сні гу не ма, бо ло та по під мер за ли, во да за мер зла
так, що не про ва лю єть ся, хо ди ти на ба га то лег ше.
Під но га ми не хлю по че, мош ка не гри зе, і ди ха єть ся
ду же лег ко".

(Йо го лист до ко лег було вміщено раніше. А за раз
сум ні спо га ди.)
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- При го лом шли ва наз ва — "Ти ре на кла до ви щі".
Жи вій і здо ро вій лю ди ні не хо четь ся ду ма ти про
смерть, а тим біль ше — про своє міс це на по гос ті. Але
тре ба зна ти, що є три обов'яз ко ві ета пи жит тя для
кож ної лю ди ни:

- внут ріш ньо ут роб не, пе ре жи те кож ним з нас,
але про яке ми ні чо го не пам'ята є мо;

- зем не жит тя, в яко му лю ди на го тує се бе, сві до -
мо чи нес ві до мо, до Пе ре хо ду у жит тя віч не;

- Віч не жит тя, де во на бу де пе ре бу ва ти в ра дос ті з
Бо гом чи в роз па чі, як що не ба жа ла піз на ти Бо -
га у сво є му зем но му жит ті. 

Усі ТАМ бу де мо. 
Не тре ба бо я ти ся смер ті, але тре ба до неї го ту ва ти -

ся ще тут, на Зем лі.

13 груд ня 2005 ро ку. Свя то Анд рія Пер воз ван но го.
Впер ше прий шла до нас мед сес тра з фір ми ''Ка ри -
тас''Ал ла Ка чур. Поз на йо ми ли ся, по го во ри ли, ви мі -
ря ла тиск, пос мі я ли ся, бо у Дмит ра він 120 на 70, та -
кий, що у кос мос мож на від прав ля ти. Це піс ля 14=ої.
День хо ро ший, со няч ний, спо кій ний.

Го ди ні о 17=й я пи таю в ньо го про по луд ник, бо лі -
ки роз по ді ле ні за го ди на ми. Він не від по вів, але сві до -
мо, уваж но ди вить ся на ме не мов чки. Я при сі ла бі ля
ньо го і взя ла йо го ру ку. Він від вів очі й став ди ви ти ся
вбік, так са мо спо кій но, не ми га ю чи. Я си ді ла мов -
чки. Че рез го ди ну за те ле фо ну ва ла хлоп цям. Во ни
вже по вер ну ли ся з ро бо ти. Прий шли й од ра зу вик ли -
ка ли лі ка ря. Лі кар по мі ряв тиск, а я по чу ла циф ру 70
і пе ре пи та ла, бо він си дів якийсь за дум ли вий. Він ка -
же: "70 на нуль", — і пі шов до хлоп ців в ін шу кім на -
ту. А я си ді ла, три ма ла ру ку, бо Дмит ро все так са мо
ди вив ся вбік. А по тім ти хень ко ви дих нув один раз,
вдру ге. Я зак ри ла йо му очі... 

Та кої смер ті ба жаю й со бі. Ко ли Дмит ро був хво -
рим, я теж бу ла то ді ледь жи вою й го во ри ла: "Ти не
тур буй ся, мо же й ра зом пом ре мо, та й за 80 ро ків
жит тя дя куй мо Бо го ві". 

"Чи ре а лі зу вав се бе Дмит ро Мак си мо вич?" —
пи та ла Ні ла Пет рів на Зі не вич. — Так. Все пе ре дав:
і дос від тим, хто пот ре бу вав, і лі те ра ту ру, і ка бі нет,
і по са ду са мій дос той ній лю ди ні, ко ле зі, спі вуч ню
ще по тех ні ку му, ге о фі зи ку з ба га то річ ним прак -
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тич ним ста жем, Ми ко лі Гри го ро ви чу Лит ви нен ку,
який пе рей шов на вик ла даць ку ро бо ту до рід но го
тех ні ку му.

Щас ли ва лю ди на, яка знає, що за неї бу де хтось
мо ли ти ся піс ля її смер ті.

"По ко ле ние за по ко ле ни ем ухо дит в иной мир.
Од ни пе рес ту па ют эту грань спо кой но, с на деж -

дой и ве рой, что их ждет но вая жизнь, ждет от вет
за со де ян ное, но ждет и Ми ло сер дный Тво рец ми ра,
Ко то ро го они поз на ли по ме ре сво их че ло ве чес ких
сил.

С ужа сом уми ра ют дру гие, встав шие на путь бо -
го бор чес тва, ка ки ми бы ве ли ки ми они ни ка за лись
ми ру.

В не по нят ный та инс твен ный мрак ухо дят лю ди,
рав но ду ши ем по га сив шие в сво ей ду ше воп рос о ве ре.
Хо тя и они мог ли слы шать слиш ком мно гое, что го -
во рит о том, что от веч нос ти и от сво ей ду ши че ло -
ве ку ни ку да не уй ти да же пос ле смер ти" ("Не поз -
нан ный мир ве ры", Мгар ский мо нас тырь, 2003).

"Ду ша при хо дить у свою Віт чиз ну й на со лод жу -
єть ся бла женс твом" (Ан ге лу= О хо рон цю, 30=го чис ла
кож но го мі ся ця). 

На че в сві ті не ста ло роз лук…
Оце і є той "Дмит рів лис то чок"

Сколь ко все го пе ре ви дели вы, всё за бы то…
Сколь ко все го… для то го, 
чтоб уви деть ся с смер тью…

Ие ро мо нах Ро ман

Ета пи жит тя Дмит ра Мак си мо ви ча
І. Сі чень 1944 ро ку. Пар ти зан ський за гін. 
А да лі: 24=а ок ре ма па ра шут но= де сан тна бри га да.

На вод чик 120 мм мі но ме та 567 гвар дій сько го мі но -
мет но го пол ку 54=ої гвар дій ської ди ві зі он ної бри га -
ди. У скла ді 9=ої Ар мії до ве ло ся бу ти на те ри то рії
Угор щи ни, Че хос ло вач чи ни, Авс трії.

05.11.1945 р. Лист ма мі Яри ні Си до рів ні Ак сьом.
"Н=ская ком со моль ская ор га ни за ция. Хо тим отб ла го -
да рить Вас за то, что Вы вос пи та ли вер но го сы на на -
шей Ро ди ны, ны не при мер но го и зас лу жен но го во и на
Крас ной Ар мии.
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Ком со моль ская ор га ни за ция до ве ри ла ему по чет -
ную обя зан ность быть во жа ком ком со моль ских
масс…

Ува жа е мая Ири на Си до ров на! Пусть это пись мо
бу дет для Вас на и выс шей на шей бла го дар нос тью за
всю кро пот ли вую ра бо ту, ко то рую Вы про де ла ли в
вос пи та нии прек рас но го сы на.

Гв. сер жант Ма ма ев".

ІІ. У 1950 р. всту пив до Ки їв сько го ге о ло го роз ві ду -
валь но го тех ні ку му.

Ге о ло гіч ні ман дри: Че хос ло вач чи на, Ки тай, За -
бай кал ля, Ук ра ї на, Ні меч чи на…

Сло ва з ві тан ня Дрез ден ської екс пе ди ції:
5 лет вда ли от Ук ра и ны
Не пре бы вал ты — жил, дер зал,
През рев струк тур ные ло вуш ки,
Кип с'Хен нер сдор фы отк ры вал.
Граж дан ский долг свой вы пол няя
И нас хра ня от всех за бот,
Бы вал ты и гла вой мес тко ма,
Пев цом, ар тис том… каж дый год.
В ко ман де "Гид ро ге о фи зик"
Не слыл ты прос то за пас ным…

ІІІ. 55 ро ків жит тя пов'яза но з КГРТ, з них май же
40 ро ків вик ла даць кої ро бо ти.

З різ них при ві тань: 
"Не од не по ко лін ня муж ніх тру да рів= ге о ло гів ви -

хо ва но за дов гі ро ки Ва шої пра ці в екс пе ди ці ях і на
пе да го гіч ній ни ві".

"З щи рою вдяч ніс тю зга ду ють Вас Ва ші ви хо ван ці
у різ них ку точ ках на шої Бать ків щи ни, а та кож і у за -
ру біж них кра ї нах".

"Ваш по тяг до гли бо кої скар бни ці люд ських знань
є і бу де ве ли ким взір цем для нас туп них по ко лінь.

Зна ю чий, дос від че ний, та ла но ви тий пе да гог і ін -
же нер= ге о фі зик… пот ріб ний для під го тов ки спе ці а -
ліс тів= тех ні ків для ге о ло гіч ної га лу зі".

Зворотній бік листка
Смерть рід ної лю ди ни — най біль ше го ре, най біль -

ша втра та. Але ж Гос подь ска зав Сво їм уч ням: 
"Бог не є Бо гом мер твих, то му що у Ньо го всі жи ві"
(Лу ка 20.38).
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Смерть має свою внут ріш ню та ї ну: во на є кін цем
на шо го зем но го тим ча со во го жит тя й по чат ком жит -
тя Віч но го. Ду ша лю ди ни піс ля роз лу чен ня з ті лом і
людь ми при єд ну єть ся до Ан ге лів світ ла чи ан ге лів
тем ря ви, за леж но від сво го зем но го спря му ван ня: чо -
му слу жи ла на зем лі — доб ру чи злу.

У мо мент смер ті лю ди на від чу ває тя го ти й страх.
Од ра зу ж піс ля від хо ду ду ші з ті ла зус трі ча ють її Ан -
гел= О хо ро нець, який да ний при св. Хре щен ні, і ду хи
зло би, які пев ні, що лю ди на за свої злі вчин ки на ле -
жить їм. 

Єди но мо лит ви рід них лю дей і їх ні по ми нан ня тут
пот ріб ні. 3=й, 9=й, 40=й день та ро ко ви ни — у ці дні
особ ли во пот ріб ні па на хи ди та цер ков ні служ би.

3=й день. Два дні піс ля смер ті ду ша лю ди ни пе ре -
бу ває на зем лі, у рід них міс цях, усе ба чить і чує. На
тре тій день про хо дить лан цюг ми тарств, де злі ду хи
зви ну ва чу ють її у злих вчин ках, які во на вчи ни ла за
жит тя. І прой ти їх во на мо же ли ше за до по мо гою сво -
го Ан ге ла= О хо рон ця, який і при ве де її на пок ло нін ня
до Бо га.

Гос подь бла гос лов ляє по ка за ти лю ди ні кра со ти
раю. Доб ре, як що во на там зус трі не рід них сво їх, ра -
ніш упо ко є них. І так 6 днів. За цей час во на зміц ніє, і
зно ву її при ве дуть до Гос по да.

9=й день. Зміц ні лу лю ди ну, з бла гос ло вен ня Бо га,
ве дуть до пе кель них страш них осель, де 30 днів во на
ба чить му ки гріш ни ків — роз пла ту за зле жит тя лю -
ди ни на зем лі.

40=й день особ ли во важ ли вий, бо зно ву ве дуть ду -
шу до Бо га, де і бу де звер ше ний їй осо бис тий осуд на
пе ре бу ван ня аж до Страш но го Су ду. А по лег ши ти її
до лю у заг роб но му жит ті мо жуть ли ше на ші зем ні мо -
лит ви.

Бу де ще й річ ни ця смер ті — це день на род жен ня
лю ди ни для но во го жит тя з бла гос ло вен ня Бо га.

Про шу мо ли тов за упо ко єн ня Дмит ра Мак си мо ви -
ча у світ лих оби те лях, щоб він пос тій но ба чив Бо га.

Чер го ва ро дин на тра ге дія

Хо ва ли бать ків: ма му, та та, ба бу сю (Мі ті ну ма му).
Кож на смерть — це тра ге дія...
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Смерть Ді моч ки на дев'ятому ро ці жит тя — тяж ка
нес пра вед ли вість для всі єї ро ди ни.

Фі ло со фія "Гос подь за би рає кра щих" у цьо му ви -
пад ку не спра цю ва ла. Для ме не од ні єї "Во ля Бо жа":
та ла но ви ту ди ти ну Гос подь поз ба вив склад них
життє вих спо кус і не га раз дів. 

Час ми нає, ра ни бо лять, але руб цю ють ся. Як дов га
ни ва, так і жит тя має свою дов жи ну й мі ру кра си та
зах лан нос ті.

Ви пов ни ло ся 6 мі ся ців, як я мо люсь за упо ко єн ня
Дмит ра, мо го Мі тіч ки. 

Наб ли жав ся ли пень, са мий тур бот ний для ме не
мі сяць. День на род жен ня Олі 5 лип ня. Во на са ма вдо -
ма: Ва ле рій у від ряд жен ні, Ка тя з Ірою і ма ля та ми у
Ма нів цях. Я мо люсь, бо о 9=й го ди ні, рів но 15 ро ків
то му, 5 лип ня 1991 р., у день на род жен ня Олі, уто нув
Ді моч ка. 

Ра нень ко, щоб зас та ти її вдо ма до ро бо ти, від во -
лік ти від сум них спо га дів, я за те ле фо ну ва ла, по ба жа -
ла здо ров'я й наз ва ла да ру нок: кни га "Над брам на
Цер ква Ки є во= Пе чер ської лав ри". Роз пи си з іс то рич -
ни ми ко мен та ря ми і мо їм прис вя чен ням Олі, приб -
лиз но та ко го зміс ту: "Хай очі час ті ше під но сять ся від
спог ля дан ня кра сот зем них до роз ду мів про жит тя й
кра со ти не бес ні". І про по ную зус тріч на зав тра, 6
лип ня, бо 5=го Олю ві та ють спів ро біт ни ки, які ша ну -
ють її та люб лять.

6 лип ня вве че рі Оля прий шла до ме не з бу ке том
прек рас них пур пу ро вих тро янд. Во на вже взя ла кви -
ток на по їзд, їха ти до ді тей у Ма нів ці. Але їй по ві до -
ми ли, що ма ши ною їдуть з Ки є ва ді ти су сід ки з се ла.
Я про по ную: "У те бе від пус тка за два тиж ні, чо го то бі
їха ти за раз на два дні, а я ско рис та юсь ма ши ною і по -
ї ду як фі зич на до по мо га дів ча там". 

Оля ка же: "Дів ча та про сять, щоб при ї ха ла я". —
"Доб ре, ви рі шуй са ма". Від пус тка з 24=го. 

"По вер неш ся, дам то бі книж ку Ва си ля Гри го ро ви -
ча= Бар сько го "Ман дри по кра ї нах Схо ду," то хоч оз -
на йо миш ся з йо го де таль ним опи сом і ма люн ка ми
Афо ну, мо нас ти рів Схо ду і Свя тої Зем лі".

На цьо му ми роз лу чи ли ся. І все...
Якась ніч три вож на бу ла в ме не... Про ки ну лась,

як зав жди, о 6=й. І від ра зу ж про лу нав те ле фон ний
дзві нок Ва ле рія: 
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"Ма мо, за ги ну ла Оля... В ав то мо біль ній ка тас тро -
фі о 19=й го ди ні. У су моч ці — кви ток на по їзд... Хо ва -
ти муть у Ма нів цях. Так во на за по ві ла..." 

Дзво ню дів ча там — "тре ба при вез ти Олю до Ки є ва,
щоб ма ти змо гу хоч при хо ди ти до неї". Іра: "Тіль ки у
Ма нів цях. Во на так хо ті ла. Мо же мо ж ми ви ко на ти
ос тан ню во лю ма ми..."

- Ді моч ка по мер 7 лип ня у ре а ні ма ції о 19.50, рів -
но 15 ро ків то му. Зро зу мі ло, що то ді Оля не ду ма ла
про се бе, про ді тей, то му за по ві ла й се бе по хо ва ти у
Манів цях.

Олі на ма ма по мер ла в чер вні 1990 ро ку, і її з Тер -
но по ля при вез ли у Ма нів ці. За рік тут по хо ва ли Ді -
моч ку, а у сер пні 2004 ро ку на цей ро дин ний ку то чок
сіль сько го кла до ви ща при вез ли Олі но го бать ка. Кла -
до ви ще за ці 15 ро ків ду же роз рос лось, але для Олі по -
руч з Ді моч кою знай шло ся міс це. Усі по руч, з ді да ми
й пра ді да ми... "Стеж ки мої згу би ли ся, і їх вже не ви -
да ти, Сло ва мої зос та ли ся, їх бу дуть спо ми на ти," —
так спі ва ють на по мин ках.

- Усі роз'їха ли ся. У Ма нів цях за ли ши ла ся я са ма.
Нав ко ло су сі ди — хо ро ші лю ди. З усі ма рід ни ми
зв'язує ме не ли ше мо біль ний те ле фон.

Зас по ко єн ня для ме не — ли ше у мо лит ві: 40 днів
щод ня чи таю 17=ту Ка фіз му й "Ака фіст за єди но по -
мер ло го". І дум ка ми пе ре бу ваю пе ред Бо гом з кож -
ною фра зою... Чо го вар ті сло ва з цьо го Ака фіс та?

"Кон дак 2. Яко бе зу теш ная гор ли ца но сит ся ду -
ша над юдо лию зем ною, со зер цая с вы со ты Бо жес -
твен но го ра зу ме ния гре хи и соб лаз ны ми нув ше го пу -
ти, горь ко скор бя о каж дом не воз врат ном дне, ушед -
шем без поль зы, но по ми луй ра ба Тво е го, Вла ды ко, да
вни дет он в по кой Твой, взы вая: Ал ли лу иа. 

Кон дак 7. Ве ру ем, что не дол гой бу дет раз лу ка на -
ша. Мы хо ро ним те бя, как на ни ве зер но, ты про из -
рас тёшь в иной стра не. Да по гиб нут в мо ги ле пле ве -
лы гре хов тво их, де ла доб рые там про си я ют, где се -
ме на доб ра при но сят нет лен ные пло ды, где ду ши свя -
тые по ют: Ал ли лу иа.

Икос 7. Ког да уде лом умер ше го ста нет заб ве ние,
ког да об раз его поб лек нет в сер дцах, и вре мя изг ла -
дит вмес те с мо ги лою и рев ность мо лит вы о нём,
тог да Ты не ос та ви его. Дай от ра ду оди но кой ду ше.
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Ии су се, Твоя лю бовь не ох ла де ва ет.
Ии су се, не ис то щи мо Твое бла го во ле ние.
Ии су се, в не у мол ка е мых моль бах Цер кви да омо -

ют ся гре хи его при но ше ни ем Жер твы Бес кров ной.
Ии су се, пред ста тельс твом всех свя тых да руй

ему бла го дать мо лит вы о жи вых.
Ии су се, во дни ис пы та ний на ших при ми его хо да -

тайс тво о нас.
Ии су се, Су дие Все ми лос ти вый, рая сла дос ти спо -

до би ра ба Тво е го.
Кон дак 9. Кон че но странс тво ва ние зем ное, ка кой

бла го дат ный пе ре ход в мир Ду ха, ка кое со зер ца ние но -
вых, не ве до мых ми ру зем но му ве щей и не бес ных кра -
сот, ду ша воз вра ща ет ся в оте чес тво свое, где свет лое
Сол нце, Прав да Бо жия прос ве ща ет по ю щих: Ал ли лу -
иа. (На че в по їз ді їду, змі ню ють ся кра є ви ди, все но ві
вра жен ня, тіль ки мо лись: Сла ва То бі, Гос по ди).

І ду маю про Олю, як ра ніш про Дмит ра.
Икос 9. Ии су се, обос три слух ее к вос при я тию Тво -

е го Бо жес тва, Ии су се, обос три слух ее к ра зу ме нию
не бес ных...

Икос 12. Под об ра зом ти хих са дов не зем ной кра со -
ты и свет лых, как сол нце, оби те лей и в ве ли ко ле пии
не бес ных пес но пе ний Ты отк рыл нам бла женс тво
лю бя щих Тя.

Ии су се, да вни дет раб Твой в ра дость Твою.
Ии су се, об ле ки его си я ни ем сла вы От ца.
Ии су се, прос ве ти его оза ре ни ем Ду ха Свя то го.
Ии су се, да ус лы шит он не из ре чен ную песнь хе ру -

ви мов.
Ии су се, да бу дет он вос хо дить от сла вы в сла ву.
Ии су се, да уз рит он Те бя ли цем к Ли цу.
Ии су се, Су дие Все ми лос ти вый, Рая сла дос ти спо -

до би ра бу Твою Оль гу".

Гос по ди! Не мо жу я про си ти "Зі свя ти ми упо кой"
про упо ко єн ня сво їх рід них — близь ких, хо ро ших і
доб рих лю дей, які ні ко ли не шко ди ли, бу ли спра вед -
ли ви ми, по мір ко ва ни ми у жит ті, жи ли з лю бов'ю до
лю дей і бу ли ко рис ни ми для них, жи ли по за по ві дях
Бо жих, але без Бо га, Який був заб ра ний уже у ма ми,
та та, Мі ті ної ма ми, сес три Єлі. Олександр Сол же ні -
цин про яс нив си ту а цію: "Ве ли ко си ло вое по ле са та -
низ ма бы ло над Рос си ей". То му про шу і мо лю: Гос по -
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ди, не ка рай, по ка жи Іс ти ну мо їм рід ним, прос ти,
вро зу ми і дов чи... А не прос то "упо кой"...

Це все су во ра дій сність...
А да лі з га лу зі міс ти ки.
Впер ше Ді моч ка з'явив ся Ма рії Се ме нів ні, яка

"спіл ку єть ся з ви щи ми си ла ми", на по чат ку 1995 ро -
ку 13=річ ним хлоп цем, ко ли во на ще йо го не зна ла, і
ска зав, що він мій внук. Во на за пи тує: "Ти Анд рій?"
Він ка же: "Ні, я Ді ма, наз ва ний, як ді дусь..." Ве се -
лий, ра діс ний, у жов то= бла кит но му одя зі: низ бла -
кит ний, верх жов тий. Роз по ві дав їй ба га то про му зи -
ку, вдос ко на лен ня у нав чан ні, свої уні вер саль ні за -
нят тя... І не був прив'яза ний до яко гось пев но го міс -
ця, чо мусь зву ча ла наз ва кра ї ни Бра зи лії і якась лег -
ка ле ві та ція, тоб то швид ке прос то ро ве пе ре су ван ня.

Ма рія Се ме нів на за хоп ле но роз по ві да ла. Я ні чо го
не пи та ла, про дії тем них сил зна ла вже дав но, ще з
сек ції ано маль них явищ, але зро зу мі ла, що во ни до -
би ра ють ся до ме не (впев не на, що це дії тем них).

Піз ні ше інколи Ді ма при хо див, ра діс но пе ре да вав
ме ні ві тан ня — був все стар шим і дос ко на лі шим. А я
все од но ли ше слу ха ла й ні чо го не роз пи ту ва ла.

І ось, 8 лип ня о 7=й го ди ні, піс ля дзвін ка Ва ле рія,
за те ле фо ну ва ла ме ні Ма рія Се ме нів на, щось ка за ла,
а я їй: "Не маю ані хви лин ки ча су на роз мо ву". Ме не
то ді ні що не ці ка ви ло. І ні чо го я їй то ді не ска за ла. А
о 14=й го ди ні во на зно ву те ле фо нує й ка же: "При хо -
див Ді ма, ду же збуд же ний і пов то рю вав: "Я не вин -
ний, я не вин ний, я не вин ний. Ма ма не по вин на бу -
ла ще прий ти..." І щоб во на ме ні це пе ре да ла... Ото ді
я їй ска за ла, що вчо ра вве че рі за ги ну ла Олеч ка, йо го
ма ма, о 19=й го ди ні, тоб то рів но че рез 15 ро ків, у той
са мий час, що по мер Ді ма. І хо ва ли їх в один день і
час — 9 лип ня о 13=й го ди ні... 

При ду ма ти та ке не мож ли во...
Оце той фе но мен, який пот ре бує сво го дос лід ни -

ка. Ми зна йо мі з Ма рі єю Се ме нів ною з 1993=го ро ку,
і за цей час "пер лів" бу ло ба га то... Як би тіль ки зна -
ти, де бі ле, а де чор не... І щоб хтось хо тів ро зіб ра ти -
ся у цьо му.
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Думки наостанок
До ро гі на ші ді ти, ве ли кі й ма лень кі, оце і є звіт

про на ше жит тя.
Більш ці ка во го і ба га то го на по дії ча су в жит ті

кож ної лю ди ни, ма буть, ще не бу ло, бо вже ма є мо 16
ро ків так дов го очі ку ва ної не за леж нос ті Ук ра ї ни. У
наш час бу ла вве де на обов'яз ко ва 10=клас на ос ві та
(тоб то по го лов на гра мот ність, чи тай і ду май!), щоб
ко жен зро зу мів свою при чет ність до від по ві даль нос -
ті. Моє по ко лін ня ви хо ву ва ло ся не ли ше без Бо га, а
й з ві рою в ко му нізм — "са мое свет лое бу ду щее",
тоб то у зне ва зі до Бо га, з ві рою у не об ме же ні мож ли -
вос ті лю ди ни, у від сут нос ті будь= я ко го "за зер ка -
лья". Ні я ких тем них сил не має — ав то ма тич но не -
має й Бо га, за хи ща ти ся ні від ко го не тре ба і до по мо -
га ні чия не пот ріб на! Ми, ук ра їн ці, на віть не по мі ти -
ли, як ук ра їн ська мо ва бу ла прак тич но зни ще на під
ко рінь (сла ва Бо гу, що за ли ша ла ся ін тим ною, як се -
ред мо їх рід них). 

Іс то рія Ук ра ї ни та ро дин них гли бин них зв'яз ків
нас уже не ці ка ви ла, бо ви ще мо го "Я" не має ні чо го:
а "мой ад рес — Со вет ский Со юз" — особ ли во для
нас, ге о ло гів, та кий близь кий і рід ний — то му ду же
швид ко, на віть у влас них ро ди нах, пе ре хо ди ли на
"об щеп при ня тый". Лі те ра ту ри на ці о наль ної, пат рі -
о тич ної, а тим біль ше ду хов ної не бу ло АБ СО ЛЮТ -
НО ні я кої. Ма буть, на по чат ку 1986 ро ку з'яви ла ся
звіс тка, що в іта лій сько му жур на лі є по ві дом лен ня
про рі шен ня Па пи Рим сько го від зна чи ти 1000=річ чя
Хре щен ня Ру сі (в Іта лії!). У нас затиш шя...

Стру со ну ло Чор но би лем. Ось вірш ви пус кни ка
нашо го тех ні ку му Во ло ди ми ра Шов ко шит но го, ра -
діо мет рис та за фа хом, який жив і пра цю вав у Чор но -
би лі до 1986 року.

ВЕРДИКТ
Го рел не блок, Го рел по рок! —
Итог прем но го лет ней фаль ши,
Пре воз не сен ный в аб со лют.
А на ша боль, ут ра ты на ши,
Наш по лу под виг' по лут руд —
Су ро вый счет, вер дикт, рас пла та
За эти го ды, ложь и фальшь, 
За все дер жав ный ка муф ляж,..
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На ко ем на ша жизнь рас пя та.
Го рел не блок.
По жар — итог Эпо хи лжи.
Про дукт рас па да
Прем но го лет не го вра нья…
Ле жат на Ми тин ском  ре бя та,
Что ве ри ли все му, как я, 
Как ты, как он, как все мы вмес те —
Нам сла док был елей ный дым…
Но был по жар
И дол гом чес ти 
Вдруг ста ло —
Сер цем мо ло дым 
Зак рыть дре мав шую дер жа ву, 
В нас бо лью со весть про бу див!
…В ко то рый раз пос мер тно сла ву
И строй заб ро шен ных мо гил
Во ис куп ле ние оши бок
Ты сы но вьям да ла, стра на!
Над по лем го ря ве чер зы бок.
Ка ра ет ду шу ти ши на…

Го рел — не блок! Не толь ко блок: 
По жар — урок, Урок жес то кий!
Не дай нам, Бог, та ких уро ков!
Не дай нам, Бог, та ких эпох!
"Со юз... не ру ши мый... рес пуб лик... сво бод ных...

спло ти ла... на ве ки... ве ли кая Русь..." — хі ба ж мог -
ли ми в той час по мис ли ти (та й зро зу мі ти), що кож не
сло во в цій фра зі пе ре пов не не ВЕ ЛЕ ТЕН СЬКИМ ОБ -
МА НОМ.

Від свят ку ва ли 1000=річ чя Хре щен ня Ру си, і Гос -
подь за три ро ки роз хи тав і по ви тя гу вав слаб кі опо ри
і за ва лив всі са та нин ські бу дів лі ото го "Со ю за не ру -
ши мо го", а за ко лот і роз бі ган ня "рес пуб лик сво бод -
ных" по ча ло ся з са мо го осе ред ку, і на віть ба га то річ не
зни щен ня ма лень кої во ле люб ної Чеч ні не дає звіль -
ни ти ся від то го, що "спло ти ла на ве ки" Ро сія. (Ще
Шев чен ко пи сав: "Нам тіль ки сак ля очі ко ле: чо го во -
на сто їть у вас, не на ми да на; чом ми вам чу рек же
ваш та вам не ки нем, як тій со ба ці! Чом ви нам пла -
тить за сон це не по вин ні?") Ота ка "друж ба на ро дов"
бу ла по над 73 ро ки.
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Міг би Гос подь і в од ну мить зруй ну ва ти, але ми б
не встиг ли ус ві до ми ти, тоб то все зроб ле но бу ло для
на шо го на ро зум лен ня. 

Ось хоч би два ма лень ких прик ла ди на ших втрат
("крім руй ну ван ня ВСІХ цер ков і зни щен ня свя щен -
нос лу жи те лів").

Цер ков но= слов'янсь кий ал фа віт — ми сприй ма ли
йо го (так нас нав ча ли) як анах ро нізм. А ви яв ля єть ся,
що кож на лі те ра має свій зміст: “Аз” - це "Я", “Бу ки“
- Бог, “Ве ді” - Зна ти, “Гла гол” - Сло во, “Доб ро” - і пе -
рек ла ду не пот ре бує. Ота ка Ін фор ма ція бу ла зак ла де -
на вже у са мій абет ці. А нам ли ши ли ал фа віт — по од -
ній без зміс тов ній лі те рі.

"Ста рий стиль" у цер ков но му ка лен да рі: (за ли -
шив ся ли ше у Пра вос лав'ї та у гре ко= ка то ли ків; на -
віть на Афо ні пе рей шли на но вий стиль; плюс 13 днів
до да єть ся — все іс тот но). Але ж Гос подь щось ін ше
зна ме нує: Бла го дат ний Во гонь у хра мі Гро бу Гос под -
ньо го са мо за па лю єть ся вже 20 сто річ, 2000 ро ків, що -
су бо ти, на пе ре дод ні Ве ли код ня за ста рим сти лем, ли -
ше у Пра вос лав но му хра мі.

Величний Бо жий Дар: 1 трав ня 2005 ро ку, Ве лик -
день. На Все ніч ну пі ти вже не мог ла, ди ви ла ся по те -
ле ві зо ру Ве ли код ню служ бу з Во ло ди мир сько го со бо -
ру і з Лав ри. Вран ці, до схо ду сон ця, прий шла до цер -
кви Свя то го Ду ха. Вкло ни ла ся усім іко нам у цер кві,
ос вя ти ла пас ки і у під не се но му нас трої піш ла до до му.
Зу пи ни ла ся на міс точ ку че рез ка нал, бо схо ди ло Сон -
це. І, о чу до!  З=за хма рин з'явив ся чу до вий кон тур
Сон ця, блис нув обід бі лим ко льо ром, а в йо го ме жах
— ка лей дос коп: всі ко льо ри рай ду ги. А три чі (у ме -
жах кон ту ру) з'явив ся об раз Свя то го Ду ха з кри ла ми
— го ри зон таль но на весь со няч ний диск. Нав ко ло —
різ но барв'я ко льо рів, вго ру ле ті ли ку лі (а мо же, кра -
шан ки?) чер во ні, блис ка вич но змі ню ва ли ся кон ту ри
і фар би у не ба че них спів від но шен нях... Ве лич Гос -
под ня! Сла ва То бі! Дов го сто я ли, ра ді ю чи... Ба чи ла це
не я од на.

2006 рік — це рік 1700=річ чя від му че ниць кої кон -
чи ни св. вмч. Варвари, два над ця ти річ ної свя тої ди -
ти ноч ки з не об ме же ни ми мож ли вос тя ми, яка вже
900 ро ків зна хо дить ся на на шій рід ній зем лі. Ота кий
міс то чок че рез 17 сто річ.
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1 трав ня 2006 ро ку ви ряд жа ли мо щі свя тої
великомучениці Вар ва ри до не за леж ної Ук ра ї ни.
Зна ли, що є на лаш то ва ні про мос ков ські ра йо ни і був
якийсь нес по кій. Зна ли, що не нам за хи ща ти свя ту
Вар ва ру, а мо ли ти ся, щоб во на на вер ну ла ошу ка ний
наш на род до Світ ла й Доб ра.

22 жов тня 2006 ро ку. День інтронізації
Святійшого Патріарха Філарета.

Хрес ний хід Хре ща ти ком. Де сят ки лю дей, з ким
дав но не зус трі ча ла ся, ба чи ла у цьо му свят ко во му ра -
діс но му на тов пі. 

Уго ру, до Ми хай лів сько го со бо ру, ма ю чи по пе ре ду
взі рець — пат рі ар ха Фі ла ре та, муж ньо го, вит ри ва ло -
го. Я ро зу мію, що йо го ре жим жит тя та й мо лит ви
нез рів нян ні з на ши ми, як і зна чен ня йо го без цін но го
жит тя для ук ра їн ської на ції. А то му, Гос по ди, ук рі пи
і збе ре жи йо го як взі рець і як наш пра пор. 

17 груд ня 2006 ро ку. 1700 ро ків. Ве лич на, кра си -
ва, свят ко ва служ ба. Під не сен ня за галь не. Мо щі
Свя тої Вар ва ри пе рек ла де но в но ву сріб ну ра ку, вит -
во ре ну на по жер тви всіх ша ну валь ни ків її не за бут -
ніх ді янь. Во ло ди мир ський со бор пе ре пов не ний.
Хрес ний хід нав ко ло со бо ру. Кож но го вів тор ка —
Ака фіст до неї. Це роз мо ва з нею, про хан ня і від по -
ві ді пос тій ні. 

Дякуємо, Тобі, Свя та Ве ли ко му че ни це Вар ва ро.
Мо ли Бо га за Ук ра ї ну.

- Пет ро Мо ги ла: "Зи чу, аби з ви щи ми на у ка ми
над усе по бож ність в сер цях мо ло ді зо ра но і за сі я но
бу ло… Без то го муд рість усі ля ка глупс твом пе ред
Бо гом є".

Дя ка мо є му спі вав то ру — Ан ге лу6  О хо рон цю. 

Сла ва Бо гу за все.
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Ми ло сер дний Гос по ди! Дя кую То бі за найщас ли -
віший день у мо є му жит ті — 1=го лю то го 1983 ро ку Ти
при вів ме не до Свя то го Хре щен ня. Ли ше 25 ро ків то -
му Ти ви хо пив ме не із су єт но го пов сяк ден ня, обт ру -
сив від йо го пи лу і по ка зав ос мис ле ний нап ря мок.

Ко жен нас туп ний етап но во го жит тя був про ве де -
ний в пос тій но му ана лі зі мо їх вчин ків. Це бу ли різ ні
ча си: від над зви чай но сум них і тра гіч них до не зас лу -
же но спо кій но= ра діс них. І кож но го ра зу я за да ва ла ся
пи тан ням: "за що?" або "на що?" І від по відь зна хо -
ди ла пе ре ду сім у со бі, а час ті ше — у вдяч нос ті до по -
пе ред ніх по ко лінь, в ана лі зі тих кри хіт них ві до мос -
тей про пред ків, які чу ла від бать ків, дя ку ю чи тим,
чи їх імен на віть не знаю, але моя вдяч ність їм за доб -
ро, лю бов і ла гід ність, чим я пос лу го ву ю ся і до ни ні.
На віть у тра гіч них ро дин них си ту а ці ях, ко ли ги ну ли
кра щі, та ще й мо лод ші, від по відь бу ла: щоб я мо ли -
ла ся. То му звіт про моє жит тя з пер спек ти вою на без -
смер тя (наз ва ж кни ги "У по шу ках віч ності") дає від -
по відь на за пи тан ня "чо му?" і "для чо го?"

Не зас лу же но, не мо ї ми зу сил ля ми я про жи ла все
моє жит тя у про ме нях Бо жої лю бо ві, за що від чу ваю
гли бо ку вдяч ність до мо го Гос по да. Ро зу мію, що це
сто су єть ся не ли ше ме не осо бис то, а й кож ної уваж ної
до се бе та сво їх вчин ків лю ди ни, бо Гос подь бла гий,
тоб то ро бить все для на шо го бла га (пс. 117, 29):
"Прос лав ляй те Гос по да, бо Він бла гий, бо по ві ки ми -
лість Йо го".
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Лю ди но! Нав чись мис ли ти,  не роз ві юй ся дум ка -
ми, і від чу єш, що й ти жи веш в про ме нях Йо го лю бо -
ві, за що нав чись дя ку ва ти хоч би сло ва ми: "Сла ва
Бо гу за все". Так, тре ба щось зна ти, а нас цьо му не
вчи ли, і ми не ма є мо знань, щоб пе ре да ти ді тям та
ону кам, а то му вже чо ти ри зне до ле них по ко лін ня
ниш по рять у тем ря ві, шу ка ю чи сво го щас тя. А во но
по руч, і ми жи ве мо у Йо го ос віт лен ні.

Ко жен рік нас ту пає Ве ли кий і са мий скор бот ний
піст, ко ли чи та єть ся мо лит ва Єф ре ма Си рі на щод ня,
а кра ще її чи та ти увесь рік і все жит тя.

Гос по ди і Вла ди ко жит тя мо го!
Ду ха лі нивс тва, без на дій нос ті, влас то любс тва і

мар нос лів'я не дай ме ні.
Ду ха ж чис то ти, сми рен нос ті, тер пе ли вос ті і

лю бо ві да руй ме ні, ра бу Тво є му.
Так, Гос по ди Ца рю, да руй ме ні ба чи ти про ви ни

мої і не осуд жу ва ти бра та мо го, бо Ти бла гос ло вен
єси на ві ки ві ків.

Амінь.

Ота ка ро зум на нас та но ва.
Але де ж нам, не до ос ві че ним, взя ти ос ві ту? Прид -

бай хо ча б "Роз ду ми хрис ти я ни на про Ан ге ла= О хо -
рон ця на ко жен день мі ся ця". Бу деш чи та ти з ро ку в
рік і пос ту по во від кри ва ти муть ся для те бе Не бо і Бо -
жа Лю бов. То му і вдяч ність моя Ан ге лу= О хо рон цю,
який є пер шим по міч ни ком і нас тав ни ком, бо я ж
про си ла Гос по да: «Нас тав, вро зу ми!»

А да лі, у на шо му під не бес но му сві ті всі по дії вис -
трун чи ли ся в один ряд. Наш стар ший син Сер гій наб -
рав на комп'юте рі мою роз по відь про пе ре жи те, що бу -
ло за ду ма не для нас туп них по ко лінь. Все це і наз ву
ма ло від по від ну — "Ти ре на кла до ви щі". Ще за жит тя
мо го чо ло ві ка Дмит ра Мак си мо ви ча бу ла влаш то ва на
май же "пре зен та ція" з прис вя тою са мим до ро гим і
близь ким лю дям, з від по ві даль ною обе реж ніс тю.

Пер ші при мір ни ки бу ли по да ро ва ні про то і є ре є ві
Бо ри су та ігу ме ну Бог да ну з по ша ною, лю бов'ю і по -
дя кою, а 30=й — очі ку вав мо єї рі шу чос ті, щоб оз на йо -
ми ти з ним ар хі є пис ко па Ди мит рія. Йо го доб ро зич -
ли вість і пам'ять про на ше Прос віт ниц тво под виг ла
ме не на про дов жен ня ро бо ти, а зго дом, завдя ки йо му,
ця кни га по ба чи ла світ.
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Але ж це не все. У мо є му ду хов но му зрос тан ні осо -
бис тість Свя тій шо го Пат рі ар ха Фі ла ре та під но сить -
ся, як мо ну мент. Цьо му спри я ли по о ди но кі зус трі чі,
ко ли я, го ло ва Прос віт ниць ко го то ва рис тва, при во ди -
ла до ньо го лю дей (від од но го= двох до се ми= вось ми чо -
ло вік) з ду же важ ли ви ми проб ле ма ми чи про по зи ці я -
ми. А у ньо го, то ді ще мит ро по ли та, нав ча ла ся тер пе -
ли вос ті та ува зі до спів роз мов ни ка. У по даль шо му йо -
го книж ки та про по ві ді від кри ва ли для ме не но вий,
су час ний і під не се ний світ.

На віть че рез 25 ро ків мо го доз рі ван ня жи ве сло во
пат рі ар ха Фі ла ре та ось уже п'ять ро ків що се ре ди у
ра ді о пе ре да чі "Єван гель ська ду хов ність і сьо го ден -
ня" (ве ду чий — про фе сор Дмит ро Вла со вич Сте по -
вик) ос віт лює і мою ду шу про ме нем лю бо ві та спри яє
ос мис лен ню по дій.

А ось зов сім по руч Ру са нів ки є цер ква Свя то го Ду -
ха. Її нас то я тель — о. Олек сандр, стри ма ний і спо кій -
ний по рад ник, з будь= яко го мо го за пи тан ня мо жу
вис лу ха ти йо го дум ку чи взя ти бла гос ло вен ня.

Вдяч на я па ні Ган ні Ки сіль, лі те ра тур но му ре дак -
то ру, яка сер йоз но пос та ви ла ся до мо єї ро бо ти.

А близь ка ме ні Ва лен ти на Чир ко ва бу ла пер шим
ре дак то ром мо єї пра ці, та ще й спри я ла її ско ро чен -
ню, бо всі спо га ди для ме не бу ли до ро гі та рід ні.

Вдяч на я не ли ше си ну Сер гі є ві за ста ран ність,
тер пе ли вість та без від мов ність, але й кож но му чле ну
на шої чи ма лої ро ди ни, бо во ни є сти му лом, за ра ди
яко го вар то жи ти і мо ли ти ся.

Я вдяч на кож ній лю ди ні, з якою спіл ку ю ся, бо
кож не спіл ку ван ня ли шає свій слід. Дя кую Вам, усі
доб рі лю ди. Ша нов ний чи та чу, кож на лю ди но, чий
від гук по чую, по зи тив ний чи не га тив ний, дя кую
Вам. І не хай Вас бла гос лов ляє Гос подь.

З лю бов'ю і бо лем звер та ю ся до Ма тін ки Бо жої
сло ва ми Мо лит ви з Ака фіс ту Бо го ро ди ці Холм ській
(Луцьк, 2005):

"Ма ріє, світ сту па, мов Го лі аф,
І в об ла дун ку з най твер ді ших криць
Він стер ти Цер кву мі рить ся уп рах,
На зріст мо гут ній, а ду шею ниц.
Ти ж будь Зас туп ни цею в Не бе сах
Се ред ян го лів сон це сяй них лиць!
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Те бе про ха єм, час то у сльо зах, 
Мо ли Твор ця, хай явить Свою міць:
Твій Холм ський об раз у м'яких то нах
Не хай по ту гу Бо га стру ме нить!
Твоє Імен ня зав ше на вус тах — 
Ді тей, ста рих, му жів і мо ло диць.
Ма буть, во но яс ні ше со тень свіч,
Бо ж ося ває цю пре тем ну ніч".

"Ма ріє, На че Но є ве суд но,
Ти кріп ке прис та но ви ще в плав бі,
А пра вос лав'я — то міц не стер но
У цих ша ле них хви лях, бо роть бі…"

"…Не дай ні ко му ка ну ти на дно,
На си ли їх ні зглянь ся Ти сла бі."

Сла ва то бі, Гос по ди,
що змог ла за кін чи ти те,
що хо ті ла ска за ти ді тям і близь ким.

13.12.2007 р.
ап. Анд рія Пер воз ва но го.
р.Б. Ма рія
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