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до читАчА

Сьогоднi легко ltерекоlIа1,}Iся в сl]равелллtвостi лумкll pociir-
ського фiлософа Пеr,ра Чаала€Rа, яка була lrавелеltа в йrlго лис-
Ti Bi,lt 1 ц)у/tllя 1829 р.: <,Mlt rtалежtIмо ло чllсJtа 1,],lx rraцit"l, tllo
rriби й не вхо/Iять /io скла/lу Jlюлства, але icttyloTb л}IuJе /цля To1-o,

|цоб прltllести cBiтy якltл"lсь аж Irадто важлrtвltl"t урок>.
Мабуть, нема€ у свi,гi rrle олlriеi TaKoi краilrи, де Ii грома.цяrl

так llоtsго <<голуваlIIl> пе icTtrHHrlMlr фактами, а пi.rцтасуваllllям i.ч;

lle TltMlI полiяtчtи, tl1o вi2lбувалl|ся чtl вiлбуваюr,ься в лiilcllcrcTi, а
пiдr,асоваttrrми версiямl.t ll}rx пo/li;i!..

У rrepeBaжlrifi бiлыltосr,i виtlаllкiв в icTopii частilllе всього пiлта-
суваllllя вiлбуваlоr,ься l{e просто так, а <<ts iм'я> чогось. HttHi уже rre

секрет, Illo вся ilrформаltiя, яка llалхо/lила ло <,llpocToi раляtrськtlТ
.люлt{ttи>, якItaйpeTeJlblliLtlttM чиtlопr вiлфi-llьтровува_пася. Yci tlега-
TltBHi звелеtlrlя прl{ховувал}tсь, зокрема, голол 19З3 р., чrl дii'lснi lra-
llli BTpaTll у Biiirli, точlli кiлькiсrli llarri репресiй тоrIцо.

IЩе riprlle fлurлrl сrlрави у <,р:ццtlськit"t llaylli>, в ycix ii галузях i

наtrрямах! Але хiба все IIе вже не в миI|улому? I хоча lle вже l] да-
_lекому м1lllулому, проте lце r'r ;toci у cycпi.llbcTBi tlа]Iують хttбнi tlo-
глялlI, llyмKtt lrlol(o лолiЁr мlIllулого та irrформативllоlю сьоголеtttlя.

IЦе в 1991 р. вiломил'l соцiо.ltог М. MiHa lla cTopillKax жyl)lla-
.lv <.Знаrtrlя - Сила> пророчо ltисав: <....PoKiB через тt'я,гь-ttliсть
прол"t7lисвiти вже lta HoBit"l ocHoBi, ,гобто вiдмовllвшись вiл староI
делtагlll,ii iс.,tовоб;lулства, але Ti ж caMi Jlюllи, зallallyKtTb у Irayrli.
Воtlи вi/lкиlrуr,ь с,гарi гас.llа i приймуть rroBi... тодi }tolttt 1,oBopllJlII
iнtпi слова, тепер гоtsорять Ti, ll1o rloTpiбlli зараз, zrле caMi агli-
трохи tle змlllююl,ься...>

[{е мае llриIIц]Iпове зltачеlltlя хоча б Tol(i, коли o(lirlil"llri фiлософ-
cbKi i rrрlтролllичо-llаукtlвi погляли зitлтовхуюr,ься з таемll}lчl4]\lll яв]1-
lцами реалыtого cBiry, iltо llac оточу€. Зокрема, TaK}IMII, як llолl,ер-
геiiст, TpaHcMyTar 1iя елемеttтi в, телепортацiя, pei l lкaptlar 1iя топ 1о.

Можllа буl,и великим учеllим, аsторитетом у rапузi, сrcuкiмо,
коllструк)ваl{llя атоIlrних реакгорiв, I]pTe ла,,lеко lle зав}ц]{ l(yмKrt lltlx
_rюдей rl{oi(o явиlll <(ToHKo1,o cBiry,>, аномалl,|tlrх загалок Прlrроли або
заIlаморочJlllвих паралоксiв icTopii сь<-lголtli сrrравдi € tsл|зllаtIit.пыlllм}t...

flокгор бiологiчlrих rrayK А. Акiф'ев вислоt]ився лосить pirlr5лre:
<...Очевltлllо, пlо осlIовний лilочий i керiвнlrй пpolltapoK сус-
лiльства сформувався, злебiльпlого, iз лiтей тих, хто уник pelrpe-
ciЁr. А це значить, ll{o ло влади, з погляду генетики, rtрийtltов



пасив суспiJlьства. Йдеться l{e про конкретних людел't, а про явлt-
ulе в tli.lloMy, якlltо його оцiltювати iз статистичllих позиlliл'l>.

Звl.tчаftttо, rle llle лаJtеко l{e вся правда. Але безлеречtIим €,],е,
lllo lle саме Ti <.керiвrtttки>, про яких говорив Дкiф'ев, i саме Ti
<<вчеlli>, llpo яких висловився М. Mirra, авторитетIlо закл}lкають
саме вас, Чlr,гачу, lle вiритлl Hi в УФО (НЛО), Hi в полтергеЙст,
lli в iсltуваtlня Itlшloi РеалыIостi. Так у миlrулi часи rlолiбнi iM
пеlr.еслiлувалlt вiруючих у Бога.

Iхнiй улюблеltий коllик - звlltIуватl{ти дослiдlrика, який зlrахо-
дtlться на п[ютtlлежltих lrозl.lцiях, у заirвiйr схлtлыtостi до сенсаrtiй, рiз-
llого рду непервiрених фаш,iв i мiстиltизму. За радянських часiв
воllи звIlнувачув:ull, ix в <.iлюлогiчнiЁr диверсii>... Тож lrаслiлки тим-
часовою лltктату ixHix поглялiв ми з гiркотою спостерirаемо й лосi.

BltдaTHrIr"t украirrський вчеttttй, Прези2lент АНУ, акалемiк
Б. €. Патоrr свого часу прийttяв rla ce(re llелегке рiшеtllrя, давuIи
негласне розпорядження ulодо оргаtliзацii лри АН УРСР rrапiв-
офirtiirноi <KoMicii з вивчеltllя аItоммыlих явиu1 (АЯ)>. Саме
тOдi декiлька десяткiв учеIIltх, у т. ч. ti ав,гор цих рядкiв, почали
заЁrматися речам}I, про якi l"l пiле мова у rtiй книзi.

А TltM часом та€мниче i rrезрозумiле - це не розвага для нуль-
ryючllх. .I[ослiдrlики знають, tцо тiлькlt на територii СН.Щ rlдopoKy
фзвiсти зII}lкають кiлька тtrсяч людеЁл. I тут rre причепli lri мафiТ, Hi
мiжнаtliоtlальнi коllфлiктIr, на рахунку яких - iHrr-ri тисячi жертв!

I якlllо c,locoвtlo суто земIlих, чисто фiзичlrих ttеприемtlостеti
ule можttа виробити бi;lblll-Meltшl oпTllMaJlbнy лirliю повелitlки, то
загальна rtеttiдготовлеltiсr,ь .ltюлей rцо/lо зустрiчей iз загадковим
i rrезвичайlrим - крlлчуlца!

Власrlе, замовчуванllя, приховуваllня вiд trac дiйсllоi ситуаltii i з
УФО, i з полтерге1"!стом, 1 з Чорttою маtiею мають l{a MeTi tle TaKi вже
й ryMarllri цi;ri. [Ie одIIII з афкгlrвних сllособiв lle дати можливостi
llaltliй психiцi встltпtlл,и ви;юбити адекватttу захис]lу реакtliю па
вплrrв Illlrlolю cBiry! От чому завиваllня i закликлI lta тему <.6уги
ближче до реапь}rостi> факгично служать прямо llротl{лежltим цiлям!

Тим часом cTpiMKo зроста€ кiлькiсть протlrрiч в офiцiозllому
TpaKTyBaHHi явиlц Природи та lcTopii.

Разом з TltM, llеулереджеtrltй аналiз icTopii приводить до вис-
ItoBKy, що в HaЁll(aBнillti часt.t rta 3емл1 iсrrувало сусlriльсr,во ви-
сокорозвлlllених у луховному i фiзичному плаtri люлей, як1 всту-
Ilили в боротьбу з ворожими Jlюлству Силами. Щоб не згасла
людська цивiлiзаl(iя, ttlоб BpertrTi-pelшT люди заiittяли гiлrlе Mic-
це l{a просторах 3оряного CBiTy!

Про це з лавltiх часiв говорить i Тралиltiя. Але, може, все це
тiльки нездiiiсttенlri Mpii? Легеrtдарtti Перекази? Забута глава
людськоi lcTopii? I сьоголнi €дине, ulо IlaM з.ulиulа€ться, - це з
тугоrо i жaцем tlостальгil'tltо згалувати про славетrlих i таемпt,t-
чих Посвячених чудовоi плаtIе,ги на iм'я Земля?
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Роздiл t

мIсячнА пАсткА...
<...Mlr Hi в якому разi не вiлкрлrли
Мiсяця, KcirBope! Ми всього лиlце
сtlромоглися лосягти його...>

Герберm Уелс
<Першi люOч на Мiсяцi>

Американський астронавт Едвiн Олдрiн у свiй час сказав:
сЛюдинi самою Долею було призначено рано чи пiзно, але
вIrсадитися на Мiсяцi. Щей викltик постав перед людством з
тих самих пiр, як людина вперше задивItлася на Мiсяць.
I ЛЮДИна немин}^Iе повинна була прийнятлt його...>.

З ним неможливо lle погодитися. Чому ж таким важливим
.аця людства виявився Мiсяць? Хiба Ma.rlo в Hmriri Соlичнiй
crtcTeMi iнших планет? Iнших мiсяцiв?

Так, Мiсяць досить близький до 3емлi (за космiчними
хiрками, звичайно). Менше як пiвтори секунд}I потрiбно cBiT-
JoBoMy променю, щоб подолати цю вИстаrrь. До бiльш вiдда-
.,Ених <сусiдiв>, cкaжiмo, Марса чи Венери, свiтловому прмеflю
потрiбно подорожуват}I вже декiлька хвилин.

Як же довго тлумачили нам, що Мiсяць - то <мертвий>
cBiT. Що BiH, нiбито, безперспективний. Але чи дiйсно це так?

Справдi, а що з цього приводу думають Ti, хто вже побу-
qяв на Мiсяrli, американськi астронавти, скажiмо? от хоча 6
згаданил"r вище Едвiн Олдрiн? BiH, до речi, повiлав: <Мiсяць -
.rуr(е зручне i дуже приемне мiсце для роботи. Головпа його
перевага - невагомiсть, коли на будь-який рух там потрiбна
riHiMMbHa витрата сил... Вiдчутгя таке, що на Мiсяtti можна
пабагато сильнiше, нiж на 3емлi, нахилитися в буль-який бiк
без утрати рiвноваги. Пiд час роботи ми жодного разу не
падми... Сr,rла зчеплення пiдошов iз rрунтом виявилася
Iеншою, а вiдновлення рiвноваги бiльш леIкою справою, анiж
пЦ час тренажу, що провадився у лiтаку, якщо порiвняти це
з хiсячною гравiтацiею... 3а весь час роботи Hi Ней;l, Hi я не



вiлчувал}I aнi Hal'IMeHllIoT утоми. Не було бажання зупинити-
ся l вlдпочити...>.

д от cltoBa Майtкrrа Кtуtлiltза, що очiкував cBoix друзiв в
орбiт:rльному модулi: <....Я cTpiB ix обох у ryнелi, MIl потIIснулII
олrrн oltHoмy pyкlr, лобре потис}{ули, от i все. Я був радилi
бачltтll ix, а BoHlt не меllш мого ралiли поверненню. BoHlr пере-
дiл..lttl пretti Bzuliзll з поролою, з якl{ми я поводився так, tlачебто
Botlrl булlt пoBHiciHbKi trайдорожчими коIптовностям}I. А BTiM, у
якiмсь вiлнопlеннi так воно i було насправдi... Мiсяць - дIIво-
Bll)ola lLданета, для геологiв вона - справжltiri скар6...>

Осганltьою експед}Iцi€ю на Мiсяць за прграмою <.Аполло>
став по-;liт корабля <.Аполло-17>, шцо вiдбувся з 7 по 19 грулня
1972 poKv. У смалi iiого скiпажу, oкpiм команлира Юджина
Cepttatra i пiлота ocltolзfloгo блоку Роtu.ttьда EBarlca, перебував i
l lрофесi t"Irtlll't вчеllиl"t-t олог Xappicorl Шмiтг. Провеаенi незаба-

[rorr на 3етrlлi лсrлiдженIul зразкiв мiсячних порiд, лоставлених
aMeptlKaHcbKrlMLI астронавтами i раJцнською автоматлгlною
сгаlщiсю <Луtн-16>, не пока:}€uI}I (якцо вiритlл офiчifrrrlrм зая-
иrr) у зрmк:rх aHi Bi.ltыtoi, аlri хiмiчrtо зв'язаtIоi води.

Щоправла, олин з компонентiв воли, кисень, yleнi вже вилi-
лllлlt iз зразкiв мiсячного rрунry. Прlл цьому виявилося, цо в
20 кг мiсячноi лороди мiститься така кiлькiсть кисIIIо, яка
забезпечус лобову потребу однiеi людини. У США вх(е роз-
роблена спеtliаJlьна мбiльна установка для одержування юIс-
ню з MiHepalry iльменiту, досить поIIlItреного на Мiсяlti.

TltM бi.пьше, що 7 березttя 1971 р. в OKeaHi Бур i в райоrri
KpaTepil Фра Мауро був зареестрованиЁr викид ioHiB води! На
пLlcTaBi rIього aмeplrкaнcbкi вченi Фрiмен i Хiлл вlIсловил[I
прItпуrцення пр<r значнi запаси води в надрах Мiсяrи.

Отже, rrilBeдelte вIlще ма€ BeJlIIKe зllаченIп для пepclleкTllв
вllкорI{стаIIttя Мiсяця в маt"tбутпьому як rlромiжного космо-
порту, lцо буде зв'язуватIт Землю з iнIuIIми небеснlтмLI тiламlt,
або науково-технологiчноi базлт чи космiчного полiгону...

Рiч у TiM, що якблr па Мiсяцi вдалося розгорI{ути будiвlrи-
цтво косlмiчtllлх кораблiв з мiсцевлrх MaTepiMiB, то ]Iаш прлl-
[юднrпYl c}rпyTHIrK мiг би вiлiгравати роль свосрiдного трамплiну
на шляху у BcecBiT. З ldею метою rце в 70-х роках минулопо
столiтгя вiдомий амер!.lкаrlськилi вчеtrtлй О-Неfrл запропоllу-
IJaB lIpoeKT космiчноi cTaltцii-Ko.1toHii, що, в прлtнципi, мiг би
бутлr реалiзованит"t i у HaTll час. NдSд луже серйозно поставlI-
лася до Ilього проскту.

За О-Неriлом, космiчtrа стаtlцiя-колон\я являе собою (з ло-
гляду екологii) замкнуry систему, що цйком забезпечуе сбе



енергi€ю i маiiже цiлком - технологiчн}IмII матсрiаламlл i сiль-
сttкок)сподарськими продуктами. Кожltа колоrriя (ix мохе бугlr
дуже багато) - автономна. OcHoBlu.rl"l с,грукгурн}tй елемеIrт
колонii - ltлtлiндр, розлiлений на шtiсть повзловжнiх ceкTopiB.

Tptl сектори вIIконуються на ocHoBi прозорого матер[му -
це <сонячнi вiкпа>. На трьох itlmltx, що черlуються з першIl-
ltI{, розташовуються корисtri площi, якi О-Неfiл IIa:]IlBa€
(долинамI{>. OcHoBHi використовуванi метали - TLITaH i алю-
MiHil"l. Атмосфера, хiмiчний смад i TrTcK у серединi rилiндрiв
TaKi ж, як i на Землi.

Розмiulуються TaKi колонii |le Ila llotsepxrli Мiсяця, а у вiдкри-
mму KcrcMoci, у так званих лiбрацiЁrних точках cIlcTeM[I <Земля-
Мiсяttь>. Кожен l1илiндр може о(rертат}Iся навколо своеТ oci з
такою швилкiстю, щоб вiдцентрове лр}Iскореlпlя Ita ixttiй BtryT-
pimHirYt поверхнi не дуже вiдрiзнялося вИ земttоrо. Про,сторове
орiеrгryваrrня цилirцрiв зумов/tюеться спрямуванням ix вiдносно
Сонти. При цьому на спрямованiй ло Сонця ToptleBiil частинi
шrлiндра розташоваllа сонячtlа електростаttцiя.

Фактично стаlrцiя-колонiя О-Нейла - це вже асгроiнжеrrер-
Еа конструкцiя, у якlй передбачаються рухлtлвi ставнi-дзеркала,
шо забезпечують при змiнi кра нахилу рiзну кiлькiсть вiлбито-
m всеред.rну цилirцра сокf,чноl,о свiтла. У такиflt cIrociб цйком
чо)<.llltво забезпечити поступову зплiну освiтлеtlllя впродовж
.Jня)>. fl2 <<нiч> cTaBHi можуть бутлr взагалi закритi. KpiM того,
сгас здiйсненною не тiльки змiна <добlт>, ме й <порIr року>.

Щодо lrелрозорllх ceKTopiB - <долl{ll>, то I}oHI.I, lla думку
О-НеЙла, повинrli бутлt покритi шаром rрунту завтовшкII, що-
Hal"rMeнп.te, пiвтора метра. Тут може бути cTBopcHlTt"T як piBHtrrT-
пIп"t, так i горбкуватий пел'iзаж. А оскiльки розмiр цилiндрiв
зпачний - багато кiлометрiв, то можна зроблIти TzlK, що з
поверхIli однiеi <<долини> не будуть спостерiгатися двi ilIшi.

вiломлrй ученлrй, академiк РАн Н. Кардапlсв у cBilt час
коментував внутрiпrню булову <.колонili> О-Нсйла так: <<...По-

верхяi долиII забудуlоться житловlIми будtlнкамrr, ix булуть
отOччватLl сади i паркlr. Туг можна заtYtматr.tся земltllми вIlдаNI}r
спорту i при7цумувати HoBi, влrкорrrстовуючrr спецлrфiку космiч-
нrrх станlliй... Порял з <<нор]чIальнт{мII>> умовами життя, IIасслен-
ня cTattцii буде врятоване i вiд багатьох непрIlсм}ittх cTopiH
)ttlття ltа Землi. Напрлlклал, зl{ачно поJlепшt{ться влrрiшення
трlнспортних проблем. Усередlлнi станцir-t маr"rже не буде цlул-
ноutiв iз транспортуванням енергii, вантажiв i перемilцень
_-lюд}t}III... У lrayKoBtlx лабораторiях можуть бутlt cTBopetti yMoBrr
експеримеrrry, rlедосяжrri на 3емлi в нормzulыIих yмoв:lx>.



На лумку О-Неl"tла, можна розглядати чотIrри ocHoBHi
моделi космiчrrих колонiй. Перша могла б мати ралiус 100 м
i довжину 1 км iз перiодом обертання 21 с. Кiлькiсть населен-
ня - до 10 000 чоловiк. Основна залача колонii - це роботи,
пов'язанi зi створенням у космiчному просторi наступноi
моделi, Bci лirrii.rнi розмiри якоi збiльшенi в 3,3 рази. При
цьому площа внутрiшньоi поверхнi ста€ на порядок бiльшою.
Пiсля заверuIення булiвництва другоi моделi, наста€ черга тре-
Tboi Й четвертоi. I щораз yci лiнiйнi розмiри збiльшrуються в
З,3 разу, а обсяг, вiдповiдно, - у З3 рази. АналогiчнлIм чиlIом
ще двiчi площа колонii зроста€ в 10 разiв.

Нарештi, остаточна четверта модель - це цлIлiндр дiамет-
ром 6-7 кiлометрiв i довжиною 30-40! Перiод обертання -
близько 120 с, а кiлькiсть мешканцiв - до 20 мiльйонiв!

зрозумiло, що булiвельний матерiал для подiбноi спорули
(6ер1^lи до уваги специфiку paKeTHoi технiки) не може бути
доставлений iз Землi. О-Нел'rл розумiв це, а тому вважав, Iцо
98% MaTepiaJ|y для будiвлi колонiй буле братися з мiсячноi
поверхнi. А оскiльки алюмiнiю та силiкатiв на Мiсяцi цiлком
достатньо, то з Землi варто завозити тiльки машини, устатку-
вання Й апараryру, а також рiдкий водень. flля перпrоi моделi
потрiбrtо 4000 т устаткуваIIIIя i 5400 т рiдкого водню. Загальна
оцiнка BapTocTi булiвлi першоi моделi становить 40 мiльярдiв
доларlв.

Принагiдно BapTicTb спорудження другоi моделi лпле на l0'%
перевершить першу, незвzuкаючи на десятикратlrе збiльшеrtня
корисноi площi, оскiльки побудова станцii на базi уже функцiо-
нуючоТ бiльrп paHHboi моделi значно спрощу€ i полеппуе робо-
ти. flруга модель будуеться виIеllючно з мiсячних матерiа.пiв.
Тому BapTicTb астроirtженерних споруджень може зростати знач-
но повiльнiше порiвняно зi збiльшенням ixHix розмiрiв!

flo речi, багато дослiдникiв <.Проблеми CETI> вважають,
що саме астроiнженерна дiяльнiсть € неминучим етапом у
розвrrтку космiчних цивiлiзацiй, якi мешкають десь коло
iншlлх зiрок. З цього погляду проект О-Нейла ще IIе так
давно вважався багатьом ученим i дослiдникам TI,IM самим
<першIлм кроком> людськоi цивiлiзацii на безмежнiй i HecKiH-
ченнit"t космiчнiЙ дорозi,..

Тодi, на початку 70-х poKiB ХХ ст., iдеi о-Нейла, Карда-
шев4 flайсона та iнших вИомих уr{ених tцоло астроiнженерною
rtаl"rбутнього людства сприймалися з великим ентузiазмом.
А Bci трулнощi створеtrня колоltiй О-Нейла чи аналогiчних
проектiв iнших aBTopiB, скажiмо, <.сфери {айсона> або
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<кiлець Покровського>, пов'язувалися з фiнансовIIми та
техrtологiчними аспектами.

Психолоrи, щоправда, вказуваJIи на багато додаткових
проблем, Напримад, як черв деякlrй час змiниться cBiTo-
сприймання <станлартного колонiста>? Якi rтеперелбаченi
сltстеми цiнностей мол(уть заволодiти свiдомiстю як окремо-
го представнIrка цiеi категорii людей, так i спiвтовариства?
Якi тенденцii можуть превалювати в них стосовно звичаI"lних
зелtлян? Тим бiльше в майбутнiх поколiннях, якi народяться
вже в умовах колонiй? Зрштою, як i в якому напрямку роз-
вIrватимуться геlrетичнi особливостi колонiстiв i таке iнше.

Щi питання хоча й були теоретичнi, проте виявилися аж
надго серйозними, бо торкzшися не тйьки <ix>, але й <нас>.
3авзятi суперечки з цих проблем виними ще тодi, zule сторони,
що сперечtLпися, виходили з €диного заг:шьного постулату.
А саме, що Мiсяць - це мертве космiчне тiло без (xlH:IK життя.
ЗвИси основний висновок: HixTo <стороннiй> не перешкодить
лк)дям приступити до широкого i всебiчного освоення Мiсяця.

Чи Bci дослiдrrики ввDкzuIи так? Hi, д;цеко не Bci!.. Тому
цо накопичуваJIися (i продовжують накопиrIуватися) факги,
здатнi грубо перекреслшти намаJIьовану вище миJlостиву
хартшну невiдворотного поступалыlого прогресу людства в
славнiй справi освоення космiчних просторiв! 3араз усе акry-
а"тьнiше поста€ зовсiм iнше питання - а чи дозволять нам
(людству) використовувати Мiсяць як космiчний трамп.тliн?
IIп цей шшях нам <замошrеrrий>?..

...Загадковi кольоровi та бiлi мiсячнi вогнi вперше були
помiченi ще сторiччя тому. У XIX ст. вони ст:lли темою ана-
-тiзу шlя acTpoHoMiB. У 1869 р. Англiйське Королiвське Астро-
но.uiчне товариство вирiшлrло органiзувати трttрiчне дослiджеlr-
ня Мiсяця пiсля раптовоi появи великоi кiлькостi вогнiв у
:L,rянцi Моря Крлrз. Таемничi поверхневi аномалii вiдбувають-
ся в KpaTepi Гессендi та в KpaTepi Лiннея у Mopi Спокою. Щей
к?атер був вiдкритий у 165З р., а в 1788 р. астрономи вважали
itого просто <бiлою плямою>.

У 1823 р. ця <6iла пляма> зовсiм несподiв:lllо cT;ula <тем-
ним кратером> завширшки з 4-5 миль, у 1839 р. вимiри ви-
лtмого дlаметра дали змогу отримати величину 1,5 милi.
}' 1866 р. кратер Лiннея раптом цiлком знпкае. У насryпнi
poкIr, за даними рiзних acTpoHoMiB, BiH буае то зникати, то
з'являтися. У 1971 р. фотографii, зробленi з борту <Аполло-
l5>, покаж5rть, що кратер - це зовсiм недавн€ формування i
l'tого дiаметр fiе перевищуе 1,5 милi...

tt



Взагалi аномалii Мiсяrtя цим не обмежуються i на сьоголнi
ix lvtoжlta подiллtтrt на Tpl{ ocHoBHi категорiI: короткочаснi
мiсячtri феtlомеlIи (КМФ), незвичаrilri штучнi утворення
(НШУ) i, нареш,lтi, непiзнанi лiтаючi мiсячнi о6'екти (НМО).

У 1968 р. NASA Dидала доклалнил't каталог КМФ. BiH
охопJlю€ llерiод у 400 poKiB спостережень за поверхнею Мiся-
ця i MicTlrTb 600 випадкiв. .Що ix числа, наприклад, входять
о6'скти <TpicKa> i <вежа>, що пiднiмаються над мiсячною
поверхнею вiдповiдно на 1200 м i 6000 Ml

На ttочатку 60-х рокiш минулою сюлiття вЦомий американ-
cbKttii асцюrlом i письмеttник Карл Саган повiдомив, що 3а допо-
могою спеltiмьноi апарryри пiд мiсячною поверхнею виявтtенi
велrrчсзнi печсрIl, фюрми якIIх д<xtволяють зрбити висновок пр
ixrre штуrrtе Ilоходжен}и. Нарештi, НМО помiченi на lrавколомi-
сячuii,t офiтi або взагмi поруч з Мiсяцем. У 1963 р. астономи
Флегстафькоi лаборторii (urг. Арiзона) спостерiтали гiгаrггськi
cBiTHi о6'екти завдовжки до 5 км i завширrпки 0,3 км. Понад
30 феномеlriв рухалl,rся }Iад поверхнею Мiсяця, Причому руха-
лtIся воllи в строгiй геометричнiй побудовi, а мiж нлtми пере-
мitцалися о6'скти деrцо меншi, завtrrиршки MeTpiB зi 150...

Спiвробiтники Кейптаунськоi обсерваторii спостерiгали
бi;rясry rшяму на темнiй частинi мiсячною диску. По краях
<плями> ритмiчно сп;шахувlulи три вопtики. Але коли tи части-
на Мiсяця стала освiтленою, астрономи знайшли на тому ж Mic-
I(i <.TiHb>. Так що прип)пцення про HMBHicTb на Мiсяцi слИiв
ltевЦомих шц/чrпrх сIlоруджеtIь або ж вирiвrшних якимись
загадковllмlt <,механiзмами>> майдаIIчлtкiв ocltoBыri rla ретельно-
му ан:чIiзi сотень тисяч фотографiй i спостереженнях acTlroHoMiB.

Дослiдження показують, що зпаменитий 12,5-мильний
<MicT,>, вLIявленIII"I у 1953 р. поруч з Морем Криз, с }re просто
результатом гри свiтла i TiHi. [еякi фотографii (знiмок NASA
67-Н-1135) пiдтверлжlrюъ, що на поверхнi Мiсяrи присупri
д,тсе великi та очевидно IIттучно побудованi сфри. СлИи руху
також зафiксовано в нижrtiл't частлtнi кратера Вiтелло.

У cBiii час комацдир <Алолло-16> .Щжон Янг i пiлот основ-
ного блоку Томас Матгiнглi, знаходячись у космiчному моду-
лj на мiсячнil'r орбiтi, побачили на поверхнi планети дивнi
cBiTHi крапки i величезне темне коло, що повiльно пересува-
лося над одн}tм iз KpaTepiB. Команда <Аполло-17> перед
самою посадкою помiтила над Схiдним мiсячним Морем вог-
никII, що пересув;Lпися певним <<ладом>. Незалежнi лослiдни-
ки, бirrьшiсть з яких колись працювали на урядовi органiзацii,
в т. ч. NASA, стверджують, що офiцiйнi представники влади
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заборонили оповiшIати людство про те, що астонавти знай-
tllли на Мiсяцi бази прибульцiв!

Американськi дослйникrr-iнженери Кручеrr CaKKepi i Лестер
Хьюз, яклlм пощастило ознайомитися з леякими фотографiя-
мп iз секретного apxiBy NASA, впевненi, що Мiсяць заселенrlй
представIlлlками iншоi цивiлiзацii, якi перiодично вiдвiдують
3емлю. Цi дослiдники отрим:lли дозвiл попрацювати в спе-
цiмьнiй бiблiотецi фотолокументiв i вiдвiдати Особливу
лабораторiю мiсячних посадок (Пасадена).,Щ,озвiл, щоправд4
iM було дано тiльки на 3 днi. Виявилося, що для вивчеI{ня
кожноi з 2 мiльйонiв фотографiй мiсячноi поверхнi, потрiбrrо
бч,то попередньо знати ixHi кодовi номери!.. Через тиждень
нервування i бюрократичних <знущань> (у СРСР дпя IIього
потрiбнi були 6, у кращому випадку, роки), CaKKepi i Хьюз
одерж:rли дlя перегляду на територii apxiBy заздалегiдь при-
гmов;lенi дlя них фотографii... Але при цьому жолних авто-
ручок, блокнотiв, кiurькуляторiв, магнiтофонiв, KiHoKaMepl

I от перед колегами замиготiли десятки знiмкiв, розташо-
ваних за принципом зростання порядкових HoMepiB, бо на
бортi космiчного корабля вони нумерув:urися автоматично.
Прlлчому, якIIIо в процесi зйомки бортовий комп'ютер, що
керував фотокамерою, виявляв яку-lrебудь аltоммiю, BiH
негаl'Ittо виконував додатковi знiмклr, на яких аномалiя з'явля-
-rася в збiльшеному масlllтабi.

<flотепер я чiтко пам'ятаю цi знiмки. Ми бачилlr велrлкий
_\,ламок гiрськоi породи, який немов укотився IIагору по схII-
_ly, i той слИ, що BiH змишив за собою. Неймовiрно, аJIе IIа

фотографiях прогляд:шися якiсь механiзми, Iцо скJIадаються
зi скрiплених болтами секцiй. Перед нами пост:ши три напiв-
зруliнованих <мости>, що перетиlrають глибоку ущелину, схо-
xy на Великtlй KaHblioH рiки Колорадо. А сполучнi частини
трубопроводiв, схожi на чотllривходовi Т- та Х-подiбнi фiтин-
пr. можна було бачити на кожнiй фотографii...>

Про ui мiсячнi феrlомени говорять не тiльки CaKKepi та
Хьюз. .I|,ослiдник.Щжордж Леонард, якlлй багато poKiB працю-
вав у NASA, в 70-х роках ХХ ст. видав у США книжку пiд
н:t:lвою <На нашому Мiсяцi € ще хтось>. BiH пише, що на
IЦiсяцi € мисляча раса! Не люди. Можливо, HaBiTb не з нашоi
Сонячноi системи...

.I[ж. Леонард очевидно також одержав можливiсть ознайо-
чIfт}Iся з деякими незабутнiми фотографiями з apxiBy NASA.
BiH згадуе, зокрема, фотознiмок NASA 72-H-l387, на якому
чiтко вимальовуються <скрiпи>, що з'еднують розлами мiсяч-
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Hoi кори в районi кратера Буллiа-льд-ЛюбенетIького. На iнrпому
знiмку (NASA 69-Н-8) можна бачити гiгантськi (циклопiчнiI)
сход-t в одному з KpaTepiB rla зворотнiй (не видимоi земнлtм
астрономам) cTopoHi Мiсяця.

Ще бiльrrт дивнлтй фотознiмок (NASA 67-Н-935), де погля-
дам ураженлlх дослiдникiв вiдкриваеться щось на зразок
tiгантського вiдкритою кар'еру бiля кратера Петавiй...

Але це Iце не все! Вивчаючи фотографii регiону в районi
кратера Буллiмьд-Любенеrlького, приблизно в 320 км вiд
нього, flж. Леонарл звернув уваry на дещо таке, що у земнiй
технiцi зовсitчt не ма€ аналогiв, Саме цi о6'екти BiH i назвав
<Х-лрони>, розмiрами вiл 1,5 до 5 кiлометрiв. Ще саме Ti

утворення, якi CaKKepi назива€ <Т- i Х-подiбнi фiтинги> i з
цього приводу висловлю€ свою точку зору: <,...Краi деяких Т- i
Х-подiбних фiтиrrгiв були загнутi вгору або вrrиз, нависаючи
пад кратерами. Три дивнi пiрамiди згодом змуси.ди мене заr"|-

няп{ся вивченням комплексу €гипетських пiрамiд у Гiзi, Спо-
рудження прямок}тних обрисiв, розташоване точно посередиrri
найбiльшого iз сфотографованих KpaTepiB, здаваJIося, зltа(о-
дIIться в процесi будiвничтва. Особливо вражzLпа фотографiя
UFО, пIо пiлнiмаеться над мiсячною поверхнею...>

Подiбнi <.Х-лроtrи> спостерiгаються також у KpaTepi Кеп-
лера. А взагалi позицiя flж. Леонарда щодо вищеск:шаного
децо подвiйна. Так, BiH пише: <Одним з найсильнiIпих арry-
MeHTiB на користь того, що Мiсяць був обладнаниiт мтя життя
дуже давllо, е тоЙ факт, що багато о6'€кгiв, якi там спостерi-
гаються, зIIаходяться в зруйнованому cTaHi, цi штучнi утво-
рення являють собою руIни...>

В iншlлх творах BiH вiдзнача€: <...на Мiсяцi мас мiсце
сучасIlа, сlIрямоваIlа активнiсть. Il,я розумна активнiсть Mic-
TIlTb у собi упорядкування, irrакше надаtlня геометричних
форм мiсячн}rм кратерам, накладення скрiп, з'еднуючих розла-
ми поверхнi... Мrt спостерiгасмо змiни на МiсяIli, а IIе значить,
що <<воIIи> (розумrli iстоти - аоm.) там сьогоднi, зараз...>

З приводу того, що на поверхнi Мiсяrи даJIеко <не все
ч[Iсто>, висловлювалися не тiльки американськi, але Й вiтчиз-
нянi дослiлнIrки та вченi. Та rце й не олин раз. HaBiTb у
радянськiй науковiй лiтературi, коли будь-яке нетривiальне
IIаукове висловлення карzlлось аж до позбавлення волi,
Н. Варваров у кнлlзi <CboMlTli континент> згаду€ незрозумiлi
зMiHlt, що вlдбуваються в KpaTepi Ератосфена.

fliaMeTp цього кратера стаrIовить 60 км. Як тiльки першi
промеtli Сонця опромiнюють його дно, у KpaTepi поч!lнаються
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разючi змiни. В його центрi виника€ темна пляма, rцо безу-
шшно розширюеться. .Що середини мiсячного <дtlя> вона
хrяга€ м:жсим;lльноi величини, а потiм почиIIа€ зменшуватl{ся.
Jеякi вченi вже висловлюваJI}I думку, що rle - розвиток
Iеякоi подоби MoxiB i лишаЙникiв, якi зумiли пристосратися
.Io в:Dкких мiсячних умов.

Iншi дослйники вважають, що це - результат (rcад/ та
вIrпару iнею... Ще iншi вченi стверлжують, Iцо земнi телескопIt
фiксують фiзлrчнi змiни екзотIнних геологiчних порiд, якi вiд-
бrзаються пiд впливом рiзких коливань темпераryри. Ще
бLrьш дивно поводяться мiсячнi кратери-близIIюки Мессье.
PaHiпre астрономи буги досить впевненi, що кратери однаковi
за розмiрами i глибиною (тому вони й одержали назву <6лиз-
шoKlt>). Однак ocTaHHi спостереження досить переконлIIво
Jовели, що схИний кратер Мессье явно менше захiдного. Та й
за формою вони разюче вiдрiзняються.

CaKKepi довпо не наваlкувався розповiсти про те, якi фото-
юкументи Bilr бачив у секретному apxiBi NASA! Насамперед
Birr не був упевнений, що його iнформацiя зможе безперешкод-
по дiйти HaBiTb до американського народу, не говорячи вх(е п[ю
парди iнших краiн. I пiдстави для подiбних побоювань у нього
бчли серйознi. .I[рузi познайомили CaKKepi з т:lкою собi <.силь-
цо засекреченою> Hayкoвolo дамою. В часи мiсячноi епопеi,
бул_ччи ще студенткою, вона заробляла непоганi грошi розшrrф-
рвкою аудiозаписiв д.пя NASA. Мова зайпrла про одне дуже
]eJIlKaTHe питання.

Справа в к)му, що, з одною боку, в ocTaHHi рки численнi
rослiдники ствердэlqrють, пlо екiпаж <Аполло-11> безпосеред:
пю спостерiгав на Мiсяцi UFO i передав вiдповiдну iнформа-
шirо про це на Землю. З iншою, США оюлосили на весь cBiT,
що пам'ятна передача про першi в icTopii людства кроки астро-
mBTiB, якi Ti зрбили на мiсячнiй поверхнi, велася в прямому
фiрi! Але ж там нiчого подiбного до зустрiчi з UFО не спос-
терiгалося!.. З чого деякi, занадто недовiрливi вченi поспiшили
зрбити висновок про те, що UFO на Мiсяцi - це га:lетна
rкачка>!

Отож, на запитання щодо того, як американськi астронав-
Trl могли розмовляти про UFO пiд час прямих трансляций i
при цьому так, що coTHi мiльйонiв телеглядачiв i не пiдоз-
рюв:uIи про це, <<наукова дама> вiдповiла: <У Ti роки NASA
користувалася HiKoMy ще не вiломим винаходом, що
одночасно зi зйомкою давав мохливiсть переглядати заготов-
--rений заздалегiдь вiдеофiльм. У такий спосiб NASA мохе
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коптролювати змiст прямих передач i в буль-який момент
перекlltочатtl ix!>

Усе це, прI{родно, цiлком стосуеться i справжнього змiсту
iнформацii (в т. ч. фотолокументiв), переданоi у cBiii час

радянськIтмll <луннiками>. Нап;rимад, тимI{, KoTpi фотогра-
фувалlл зворOтну сторну Мiсяця...

Учений з NASA доктор Уiткомб стверджу€: <,Щосить бага-
то квалiфiковаt{их людел'I зар:цl визна€, що на Мiсяцi дiються
напрочуд дивнi речi, HixTo з нас жодного рmу не згадав UFO,
ме це pмbHicTb, яку зна€ кожний, хто вивчав данi. I воlrи
повиrrнi десь базуватися. Мiсяць - це цiлком логiчна база для
UFО, якi мми безпосереднiй вплив на Haluy культуру iз ста-
родавн|х часlв...>

Таким ч}ll{ом, yci цi сенсацiйнi матерiа.lrи торкаються прб-
лемlt, яlй мас фриамент:лJIьне зtIачення дпя маflбрны)ю люд-
ськоТ tцтвiлiзаrlii, а саме:

глобальнi слiди присутностi на Мiсяцi <когось ще> - це
дiя.lьцiсть сьогоднiшшiх UFО? Чи вонп теж тiльки спостерi-
гак)ть i дослiдllсують певiдому й д;lя них <спадщину> старо-
ддвностi?

I похiдне вiд ltieT проблеми пIIтання:

- <Наш> Мiсяць належriть ще людству? Чи BiH е безроа-
дiльною вотчиною <цпких>?

Саме в цюN[у розрiзi ста€ зрозумiлоlо та обставина, trlo ось
вже майже 30 poKiB, як Мiсяць, фактично, перетворениr't на
Зону Недосryпнtrстi. Тому вважа€ться очевидtrою правота Сак-
Kepi, якиr"r стверджу€: <Незважаючи на те, що в.I[оповiД Спец-
KoMicii Конгресу США, датованiл"r ще 1973 р., наведенi данi про
те, що на Мiсяцi € величезнi запасI1 кисню, якил't мiстr.rться в
гiрьшtх llород:lх, i ltaBiTb рекомендоваIIil ЙГрунтована i
рзумна технологiя iлою одержання... сьоп)днi ми бiльше не
велемо [юзмов про використання Мiсяlи як зруlноi космiчноi
базlr д.пя яклrх-небудь д:йекосяжнлтх цiлей людства. Але ж
чому? I чому промис;tовi KoMrrmtii не вtшrгуlсуються в довry черIу
за одер)саIl}rям концесiй на розробку мiсячнлtх rrддр?..>

Алже якщо прямий шлях ло освоення простору Сонячноi
системи, що досяга€ться за допомогою космiчних поселень
(хоча б типу О-Нейла чи flайсона) з обов'язковим викорис-
таншям Мiсяця як промi:лсноi бази, так чIt iнакше перекритttлi
(ччжtlми>, то це означас тiльки олне, Що звичнил't уже сцена-
pifi (чисто матерiмiстичний) осво€ння Космосу, в якому
юловн} роль вiдiгравали б реактивнi апарати i к<lсмiчнi
посg:Iення, - нереальний!
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I нам не дозволять займатися астроiнrrсенерiею! I lt(o MTr

не б_удемо мати <океанських> космiчltltх кораблiв, а тiльки
зкаботахний> флот.

Але прогрес людства все одно не зупинIlти! Вихоллtть, якшlо
не можна скористатися прямим IIIJIяхом, BaI)To шукати обхiднi!

Роздiл 2

попЕрЕду <крутиЙ пвршlАмrl
Так, нас дуже довго запевнялIl, rцо Мiсяць - це мертвлtй,

холодний cBiT. Вiд якою, звичаfltно ж, можна не чекати як}ж-
небуль особливих <сюрпрlлзiв>. Але, як Mll вже з'ясували влtце,
.lil'lcIricTb виявItлася rrабагато цiкавiшою та Ilезрозумiлою.

OcTaHHiM часом cTpiMKo збiльlllусться кiлькiсть фактiв, якi
вказують на таку обставину: значна частина фото- i кiнолоку-
xeHTiB, доставлених на Землю америкаIIськими кораблямl.t
lАлолло>, фальшtrвка! Але чому деякi дослiднlrки дiйшли
подiбlrих BlTcHoBKiB?

Насамперел, lle уважне вивчення фотоматерiалiв, oTplTMa-
шtх acTpoHaBTaMIt США HiбllTo rra мiсячнiй поверхtri. На цих
зображеннях с явtti непогоджеl{остi й проколи. Однак rrайза-
гадковilше поляга€ в тому, lrlo TaKIlx проколiв аанадто багато.
Так багато, Iцо американськлrй журнаJI <Форчун Таймс> не
так B)Ice й давно опублiкував статгi ДевИа Персi <Темна сто-
рона гtримiсячень>.

Персi висловив у нiй веллткиl't cyMHiB шIодо факту реаль-
HocTi aMeptrKaHcbKoT мiсячноi програми взагалi! Iнакпrе кажу-
чн, якщо спрt,tлiмати заявлt Персi всерl.'tоз, то прилiдеться зми-
рнтися iз тим, що астронавти Америкlл взагмi нiколи Ile
бували на Мiсяцi!

I Девiд Персi, треба зzвначити, не caMoTHil"T у своТх твер-
.tr (еннях. Так, вченлtл"t i винахiднлtк Рсне, автор книжки <NАSд
облурлша AMepltKy>, також висловllв безлiч арryмеttтоваIIих
c.vrrHiBiB у вiрогiдностi факry висалки американських астронав-
TiB на поверхню Мiсяця, Звrtчайно, написат}I можна взагалi все
що fflвгодЕоl Як i висловлtти будь-якi сумнiви та ще й з буль-
якою приводу. Iсторiя, як вiдомо, буяс масою прик.llалiв на цей
pax_vнoк. Але фотолокументи NASA, у всякому разi деякi, дil"r-
сно викликають у дослiлнлtкiв дивне почуття. Так Рсне звертае
_},мгу r{a ry обставину, що на переважнiй бiльшостi космiчrrих
зlriмкiв мiсячrтоi програми NASA lte влцно зiрок!
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Хоча на радянських знiмках, зроблених у KocMoci, браку
зiрок не спостерiгаеться. Це, дiйсно,6iльш нiж просто дивно!
ffалi автор бестселера <.NASA обдурила Америку> вказу€ на
те, Iцо на Bcix документальних фотографiях Мiсяця, зробле-
них у рамках програми <.Аполло>, е специфiчнi, хоча i не
за}tадто noMiTIti, <хрести>, якi виникли внаслiдок роботи
електронноi апаратурI{ корабля.

Отже, без цих <.xpecTiB> не повинен би iснувати жоден
знiмок мiсячноi експедиrlii. Проте на бататьох мiсячних фото-
графiях <хрести> або взагалi вiдсугнi, або виявляються розташо-
ванимлt таким чином, що виtlикають дуже вагомi пiдстави сум-
нiватrlся в тому, що саме цi знiмки зробленi :лпаратурою
<Аполло> на мiсячнiй поверхнi. Частина фотографiй, нiбито
зрЙлених на Мiсяцi, у рiзrIих вида}Iнях NASA наводиться з ви-
правленнями, пiдчищенfiями, явними розбiжностями в дет:|лях.

Так, у деяких мiсцях досить ясно прогляда€ться реryш.
Бiльш того, Ti caMi знiмки, rrlo вже демонструвалися громад-
cbKocTi в рiзний час, виглядають по-рiзному, що 3мушу€
пйозрюват1.1 фотомоrrтаж.

Рсне вказус i на iншi <дивацтва>. Зокрема, BiH справедливо
3ауважу€, Uiо реактивний cTpyMiHb, якиir 6'е iз сопла модуля,
що сIlуска€ться на поверхню Мiсяrц, повинен був би геть-
чисто розметати (з огляду ша маJIу силу ваги на поверхнi
Мiсяuя) весь пил у радiусi принаймнi coTHi MeTpiB.

.Щ,о того ж в умовах безповiтряного простору цей пил
повинен пiдrlятися високо над ловерхнею нашого космiчного
сателiта та зг:uIтись вихором на значну вiдстань вiд мiсця при-
мiсячення апарата. Однак на вiдповiдних знiмках (<природi
всупереч, усупереч стихiям>, а також взагалi всупереч здоро-
вому глузду) ми ма€мо змоry захоплено спостерiгати, як
американський астронавт бадьоро стрибае з апарата, що ciB на
поверхню Мiсяця, в цезачеIшений нiяким впливом пил. I да,lIi
тупцю€ по Hifi у безпосерелнiй близькостi вiд модуля, зыllи-
шаючи всюди Ti caMi iсторичнi слiди!

3гаданий вище .щевiд Персi зверта€ уваry cBoix читачiв на
той факт, що Bci докази i звiти про польоти американських
acTpoHaBTiB на Мiсяць iснують у виглядi фотозображень,
кiноплiвок i телевiзiйних записiв, I робить свiй суворий вис-
новок: людство не ма€ вапомих доказiв узаrалi, що ми коли-
небудь справдi торкнулися ногою Мiсяця, KpiM вищезгаданих
фотографiйr...

OcTaHHi NASA i вибрала для видання та iнформування
cBiToBoi громадськостi. Проте, булучи експертом, що спецiалi-
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з!,сться на анаJIiзi фото- i телезображень, Персi стверджуе, rцо
в наданих NASA деяких зrtiмках (i це в той самиlYl час, коли
в секретних apxiBax цього вйомства зберiгаються багато сотець
пrсяч кадрiв, якi пде не бачив HixTo!) з усiею очевиднiстю
вrulвля€ться безлiч сумнiвних MoMeHTiB.

.I[ля пiдтвердження cBoix слiв, Персi IIаводить офiцiйний
панорамнl-rй зtliмок, нiбито зроблений на Мiсяцi. На цiй
фотографii зЙраженrrя охоплю€ деяку дiлянку мiсячноi поверх-
пi. I все б ще нiчого, аJIе на зображеннi чiтко спостерiгаються
.IBa уламки мiсячноi породи, якi просто знаходIться на поверх-
пi Мiсяця, непода.пiк один вiд одного... Але кожному, хто
.IocllTb уважно подивиться на це фото, негайно впаде в око той
фаrг, що TiHb вiд кожною з цих KaMeHiB спрямована нс пара-
Jelbнo до сусiдtlього, а утворюе кут, приблизно 30 градусiв!

Зрозумiло, що коли мiсячна поверхня освiтлена Сонцем,
m подiбного ефекry просто Ее може буш. Оскiльки в цьому
вtшадку нiякого кута, вiдповiдно ло вiломих законiв оптикIl,
просто не булеl !обре вiдомо, також, що в умовах безповiтря-
пою лрстору спостерiгаеться надзвичайно висока конт-
p,cTHicTb. Пiл дiею Сонця дiлянки поверхнi дуже освiтленi.
.tre будь-яка закрита вiд безпосереднього освiтлення лiлян-
Е - непроглядно-чорItа, оскiльки нiякого свiтлорозсiюваtlllя
(ж ue мае мiсце в повiтряному середовищi) rre вiдбувасться.

Тому, з погляду стороннього спостерiгача, cBiT МiсяIц - це
cBiT KoHTpacTiB! Нiяких перепивiв свiтлотiнi там не повинно бутrт.
_tre от Перi пропону€ черюву <iнфрмаФю дlя розмiрковуван-
пяr... Невеллtка купа камirtчикiв на мiсячнiй поверхнi. Ми бач.t-
ю довгi TiHi Й KopoTKi TiHi, cipyBaTi TiHi поряд зi значно бiльпr
tЕунIIми тощо. Що це - незФабна й очевидна пИробка?

Ну вже й зовсiм <Hi в якi ворота не пролазить> фотогра-
{iя, де зображенi два американських астроIIавти на поверхнi
}liсяrи. Один з них cToiTb нерухомо, iнший, нахилившись,
рltт:lсться в напрямку до перIlIого. Вiдстань мiж ними знахо-
llrться в межах 6-7 м. Все так, .Llte щодо TiHil.. Tirrb астро-
павта, який непорушно cToiTb, за довхиною майхе дорiвtlюе
iоm зросry. Д от у того, що йде, принаймнi втро€ перевицу€
за.Iовжиною TiHb першого. I кут мiж IIими тiнями фiксуеться
лу--хе чiтко i дорiвнюе не менше 20 градусiв. Звичалittо ж,
С-ошrе за 150 мЬйонiв кiломегрiв нiяким чином не може буги
вiлlовiдмьним за створення подiбноi TiHi!

Це цiлком зрозумiло. Але, намагаючись (хоча б на корот-
пrr-t час) стати на точку зору Персi, автор цих рядкiв вирiшив
зr.оделювати, де ж насправдi повинно було б розташовуватися
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лжерело свiтла, щоб можна було вiлтворити умови освiтле-
HocTi, подiбld тим, що ми бачимо на фотографii NASA?

ДевИ Персi, <.ttiч,гоже сумlишеся>, виходить iз припущенttя,
lrlo Bci полiбнi фотолокумент}I створюва.llися фахiвцями NASA
лесь у засекречсних павiльliона:< нашоi з вам9т рiлноi планети, а
зовсiм }Ie lla мiсячнiй tIoBepxHi. Ми згодом ще розглянемо
значtIо бйьш iстотнiше питання - rraBiщo все це робилося?..

Олнак Персi лас все-таки занадто спроUIене, примiтивне
трактування. Тому, на пiлставi молеJIюванIIя сиryацii, автор
цlrх рядкiв iз приводу виlцеописаноi фотографii двох астро-
rtaBTiB стверджуе: вищезазначенi довrкиttи тirlей та ix видлtмий
напрямок синтезуватII принципово неможливо за будь-якого
розмiщення джерела свiтла. Причому немае значення, в умо-
вах павiльл'tону чи якоiсь вiдкритоi ллощадки зроблено цю
(ютографiю!..

ПИrФесллrмо цю обставlпту. Тому rцо в будь-якому в}rпадку
дlя реалiзаttii полiбноi свiтлотiнi аст[юнавти повtлннi булlr 6, як
MittiMyM, <бмiнятися> тiнями один з однLrм. Тiльки в цьому
випадку проходила б (Hexali ltaBiTb з великою натяжкою) гiпоте-
за павiльl"lонноi зiiомкrr, rtlo вже так заполонила уямення Персi...

Вiдсутнiсть зiрок на фотографiях <викривачi> пояснюють
так. Мовляв, пiдробка зоряних розсипiв на фотографiях с до
того вхе непосильною для сучасноi технiки справою, що при
вtлвченнi таких знiмкiв аналiтиками це сховати неможлIIво, як
би того не бажалося! А тому буде крашtе, щоб на фальtttлtвцi
взагалi зiрок lte було!

Проте цей аргумеrIт не серйозrtий. Невже колосzLльне за
cBoiMtl можливостями космiчне вiдомство не энайtшlло б лпя
цього технiчнлтх засобiв i можrrлlвостей, якщо на те пirrrло? А то
ми Jte ма€мо змоrи милуватися картиIlою зорянок) неба в
звичайному планегарii, коли ма€мо до цього хоча б найменше
бажання? Чи, може, B:lэKKo прсто зрбити вставку на <.мiсячних
фотодокументах>? I потiм, хiба не впадають в око аналiтикам
iншi неузгоджеrtостi, про деякi з як}Iх i йде мова?

Ну лобре, а rtaBiщo ж, IIа думку Персi, NдSд потрiбна була
подiбна фальсlтфiкацiя взагалi? I от саме туг Перi i Рене (так
cilмo як i леякi iпшi дослйники) намагаються пояснити все
тим, що для пiдтрлtмки rta наЙвищому piBHi свого мiжнародпо-
го авторитету, амерIIканськимлI полiтltками та вченлtмлt була
розроблена (за накалзом з Бiлого Дому) моryтня програма
фальслтфiкацii. Вона icHyBMa як запасний BapiaHT для випалкiв,
коли на карry буле поставлений престиr( США, а будь-якlлй
пров:uI е абсолютно неприпустимим, оскiльки наслЦки йою
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Iохýлгь бути катастрофiчними. Тому мя подiбноi сиryаl1iТ не
Iювинно iснувати нiяких обмехень - мети необхiдно досягнути
за буль-яких умов! Таким чином, на думку американськоi вла-
.IIl. польоти на Мiсяць просто не маJIи права не вiдбутися. Бо
lтя Амерltки це було найголовнiше полiтичне питання епохи...

Тим часом саме радянська космонавтика щодо BЦKplrToc-
Ti. правдивостi та чесностi була дуже дапека вiд рожевою iдеа-
-ry. Але зараз нас цiкавить iнпте питання: наскiльк}l можуть
уапt рацiю Персi та Рене?

Так, американцi - це дух(е демократичний народ. I щодо
теоретичноi моrкливостi iсrlуванrrя спроби фальсифiкацii
самого факту космiчних польотiв, ix кiнопродюсери говорлrли
ще заlIовю до <одкровены Персi та Рене. Цьому питанню був
trрIIсвячений, зокрема, американськlлй фаttтастичний KiHo-

фiлъм, у нашому прокатi вiдомий пЦ назвою <Козерог-1>.
У цьому кiнофiльмi, наIадаемо, мова йшла про фальсифi-

вlriю польоту американського космiчного корабля на планеry
}lap. fuie ж то була кiнофантастика, А з чим ми ма€мо спра-
ву в даному випадку? Чи виIrикають сумнiви в iстинностi
фотопокумешгiв NASA, якi стосуються програми <Аполло>, у
вас iз Вами? Чи можемо ми мовчки погодитися з точкою зору
Персi та Рсне?

так, серйознi сумнiви в дiйсностi деяких фотоматерiалiв
NASA справдi виникають. I дуже rpyHToBHi. Але не менrпi
сlтнiви з'являються i при аналiзi точки зору aBTopiB книги
про NASA, що обдурила Америку та весь cBiT...

Бо i в Рсне, i в Персi icrtye безлiч зяючих нестикувань!
Насамперед, <експерт> у галузi аналiзу фото- та кiнодокумен-
TiB Девiд Персi, аналiзуючи зроблену пiд час експедицii
сАло.дло-17> фотографiю, на якiй зображенил"t астронавт, що
l'це по мiсячнiй поверхнi, вiдзначае невiдповiднiсть положен-
пя сонячного диска та довгоi TiHi, цlо вiдкидаеться людиною.
Дте, уважно l"t неупереджено розглянувrrrи цей знiмок, можна
вiдзначити, що саме тут з тiнню все в порядку. Оскi.ltьки аст-
рон:шт йде не по рiвнiй поверхнi, а пiднiмасться нагору по схи-
-Ti- Тiльки й усього...

Та це не означае, що Персi неправий у Bcix вIIпадках.
У TiM-To й справа, що пtiтючу кiлькiсть неспlкувань }te можна
не помiтити! Тому в даному питаннi з ним моrсна не поюди-
пtся тiльки в деяких лрiбницях.

Але зовсiм iнша справа - це його висновки l_ttодо пiдтасу-
вання фотоматерiалiв, якi свiдчать лише про те, що американ-
cbKi астронавти нiколи не висаджув:Lltися на Мiсяць.
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От саме з IIим готовIII"I посперечатися! Адже якulо астронав-
Tlr США вllсаджувалItся на Мiсяць, то навiщо ж тодi потрiбна
була rlодiбна фальслrфiкацiя документiв?.. Давайте помiркуемо
от про що. Як вИомо, заrаJIьна BapTicTb програми <.Аполло>
обir"rшлася Америtli Mar'rжe в трrццять мiльярдiв лоларiвl

I, треба зазIIачити. Ti колосальнi прориви вперед у Hayui та
техtrологii, що були реалiзованi в результатi цiеi програмII, вже
caMi по собi багаторазово окупили Bci витрати. Так lцо безпе-

рервно вIrправдуватися за KoIпT}l на мiсячнi експедицii 70-х
poKiB ХХ ст. не потрiбно! У цьому немае нiякоi необхiдtrостi,
оскiльки вони себе вже бiльш нiж достатньо виправдалlл!

Тому найiстотнiltrим, 1цо вимикас найбiльпrе здивування у
Bcix цlrх явно фальсифiкованих фотолокументах, € сам piBeHb

фаlrьслrфiкацii! Бо цей piBeHb за}Iадто примiтлtвний! Потрiбно
б_уги воiстиlrу безнадii.rпими профан:lмII в своiй справi, щб у
}roMeHT випотовлення порiвпяно невелrrкоi кiлькостi фотофаль-
шIlвок, прIIзначених дJIя дет;UIьного вивчення вченими всього
cBiry, думати, що подiбне буде однозначно приfпяте!

TtrM часом icHye безлiч свiдчень про пряму участь ЦРУ в
мiсячнit1 програмi. А там, як вiдомо, працюють професiонали
та аналiтлrки дуже високого класу. I можна з великою пiлста-
вою стверджуватI{, що якби треба було виfотовити вIIзначену
кiлькiсть правдоподiбних фальш}Iвок, примiтивнi проколи
просто не маJIи б мiсlш. Але тiльки в тому випадку, якбlr
метою тих, хто ix виготовляв, було саме приховування факту
фальсифiкацii вiд дослiдrrикiв i громадськостi.

Вiдверто кажучи, Irасправдi fiам доводиться MaTll справу з
повною i явною лезiн{юрмацiсю, rцо саме американськi астр-
HaBTII спостерiгали на поверхнi Мiсяltя. При цьому icHye ще
чйrп"r ряд дивовижностей! От, cкaэrciMo, як поставитлIся до
того факту, що Ti двi-трtл coTHi американськI,Iх учених, якi
здiliснювалtr мiсячну програму, немов блl <.кдцулу в Лету>!..

Вltявлясться, iх неможливо знайти; вони не дають
iнтерв'ю, неможлI{во довiдатlrся ttpo ixHi iMeHa... Недоступна,
як вl-tявиJIось, i бiльшiсть apxiBiB, що зберiгали безцiнну
iнфорrчачiю, а iншi вваэкаються безнадiйно заryбленими. Взага-
.ri чолrусь знишIена маса матерiалiв, цIо стосуються польотiв
на Мiсяць. А те, що залишилося, пiддалося найжорстокiшiй
чензурi i, як ми показали вище, найгрубlшii.r фмьсlлфiкацii,

Нарештi, усвiдомимо найголовнiший факт реальнi
польоти на Мiсяць припиненi вже 30 poKiB тому. Що ж усе це
чоrке (вначати? Очевидно, :лмеримнськi астронавти, досяпrrи
I\[iсяця у 70-х роках миЕулою столiтгя, дiйсно зустрiлися з
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чtlмось дуже тривожним, з чимось таким, що молсе MaTlI для
.iIюдства виз}Iачмьне зlIачення i яке зажадало б надзвичаi:rltих
i шlrрокомасштабпих заходiв, аби не допустити нiякого поши-
рння iнформацii на цю тему. I, булуlи дуже розумними люль-
rlH, розробнrrклr мiсячноI програми зробили €дrlно можливе в
rанiЙ сиryацii - вони навмисно спотворили i фальсифiкували
фтоматерiали, призначеtti для громадськостi.

fuie зрЙили це так, щоб в один прекрасниri момент аналi-
пIкIl зрозумiли - на Мiсяцi вiдбуваеться щось надзвича}"tне,
щось таке, про що неможливо повiдомити прямо. <Фальсифi-
KoBaHi> фотоматерiалIr - це знак привертаtIIя уваги. IJ,e знак
.rиха, адресований вченим майбутнього!..

Роздiл 3

примАри мIсячних KPATEPIB...

Розумiння того факту, що Мiсяць цiлком златний у будь-
яrотй момент каменю на KaMeHi не залишити вiд наIIIих

уявлень про його <покJIадистий> характер, не залишае свйо-
xicTb дослйникiв уже не першу сотню poKiB. Так що зовсiм не
фотодокументи <(Аполло> дали первинну основу дIя таких
crъlHiBiB...

Мiсяць завжди виIсlIикав у людини побожне милування.
[lapcTBo безмовностi i тишi... Коли в ясну сiчневу нiч 1610 р.
Гмiлео Галiлей поглянув через саморобну пiлзорну трубу на
хiсячну поверхню, то... з висновками поспiшати не став. Але
зюдом вiдзначив: <Ми нiчого не можемо ска:rати про природу
rешканцiв Мiсяця, хоча на планетi цiЙ, що вiддiлена вiд нас
Е,пнезним прстором, ймовiрно, iснують rrситтевi прояви>.

У 1651 р. iта;tiйськлtй астроном, до того ж сзуiт, Джованнi
hччiолi опублiкував першу карry Мiсяця, де були названi по-
пэr 200 мiсячних об'ектiв. У Pocii першу карry Мiсяrц видано
;" 1740 р. як додаток до кним французького вченого-вiльнодум-
чя Бернара Фоктене.пя <Розмови про безлiч cBiTiB>. IJд книга
бч-rа визнана Синодом росiйськоi прав(rcлавноi церкви <против-
вою Bipi i Моральностi>, вил5лена з обiry i... спаленаl Але, не-
шаJкаючи на це, Ломоносов у 1761 р. видрукрав ii новим
впданням, чим i вимикав на себе гнiв Щеркви...

У 60-х роках XIX ст. французький астроном Камiлл
Ф-rаммарiон спостерiгав на Мiсяцi сеэоннi змiни поверхнi.
У всякому разi, BiH BB:DKaB ix сезонними. А в 1871 р. англiець
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Барт зафiксував на днi мiсячного кратера Платона.,. геомет-

ричнi фiryри, що випускали свiтловi сигналиl Бiльш того -
вони при цьому рухалися!

У 1954 р. у книзi <Лiтаючi тарiлки на Мiсяцi> Х. Уiлкiнс
заJтвIlв, Iцо кратср Платона... € головtIою базою неземних цивi-
лiзацili на Мiсяцi! Тодi йому м2Lдо хто повiрив. I дарма...
Оскiлькlt задовго до Уiлкiнсаl ще у ХVII столiттi, франчу-
зькrrr1 астроном Шретер у cBoix працях повiдомляв, що BiH
багаторазово спостерiгав <дороги>, а також <MicTa селенiтiв>.
Щодо змiн кольору мiсячпоi поверхtri, то BiH не тiльки спос-
терiгав, але й замальовував ix,

Irrл'ям Шретера був названлtрl одIтн з мiсячних KpaTepiB.
Напрrlкiнцi XIX ст. нiмецький астроном Груйryайзен оголо-
сIIв, що 12 липлlя 1822 р. BirI спостерiгав <.MicTa,>, розташова-
Hi в райоrri кратера Шретера.

Таким чином, KИbKicTb acTpoHoMiB, якi перестали вiрити в

гiпотезу <<мертвого> Мiсяця, все зростала. Поступово впяви-
лося, що <,пiдозрiлими> були не лише кратери Платона i
Шретера...

От уже декiлька дс,сятилiть не дають спокою вченим загад-
ки мiсячного кратера Укерта, розтаIlIованого в районi CiHyc
Медiа. Це найближча до Землi точка мiсячноi поверхнi, оскiль-
ки пр}lродний супутник завжди повернутий до нашоi планети
олнiсю l"T тiею ж стороною.

Надзвl.тчайнил"r спапах iHTepecy до Мiсяrц почався в 1967 р.,
коллr NASA провела з борry космiчного корабля фотограt}у-
вання мiсячrrоi iloBepxHi, у т. ч. й кратера Укерта. На чорttо-
бiлiй фотографii вiлбився... колосчLпьний насип, висота якого
зараз оцiнюеться в 3 км! Його нzвв:ulи <Надкрилля>.

А неподалiк вiд цього феномена був rrовиt1 сюрприз для
дослiдrrикiв - гiгантський пагорб, подiлениЙ на декiлька
<веж>. Iхня висота, за сучасними оцiнками, досяIа€ 11 км!

Цi повiдомлення вважалися абсолютно секретними
майже 30 poKiB. Та це й зрозумiло, оскiльки Мiсяць, за
космiчнимlл уявлеIшями, розташований зовсiм поруч. Так
tцо вкрайt приваблива перспектива заволодiти <iнозоряни-
ми> секретами (якlцо це й справдi слiли прибульцiв) чи
гiпотетltчноi мiсячttоi цивiлiзацii (що менш iMoBiprto), чи
невiдомоI офiцiознiй науцi надстародавньоi земноi цивiлi-
зацiТ (а що ж ще можна припустити?) копrтувала деякого
замовчуванняl

Нещодавно британська органiзацiя <Експедицiя на Марс>
зумiла якось роздобути з надр секретних apxiBiB NASA деякi
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з цих фотодокументiв!.. Рiчарл Хоугленд, керiвник цiсi орга-
нiзацii, повiдомив iз приводу <веж> таке: <.ЩокладIIи!"I аrtалiз
баштових структур показав, що ми ма€мо справу з криштале-
подiбним i дуже прозорим матерiалом, що до деякоi мiри е
подобою скIIопластIлку>.

BiH вважае, що цi штучrri <вежi> на Мiсяцi були покинугi
ще мiльЙони poKiB тому...

.I[ивнi об'ектrr зафiксував i японський дослiднIIк Мачуi
(Йсерваторiя Куасан). Отриманi ним фотодокументи вiлтво-
pеHi в книзi Патрiка Мура <Дослiдження Мiсяця>. Щi об'ек-
п{ розташованi в KpaTepi Пiфагора. Тут спостерiгаються див-
Hi геометричнi утворення. Кратер Кiнга взагалi вважаеться
аномальним мiсцем на Мiсяцi. Рiч у TiM, що там знаходяться
зовсiм приголомшливi об'екти! Ix описав астроIIом flжорлж
-1еонард у книзi <На нашому Мiсяцi € хтось ще>. За словами
Леонарла, цi о6'екти нагадують cBoiM зовнiпlнiм виглядом'
J,Box гiгантських перехреltlених земляних хробакiв, BiH HapiK
Lx <Х-дронами>...

У KpaTepi Кiпга в наш час <працюють> декИька <Х-дро-
HiB>. Леонард впевнений, шIо вони вгризаються в стiнки
кратера, проволячи неэрозумiло для кого колосальнi <rрун-
ювi роботи>. Габарити найбiльшого <Х-дрона> вражаючi -
:о 5 км!..

Багато дивного помiчено дослiдникам}l також у районi
кратера Тихо. Там, капрIIклад, розташована велика <плоlцад-
Kal. Подiбне ж спорудження трапля€ться в кратерах Буллi-
а-льда-Любенецького. У KpaTepi Ератосфена вiдомlrй аме-
рнканський астроном У. Пiккерiнг спостерiгав <якiсь cipi
п.тями, що перемiшlаються назустрiч заходу Сонця зi tlrвлtлкiс-
Tro до 40 км на годину>.

Але й це ще далеко не все, CoTHi poKiB на Мiсяцi спосте-
рiтаеться якась аномzuъна свiтлова aKTlrBHicTb. Про ше Дж. Лео-
Еард пише, що на Мiсяlti мае мiсце чиясь спрямована
акгивttiсть... Ми бачимо змiни на Мiсяцi, там свiтяться Dогнi,
Iожливо, iдуть якiсь peMortTHi роботи, а це зIIачить, що воtIи
там сьогоднi, зараз, i ми спостерiгаемо не тiльки pyiHll, ме й
roBi спорудження...

Щодо загадкових cBiTHix вогнiв, то в ocTaI{Hi роки стало
вЦомо, що, згiдно з даними NASA, тасмrlичi оптичнi явища на
}liсяцi спостерiгалися постiйно: у KpaTepi Аристарха - 1l2
рзiв! У KpaTepi Платона - 29 разiв! У Mopi Крлrз - 16 разiв!

Та l"t сам характер свiтлових явищ аж ttадто дивний i
загадковий! Так, американський <Лунар Орбiтер-4> лвiчi фiк-
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сував невiломtтй сигароподiбнлilj о6'ект над поверхнею Мiся-
чя. При цьому вся поверхнrl цих <сигар> виIIускала iHTeHcltBHe
влrпромiнюванlrя. А c:aMi об'скти немов би <ширяли> у верти-
кальному положеннi,..

Безумовно, свiтловi спzшахll на мiсячнifi поверхнi фiксу-
ються вже tle першу сотItю poKiB. Так, у Mopi Криз подiбне
явиlце спостерiгасться досLIть часто протягом уже маliже 120
poKiB. Щiкаво, що трлtвалiсть цлrх спмахiв досягае декiлькох
лесяткiв секунд. Якби це були спапахлl вiд метеоритiв, то iхня
трl.tвалiсть була б у багато разiв меншою.

Ще бiльш дивнItм i насторожуючI{м € той факт, що роз-
ташування вогнiв ма€ явно штучнrtй характер - у виглялi
двох прямих лiнiй. Незвичайнл{м вважа€ться i розтаIхування
вогнiв у KpaTepi Платоlrа. Тут вогtti були фiксованi rrо мiсце-
BocTi, але.., змillювмлt iнтеrtсивнiсть свiтiння. !о того ж кiль-
KicTb спостережень цього феномена вже перевlrtцила 1600
влtпадкiв!

Отже, присутнi длtвtti вогнi, rrезрозумiлi колосальнi об'ск-
T1.I, що пересуваються, грандiознi спорудження (Mll згадалr1
тiльк1,1 незначну iхню частину)... Ну а що ж американськi аст-
роIlавти, якi побувалI1 на поверхнi Мiсяця не одIIн раз... Про
lllo Bottll розlrовiдають? Та воrIи, l] octloвHoмy, моt]чать. Проте
зараз вiдомо, що на BIlMory Пеrrтагоtrу i ЦРУ NASA вжила
рял заходiв для приховання буль-якоi iнформачii про УФО.
У Космiчному Щентрi iM. Годдарта суворо влrконувалася i

зараз неухильtlо вI{кону€ться секретна директиIlа про Ilедо-
пустимiсть обнародування iспrнttих зображень i данлtх теле-
метрii, якi передаються з Мiсяця. Особливо, якilIо на HI{x

фiксуються зображення НЛО або HaBiTb усно посилаються на
<тарiлкrt>.

Уltерше з НЛО, якi мають уже lte стiльки <(земtlи}'l>, скiль-
КИ <МiСячнrtЙ,> ;xpn*r.p, зустрiллlся Томас Стаффорл i .Щжон
Янг пiл час польоту <,дполло-9>. Саме iM улатося сtротогра-
фуватlл <тарiлку>, яка супроводжувала ix як пiд час польоту
до Мiсяця, так i в зворотIIому IIапрямку. В apxiBax NASA зна-
ходяться вiдповiднi знiмки, латованi 22 бервня 1969 р,

Посадочнrrй модуль <Аполло-11> група НМО (у даному
l}ипадку застосоваl{а саме t{я абревiатура, оскiльки мова йде
про Hettiзtratd мiсячtti о6'екти) супроводжувала до поверхrti
Мiсяltя. Пiд час першого вiдомого нам сьогоднi з oфiltil"tHoT
icTopii вIrходу землянIlна (це був aмepиKaнcbкlrr"I астронавт
Нiл Армстронг) на мiсячllу поllерхню, Birr був настi.ltьки вра-
жelttt}"l побачеrrим, що.,. забув про найсуворiшу iнструкцiю. I в
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простiр, у прямiй трансляrtii, полинули слова: <Я не розумiю,
що це! Якiсь о6'скти, що рухаються, з ilrшоi стороIrи кратера
спостерiгають за нами!.. Схоже, що цi хлопцi вже тут!..>

Уже потiм, дуже наполегливо, довго i завзято, нас намага-
лIlся переконатrI, що BiH rIього не казав!.. Але схоже, шtо <цi
хлопцi> знаходяться rra Мiсяцi B)Ice, як MiHiMyM, лекiлька
тлtсяч poKiBl I чи трохи раltiше, чи Tpdxlr пiзlriше, :ule ItaM,
землянам, усе piBHo доведеться мати з нLIми справу. А мож-
.tиво, Harпi uIляхи вже перетинмися в м}Iнулому i не раз?

Справедливостi заради вiдмiтлtмо, цо KpiM тих, IIе заfiадто
майстерtrо (як tta наш сучасний погляд) зроблених телеско-
пiв, що наводили на та€мничого супутпика нашоi планетII
королiвськi астрономи рiзних KpaiH €вропII, lце в ХVI ст.
}tовчазно i пильно за Мiсяцем стежил}I й iншi спостерiгачi...

I пристроi, якi вони викорtlстову]rаллl для цiеi мети, зро-
бпли б велику честь сучаснIIм, оснашIеним комп'ютерами
астрономiчним лабораторiям. Якби вони, щоправда, якимось
чl{ном зумiли роздобути Ti таемничi rrристроi у сво€ розrIо-
ряджеtIня.

Il,rrшtи спостерiгачамлt були загалковi Брати Орлену Розлt i
Хрста... якi втrмлtкають lцлtриЁt i постiл'lнлrй iHTepec у с)час-
Hrrx дослiдникiв до цього великого секрету IcTopii. Чому ж сьо-
mдlri, на початку третього тисячо.ltirтя, Takoi актуалыrостi
набули традлrцii цього Орпсну?

Роздiл 4

ПЕРЕЧИТУЮЧИ
клАсику ФАнтАстики...

Одного разу (6уло це ще у 80-i роки минулого столiття)
автору цих рядкiв ловелося побувати з науковим вiдряджеrt-
ням у MicTi на HeBi - HltHiulHboMy Саlrкт-Петербурзi. .I[ивне
в багатьох вiдноlшеннях, це MicTo безумовно варте було того,
абlr, ущiльнивши службовий графiк до допустлIмоi межi,
вltвИьнити собi хоча б день-пiвтора, щоб просто побродIлти
по прекрасних парках i вулицях, вiлвiдати предивнi петербур-
зькi музеi.

Але оскiльки iжа духовна (що б там не вiщали демагогlл!)
гар.vопiйно пов'язана ще й з iжею цiлком матерiалыrою, то це
fi привело мене в затишrrий рссторан на Невському проспекгi.
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Стояла чудова днина, до вечора було ще даJIеко i тому вiдвi-
дувачiв за столиками було небагато.

.I[еryстуючи вдмi кулiнарнi витвори KyxapiB Пiвнiчноi
Пальмiри, я не вiдразу звернув уваry на iнтелiгентну пару,
що, чемно побажавtпи MeHi смачного, запитzlла, чи не зайнято
цей столик (чотиримiсний)? Почувши у вiдповiдь мое не
меlrш увiчливе <Hi-Hi, будь ласка>, пара ршташувалася нав-
протlr. Чоловiк, poKiB 45, одягнений у вiдмiнно зtltитий офi-
цifiнlпl костк)м, сулячи з зовнiшностi, був жителем середньо-
азiатськоI територii СРСР (що незабаром i пiдтвердилося).

3начlrо моJIодша жiнка була спiвробiтницею Пулковськоi. .-v-
обсерваторii. IT супугrrик, за професiею вчений-астроном, натх-
ненно й жваво розмовляв з нею. Аж раптом, зробившлt паузу,
зtsернувся до cBoci спiврозмовницi з таким запитанням:

- Скажи, а BiH дiл"tсно такий розумний? Тому що його з бра-
том твори - це, поголься, дещо бiльше, нiж просто фантастика?

- Так, Борис дуже ерудована людина! Але, знаеш. не так
уже Й складно стати вiдомим ерудитом i нестандартним фi.по-
софом, якщо постiйно, з дня на деIIь, спiлкуватtrся з такими
тямуlltими людьми, як у нас на Пулковськiй...

Оryт я не витрIIмав i пiд якимось приводом задав cBoiM
сусйам декiлька запитань у розвиток теми. Вiдповiдi були
дуже цiкавi та irrформативнi. А незабаром ми дружньо роз-
проIцаJIIлсь, оскiльки в кожного з нас були cBoi невiлкладнi
справи. Тим бiльше, що алресами i телефонами MI{ не забуллl
обмirtятися...

Миltуло майже 20 poKiB, я вже забув смак петербурзьких
закусок, але те, про |rIо повiдомили MeHi Moi випадковi знайо-
Mi, буду пам'ятатIl завжди.

Саме з цiеi зустрiчi я почав зовсiм iнакше ставитцся до
<фантастлrки> братiв Стругацьких. I бiльше нiколи не вважав
ixHi TBoplt тiльки фантастикою! Бо пiд виглядом динамiчних
фантастичних повiстей та poMaHiB, читачi знайомляться
(lrехай i в цiкавiй, хуложнiй формi!) з тими фiлософськlлми
Иеями i думками, що <на повному серйозi> обговорювмися
фахiвцямлr в кулуарах Пулковськоi (зокрема) обсерваторii. II,е,
BJIacHel нiщо iнпrе, як [юздуми багатьох, д5rже багатьох фiлосо-
фiв i вчених, якими вони дiлилися в баrатогодинному очiку-
Balttli cBoei черги IIопрацювати rla телескопi...

А вже через якихось 4-5 мiсяцiв я (як i тисячi тих, хто
цiкавлtвся lliею темою) мав можливiсть ознайомитися з чер-
говлIм бестселером Стругацьких - повiстю <Хвилi Iасять
BiTep>. Про що ж у нiй iдеться?
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Та, фактично, про те ж, про що йде мова в масичному
<фантастичпому> poмaнi Сергiя Павлова <Мiсячна Райдуга>,
що став надбанням думаючого чttтача теж на початку 80-х
poKiB, десь року за пiвтора до <Хвиль...>.

I в тому, i в iншому творах мова I'IшIла про одну з найбiль-
ших (моlклlлво, наr-rбiльшу) проблем патурмьноi та cotliMbHoi
фiлософii ще зi стародавнiх часiв. Про той <букет> проблем,
з якими обов'язково зiштовхнеться людство, якшIо серед нас
з'являться надIюди, чиi як розумовi, так i фiзичнi можливос-
Ti булугь icToTHo перевершувати нашi. У повiстi <.Хвилi
гасять BiTep> частина цих проблем сформульоваtlа в так
званому <Меморандумi Бромберга>.

<...Усякий Розум... у прочесi еволюцii перIuого порядку
проходить шлях вiд стану максимального роз'едrlанIrя
(дикiсть, убогiсть емоцiй тощо) до стану максl,tм:lльно можJIи-
вого при збереженнi iндивiдумьностей о6'еднання... I_[ей про-
цес керуеться законами бiологiчними, бiосоцiальними та спе-
цифiчно соцiмьними... А що далi? Ми приItуска€мо для
Розуму лише двi реалыri, принципово рiзнi моrкливостi. Або
зупинка, само'заспоко€ння, замикання на себе, втрата iHTepecy
до фiзичного cBiry... Або всryп на шлях еволюllii другого
порядку, на шлях еволюцii плаrrоваrrоi i KepoBatloi...>.

I дzuri про те, що сlrнтетичний розум - це i HeilMoBipHe збiль-
цIення кiлькостi та якостi достуltноi iнформаllii, що ним хадiбно
поглинаеться... I про те, що поЕяття <домiвка> /ия такою Розугrrу

розширю€ться до масштабiв BcecBiry. I пр те, що в}IIIика€, по
сугi, альтернатtлвниЙ метаболiзм i, вlrаслИок цюго, BiK iIцлrвИа
(мохстrиво?) стае порiвrrянним iз BiKoM космiчнlж о6'сrгiв!

Подiбний iндивiд стас Творцем i здатниir створювати
фiзичнi (зокрема) Свiти. От саме цим шляхом i могли пiти
деякi тасмпичi i моryгнi <iнозорянi> Iстоти, що в повiстi Стру-
гацьких фiryрують як <МандрiвнIIки>. Чи саме з iхньою допо-
могою, чи якось iнакпrе, ме: <...Хочемо ми цього чи Hi, ме...
мова йде от про що, По-перше, вступ людства на trUIях еволю-
цii другого порядку озIlачас, llрактl{чно, перетDорення Гомо
Сапiенса в Манлрiвника; по-друге, шIBIцIIIe за все, не кожен
Гомо Сапiенс прrцатний для такого перетворення. Отже:

1. Людство буае роздiлено на двi HepiBHi частпни;
2. Людство буле роздiле}Iо на двi tlepiBHi частиItи за HeBi-

домшм нам параметром;
3. Людство буле роздiлено на двi HepiBHi частини за HeBi-

домим нам параметром, причому менша його частина форсо-
вано i назавжди обжене бiльшу>.
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Але Меморандум Бромберга мiстить i tце одйн, 4-л'l пуrtкт,
а саме: <....ЗдiiлсltлrтьСя це волею i мистецтвом Надцивiлiзацii,
рiшуче Люлству далекоi>.

У llTrx фразах - уся суть повiстi <.Хвилi гасять BiTep>.
Реlпта, як стверджував свого часу Штiрлilд, це просто <<гра в

Poмalпllкy>>.
У poMatli <.Мiсячtrа РаlYrдугаr> Сергiлi Павлов цi.tlком нез:Lлеж-

но вiд Стругацьких ствсрджуе Ti ж caMi три перших принципп,
хоча намагасться змiнитIl четверт}Iй. Иого героi трансформу-
ються в rlад.пюдеIi-екзотiв без допомоги Надцлlвiлiзацii. У вся-
кому разi, С. Павлов IIамагасться зlrайтtl сво€ю авторською
волсю якlrl't-нсбудь iнший дlrя IIьою rплях. А чому б то й Hi?

Олнак як <,екзотiв> (у Павлова), так i аllекватних iM <,лю-

деltiв> (у Стругацьк1.1х) кiнець кillцем <вичисляють> вiдповiд-
Hi земнi спецслужби. ВiдповИно, <,МУКБЕП> i <КОМКОН-2>.
Безумовно, мають MicIIe нюанслt (i таки вельмIl icToTHi) в
роботi спеtlслужб майбугнього, Але, пIо цiлком безперечно,
вrrч}lсл}tтll - це одllе, а от IIриплIIIIIтII - це, далебi, icToTlto
iнше (ах як блискуче цю тему оtIисав великий Булгаков!).

.Щуже цiкавиt"t i такrrfi нюанс: на cTopiHKax <.Мiсячноi Рай-
дуги> та повiстi <Хвилi гасять BiTep> ми спочатку бачлtмо
маiiже одlrаковлtл't (на першirYr сталii) пiдхiд до цього делiкат-
tIого ll}Iтанrlя у спецслуж6. От як формулюс глобальну зада-
чу свого вiломства знаменl.rтий <Бiлий Ферзь> Сiкорськи:
<....Mrl - працiвникll КоМКоНА-2. Нам дозволя€ться в}Iгля-
лати невiгласамI,l, мiстлrками, марновiрlIим}t дурIrямlл. Нам
одIIе не лозI}олясться: недооцiltити rlебезпеку. I, якщо в lIашо-
му буллlнку раптом засмерлiло cipкolo, ми просто зобов'язанi
ПРIlПУСПrТII, IIIo лесь пор}ч з'rlзllrся чорт iз рогами, та не гаючII
часу вжlIти вiдповiдtптх заходiв аж до оргаttiзацii влlробttиц-
тва святоi воли в Ilромислових масштабах>.

Помiтrтмо прIтнагiлно, пцо l'I у <МiсячнiЁt Райдузi>, фiryрально
вrlсловлюючrrсь (хоча l'I у лещо серелньовiчнiй MaHepi), <сiркою
вiлtтltить> дуже вiдверто. От чому фуrrкчiонер загапьноtlланет-
Hoi служби МУКБЕП (мiжнародного управлiнrtя космiчноi
безпеклr) в конфiденttiйнil'l бесiдi говорить таке: <<..,Багатьом пIе
невтямки, IIIo MIl починаемо сулорожно захицIатtIся вiд непри-
cMItocTeii Поэаземiлля вже на споконвiчнiй cBoTi.r територii - у
МеЖаХ ЗеМ.Дi. Це я до лl{та}Iня вiдrrосlrо переможних реляцitYt.
А от пIо торка€ться стану справ на оборонному фронтi, то
повIIнсн лоповiсти: Hi круговоi, Hi скiльки-небуль налiйноi обо-
роItи створитI{ MI,I tIe в змозi... BiKrro (у Космос) ми прорубали
зовсiм не для Toгo, щоб усякi там небезпечнi несllодiванки
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Позаземiлля заповзапи черв це BiKHo в Hattti земнi буллtнки...
Позаземiлля дуже жорстоко дмо нам зрозумiтll: жарти вбiк.
€ пiдстави д.пя серйозного зilIепокоеIIlIя щодо збережеlll{я
прнрлноi cyTHocTi людини... Ще лавина. Тепер основна наша
ryрбота - збсрегти природну cyTHicTb люлеr1 узагалi. Засобiв,
щоправда, у нас дIя цього бмапь... I зrrань>.

А от i конкретно на тему про iсlrуваltня на Землi Надлю-
деr"t: <...Ми (тобто спечслужби) не могли не бажатtr, цоб кож-
на персона... як мiнiмум, змишмася людLIною... Але вони - не
-,lюдll... I в цьому вся справа>.

Помiтимо, що на вiдмiну вiд масових американських KiHo-
версiЙ, у lIитованих повiстях немае нiяких <пiдмiн> людей на
ixHi копii, нiяких <двil"tникiв>. Бiльtlt того, перелбачаеться
HaBiTb, що i <<лlодени>, i <.екзоти> ставитимуться ло звtrчайllо-
го Гомо Сапiенса або дуже дружl{ьо (щоб не ускJIадlIюватlt
авторам та чI.1тачам життя), або прltнаfiмнi досlлть дружньо.
На вiлмiну вiд вiдповiдного ставлення Сапiснсiв до Hllx.
Щоправда, у повiстi <.Хвлlлi гасять BiTep> люденII трI{мають-
ся бiльш вiдчужено, явlIо зневажаючII думку уряду Зем.дi.

У С. Павлова надлюди бiльttl <.м'якi>, члт що. А яка ж реакцiя
представникiв людства? особлlтво тих, хто може вирittграти?

<Логовенко (<люден>): От я i прийшов до вас, щоб шукати
вlrхiд.

Комов (керiвник <КОМКОН-2>): Вихiд олин. Brr повиннi
залLlttlити Землю>.

I отут з'ясову€ться, що людеIIи, у переважнiлi своiй бiльшос-
Ti, на Землi й так маЙже не проживають. Оскйьки Bci ixlli irrTe-
pecrl, усе ixHc життя - поза 3емлею! У <.Мiсячнifт Раl'rдузi>
також спостерiгасться подiбна ситуаtliя. Yci екзотlr (кiлькiстю
657) rrЦ першими-лiпшиil{и приводам}r, так бlл MoB}ITl.t, <влlш-
товхуються> земн}tми урядамl{ геть за орбiту Марса. Тудlл -
пЙлнжче до меж Сонячноi сIlстеми. А потiм yci вони (мова
йде про екзотiв) у лобровiлыrо-примусовому порялку стають
(ра.зом iз друхttнамлt it дiтьми) екiпажем рухлltвоi мiжзоряttоi
колоlIii, яка летить у IIапрямку до Проксимлt Щеltтавра.

<Що ж... почлIна€мо обживатlr Галактику>, - не без сар-
казму дума€ суперекзот Андрiй Тобольськлтй. Саме цимI{ сло-
вами й закiнчуеться прекрасIrлrй фiлософськлtl:t ромшr С. Пав-
.roBa <Мiсячна Райдуга>. А, власIIе, чому закillчуеться? Алже
наt"tголовнiцтi проблеми починаються саме тут!..

Однак бути по rlboMy! Будемо максимально дотрIIмуватII-
ся саме цiеi висхИноi моделi. Отже, без сварки, беэ кровопро-
лlrтrlоi космiчпоi бойнi та розбираttь т[lпу <а, власIlе, хто з нас

31



€ дiйсно людtIною маIiбутнього?> i <,екзотrт>, i <людени> з;UIи-
шають межi 3емлi та й узагмi Сонячну cI{cTeMy.

Хочу пiдкреслити, що йдеться зовсiм не про достоiнства
виtrlезгаданlтх <фантастIlчних> TBopiB. Для нас iз вами це
всього лише футурологiчна модель, метою якоi € не спроба
глянутlt на Приролу оч}Iма Надлюдини (хоча б ToM}i що це
була б cltpo6:r з неадекватIIими засобами), а саме розгляд
модельноi cltryauii на тему: а що вiдбулеться в люлському
суспiльствi пiсля того, як Надлюди полишатъ riою?

КолишrrilYt функцiоlrер МУКБЕПа (ниrri також <екзот>)
так оIIису€ вихiдну сIIтуацiю, яка волею земного уряду скла-
лася мя <проводжаючих>, тобто мiльярлiв звичайних землян,
напередоднi мiжзоряного <iсходу>: ч...Ти, мабуть, не повiриш,
але факт: багато хто буква.llьно готовиЙ на все, аби тiльки
прорватися в нашу зоlIу. Бути <екзотом> ниlri стало модним.
Осблrrво, коли з'ясувiulося, що екзоти - пoTeHtlifiHi довго-
жтlтелi. Смiлltвцi проникають у Зону будь-якими шляхамI{, на
буль-якому траtIспортi, правдами i неправдами... 3агалом,
справа дiilшла до Tot,o, що пропустивши до Япеry Bcix членiв
родrIтI, слулtба космiчноI безпеки наглухо закрила 3ону...
Тепер дверi цiеi клiткrr вiдкриються. Але саме в той бiк, який
зверlIений до зiрок...>

ЗвЦси виплива€, rцо в багатомiльярднiлi cBoiir бiльшостi
звIIчаl"тнi люл}I не страждають <.екзотофобiсю>, Проте, HaBiTb

уже пiсля <.iсхолу>, зовнiшнi планети Сонячноi системи зrulи-
шаються у забоlюпi для осво€IIкя людством. Але як це може
(немlrнуче) позначитися tla економiцi земноi цивiлiзаrдii? Адже
эа фуryрологiчною моделлю Павлова, до вIIявлення iснування
в Прлролi <екзотiв> людство lIуже активно експлуацrвмо
кориснi копалин}I системl1 IOlliTepa, Саryрна, Урана, Непryна
i ttaBiTb Плуrоt,tа. А це десятк}1 малих Ilланет з ix багатими
peq/pcaм}I, пе кажJrчи вже пр Мерщурiй i пояс астероТдiв.

Отже, одержавцIIt нал-tсуворiltlий мораторiй на розробку
помадiв Позаземiлля, ape;Lrl земноi цивiлiзацii зменшуеться в
багато coTel{b разiв, lta порядки падае i екопомiчний потен-
цiа;r! Що, вiдповiдно, не може не викликати зменшення рiвня
життя земпоi цивiлiзацii також у багато разiв. Оскiльки до
цього, вiдповЦно до фабули <Мiсячноi Райдуги>, у систем:rх
3овнiшнiх плаIIет постiйно працюваIIи близько 600 тисяч
чоловiк, то де ж Тм працювати тепер?

Вrlходить, tцо MiHiMyM 500 тисяч iз них негайно опиняються
в становищi <зал'rвих людей>. А оскйьки фактор, що перегво-
рюе звичаЙну персiчну людину на <екзота)>, так i за,цишасться
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незрозумiлим мя земноi науки, то Bci Iti <космени>, Bci 500
т!.lсяч чоловiк, будуть з:uIишатися пИ постiйtrою пiдозрою в
МУКБЕПаl 3гадаемо, чи ж так }глсе при€м}tо було Штiрлiцу
пербуватлl <пiд ковпаком> у Мюллера?

Отже, под:шьше життя <KocMeHiB> на 3емлi перетворить-
ся lta сучiльний кошмар. Як, до речi, й життя тих..учених, якi
до <iсходу> займалися космiчними проблемами. Iхня во.пя йt

безпека, бiльш того, piBHicTb перед законом порiвняно з iHrlrll-
ми людьми стащrrь заналIо проблематичними! fuie ж у HIlx €

родичi, друзi, блшькi... Це вже HoBi мiльiiоrrи <6езневинно
викуватих>!

CaMi функцiонери МУКБЕПа такох не застрахованi вiд
TaKoi ж долi, оскiльки вони дуже довго, з обов'язку служби,
теж булlл <своiми людьми> в дчlлекому Позаземiллi! Отже,
природно, з рiзними космiчними дивинами зустрiчалися
неоднора:rово та, мiж iнlпим, спiлкувалися з <екзотами>.
Приклал М УКБЕПiвця Копаева тому пiдтвердження...

Висновок iз вищесказаного: KpiM рiзкого эltиrtсення рiвня
життя земляtI, tle ме}Iш рiзко погiршусться iхнiЙ нервово-пси-
хiчниr't стан - пiдвищуеться нервознiсть, пiдозрiлiсть, нетер-
плlмiсть людей один до олного. Та й ltiHHicTb окремо взятого
людського життя cTpiMKo падае!

Але rrайголовrriше в тому, що в той же самиti час усе насе-
лення Землi чудово зна€, чого ix позбавили земнi уряди!..
Багатовiкового життя, нових, воiстину наллюлських можJIи-
востей. Нарештi, ix позбавили космiчного вибору!..

А на якiЙ, масне, пiдставi? Колишнi <(космени> будуть дума-
T}I також саме так. У пам'ятi людей випtанi iз Соrrячноi c}tcтe-
ми <еI€оти> ста}rуь Легеrцою. мрiею, зрit:lком i егалоном!..
3вiдси випливае не тйьки народження HoBoi квазiрлiгii, але й
та€мtlих (i, скорiш за все, кривавих!) культiв i спiвтоварлrств,
метою яких буде скинення будь-яким шляхом i за будь-яку чiну
земн}lх урядiв та повернення до д:urекого Позаземiлля!

Отже, Ire ана.пiзуючи футурологiчну модель С. Павлова
далi, можемо дiйпл B}tcHoBKy про те, що вигна}Iня <екзотiв> -
це не вихiлl Навпаки, це з неми}тучiстю призведе до найглиб-
шrоi системноi кризи земноi цивiлiзацii. У перспективi - це
катастрофа для всього людства,

Що ж стосуеться футурологiчноi моделi Стругацьких, то з
Hei однозначно виплива€, що Надлюди (<людени>, або <мета-
гоми>) можуть виявитI{ся i менш посryпливими, Hi)c лояльнi
та виtIятково дружелюбlri до людей <еI€оти>. Та й конrролю-
вати ixHi дii спецсlryжбам набаrато суцlжнiше: адже воItи
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з'яв}lлlIся не спонтанно в результатi якогось неперсонiфiкова-
IIого ч}lIпl1,Iка, а цiлком усвiдомлено!

iх дбайливо вiдшукують, перевiряють i ,греlrують. Yci вони
вiдрiзняються вiл звлrчайних людей уже з дня народження.
I володiють вони не тiльки значно бiльlrrлlми особIIстими
можлItвостями, нiж <екзоти>, але f.l нелюдськими технологiя-
Ml{, якимI{ HaBiTb не зблIраються llодiлитися з земною цивiлi-
зацiсю. Вони вiдкрито демонструють сво€ незалежне вiд реп.т-
ти люлства становище. Свiй особливий статус! Функцiонери
<КОМКОН-2> виявляються зовсiм I{еспроможнi розпочати
буль-якi превентивнi заходи проти <.люденiв,>, HaBiTb коли це
продиктовано необхiднiстю.

Отже, у фуryрологiчнil'l моделi Стругачьких виявля€ться
неможливим iз волi земIIого уряду оргаtliзувати <<iсход>>

(<,людеrtiв,>, або <метагомiв>) iз Сонячноi системи. А caMi
<<метагоми>, по cyTi, перетворюють Землю на свого роду
плантацiю з в}IрохIування i добору нових icToT свого виду,

Звлtчайно, жодна з двох проан:llliзоваrrих футурологiчtlих
моделей не е скiльки-небудь IIовIIою, насамrrеред тому, що
саму ре:Lпьнiсть появrr Надлюдей воIlи розглядають тiльки в
можливiй майбутнiй перспективi !

А TllM часом саме ця вихiдна передумова i е найбiльш
суперечл1,Iвою! Тому що пошук Надлюделi - це задача не
тiлькrl футурологii, але й caMoi IcTopii. flуже схоже, що lIим
шIляхом у далекому минулому вже йIшли...

YTiM, краще порозмiркову€мо про це не поспiшаючи i
IIовагом.

Роздiл 5

зАмок <3АлIзних вАртових>...
...Вl-rдовище, яке вiлкрилося поглядам багатьох тисяч пари-

жан того давнього погожого ранку 1306 р., було, воiстлtну,
велrIчним. По кам'янitt брукiвцi вулиlIь стародавньоi Лютецii
(Парrrжа), заворожуючи слух тI{сяч парижан цокотом копит,
шелестом звитяжн}Iх прапорiв i металевим скреготом залiзно-
го обладунку, стрункIrми рядами рухмася лицарська KiHHoTa.
Паризькi обивателi }'I до того не раз бачили загони закованих
у броню вершникiв, ;Llte жоден iз раtriше бачених загонiв rle
мiг зрiвнятися з цими мовчазними сотнями. У повному
озбросннi, з велично спадаючими на крупи MoryTHix коней
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бiлими плащами, руruали безстрашнi паладIIнI{ слiлом за сво-
iM Великим Магiстром...

Щьою ранку капiryл ордену Тамплiерiв на чолi з Веллrким
Магiстром Жаком де Моле направлявся у свою нову (i, так
рзпорядилася iсторiя, останню) резиденцiю - величний,
похмурий i неприступниl't замок Тампль, розташований в око-
.1Ilцях Парижа. Але в iсторiю орден Тамплiерiв увiл'Iшов,
щонарlменше, на двiстi poKiB ранiше.

...У Шампанi, серед похмуропо лiсу Клерво, який простий
-,Iюд давно називав розбiйницьким, серед хащ i болотяних
гLцявин, молодим абатом Бернаром i декiлькома ченцямlt був
заснований невеликий монастир. Узимку 1118 р. абат Бернар
Клервоськилi, вiдомий у всiй Францii, промовив дев'ятьом
шляхетним молодим лицарям, якi зiбралися в цil"t лiсовiй оби-
телi: <...Нас звела т)л заг2lльна турбота. Це велика турбота
пр нашу природу! Людrr ст:uIи вважатII, що вся без залишку
прIrрода нмежить iM i вони можугь робrrти з нею все, шIо
зама}Iеться. З арабських KpaiH у нашу христIlяIlську €BpoTry
прникають науки, якi, незважаючи l{a всю ix цiкавiсть, трак-
1иоть наш прекрасний cBiT як мертву матерiю.

I lle може призвести до того, Iцо одного прекрасного дня
BiH (пей cBiT) буле зруйноваtlий. Ми ж хочемо, щоб природа
з:uI}IшаJIася живою! Щар СоломоlI двi тисячi poKiB тому пiз-
нав та€мницi прlrроди: ii закони, fi елементи, ii сlллlt. Багато
чого вказу€ на те, шIо BiH записав lli знання i надiЙно прихо-
вав ix, цоб не потрапилII вони до рук непевних людейt, якi
cTмlt б I{rIми зловжI{вати... Тому що Toli, хто одержить цi
знання, забере велIIчезну владу...,

Цi дев'ять лицарiв дали ловiчну Iс7tятву. .Щалi iхнiй шлях
.,Iежав до €русалима. Там воItи оселилися у величезному
.IpeBHboMy будинку, який знаходився на стародавнiй Храмо-
Bil"r площi. Узявши cBoiM девiзом вираз <.Не нам, Господлт, не
flа}l, але все заради слави IMeHi Твого!>, лицарi сталIr I"{MeHy-

BaTtt себе <.Бiдними Лицарями Христовими>.
Народ же дав iM iм'я тамплiерiв, або ж Лицарiв Храму.

Правда, дослiдник Чарльз Гекерторн у капiтальнiй прачi
.TacMHi суспiльства Bcix часiв i народiв> дав ще одне тракту-
мння змiсту назви <.Лицарi Храму>. BiH пише: <.,.Храм -
бLльш велrrчна, бiльш велика та бiльш загальна назва, нiж
церква. Храм вище IIеркви; в ocTaHHboi позначене число сто-
piH i мiсчеперсбування. Перший - icHyBaB завжди. Щеркви
падають, Храм змиша€ться як символ спорiдrення релiгiй i
вiчностi iхньою духу>.
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Вважаеться cyMHiBHllM, шIо засновники ордену вихолили з
подiбtrлrх висtrовкiв. Та луже схоже, що через сторiччя, знахо-
лячись уже на вершияi cBoei MoryTrrocTi, TaMltлiepcbKi бого-
словIl замIIслювмIIся над принllипами бiльш загальноi, бiльш
унiверсальноi релiгii, яка повнiште вiдповiлала б тому погляду
rra cBiT, якrrli...

YTiM, булемо дотрIlмуватl{ся хроllологii. Виконуючl{ шаста-
нови Бернара Клервоського, лицарi поеднували всiляку допо-
тuоry i эброlYrну охорону прочанам i пiлiгрltмам iз найтяжчою
секретною роботою - проникtlенIrям у стародавнi пiдземелля,
побудоваlti u(е в V ст. до Рiздва Христового i вщент засtлпаIli

уламками. Цi пiлэемелля одсрх(мIr назву <Стайнi Соломона>.
....Щев'ять лltцарiв вiриллt в iснування ,I[peBHboi ТаемнlIцi. Ii

розгадка була багаторiчнокl, вис}Iажливоlо та дуже rtебезпеч-
ною рЙ<rтою. <Традtlltiя> говорttть, що тiльки на десятий piK,
пережIrвши в пошуках багаторазове ршчарування, HaBiTb роз-
пач, а потiм знову зiбравпrись iз сltлами, втрачаючи товари-
шiв i прtллiмаючи Ila мiсце загиблих нових, дев'ятеро зналiшли
те, чого так тяжко tuукали!

HapettlTi настав Tofi довгоочiкуваний, дивнпй, особллtвltl"t

для <Традtлllii> лснь - перел лIlrIарями стояли.., дваналIIять
кам'яних скриltьок, якi мiстили Таемницю!..

А Tr-rM часом у да;lекiй Фр:rнчii, посеред страшнIlх Вандерв-
cbKtlx болотянIIх гмявIтн, iHtlli тамплiерлt та€мно споруджува-
лL секретний замок - справжне чудо iнженерного мистеIlтва,
дtlвltе lIe тiльки за мiрками дzUIекого вже вiд нас ХII столiття,
aute i ttаших дlliв - замок <3zuliзtrltx BalrToBltx>.

До цього замку нс iснувало нiякlтх постiЙних дорiг. Коли
iнколrr виникаJIа потреба псреправrff}r ryм якrIй-небуль Baнttlж,
то сllецi:л.ltыlо призlrачеlti лкrдл з ltаfiдовiрнiш}ш тамплiерiв,
IItlIIередньо IIерекона]]шIIсь, що на багато лье }Iавкруг1,1 lleмa€
будь-якrrх пiдозрiлltх людеii, пускали в хiд унiкапьну гiдросисте-
му. Прлт ttboмy на вIlзначених лйянках заболочених озер знIIжу-
вався piBerrb води i неза(lаром... lta поверхlri з'ямялася дорог4 по
якiii i цlансIlортуваrlи BaHTа;lti до сilмих BopiT замку...

У 1128 р. вrrlJlезгаданi скринькrl булш Tae}lнo переправJlе-
Hi в недоступнi для cTopoHHix пiдземелля замку <Залiзнlтх
BapToBltx>. Собор у Труа затI]ердлlв Статут тамплiсрiв, якi з
цього MoMel{Ty cT:ull{ орденом, а його перш!lм Магiстром -
Гуго ле Паiiен.

варто сказати, що MaJro якi середньовiчнi органiзацii ко-
р}rстув:|Jlися бiльшою Ilоваюю, ttiж орден тамплiерiв, хоча до
цiеi поваl,и ltаliчастirше домiшувалися заздрiсть i сцах.
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Винлrкнувшu для захисry християнських прочан у Святiй
Землi, незважаючи на служiння iHTepecaM християнського c:Bi-
ту, во€Ilно-релiгiirниtl ордеtI зllаходлIвся в повtIому ltротrrрiч-
чi з офiцiriною полiтлrкою Щерквтr. Остання, як вiломо, забо-
роняла духовним особам носити зброю. Уже з lдiсi прlтчlrнll
I_[epKBa ладна була вважатlI лицарiв безбожtlltлrrt та <розIlуще-
ними>. Створеtlня ордену Тамплiерiв розглядаJIося як засiб
приборкання лицарства, котре не пiдкоряеться законам. Бер-
нар Клервоський називав лицарiв ордену <<законним}t KaTaMtI
Христовими> i вiдпускав iM грiх убtлвства...

,I[оти, поки iхнiми жертвами булlл вороги Щерквtл.
Стаryг ордеtry Храму перелбачав, наприIшад, суворе мовчан-

ня за iжею i читання молLlтов тiльки у встановлениli час. Щоб
зберегги цнот.ltltвiсть, лицарi мусили спати повlriстю одяпlеrtи-
Mlt в освiтлених слальнях, BotII{ lre повиннi булlл цiлувати HaBiTb
MaTepiB. Iм не рекомендувалося вiдвiдуватtl всiлякi зiбрання, якi
могли б розбулити в нIIх прагнення до сiмейного життя.

Тамплiери також складrши довiчltу клятву нiко.llи rre вiдсту-
пати в бою. HaBiTb вiд значно перевiDкаючих сил протrIвI{ика...

За порушlення наl"тнезначнitttого правила братчtrка ордену
очiкувало покарання. Тамплiерам було заборонено полк)вати
на буль-яку дичиI{у, oKpiM левiв i рисiв. Емблемою ордеIlу
тамплiсрiв був KirIb, якlлflr ltic на собi дIJох лицарiв - символ
бiдностi та братерства.

Але дослiдники справедливо вважають, lцо символ IIeI:I мав
ir iцшi зllачеtlня. Вважаеться, що моtsа, зокрема, tliде прtl те,
що ПосвячеlIий тамплi€р прrrймав обiтницю (ryTlt BoittoM rre
тiльклl у cBiTi фiзичкому, але й у Тонкому cBiTi...

Ллrцарiв посвячув:uIи в Храм пiд час та€мноi церсмонii,
яка вiдбувалася вночi за м_урами булиIrку Каtiтулу, що пере-
бував пiд постiliною надiйною охороlIою. Утрtlмаrtня велLIко-
го реryлярного вiйська в багатьох фортечях за 1600 км вiд
Парижа вимагало величезних KoпrTiB. З часом тамплiери на-
громадI-{ли значнi грошовi коштII, а також iltшi багатства, якi
складzLдися з даруltкiв i доходiв вiд ixttix MacTKiB, що, будучlI
монастирською власнiстю, звiльнялrrся вiд полаткiв.

Наприкiнrli XIII ст. вся €вропа була засiяна всiлякtlм}I
абатствами i незлiченIrими фортецями та замкамI{, якi були
спроектованi та гrобудовацi талановитими тамплiсрськt,Iми
архiтекторами! Небаченоi нiколлт ранiше краси й apxiTeKrypTr
соборlл нового готичного стилю, Iцо немов простягл}rся до
небес як <<поеми з камеtIю>, також були придумаtti i втiлеIIi в
жllття архiтекторами-там плiерами.
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Вiдтепер манлрiвники могли вже бiльш .спокir"tно подоро-
жуIrати в далекi i HaBiTb дуже далекi краiни. IM уже не потрiб-
но було везти iз собою свое срiбло, цiл.цаючи через це постiй-
Hiti небезпеrli власне життя. Тому що в тамплiсрському банку
MicTa Лiона чи Тулузи купець або мандрiвник здавали cBoi
грошi прlлrlмалыrиковi банку й одержували про це особливий
документ. У будь-якому MicTi €вропи, Азii або Африки, аби
там знаходилися банки тамплiсрiв, мандрiвнl-tк пред'являв
такиI"I локумент i спокiйнiсiнько одержував своi грошi!

Тамплiери поступово перетворилися для бiльшоi частиIIи
захiдного cBiTy на надiйних баrrкiрiв. Королi та приlrци довi-
ряли сво€ золото ордену, храми якого були найбiльш мiцни-
ми та надiйно захиuIеними спорудами у всiй €вропi!..

...Якщо людинi cTaBtulo погано, чи Bolla запедужувала на
чужиrli, iй досить було зверlIутися до наl'лближчого гостиного
двору тамплiсрiв, де притулок i захист для Hei були забезпе-
ченi. Тамплiери говорили; <.Тiльки вiльнi i свiдомi люди
можуть змiнити cBiT у кращий бiк!,>

Лицарi вiдзtrачалися й у запеклих боях. У важкому, невда-
лому для xpecToHoclliB flругому хрестовому походi в Палести-
ну, коли всьому вiйську загрожувала загибель, король Людо-
BiK Фраrrцузький звернувся до BoiHiB, якi ще лишалися в
нього, зi словами: <....IIIляхетнi добродii! Ми втратили маflже
все, ш{о в нас було! Бiльпriсть наIlrих лlttlарiв загинули. Бага-
то хто тяжко поранениI"{. Трупи наших конел"l вкривають цеr'{
шлях уболiваtIь... На Bcix гiрських вершинах пiдстерiгають са-

рац}IIlи i греки, очiкуючи остаточноi нашоi загибе.пi... Оберемо
ж команлуючим нал"rбiльшl гiдного з нас, Магiстра ордену Там-
плiсрiв Еверара де Барра!>

Третiй Великrrй Магiстр ордену, Еверар де Барра, очолившлI
в целi трагiчний час вiйсько, врятував r"tого Bitr rrемиtlучоi
загибелi!..

Орлен завжди являв собою моryтню та лIIсциплiновану
вiйськову слlлу. flo початку XIV ст. тiльки у Францii тамп.ltiери
були в змозi <посадити на коне}"1> бiльш як п'ятнадцять тl.tсяч
закованих у броню вершникiв. Та ще в Нiмеччинi, Iспанii,
Iталii, HaBiTb в Англii - теж не одну тисячу! А за право
IIавчатLIся в тамплiсрських унiверситетах i школах бажаючим
доводилося проходити неабиякi <<KoHKypclI>.

...Отже, у 1З06 р. капiryл орлену та добiрна лицарська охо-
рона (близько 160 чоловiк) iз великою пошаною прямували у
фортецю Тампль, незадовго до цього подаровану орденовi
<.залiзним королем> Францii Фiлiпом Красивим... Хронiчний
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банкрlт, якого ненавидiв i боявся народ, безпринllипнил't
ПОлiтик, пiдла i пйступна людина, король Францii Фiлiп Кра-
сивилi разом зi cBoiм ставлеником Папою Рrrмським Кдимеrt-
том П'ятим вирiшили покiнчити з орденом, заволодiвши при
цьому його скарбами. .Щля цього Климент запросив Велlrкого
Магiстра Жака де Моле взяти участь у нарадi стосовно
подальших перспектив военних дiй на Святiй Землi, яку
незадовго до цього християнський cBiT втратив.

...Великий Магiстр був заареurтованиfr брутально й рапто-
во. Змова Фiлiпа й Климента запрацюв:uIа tta повнi oбepTlt.
Тасмний наказ короля вимагав арешту Bcix тамплiсрiв в одиtt
i той же день. I до <моменту Ч> вимагалося дотримуватлlся
найсуворiшоi таемницi.

Арryменти короля зводилися, в основному, тiльклt до бру-
т:лJIьних лайок. Хiд судового процесу, що незабаром розпочав-
ся, i досi вража€ iсторикiв i дослiдникiв несправедливiстю i
явною фальслrфiкованiстю. Лицарi орде}ry звинувачувiulися у
Bcix мислимих i немислIлмих смертних грiхах. Наtlрикла,zд,

у мужеложствi, богохульствi, паI]люжеl{нi хреста, схиляннi
перед дияволом, а також у спiлкуваннi з дивним символом,
вИомим пiд iм'ям Бафомет.

Обвинуваченtlя в пorgrorrirrrri Ба{юмету було частлtною
бiльш загального обвинуваче}lня в тому, що тамплiерлr rriбито
булl.r таемними мусульманами. Багато лицарiв справдi гово-
рIlли по-арабськи та дотримув:шися арабськоi манери HociH-
ня бороди. .I[Ba столiття, проведенi на Сходi, не минуллt без-
с.цЦно. Але, врештi-решт, це ще нiчого не доводlIло!

Справедтивостi заради зазначимо, що деякi cpacHi дослИ-
н}tки дотримуються Bepcii про iсrryванrrя якихось та€мних зв'яз-
KiB мiж тамплiерами й ассасинами (войовничим мусульман-
ським орденом). Противники ордену Храму говорять HaBiTb, що
тамплiери були ледве чи не фiлiсю ордену ассасинiв! Про це
нюдноразово згаJIуваJIи А. Горбовський i Ю. Семенов.

Наводився, наприклад, епiзод, коли лицарський роз'iзд у
падестинi схопив двох пiдозрiлих вершникiв, один iз якrrх
вIlявився ассасипом, а другий - тамплiером. При обшуку в
тамплiсра було вилуrено мiutок iз золотими монетами. Там-
ruriep пiд катуванl{ям зiзнався, що це - дапина, яку Bitt одер-
lкаB вiд араба за наказом Великого Магiстра. Calt Великий
Магiстр незабаром пiдтвердив це, хоча BciM було вiдомо, що
ассасIlни HiKoMy й нiколи нiякоi данини не платили...

незабаром вiйна iз сарацинами сп:rл:Dсцrла з новою силою i
про цей незрозумiлий епiзод yci забули. Однак, на думку irвTopa
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Iпж рялкiв, icHyBaB канал обмirry тасмною iнформацiею, [Езуль-
TaTaM}l ексIIеримеlIтiв та таке itlше. Чому б не припуст1,Iт]{, що
влlщезfацаlllлй епiзод rle бiльше, ltiж просто слИ такого oбMirry...

Незабаром почалI,Iся страти. У 1310 р. пiд Парижем на
багаттях зап{нулLr 54 ллrlцаря, якi насмiлrrллтся вiдмовIIтися на
cyai вiл cBoix показаIIь; у PeitMci та KapKaccoHi - це декiль-
ка десяткiв! Серел Ilароду IIоч;Lдося глухе ремство. На п'ят-
надцятому BcecBiTHboMy Соборi iз 140 карлиналiв за лiквiда-
цiкl орлену проголосувzIло тiльклl четверо.

18 березlrя 1314 р. Великий Магiстр тамплiерiв Жак де
Mo.,re був спалеlrttй lta повi.цьному багаттi. Але до ocTaHHboi
секунли життя BiH залl,rlrtався IIII{pIIM главою тамплiерiв. Прав-
ду казалI{ в наролi про пророчltЙ дар тамплiсрiв... З висоти
Ititлаlючого багаття Ве.дикttii Магiстр l1ромовив страшнi, вiщi
слова, якi lrазавждLt зiiллIшllлпся в лам'ятi народiв. Ix переда-
KlTb iз поколiння в поколiння вже ciM столiть. ось вони:
<....Папа Климснт П'ятlrii, прокурор Гiйом Ногаре, король
Фiлiп Красивиfr! Не MllHe lt року, як я буду чекати B;tc на судi
Божоплу! Прокпrtrtаю весь рiд королiвськиii до 1З колiна. .I[eHb
же 1В березня буле вiптепер наI"IважчIIм для Францii!..,>

Король, tцо зi зловтiхокl дrtвllвся на мучениIIьку смерть
магiстра, смiявся... Очевидtrо, передбачакtчи радiсть дотIIку до
золота тамплiерiв, Але як же страшенltо Bitt гtомилявся! Ще I1

лосi дослiлнлIки сперечаються, бо не розумiкlть: невже король
i справдi мiг бути настiлькl.r дурною та недалекою людI{ною
(а це вже lrавряд!), що вчасIlо не зрозумiв, на яку Mittb пiдtlяв
руку? Якi страшtri ctl.rtlt lTpltBiB у рух? I чому BiH узагалi
пitrtoB на IIеI'I фатальтlиl"l крок?!

Теперiulнi B.leHi цiлком обrрунтовано вважають, lIIo знання
тамплiсрiв Itpo paHIIIo iсторiю христllяllства моглlI бути одlliсю
з ocllolillllx причиl1 iхrrього переслiдуваlлrя з боку церкви. Але
тiльки олнiсю з пртtчин! Хоча розбiжностi в писаннях paHHix
хрIIстиянських авторитетiв не могли бути згладженi, а серел
тамrlлiсрiв бу.ло чlrмало лtолеl"л, що чудово розбиралrrся в
богос.ltов'i.

IcHye це олна лосlIть популярна версiя про золото тамплi-
epiB. 3 нею TicHo пов'язана цiкава iсторiя, колLl в 1745 р. в
стародавllьому apxiBi був вtrявленtлrl лlлст остаrrнього Велико-
го Магiстра ордеIIу родичевi 21-го Веллtкого Магiстра Гiлiома
де Боже. У ллlстi були TaKi рялки: <....У могltлi твого дiда,
Велlrкого Магiстра де Боже, немас l"tого ocTaHKiB. У нiй зна-
ходяться TacMtti apxiBlr ордену. Разом з apxiBoM зберiгаються
релiквiТ: корона €русалt.lмськlлх царiв i чотирlл золотi фiryрIt
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евангелiстiв, IJIo прикраlllми труну Христа в €русалимi та не
дiстмися мусульманам. Iншi коштовностi зtrаходяться всере-
динi двох колон, протлI входу до крItlIти. Капiтелi цих колон
обертаються навколо cBoei oci i вiдкртtвають oTBip схованки..,>

Коли rler"r унiкальноi цiнностi документ потрапIIв до рук
iсторикiв, вони почали вивчати хроltiки Х[V ст. З'ясувалася
досить цiкава рiч. Виявля€ться, буквально через декi.ltька дltiв
пiсля страти на вогнищi Жака де Моле l"t церковного Указу
про довiчну заборону ордену Тамплiерiв, до короля Фiлiпа
звернувся граф Гiшар де Боже з досить делiкатtlим llpoxalt-
ням. Воно поJIяг:лJIо в тому, аби йому, тЙто графу де Боже,
за королiвською милiстю було дозволено вивезти з Тампля
змишкII його знатного родича, якi там зберiгалися протягом
трив:uIого часу. Адже славетний родич з:лJIишив цеiл cBiT ще в
1291 р. Дивно, але такий дозвiл було негайно отримано! Але
ще бiльшl дивноrо обставиною автор IIих рядкiв вважа€ пояс-
нення деяких iсторикiв щодо топо, що, мовляв, пiд при-
криттям перепоховання тамплiери зумiллr витяtтI{ зi cxoBaHKtr
скарби та переховати ixl

Що, природно, й спричинапо невдачу корлiвськ[Iх мисJтr{в-
чiв за скарбами орлену. А й справдi, tt1o ж виплIIвае з такого
припущенtи? Виходttть, король зробив усе, щоб привласIIит}I
золото ордену. Та ще й при цьому керував пошукамлr золота
особисто, не довiряючи TaKoi якнаriважливittlоi справи Hi влас-
HtlM вельможам, Hi iнквiзиторам! Оскiльклr BiH узагапi HiKoMy
не довiряв. А з iншою боку, нас намагаються переконатлI, що
Birt (король) HaBiTb не поцiкавtttsся, а що ж, власне, робrrть у
пiдземеллях Тампля родич Великого Магiстра?

Що BiH там рие, у то}ry самому мiсцi та в Tol't самиrt час,
коли цим заrlмаеться й король Франчii? Прlлпустимо l{a хви-
л}tну, що поглинений пошук,lми король зовсiм втратив умiltttя
мислити логiчно! Але тодi те ж саме потрiбно думати i про чис-
:,IеHHе королiвське оточення. А це вже вельми cyMHiBHo.

Отже, lti сам граф, Hi йою нечисленнi супугнишл (а хто ж у
шifr сиryачii дозволив би йому мати багато помiчникiв?) не
у;lли змоrи Hi на мить сховатися вiл якнаЙпильнitпоi уваги
королiвськlтх шryг. Тому розмови про Е, що родичi Магiстра
зумiли якимсь чином винестI{ скарби - це IIе найкраща версiя.

firtвним е й те, що в листi де Моле говориться саме про двi
порожнi колони. Але ж шукачi KopoJuI знаfпrrлr.r в церквi замка
Тампль тiльклr одку. От чому я вважаю, що нiякого скарбу
тамплiерiв цаф де Боже та його люди Ile переховували. Бiльш
тою, вони йою HaBiTb не торкалися. Ще була тонко прдумана
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операцiя прикриття. Вiдволiкаючи на себе уваry королiвських
шукачiв, граф дав моrкллlвiсть виконати основне завдання iншiй
групi, яка, що Ile вимючено, дiяла пИ вигляltом, скажiмо, полi-
цii короля. Або, швилшIе за все, якось пIe хитрlIхе.

Король Фiлiп не на багато пережIш свою невдачу з
пошуком скарбiв. Иому, щопраDд4 вдаJIося прожити трхи
довше, нiж Папi PltMcbKoMy Клименту, чи королiвському про-
курору Гiйому ле Ногаре (BiH усе ж таки встиг отримати част-
ку <<де> до прiзвища).

Король вiдправився на полюванrrя, щоб забутися вiд роз-
думiв про TлirrrticTb нашого буття. З цього полювання BiH
жIIвим не повернувся. А його спадкоемцi повимираJIи так
cTpiMKo, lцо одержали в lcTopii назву - <Промятi королi>.

<Традицiя> стверджу€, що в ocTatlнi днi свого життя, зна-
ходячись у в'язницi, Великий Магiстр ордену Тамплiерiв Жак
де Моле зумiв-такrr передати таемний наказ, який мав якнай-
безпосереднiше вiлнотпення ло справжнiх скарбiв i релiквiй
ордену. I-|,ей llаказ i е саме тим, що називають Таемницею
Тамплiерiв... Дослiдrики цього питання вважають, що вже до
кiнця XIII ст. в наl'лбiльш засекречених i недоступних схован-
ках ордену, окрlм зага.z(кових дванадцяти кам'яних скриньок,
знаходився ще один скарб - Священна Чаша з кров'ю Icyca
(так що середньовiчнi поеми i романи не даремно на:lивilли
Тамплiсрiв Хранителями Грамя).

Ну а щодо золота, то чудовi архiтектори ордену свого часу
створювали не лише собори та замки. Надзвичайноi доскона-
лостi вони досягли в питаннi спорудження надiйних схованок
i приryлкiв. Щi приryлки здатнi були функrцiонувати протяюм
багатьох сотень poKiB, у деяких випадках ефектно зникаючи
прямо на очах. Так ста.пося i з замком <3апiзних BapToBllx>,
якиi-r rrазавжди з:шурився в болото, коли непроханi гостi пЦ
час гонiнь на орден Тамплiерiв занадто безцеремокно спробу-
вми поцiкавитися пIодо його (замку) внутрiшньоi булови та
техttiчними особливостями.

<Траличiя> говорить, що знiвечений, змучений каryвання-
ми Жак де Моле вйчр величезIIе полегшенIи r невимовIrу
радiсть, коли довiдався, що скарби ордену так i не потрапили
до рук KaTiB, а услiшно переправленi в безпечне мiсце. Отодi
BiH i вимовив слова про те, що коли-небуль приIlдуть у cBiT
люди, яп прагнутимуть, полишивши убозтво житгя, дiйти до
найбiльших д/ховних багатств.., Вони будугь наполегливо
шукати i найдостойнiшi знову знайлуть ix лlи дЙра Bciei Землi,
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Роздiл 6

спАдщинА тАмплI€рIв...
ABTopoBi цих рядкiв завжди дошкуляло одне питання. А все

ж таки, як могло статися, що могрнiй орден Тамплiсрiв, який
користувався величезним авторитетом у €вропi та в Азii, вtrя-
вився захоIulеним зненацька? Хiба орден не мав, говорячи
сJдасною мовою, cBoci контррозвiдки? Хiба його чиспеннi при-
хиJIьники не попереджапи про лихо, яке наближаеться?..

Великi, дуже великi були знання тамплiсрiв. Вони були
завбачливi. Та сиryачiя скл:шася вкрай несприятлива, оскiль-
кII дати гiдний збройний опiр вони не могли. Ще означа;lо б
вIlступити проти Щеркви у масштабi Bcici €вропи. А като-
-лицька церква в цей перiод M:lJIa колосаJIьну ваry...

Хоча, якщо поворити вiдверто, протистояннlп з церквою
вr(е почалося, оскiльки щоразу, коли Iнквiзицiя гоцrвалася
схопити якого-небудь, на ii думку, надмiру допитливого вче-
ного, фiлософа або просто вiльнодумця, то йому досить було
встигнути добратися до тамплiерського гарнiзону i небезпека
бйоласi бйьше не загрожувала. Тому що на володiння орде-
ку влада Iнквiзицii не поширюваJIася.

Але, що ще важливiше, piBeHb пiзнань у та€мних Hayк:lx,
якого досягли вченi ордену, ixHe розумiння природи набагато
перевершували той piBeHb, котрий ще не викликав занепоко-
€ння слуг Iнквiзицii... Так що Вища Рада капiryлу, безумовно,
не потiшала себе iлюзiями щодо можливостi необмежено три-
млого безхмарною iснування ордену.

I, нарепrтi, найrоловнiше. Разом iз пiзнаннями в таемних
науках до Тамплiерiв прийшло розумiння того, в яку Велику
Гру виявився втягненим не тiльки Орден, ме i все людство...

3 позицiй uiei Гри i король французький, i Папа Римський
були якщо й не третьорядними фiryрами, то вже, у всякому
разi, не найголовнiшими! .Щмеко не головними, Тому дослiд-
ники ордену д:шно припускали, що в його cTpytcTypi повинна
була мiститися ще принаймнi одна струIсц/ра, яка б Marra вже
зовсiм надсекретний характер HaBiTb дн перевакноi бiльшостi
братiв-тамплiсрiв. Однiсю з основних задач TaKoi струкryри
було 6, н:шримад, рятування Релiквiй, знань i документацii
ордену. За буль-яких обставин. Пiдкреслюемо - за буаь-якихl

HaBiTb з урахуванням ускладнень у Великiй Грi...
Посцrпово з'яс5rваJlося, що така cTpylýrypa в орденi Тамплiе-

piB дiйсно була. 3араз вона вйома пiд назвою <Прiйор ае
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CioH>. Вiдомо про Hei сьогоднi дуже ммо... Вважають, що
прикладом чудово проведеноi операцii, здiйсненоi <Прiйор де
CioH>, i була евакуацiя золота, реалiзована з дивним мистец-
твом i вишуканiстю пiд самим носом королiвських шукачiв
безпосердньо зi схованок Тампля.

А також порятуIIок apxiBiB i лабораторiй ордеку. Та й багато
чого lншого.

Французький кюре Соньер, ремонтуючи якось парафiяльку
церкву в м:шенькому сiльчi Ренне-де-Шато, розташованому в
Пiвдеlrних Пiреrtеях, знайшов у 1890 р. два зашифрованих
документи. BiH повiз цi папери в Париrк, де й зустрiвся з
деякIIми колами, пов'язаними з окультними й таемними това-

риствами. Пiсля повернення BiH несподiвано для Bcix став
буквально смiтитlr значними сумами грошеI1.

Тому вважають, що йому вдалося доторкнутися до та€м-
}rиць секретних б'еднапь Сердньовiччя. Насамперед, Тамплi€-
piB i Розенкрейцерiв. А caMi документи, знайденi кюре, H;uIe-
жали... <Прiliор де CioH>. Щя органiзацiя, за твердr(енням
вiдомоi газети <.Морrriнг Стар>, активно дiе Й сьогоднi, маю-
чII зв'язклt в найвиuIих колах суспiльств Францii, Англii та
Амер1.1ки. А також Нiмеччини, Чехii i, що дуже ймовiрно,
Pocii та Украiни. У цих документах, зокрема, розгJlядzlлися
TaeMHi вчення parrHboi християIIськоi церкви.

Вlrходячи iз cyTi цих вчень, Марiя Магдалина вважа€тъся
дружиною Icyca. Вiлповiдно до однiеi з легенд, вона переiха-
ла на пiвдеrrь Францii зi свосю родI,Iною, до смаду якоi вхо-
длlллц, il дiти lcyca. Саме вони й вважаються щирими rtосiями
Священноi KpoBi. Пiзнiше Hocii Священноi KpoBi одружили-
ся з королiвськllми Меровiнгами - фрштками, якi буrпл загаф-
нrlками i створили щось подiбне до с}lльного королiвства, що
прлtйtшло tta замiну Римськоi Гаllлii. Саме вони в 496 р. i були
HaBepHeHi у християнство Папою, який урочисто дав обiтни-
цю увiковiчитlл рiд Меровiнгiв. Але рiд цей припинIIвся з
загибеллю короля .Щагобера.Щругого на полюваннi в 679 р.
Влада перйurла ло MiHicгpiB двору - Каролiнгiв. Папа порушив
свою клятву та коронував Шарлемана.

Звiдси виплива€, що мiстична Bipa в генеалогiю Меро-
вiнгiв (пов'язана з IcycoM i Магдалиною) мас мiсце. Вона
особливо проявl{лася rtiсля хрестових походiв i була пов'язана
з тими колами дворянства, що вв:}жаJIи себе нащадками
Меровiнгiв. Одна з версiй Легенди про Святий Грааль начебто
пов'язаtlа з таемним переказом, цо зберiгаеться в <Прiйор ле
CioH,>.
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Ii змiст - це вiдродження народноi MoHapxii, у якiй будугь
правити нащадки Меровiнгiв, якi вважаються тЕкож i нащадка-
ми lcyca. Але при всiй полiтичнiй валс.lrивостi поДбних погля-
лiв, навряд ч}I саме вони були головною та€мниIIею тамгиiерiв...

Тамплiерська <Традицiя> MicTLITb безлiч та€мниць. I тiлькtt
деякi з IIих ст:UIи BИoMi до цього часу. 3окрема, с пiдставлI
вважати тамплiерiв чарiвнrrками та магами, носiями Ta€MH}lx
i алхiмiчних знань. IcHye також чимало даних, якi свiлчать
про версiю iснування певноi змови iз силами Пiтьми...

Ще в 1208 р,, незабаром пiсля почап(у алЙiюйських хрес-
тових походiв, Папа Iнокентiй Третiй засудхував TaMrutiepiB за
нехристиянськi вчинки, якi проявлялися в HeKpoMaHTii та вiд-
правляннi магiчних ритуа.lliв. Останне, на дrмку римських пап,
суперечить закону Небес. Наприкiнцi ХII ст. Вольфрам фон
Ешенбах, кращий мiннезiнгер Середttьовiччя, як стверджують
дослИники ордеlry Храму, здiйснив подорж в один iз таемних
тамплiерських замкiв, щоб мати змоry спостерiгати деякi суго
HayKoBi експерименти тамплiерiв, У поемi <Парсiфаль>, напи-
caHoi в перiод tt95-1220 рр., саме лицарям цьою ордеIrу Bilt
довiрив роль, з якою майже одностайно зюднi Bci легенди Се-
рдньовiччя - роль Стражiв Святого Грааля.

Як уже говориJIося, лiквИацiя Орлеlrу не призвеJIа до зник-
нення духу тамплiерiв. Папа IОшмент П'ятий помер вй хвороби,
яка за слтмптомами нагаду€ дезинтерiю. Ну що ж, адже недарма
тамплiери вважiцися знавцями отруг... KpiM тою, цiлком вис-
тачаJrо рiшучлrх людей, якi юрiли бажанням помститися. Зви-
чайно, короля цiлком могли вбити i родичi сп;цених лицарiв.

Але деякi дослiдники дотримук)ться Bepcii, що акцiя пом-
сти була здiйснена з використанням не банальних отрут, а
зовсiм iнших можливостей.

Hi королю, Hi Папi покiнчити з орденом Тамплiсрiв так i
ке вдалося! УцИiлi тамплiсри, нащацкII замучених i спмених,
фiлософи - шlукачi iстини та, поза cyMHiBoM, емiсари <Прirlор
де CioH> незабаром створили новий орде}I - орден Тасмltих
Тамплiерiв.

Розповiдати про Таемних Тамплiерiв луже непросто, з
якого б боку не пiдходити до цього питання. По-перше, тому,
що через абсолютно зрозумiлi мотиви його 5rчасники та при-
хильники ненавидiли католицьку церкву i Римських Пап
тяжкою, нелюдською ненавистю. Оскiльки попiл спмених
.пицарiв-тамплiерiв палив iM серця.

По-друге, якщо лицаря-тамплiсра було видно за сто
KpoKiB: верхи на KoHi, у пишному бйому плащi з червонllм
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восьмIлкутним хрестом, у сяючому лицарському обладунку, то
та€мний тамплi€р мiг бути одягненилi, як йому заманеться, та
й узагмi бутr,r ким завгодно. Ним мiг виявитися i школяр у
латаних чоботях, i аrгтекар, який з ранку до ночi перетирав
якiсь трави; i бiднилi художник-пiлмайстер, i хазяiн букiнiс-
тичttоi KpaMrlrrцi. Ним мiг насправдi бути i зубохiлий солдат,
i блискучиli шляхетний лицар. Словом, хто завгодноl..

Буль-який поет-мрiйник, що вважаD тамплiерiв зразком
люлерi майбутнього, почував себе месником за lIих мученикiв
i був готовий tla все, заради майбутнього торжества Справед-
ливостi. Уже rroTiM, через coTHi poKiB, цей спочатку справед-
ливлll"t порIlв, трансfrюрмравIlIись дивовижним чином, дав Boic-
типу cTpaulHi наслiдки.

Незабаром по всiй €вропi вже дiяла колосаJIыlа, чудово
ttалагоджеtlа rraiiTacMtrima оргаlliзацiя. .Щержавнi кордони для
Hei не iснували. У Нiмеччинi, Iспанii, Францii, ЧехiТ, Iталii,
Польщi, Фландрii, Англii - всюди будувалися та ремонтува-
лIrся Ta€MHi притулки, алхiмiчнi лабораторii, бiблiотеки. !ля
ltецосвяченого дивl{ими i незрозумiлими були TaeMHi доку-
менти минулого, якi зберiгалися в цих бiблiотеках. А ще -
книжки: алхiмiя, астрологiя, Бiла, Червона i Чорна магiя...

Стародавнi рукописи було написано на мовах, що назав-
х(ди замовкJIи тисячi poKiB тому. Трактати, присвяченi мис-
теIIтву створення отрут, а також дивних пристроiв, здатних
лiтати. I зовсiм незрозумiлi фолiанти, написанi якнайскладнi-
шимлr шифрами... Користуватися цими бiблiотеками мав право
тi.llьки TaeMrtltй тамплiер. Iншi ltaBiTb не здогадувiUIися про
iснування полiбних сховиIц, справжнiх скарбниtць знань!

Та й хто, KpiM Посвячених, мiг знати про ceкpeтHi пiдва-
лltни й KiMlraTl-r в мiських будинках i замках, якi HaBiTb не
були позrlаченi на жодному архiтекцрному планi. От яку
спадlцину заJlишили тамплiерськi архiтектори !

Що ж стосу€ться долi тамплiерського золота, то одна з
верiЙ оповiдае пIю те, що з IФого золота (чи тiльки з частини
r"tого) TaeMHi тамIlлiери вiдлили статую iдола Бафомета, яка
потiм була встановлена в найзагадковiштiй частrrнi пiдземно-
го лабiринту, десь у нал"rвiддаленiltlих пiдземеллях Тампля.
Там, де проходили TaeMHi зустрiчi членiв Внутрiшнього
Кола TaMп.llicpiB - Паллiдистiв, тобто Вищих Посвячених.
<.Традиl(iя> назива€ це примiшlення 3алом Священного Три-
кутника...

Але це тiльки за однiею версiею. ЗгИно з iншою, iдол
Бафомет - це, власне, зовсiм не iдол, а щось на зра:lок тех-
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нiчного (а можливо, техногснного) прпстрою, призначсного
.атя зв'язку з Розумами Зовнiшнiми!

дослiдrимм спадщиIrи орлеlrу l1ротягом майже двохсот
pKiB не да€ спокою п}Iтання про те, члtм вiдрiзнявся Бафо-
rteT вiл iнпlих божественних IcToT? ЯкшIо tle був, скажiмо,
rrусульманськlлй Бог - Аллах, то чому тамплiерtl Ha:r1.lB:uut
l"lого iнакше?

Але якщо BiH не був Hi християнськлtм Богом, Hi мусуль-
}taHcbKIlM Аллахом, Hi сатаною, то ким чtl (може, HaBiTb) чlrм
BiH був? Або ж, примiром, така загадка. Тамплiери провад[rллI
особливi риту:ши, в яклtх центрiцьне зIIачеIIIIя маJIа певна
сборолата голова>. Iнформаl-tiя про справжнiйt змiст <.Головu>
cTaHoBIlTb олну з налiбiльш iнтриryючltх загадок в актах IHKBi-
зlrчii. Тому що зIIачеIIIIя цього символу так i з:tлl,tшIrлося l{e-

рзшифроваtrrtм. Можливо, I]oHa мала вiдttошення ло Алхiмii,
оскiльклl там також був сtлмвол <MepTBoi головIl>, якиt'т озна-
чав досягнення визначеноТ стадii алхiмiчного перетворення.
А саме <,чорнillня> (вiдоме також як <<IropoнoBe крило>) перед-
вiцуе близьке та успiшttе закirtчеlrrtя rIрцесу траttсмутацii.

Деякi дослiлники орденськоi <Традичii> думають, Iцо це
була голова самого Гуго де Паfiсна - першого Велтlкого
Йагiстра. його лицар.i*", гербом були три мертвих голови
на золотому пo.1li. € такоlrс варiапт, що це була голова Ioarrtra
Хрестителя. Iнквiзиrliя, зауважимо, стверджувала, пIо тамплi-
ери нiбито були .,зпрх2хенi> срессю мандантiв, якi вважалlt
Icyca фальшивим Пророком.

Або ще олна загадка. Iclryc такилi опис: <<... Велtrка, rтосрiб-
.]ена голова жiнки HeBltMoBHoi Kpacl-r. У серединi розрiзняють-
ся ще двi перехрещепi KicTKrt, заюрненi в IIIMaToK бiлоТ полот-
нIlни, вкритоi зверху червоною MaTepielo. Тули ж входила
BiHbcTKa з IIаписом <<голова 58 М>. Обилвi KicTKlt належали
vолодiй жiнцi...>

Дуже дивпа релiквiя мя TaKoi вiйськово-чернечоi органi-
зацii як Орлен Храму, Але вона яе мас rriчого спiльttого з
сбородатою Головою>. I хоча <голова 58 М> i сьогоднi про-
]овжуе буги нерозтаданою загадкою, варm сказати, що лiтера
rM> вiдповiдала астрологiчному символу Жiнки...

Необхiдно вiдзначltти, що серед та€мних тамплiерiв було
чи,\{:uIо людей з яскр:шо влIрZDкешIми екстрасеllсорrlими здiб-
ностями. У той час, як Iнквiзиlliя пII{роко практI.Iкувала
.зполювання на вiдьом>, факт1,1чно прирiкаючlr цIIм на жахл1I-
ву смерть десятки тисяч людей особливою псltхiчlrого cKIIaJц/,
орден ретелыtо вiдшукував i брав ix пiд свою опiку Tzt захIrст.
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Потiм вони, у свою черry, спрямовували cBoi здiбностi на слу-
жiння Тасмним Тамплiсрам. Таким чиIlом, на службi в ордену
буллt ясttовидцi й астрологи, алхiмiки й окультнi фiлосоtРи,
екстрасенси та ворожбити. Звичайно, з погляду Таемних Тамп-
лiерiв, життя людське кошцд:rло не надю дорго.

Коли ж хтось цiкавився TI{M}I iнгредiснтами, що застосову-
в,LIIIся в алхiмiчних лабораторiях, чи, бiльш того, при проведен-
Hi рlrryапiв Чорноi магii (а те fi iHure досить шIлтроко практи-
кувалося Тасмнлrми Тамгl,пiсрами), то стане цiлком зрозумiлим,
що саме ма€ться на увазi. Отже, чи потрiбно говорI{тI{ про те,
що в алхiмiчних лабораторiях ордену не було нестатку в буаь-
яких iнгредiентах? Не тiлькlt налiрИкiснiших, але йт украй
сумнlвних, якщо виходити з погляду церкви, за походженням...

Так уже сталося, rцо вiдважнi, MoryTHi, знаючi, але глибоко
ображенi та запеклi у своiй ненавистi люди заволодiли, зокре-
ма, i тими самими, знаменитими та та€мничими дванадцятьма
скриньками Соломона... Iм'я Бога вже не могло стримати ix.
Вони вважали, що, дозволивши розправитися з тамплiерами,
християнський Бог тим самим вiдвернув лик Свiй вiд Шука-
ючих i Розумних. Ось так у сво€му ослiпленнi люттю вони
насмiлилися засуджувати Бога..,

Природно, Святе мiсце порожнс не бувае. Тож мiсце Бога
для них посiв Люцифер...

Д самого Боrа стали вони йменувати Адонаi. Ушановуючи
один одного на cBoix та€мних зустрiчах, вони проклинали
Його... Усе яскравiше палzlли в €вропi багаття Iнквiзицii. Усе
яскравiше в €вропi п:шали смолоскипи в пiдземеллях i алхi-
мiчнi печi в надсекретних лабораторiях Тасмних Тамплiсрiв.
Члrм з бiльrтrою жорстокiстю i нелюдськiстю добувалися в
катiвнях Irrквiзицii (що дiяла вiд iMeHi Бога) визнання в <зно-
сиrl:rх iз Сатаною>, найчастiше, у зовсiм невиннIIх людей, тим
усе рiпlучiше й усе далi вiдходили вiд католицьких догматiв
думаючi люди тих д:lJIеких столiть.

Тим часом у пiдземеллях i унiверситетах усе наполегливiше
та ретельнiше вивчалися елементи <<чорного мистецтва>, сим-
волiка rlеремонiальноi магii. Не дуже сподiваючись на мило-
сердя католицькоi IIеркви, люди, немов божевiльнi, кIlнулися
оволодiватлt можливiстю KepyBaTI{ астральними силамлI.
У цьому напрямку був досягнутий досить значний прогрес.
Але, у переважнiй бiльшостi випадкiв, на подiбних церемонiях
рiкою лилася кров невинних людей.

3анадто моryтнiй поштовх для цього, можливо, просто не
усвiдомлюючи повною мiрою наслiдкiв, зробила католицька
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IIерква ще тодi, на самому початку далекого XIV ст.! Однак
було б помилковим i несправедlивим оryлыIо звинувачуDати
церкву, оскiльки визначну стримуючу роль у поширеннi на
Землi сил Зла вона, безумовно, вiдiгрма.

Щерква стримув:лJIа багато сотень тлrсяч зовсiм пе пiдготов-
леIIих людей вiд того, щоб вони не кttнулIlся в кромiшtrьо-
тасмrtичий вир Великоi Гри... Тому що в Hiii брали участь (i
беруть участь?) не тiльки людиl..

Але, на превелике цIастя лllя людей yciei 3емлi, у спадщи-
Hi <Прiйор де CioH> зн:lходиJчlся Чаrrа Грааля. I Ti члени Вер-
ховного млiryлу, якi коtггактуваJIи з цим найве.пr,rчнiшим
.Щивом, пiддавалися, можJIиво, caMi цйком не усвiдомлюючи
цього, впливу могугньоi Свiтлоi Сили. Саме вони переглянули
cBoi BllxiдHi доктрини в процесi власноi луховноi Трансформа-
цii... Так подекуди 3ло здатrrе породжувати flобро. Наприкiнцi
XIV ст. в моцпнюму орденi Таемних Тамплiерiв намiтилася
явна теtценцiя до ве.пикою подi;ry... Ду-i i потчrис;rи десяткiв
тисяч та€мних тамплiерiв нiби застигли в тривожному чеканнi.

Саме тодi, як говорить переказ <Традttцii>, у cBiT прийшла
велика i таемнича Особистiсть, вiдома дослiдникам окультних
наук пiл iм'ям Християна Розенкрейца.

Роздiл 7

<слАвА БрАтствА>

...Про ixHe iснування та дiяльнiсть п)ворили вже не одиIl
десяток poKiB. fuie лошепки, оглядаючись, i дмеко не з уся-
ким спiврозмовником. Хоча тодi, на початку ХVII ст. не було
теми, KplM питання порятунку душli, що так глибоко ввiйшла
6 у розум i серце кожноi мислячоi людини...

Розенкрейцери.., Хто вони? Чого домагаються? .Ще знахо-
дяться й чого вiд них очiкрати?

Американець на iм'я Меrrлi Патпяер Хол - це людина
справдi енциклопедичних знань, глибокий окультнлtй дослИ-
ник i вчений, У своiй капiтальнiй працi, що виЙrrrла у cBiT у 30-х
роках минулого сторiччя пiд назвою <(Енциклопедичний вик-
лад MacoнcbKoi, герметичноi, ка66алiстичноi та розенкрейцер-
cbкoi символiчноi фiлософii>, з rцьою приводу BiH зауважуе:
сКим були Розенкрейцери? Чи були вони органiзаltiею вIлдат-
них мислителiв, що повстали проти iнквiзиторських фйософ-
ських i релiгiйних обмежень свого часу, чи вони були iзольо-
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ванI,Iми трансIlенденталiстами, об'еднаними лиruе спiльнiстю
cBoix поглядiв i висновкiв? fle розтшловувався будинок Свяюю
.Щуха, в якому, вiдповйttо до ixнix заrlв, вони зустрiча.llися раз
на piK /tля планування маriбуп-lьоi дiяльностi орлену?

Хто була ця таемнича людина, Iцо називмася наш Про-
с.шавленltй Батько i Брат (С. R. С.)?.. Якимп були вiдносини
мiж Розенкрейцерством i середньовiчним Масонством?.. Чи
розпався первiсниtt Розенкрейцерський Орлен наприкiнtцi
XVIII ст., чи вiп продовжуе iснувати як органiзаrliя, цо збе-

рiгае ту ж сиJIу-силенIIу вражаючих та€мниць, якими BiH був
знамеlrитиl',i вiд самого початку? Яка була справжня мета
органiзаtlii Братства Рози i Хреста?>

Немае нiякого cyMHiBy, ulo список питань стосовно цього
Великого i славного ордену можна зIIачно розширити. Зовсiм
itrша справа - це одержатп на цi питання задовйьнi та повнi
вiлповiдi. Правда, за 60 poKiB, !цо миЕули пiсля видання пра-
цi М. П. Хола, спiльними зусиллями багатьох сотень дослiд-
никiв якусь частку питань з'ясувати все ж таки вдалося. I тодi
ст:Lло зрозумiлlлм, що в особi ордену Рози i Хреста ми дiйсно
зустрiлися з унiкальним i найважливirпим iсторичним яви-
пIем, значення якого переоlliнити просто немоrкrrиво!

Тому що тривалий час посилено приховуваний орден Рози
i Хреста вже зробив, робить i (не побоюся ствердх(увати) буле
завжди робити cBitl глобальний сприятливий вплив на iсторiю
людськоi цивiлiзаrtii!

Звttчайно Ti, хто згаду€ орден Рози i Хреста, починають з
епiзоду, вiдомого в icTopii як <.Паризький Манiфест
1622 року>. Чому эк автор цих рялкiв повинен був би пору-
IJIJrBaTII таку Трашrцiю? Отже... <Паризький Манiфст>.

...Зrtенацька i загадково, червневим ранком 1622 р. стiни
булинкiв у самому центрi французькоi столицi виявлIлися
BKpltTi вiдоэвами. Одна з них промовляла таке: <Ми, пред-
ставн}Iки Головноi Колегii Братiв Рози i Хреста, перебуваемо
в}Iдимими i rtевидимими в цьому MicTi млtлiстю Всевишнього,
до якого серце праведника звертаеться. Ми, без книг i маска-
радiв, пояснюемо та вчимо, як поворити мовою буль-якоi Kpai-
HI,I, де Ml-r побажаемо бути, як врятувати наших побратимiв
вiд смертrrого грiха...>>

Iнша вiдозва пропонувала членство в Братствi <<BciM. хто
хоче вступити в наше суспiльство та конгрегапiю>. .I[алi у
звертаннi говорилося: <...Ми передамо iM найсокровеннiше
знапЕя Всевишнього... i ми перетворимо ix з видимих у неви-
димi i з невидимих у видимi...>
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I хоча незабаром слуги Iнквiзицii з ненавистю та страхом
зiрвали зi cTiH цi звертання,6уло вже пiзно. Тисячi парижан
rrередавали один одному слова звернення, ix переписували й
запам'ятовували. А полiцiя, HaBiTb якби дуже хотiла, не мог-
Ja допомогги iЕквiзиторам у пошуках aBTopiB, оскiльки caMi
вiдозви не мiстили нiяких вказiвок щодо того, як чи куди пре-
тенденти могли б звернутися з проханням про вступ у Братс-
тво. Хоча в текстах i була стосовно цього дуже багатозначна
фраза: <....Ti, хто цього заслугову€, булуть впiзнанi i з ними
бчде встановлений контакт належним чином.,.)>

Ще була перша вiдкрита заява Братства, яке звичайно мов-
rпfтb. Римсько-католицька церква поставилася до цього
вtIпадку зi страхом i неприхованою ворожiстю. Оскiльклr
Ватикан достеменно знав, що Розенкрейцери вже мають без-
лiч послiдовникiв i ще бiльшу кiлькiсть симпатизуючих iM у
Нiмеччинi, Нiдерландах, Англii i HaBiTb lспанii. Це якщо не

р'rувати Чехii й Iталii,..
Почалося опублiкування значноi кiлькостi вИповiдного

шiсry церковних TpaKTaTiB. Так, один iз TpaKTaTiB французькоi
lIеркви повiдомляв: <...36 прелставникiв Рози i Хреста зiбрали-
tя в MicTi Лiонi, й там цi <учнi диявола> роздiлили земну ку-
-ш й органiзувалися в шiсть загонiв, кожний з яких ма€ по
цiсть членiв>. На думку aBTopiB церковного трактату, мiсiя
Ршенкрейцерiв полягала в тому, щоб донести ix <.жахливi

+ъ{ки i брулнi справи> в yci головнi столицi cBiTy. А далi цер-
зовники стверджув:rли таке: <<...посланець сатани дарував iM
{ Ршенкрейцерам) чудеснi здiбностi, включаючи здатнiсть
Ереноситися, як по чарiвництву, куди вони тiльки забажають,
кtвOрити з таким красномовством i очевидною мудрiстю, щоб
авжди спонукувати людей слухати, маскуватися настiлькlл
спрIпно, щоб завжди здаватися корiнними жителями того Mic-
Ея" !, якому вони знаходяться, i мати гаманцi, завжди повнi зо-
,х)та, - можливо, завдяки мхiмiчним пiзнанням>.

Як буле завгодно, читачу, але MeHi зда€ться, що HaBiTb авто-
F фiцiйних церковних TpaKTaTiB вiдчували до Розенкрейце-
Fв леку симпатiю i, можливо, HaBiTb леяку заздрiсть. Як би
та!. не було, ме Bci вiдомi на сьогоднi антирозенкреrlцерськi
тF]ктати та памфлети того часу сходилися на тому, що задача
rгiзнання кого б то не було з Братерства Рози i Хреста за яки-
шь зовнiшнiми ознаками - заняття ,DK надто безнадiйне!
Вапrкан вергав громами, обiцяючи негайно розiбратися з кож-
пцц, хто ма€ зв'язки з Розенкрейцерами. Причому покарати
TIaL хто спiлкуеться з Орденом, так c:lмo безжально, як це
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приI"Iнято ро6}rти з якIrм-небудь шанувальником диявола або
вiдьмою... IltmlrMlr словами, це озtIачало аутодафе!

Хоча жодеtt Розеllкрейцер так i rre був знайдений, афiшi
бiлыпе не з'являлItся. YTiM, це вже було не потрiбно. Вiломrrй
iсторик i дослiлнl.tк орлену Рози i Хреста Серж Ютен у пра-
цi <Iсторiя Розенкреiiчерiв> вiдзtlача€, що братлI-розенкрелiце-

ри triбltTo володiл}l такIIми та€мницями: перетворення мета-
лiв, значною проловження жllття, знання того, пIо вiдбуваеться
в наl"lвiдJtаленiпlrlх мiсrlях, застосування окультноi Hayк}r дJIя
вltяIiJlеIIllя IloT:IclIItx предметiв тощо.

Але це ще дмеко не повнилi перелiк ixHix досягнень!
Оскiльклl абсолютно все, що пов'язано з Розенкрейцерами, €
Велтrкою Таемниrlею! Дослiлжуючи ii, вченi зустрiчаються з
lrесподiваrrкамr{ на кожнiм крtlцi!

Узагмi, щодо загадки орде]{у Розеltкреiiцерiв iсltують, як
MiHiMyM, чотирLr рiзнi Teopii. Ко:кна з нIIх ма€ cBoi переваги i
недолiкrl. Ось олне з найпростiпI}Iх питань - коли саме був
створенllй орлеtr?

За однiсю з Bepcir"t, справжrIя iсторiя ордену викладеtIа в ро-
зснкреI-IIIерському мапiфстi <Слава Братства>. Ще в 1610 р, в
pyкll сзуiтського трибуналу потрап!Iв нiмсrlький HoTapiyc
ГtвельмеlYtер, якого обвuнувачуваJIIr в контакгах iз Братством
Po:ltl i Хрста. Birl i зiзllався, що мас секрепlиЙ рукопис пИ ttаз-
вою <Слава Братства>, яклlл"t мiстить Статуг Розенкрfпtерiв.
Незабарм Газельмел'tср B}lr"lIIIoB на волю, а секретна <Слава
Братства> (rre без участi розенкрейцерiв) була... надруковаrlа в
MicTi Касселi в 1614 р. й вИразу стала надбанням iнтелiгенфi.

У HiT"t ilпла мова про те, lцо, Ёrдуlи за хибнлlми прроками,
iнтелiгенrliя вiлвертаеться вiл справжнього знання. Тому неб-
хiдIrа реформацiя у фiлософii. От саме з цiею метою та€мIIII-
чилi Посвячениii - Наtlвищllй Проясltений Батько (С. R. С.),
наlIlадок знатного роду, але сам лк)лина бiдна, заснував <Сек-
ретне Товариство (Братство) Розrt i Хреста>. BiH здil'лснив
п:lломtlицтво у Свяry Землю, але довiдавшIIсь про та€мниче
арабське MicTo .Цамкар, вiдправився саме туди, а не в €руса-
лllм. Там BiH пройltlов посвячення в секрети арабських алеп-
TiB. Тодi ж BiH псревiв на латттнську мову та€мrry KHlrry <М>...

Пiсля багаторiчшrх поневiрянь С. R. С. поDернувся в
Нiмеччину, де побудував будиltок-лабораторiю. BiB caMoTHil't
спосiб життя, явно вiддавши переваry спiлкуванню з Богом
перед спiлкуванням iз людьми. Незабарм BiH примикав cбi
на допомогу трьох братiв з моlIастиря, узявши з них найсуво-
рiшу клятву зберiгати секрети. Четверо братiв-засновникiв
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Братства Рози i Хреста розробили ceKpeTHlll"l шифр i велтtчез-
ний словник, у якому Bci форми MyapocTi були кваlliфiковалi
во славу Творчя...

Незабаром кiлькiсть братiв досягла восьми. Шосте правтI-
ло ix Статуту полягмо в тому, що вiлтепер ixHiM знаком бу-
де <R. С.>, який cTalte печаткою та irriцiалами, а Братство по-
винне залишатися невiдомим cBiToBi протягом 100 poKiB!

Пiсля того, як члени Братства запрлIсяглIлся виконувати l1i

правIIла, п'ятсро з H}Ix вItрушилlt у вi.rцалснi краiни. Чсрез piK
вйправr.rллIся ще двое. У новому булинку Святого .Щуха змlл-
шtrвся тiльклt Засновник. Але щороку воrrи зустрiчалllся
разом, обмiнюючись новими знаннями.

Коли ж 3асновник пiшов у.6езконечну путь, HixTo з Бра-
TiB не знав, де BiH похованлlй. Иого тiло було випадково вияв-
лене одним iз Братiв, який пiд час перебулови будинку araii-
шов MeMopiмb}Ty дошку з iменами померлих рэенкрелiцерiв.
BiH вирilпив перенести цю дошку в каплицю, де, як BiH лумав,
-п't бiльше всього н:uIежаJIо б буи... Але при слробi BIlпaMaTlr
дошку вiдвапилися кiлька цегллtll, вiдкривши пoTar"tlri дверi.

Розенкреr"rцери розчистили прохiд i вiдчинилlr цi дверi. На
.Iверях, як виявилося, tпифром, зрозумiллtм тiльки Братам Ро-
зп i Хреста, було написано: <Через 120 poKiB я повстаIIу>.
lТрадлtцiя> стверджус, що через 120 poKiB та€мна могиJrа Ро-

-нкрейцера була розкрита Вitцим капiryлом ордену Рози i
Хрста. Там були виявленi джерела колосмьнIIх знulнь орде}rу,
цю... cari по собi поповнювалися пp<)тягом усього цього часу!

ВИповiдно до цiеi Bepcii, Братство було засноване в
1400 р., :lле на цiй пiлставi не можна стверджувати, il(о Хрис-
пlян Розенкрелiц i Батько С. R. С. - одна й та ж люлина!

ВiдповЦно до iншоi Bepcii, орден Розеlrкрейцерiв був засIlокl-
rпй у СтаролавнюIrfу епштi ще в наiцавнiшi часлl, у перiоп
Iврювання Перrrих Династiй. Так, дослiдник Г. XirTiHc пиIпе, uto
шенкрелhlери Нiмеччини не мапи поtиття пр сво€ поход-
аtшш, ыIe за <.Традицiеюr> воltи ввDкають, що походять вЦ
-пBHix €гиптян, rаrцеiв, маrЬ.... Досшь дивним е юl'r Фкг, що
фглriзаltiя, ло яко'r вхолиJrи тисячi членiв у Bcix K[яl'Hax €врпи i
lввiть в Америф, змогла збер"..и тае,пдттчiсть гц)отяюм усюю часу,

Але факт з:шиша€ться фактом: орден Рози i Хреста зумiв
le зробитиl

У своiй прачi <CeKpeTHi символи розенкрl"rцерства> Харт-
yalн опису€ орден як <та€мничу спiльнiсть людеЙ, володiкlчlrх
вадJIюдськими, якщо не надприродними силами. Говорять, що
юнlr були здатнi пророкувати MarldyTHi подii, проIIикатII D
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найглибшi таемницi природи, перетворювати залiзо, мiдь та
олово в золото, виготовляти елiксир житгя, за допомогою яко-
го моглIt зберiгати вiчну молодiсть; HaBiTb бiльше того: дума-
ли, ццо вони могли повелiвати стихiйними духами прироли i
знzlли секрети Фiлософькою Каменю, субстанцii, яка робила
його власника всемогутнiм, беэсмертним та наймудрiшим>,

IcHye також версiя, за якою розенкрелiцери дiйсно мали
надприроднi здiбностi, оскiльки... вони були громадянами
одночасно двох cBiTiB. Хоча ixHi фiзичнi тiла були матерiаль-
ними, rulе, завдякIл вченню Братства, вони були здатнi одно-
часно функцiонувати i в загадковому ефiрно-астральному тйi,
lцо не пiдlавалося тимчасовому та просторовому обмежен-
ням. IHaKrue каж)ли, постiйним мiсцем ix перебування були
iншi Плани природи, iншi Вимiри...

Ось чому дослйники, якi намагалися якось бiйти пов'язанi
3 lснуванням ордену протирlччя, не змогли досягти успlху тому,
що пiдходили до цiеi прблеми з чисто фiзичноi точки зору.

IcHye ще одна версiя, згИно з якою ордену РозенкреЙцерiв
не менше 12 000 poкiв, тому що BiH був эаснований ще жер-
цями Свiтлою лику Атлантlлди. Знання i таемницi }rакопиllра-
лися i зберiгмися жерцями прашулrерiв, пра€гиrпян i праiндi-
анцiз. Iм'я Християна Розенкрейча фiгуруе й у чьому випадку.

IcHye ще й така версiя, яка пов'язу€ появу перших розен-
крейцерiв з датою падiння альбiгойського замку Монсегюра в
березнi 1244 року. ВiдповИно до Hei... четверо вцiлiлих ката-
piB (альбiгойцiв), хранителiв та€мничого згортка, ставши
IIевидимими i практично безсмертними, заснув:uIи орден у
€вропi. Але cBoi KaTapcbKi iMeHa вони перемiнили на:}авжди,
Олин iз них i прийняв iм'я Християна Розенкрейча!..

€ й оригiна.пьне трактування змiсту символу Рози i Хрес-
та. Воно говорить про те, що Адепти ордену здатнi навчити
людину по власнiй волi здiйснювати контрольоване вивiль-
нення свою астрмьного тiла з фiзичного. Що символiзуеться
поняттям <пiдняти Розу з Хреста,>,

ОскЬки духовна природа лк)дини нiби <прив'язана> до fr

фiзичноi природи у визначених точках, це й символiзовано <rшя-
хами> на розп'яттi. Отже, rцирою Братства мФкугь досягги тiль-
ки Ti, хто здатrrий перебороти обмеження матерiмьною cBiry.

Але як би там не було, а Bci варiанти версiй сходяться на
тому, що дев'ять розенкрейцерiв-паллiдистiв з моменту
виникнення ордеtry поповнюють дев'ять Таемних Книг, у
яких зберiга€ться вся iнформацiя, накопичена людством з
дев'яти основних галузей знань. А напрями TaKi:
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1. TexHiKa пропаrанди i психологiчноi брбки мас. Та.пбот
}lендi, що слухив свою часу в сrсllадi англiйськоi полiцii в [lцii,
з IIн)го приво.\у ще в 1927 р. писав: <З ycix вiдомих наук най-
(,шьш небезпечна наука, яка займаеться контролем думок юрби.
Тоvу rцо вона дозволяс заволодiти цiлим cBiToM>,

2. flруга кIIига - найдеталыriша фiзiологiя. Саме вона
JрIrсвячена вивченню тою, що ми }lазива€мо ефiрнr.rм i
ттр:|.льним тiлами. Мiстить вона i питанIl]я, пов'язанi з та€м-
;ппtею довголiття i збереження молодостi.

3. Третя книга - усе, що стосу€ться мiкробiологti.
4. Четверта - присвячена та€мницям TpatcMyTaцii мета-

-TiB. Саме в нiй, вiдповiдно до переказу <.Традицii>, подано
:правжнiй рецепт <,Великого Створення>.

5. П'ла книга переlriчус Bci вЦомi розенкрйчерам вченIuI,

ryltсвяченi нйрiэноманiтrriшим спосЙам зв'язку, як земним,
:аr i позаземним; як iз людьми, так i з нелюдськими iстотами...

6, У шостiлi розкрива€ться таемниця гравiтацii. Саме в цiй
srнзi, ще з часiв Атлантиди, зосередженi Bci данi щодо конс-
тр]rкцii, а також рушiЙноi сI{ли таких легендарних лiтальних
апаратiв стародавностi, як <вiмани>.

7. Сьома - присвяrrена Космогонii, опису булови BcecBiry.
8. Восьма книга - це наука, присвячена свiтлу. В нiй опи-

салй, зокрема, секрет <Вiчrrих ламп>. А також ще значно
бLтьш цiкавi речi. Скажiмо, в окультrriй лiтераryрi згаду€тъся
певrмri <лiхтар>, за допомогою якого можна зробити видими-
хн для людського ока cyTнocTi Тонкого cBiTy.

9. .I[ев'ята книга - це сочiологiя. Саме в нiй i данi дiйснi
эхонLI та правила еволюцii цивiлiзацiй. У нiй також мiстять-
cl знанпя про те, як передбачати i затримати (або пр}rскори-
rп) розвал великих дер)rсав.

...Кожен член КалiryJry ордену Рози i Хреста волоДв тiльки
ашiею з цIlх книг. BiH ii поповнював i влосконмював усе
Iпття.

Роздiл 8

кIJIькл рядкIв Iз книtи чЕIвЕртоi...

Tol"T дослiдник чи iсторик, який ризикнув би змвити, шtо
liн може досить дет:uIьно розповiсти хоча б про одну зi
rаданлlх [ев'яти Книг, викликав би, у кращому випадку, тiль-
п поблажливу посмiшку в IIIанувrшьникiв герметичних наук-.
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Бо хiба можливо досить ломално знати про Bci дослiдження,
якl tIроводIллися у визIIачених filпузях герметичного знання
Irротягом тлrсяч poKiB багатьма тлIсячами найталановитiших
лкlлей рiзних епох?!.

Прtrролно, кожна з rtих Книг - це не якрtйtсь товстлtй та
B:rжKrllli фолiант, tle пергамеrtтtплi.t сувiй, IIе покрита загадко-
вимr1 IIисьмеIIами MeTaJIeIJa пластлIнка...

Ще цiла бiблiотека, де с Micl(e й iнкунабулам, i важким
фолiантам, i пергаментним сувоям, i металевлтм пласт}lнам.
А також вrIдрукуванltм на креI'tдоваlIому паперi унiкальнtлм i
рiдкiсttим видаllltям. Як е там мiсце i тому, що uе вiдповiдас
взагалi нiякому зв}lчному вигляду носiя iнформатlii. Принай-
MHl з погляду непосвячених...

<.Традицiя> (кули Bia Hei подiтися?) велить почати }Iаше
оtIовiлаtпш з розповiдi rrpo Четверry Книry. Але спершу ttага-

да€мо, пIо здавна девiзом ордеrry Рози i Хреста було <Самовдос-
конiuтення та невтру{анняr>. Ще тодi, у ХV ст., вони чудово
розумi.ltи, що перш rtiж заtliматися якими б там tte було перебу-
ловам1.I сусlriльства, ltеобхйно, насамперед, удосконzuIлIти саму
Лкlдлlну. Але що це значить - улоскон;lлити лкlлину?

Людина - виIIIа сryпiнь х(ивих органiзмiв, вiнець еволюцii.
Так пplrttarYtMlli втовкмачувЕLrlI{ нам протягом багатьох десят-
KiB poKiB. I тiльltи фаtrтастrt та футурологлr насмiлювалися (та
ii то вряди-годи) ставити пIlтання про те, що кроманьйонська
люлIIна (Люлина Розумна) можливо, € лIIIпе перехiлним
cTyпelleм до бiльш досконалих icToT.

Щi гittотетичнi iстоти (можltа HaBiTb ска:lати - Надлюди)
iшtенl,тоться рiзними aBTopaMIt по-рiзному. Наприrстrад, Хомо
Фуryрiс (Лкlлина Майбутнього) чи Хомо Стелларiс (Зоряна
Лrодина). Але автори статей на цю тему нiколи не торк:uIися
iсторltчних KopeHiB, що лежtLrIи у фуrцаментi таких <.надсriас-
Hltx> iдеii... У всякому разi, уже в першому наближеннi ми зна€-
I\{o, кого леколII являе собою <.Люллtна Розумна>...

А якою ж фаrtтасти й футурологи уявляли собi людtlrу
майбутrrього? .Щекiлька poKiB тому, а саме в серединi 80-х poKiB
ХХ ст., серел ралянських читачiв найпопулярнiшим був фан-
тастичний роман С. Павлова <,Мiсячна Райдуга>, про якит1
Mlr бже згадували раrriше. Героями цього твору були декiль-
ка космодесаrtтникiв, якi вtrаслiдок катастрофи (причому дуже
дивноi) на Оберонi - супутнику планети Нептуп - перетво-
рилися на MyTaHTiB. У них (непомiтно для решти люлей)
поступово змiнилися функчii органiзму. Зовнi цiлком тотожнi
звичал"tним людям, вони можуть, наприкдад, не дихати протя-
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гом багатьох голин! Або ж, скажiмо, перетворювати абсолют-
но звичаl"tнi предмети, от хоча б гiлку дерева, у деяку подобу
телевiаора... На вЦстанi без буль-якого дотику вIIливалrt lla
функчiонування електгюнноi апаратури, передбачали маltбут-
п€ тощо.

KpiM того, д.пя бесiд iз подiбrrими собi воlrи здатrri були
посилати на значну вiдстань свое о6'смне зображенttя, яке до
того ж звичаl'rнlтми людьми не спрttймалося. Прllчому все
перераховане в}IuIе досягzlлося... без влIкорIIстання якllх-
небуль допомiжltих Texltiчllltx ltристроiв. Прекрасrtо i цiкаво
написаltил'I, роман мав колос:шьшу поrlулярtliсть. Прсlте кож-
шlЁt (HaBiTb початкiвець) дослiдник езотерrtчноi <Традиltii>
ч_члово розумiв, що [и <ультрасгrасна> рiч була всього лrlulе
frriдим переказом деяких багатосотлiтrlьоi дaBHlIrrlt розеtlкреfi-
церськltх Ией, пiдlесених читачам 80-х poKiB ХХ ст. в ракет-
но-космiчному BapiaHTi!

Людltна-монстр (<екзот>) iз <Мiсячноi Райдуги> .Щевiл
Нортон та подiбнi йому володiли частиною саме Tl|x якостеtl,
шо ix розенкрейцерька <Традtлцiя> з дуже давнiх часiв прlrплt-
cvBaJIa Людинi П'ятого Рiвня....

Брапr Рози i Хреста нiколlл не вваж:шIl Лкlдrlну Розумну
_чежею доскоtIалосii. Тхньою octloBlloю турботою було кардлг
H:uIbHe вдоско!l:цення людини, надi;tенrrя Ti rlpltHцltrtoBo llo-
вltми, воiстину колосальнIlми можливостями.

Це олна з причин неiдилiчних вiдносин розенкрейrцерiв iз
церквою. Вiдповiдно до церковrlоi точки зору, Бог створив
.rюдину за cBoiM образом i подобою. Отже, зазiхати tta BllTBip
Божllй доброму християниновi не ллтчить!

Однак пр1,IхIIльники Братства, булучи, насаNlпсрел, самс
Iрllстиянськими гностиками, категорично не погоджувалися 3
.rltM. Зокрема, виходячи саме з того, що для вiдповiдltостi
.полобi Божifi> природа людинII мусить бути значно влоско-
наlена!

ПiзнавшlI мудрiсть i TaeMHi знанItя .Щревlriх, розенкреliцери
:обре зна.ltи, що справжнi розмiрII BcecBiTy, так само як i час
iiою iснування, разюче вiдрiзняються вiд бiблil'lного BapiaHTa,
яьтtо спрrtймати його буквально, як того i влIмагае lIepKBa. а
ie :uегорично. Але в цьому разi iспити, уготоваtli людству в
хаtiбутньому на Зоряlrому Шляху - дуже зltачtli!..

От чому брати Рози i Хреста займаллr в цьому питаннi ак-
T,IlBHy позиIliю - люлина повинна бути гiлнllм помiчнлrком
ГоспЬду Боговi в Його боротьбi iз jилами космiчного Зла.
I o.Iltltx молитов i постiв для цього зовсiм недостатньо!
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Тому постiйно й наполегливо вивчати CBiT Боlкий з його
можJILlв(rcтями, так само як лрироду людини та ii моrrgrивостi -
ось найвеличнiше завдашrя людей у чьому cBiTil

Розенкрйцери д(rcить чiтко уявляли собi, наскiльки гран-
дiознi просторII BcecBiry. 3нали вони i про те, lцо незлiченнi
зiрки, якi сяють на нiчному небi, - це далекi сонця, подiбнi до
Itашого Сонця. Вiдстань до яких за земними мiрками - Boic-
TIlHy дивов}rжнаl Цiкаво, що вiдстанi до деяких близьких зiрок
BoH}I зHiul}t досить точно! Але й це шlе не найдивнiше. Вэке що-
що, а твори стародавны)го грецького мислителя та iнженера
Архiмеда вони читzLди. А там щодо цьою € дуже цiкавi числа!

Так, до наIпих часiв дiliшов ливн}II"l доробок цього знаме-
нитого фiлософа, вченого й iнженера III ст. до н. е. - <.Псам-
MiT>. У перемадi це означа€ <ОбчислеrIня пiщиltок,>. Уявiмо
собi, слйом за Архiмедом, що cBiToBa Сфера цiлком заповне-
на звлrчайнлrми пiщинами. оскiльки о6'ем однiеi пirцини, за-
г:uIом, вiдомий (он Тх скiльки на морському берзi, а ще бiлъ-
ше на просторах великI{х пустель!), то, знаючи вiдстань вiд
центра Землi до сфери нерухомих зiрок, можна пiдрахувати
обсяг цiеi Сфери.

А потiм, розлiливtши цей обсяг на величину, piBHy о6'ему
однiеi rriщишл, виз}Iачити кiлькiсть пiщин, необхiдних дIя то-
го, щоб заповнити вищезлrначену сферу. То скiльки ж, за пiд-
рахунками Архiмела, бупе потрiбно пiщин? Виявляеться,
дуже й дуже солiдна кiлькiсть! Ьк десль у шiстдесят третьому
ступенi шryк!., Мiж iншим, маса Bcici видимоi частини
BcecBiTy (Метагалактики) за найсучаснiшими оцiнками
cTaHoBI{Tb приблизно тiльки десять у п'ятдесят шостому сту-
пенi грамiв!..

Щоправда, пiщини в Архiмеда безпосередньо стик:лJIися
одна з одною, а, згiдно з нашими сьогоднiшнiми уявленнями,
матерiя у BcecBiTi вкрай розрiджена. Але все piBHo, якесь
занадто велике число пiщин вiлнайпlов Архiмел! Так, а яким
же радiусом Сферлr BiH задавався?!.

У часи, коли жив Архiмед, розмiри Ойкумени були, в
основному, уже зрозумiлi. ЩонаймеЕше, порядок цих розмi-
piB, який на той час обчислювався в сталiях (лля зручностi
переведемо ix у кiлометри). Як вiдомо, iснували, щонайменше,
Tpll рiзlri стадii... Середня, усереднена iхня величина дорiвнюе
приблизно 200 м. Оскiльки ралiус Ойкумени становив кiлька
тисяч кiлометрiв, то цiлком зрозумiло, що вiдстань до сфери
<<I{ерухомих зiрок> аж нiяк не могла бути меншою за цю
Dеличину.
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олнак сюди потрiбно було додати ще ширину зовнiцrньоI
<Великоi Рiки>, iMeHoBaHoi вченими античностi - Океан.
I додати цю величину ло радiуса Ойкумени. Тодi, HaBiTb якщо
прийняти ii (Великоi Зовнiшньоi рiки) ширину, рiвною
20 000 км, то мiнiмальна вiдстань до сфери нерухомих зiрок
дорiвнюватиме десь приблизно 30 000 км!

А що ж Архiмед? Саме тут-таки i починаеться незрозумi-
леl.. Оскiльки BiH узяв за основу абсолютно iнше значення
радiуса, яке дорiвнюе 15 000 000 000 000 кiлометрiв! Тобто
п'ятнадцять трильйонiв кiлометрiв, величи}Iу явно астроно-
мiчну! Iншими словами, радiус Сфери, на думку Архiмеда,
.]орiвнюе маfiже двом свiтловим рокам!

Подумки зменшимо розмiр Ойкумени до 2-х мiлiметрiв.
Толi ралiус Сфери за Архiмедом буле дорiвнювати 1500 кiло-
метрам! Зiставимо одну величину з iншою. Щоб вiдновити
гармонiю та втрачену вiдповiднiсть розмiрiв, €дине, Iцо мож-
на зробити, це припустити, що Сфера нерухомих зiрок HaKplr-
вае собою безлiч нез:uIежних одна вiд одноi Ойкумен!

Але розенкрейцери про справжнi масштаби Космосу зн:ши
i бiльш цiкавi речi, якi стосуються як cBiTy зiрок, так й iнulо-
ю cBiry, потойбiчного!.. Вони вивч:ши особливостi й експери-
}lентув:UIи з моryтньою та€мничою та унiверсальною силою,
чiltваtlою Братством - <астраJIьне свiтло>. Або, як ii ще
IIазIлвали - Зоряним Свiтлом розенкрейrlерiв.

Брати орлеrry значно переверlIIув:uIи за своIми можIIивостя-
чtt i здiбностями звичайних людей. Але вони rle вихвмялuся
rrгM. Скорiше, зi смутком думitJIи пр те, як нелегко буле бiль-
зостi людел'r досягти рзенкрейцерською рiвня та стати пору{,
нiч-о-плiч, тому що знми, )ласниками якоi Гри вони с. Саме
:Tci. пр iсtryвання якоi людство HaBiTb не пiдозрювало.

Але вiдкiля про цю <Космiчну Гру> ловiлалися caMi розен-
rсеilшери? Сьогоднi рiзнi лослiдники дотримуються стосовно
ъого рiзних версiй.

Свого часу в полум'i Олександрiйськоi бiблiотеки згорiли
;i]0 000 манускриптiв? Ранiше згорiли пергаменти та€много
:рlrryлку Храму Пта в Мемфiсi... Безповоротно загинула зна-
r.eшrTa в стародавностi Пергамська бiблiотека. А це ж бiльше
-ý0 000 унiка.ltьних ToMiB! Не минула ця страшlп участь i бi6-
готеку €рус:lлимського Храму... А 500 000 документiв та
:аэltтетiв Карфагенськоi бiблiотекII, знищених у пожежi пiд
вс TpTboi Пунiчноi вiйни?

-{ скарбничя знань стародавнього Китаю, сп:шена задля
Gпрlrзу iмператора Ши-Хуандi? Ну, а книги KaTapiB, тамплi-
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€piB, а також iнкунабулrr чорнокниж}Iикiв - пlо в них було?
Сrtогалlt стародавrriх свiдкiв llpo прогуJIянки по Атлаttтидi?
А може, влlробнrtчi кресленtIя BiMaH чlt секрети уltiверсальних
лiкiв? Чrt, шlо теж не виключеIlо, xpoHiKlt зустрiчет"т iз пред-
cTaBHr.IKaMII iнпплх планетних clrcTeM? А чому б Hi?..

Найдrtвltiшt{м € те, що в багатьох середньовiчних рукопLI-
сах, особл1,Iво в T}lx, якi, можливо, мають вiдношення до
ОрленськоТ спадIцинIl, трапляються цитати з доробкiв, офi-
цirlно влtзнанлlх безповоротно зниlценими tlle тисячi poKiB
тому. Ще наводить дослiдцlлкiв на думку про те, що ще з гли-
бокоi давttl,tни кIIмось систематичIIо lIроводилася граrtдiозна
робота з копiювання i збереження древнiх знань.

Якrцо tle дiйстrо так, то не в}Iключено, lцо в деякIIх схован-
ках i доtttrrli зберiгаlоться документи, якI{х [редстаI]никrr офi-
цitiноТ HayKlI tre сподiваються вiдшукАти вже lriколи!

Щс стосуеться, напрlIмад, сорока двох та€мних KHLтг Гермеса
Трltсмегiста. ffaBHi ег}Iптяни вIIIановукIллт його як бога Тота. За
перекавом рtrзеrtкреlYrцерiв, ще у стародавнi часи, коли Гермес
перебував rra Землi i спiлкувався з людьми, BiH довiрив cBoiM
послiдовнtткам свяltlенну <.Кнlлry Тота>. Щя кнлlга MicTllTb секре-
ти пporlecy, за допомоюю якого може бупл здiлiснене вiдроджен-
lrя людства. Щоао змiсry цiсi кнлtги, то нiчого биьш конкрgгноl0
зараз lte rrloжIla ска:ит1.1. KpiM того, що П сторiнки буллI покритi
iсроглiфамrl i сttмволами, якi зачиryвалltся пiл час tlepeMoHii по-
свячення в TaeMHi MicTepiT, колIл, як вв:uкають, вltзначенi дiлян-
Klt мозку стl,tмулlоlоться осЙллtвt{м чиt{ом| даrочI{ можлrrвiсть
розшIIрI.Iти свИомiсть Irriцiiiовшlлtх ttастiльки, що BoHl{ cTaIoTb
златнIrмlI бсзпосерлньо спрrtйматrr i спостсрiгатrт Безсмертнт,tх.

Так шIо ж вiдомо зараз про уявлення Братства Рози i
Хреста щодо ]lерспектив еволюцii людства?

Суть вчеlrtrя tlоляга€ в тому, що навколишttiй cBiT е бага-
тограннIlм i MicTllTb у сЙi декiлька планiв. Зокрема, фiзичний,
e(lipHlTl"T, астрмьниI'l i ментальний. Матерiалiстичнi науки, у
всякому разi, до IlедавItього часу, вtrзllавалtt тiльки першltлi iз
цrtх планiв - фiзr.rчний (матерittлыtlrй). Iсrrуваttня ittших пла-
HiB вважалося мiстикою найчtтстiltlоi водлт!

У тойr же час вlтдимиI"t, вiдчутнтrй фiзичниrt план склада-
сться iз cBiTy мirrералiв, рослиtt, TBapIIIl i, нарештi, лIодей.
CBiT плilrераrлiв - це царство металiв i KaMeHiB, рослиlrний cBiT
склала€ться з фiзичного й ефiрного плану.

CBiT тварин склала€ться вже з трьох планiв: фiзлtчного,
ефiрrrого та астралыrого; cBiT люлей, KpiM цього, мiстить ще t'r

меtlта-дыtttлi (розумовиtYt ) плаt t.
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РозенкреЁtцери стверджуваJIII, шlо кожний зi cBiTiB MicTltTb

у собi ще i зачатки наступlIого пла}lу. Так, у cBiTi мiнералiв,
KpiM власного, (riзичного пла}Iу, с ще }"I зачаткI{ ефiрrrого. II,е

означа€, шlо будь-яклtй KaMiHb, буль-якlrлi мет:Lп мають певну
подобу душi i, зокрема, пам'ять!

Ну що ж, розенкрейцерIл в цьому питаltнi вtrявилися абсо-
лютtlо правi, оскiльки <<Ilам'ять металiв> - це вже офiцirYrrrо
заре€строване вiлкриття! Так, у KoHcTpyKItii бойового лiтака
ВПС США <Томкет> € понад 20 тlrсяч заклспок, виготовле-
них на ocrroBi сплаву, I] якому влtкористовусться саме ефект
пам'ятi металiв!

Тож не дивно, ulo дорогоIIiнне камiння ма€ казкову влас-
TlrBicTb вiдчуватrr свого власника?

А cBiT росллrн? У ньому присрнi як фiзlrчшrl"r, так i ефiрttlлi,I
IIлани. Це дивttе вiдкриття також уже вiдбулося! Я маю tta увzвi
вИомиlil <.Кiрлiан-ефетст,>. Але ж cBiT росллrн MicTllTb i зачаткll
астzLпьного плану. Крашtий доказ цьому - IIе як рiзнi рослlrнlт
реаryють на лрисрнiсть у KiMltaTi T}Ix чI{ iншлtх людей з:uIеж-
но вИ того, с}Iмпатизують цitYt рослtrнi прlrсугнi чи lri.

Основним п}Iтанням розенкрейтlерськоi HayKlI антропосо-
фii завжди був cBiT люлI,rни. Згiлно з IIIIMTI поняттями, мII,
шановниtl члlтачу, € людьми Четвертого Рiвlrя! I свiдомiсть
наша характерrtзу€ться як Пилыtуюча! Mlt спостерiгаемо
BltдllMllflr cBiT TaKltM, яким BiH с, але t(iлком <<спIIмо> uIоло cBi-

ry невидIIмого. Хоча iнколи можемо бачtлтl,r l'lого у cBoix снах!
Mlt ще tte усвiдомлIосмо себе достатlIьою мiрою! Не завждлt
здатlti зв'язати прлIчинлr з rlаслiдкамлr...

Iнпtа справа - TIe Людltна П'ятого Рiвня, яка володiе образ-
ною Самоусвiломлюючою свiломiстю. Що ж це означас? Тiлькrt
те, що rц icToTa здат}Iа бачитtл lle лише BlцltMrtt:i, матерiапыtuй
cBiT, але lyt адекватtlо вiдбtлватrr у своiй свiдомостi сtзiт llевtлди-
Mltl"l, ефiрнttй, який вважа€тъся }IIIжчIIм духовIIIIм.

Саме Люлинi П'ятого Рiвня, згiдно з поглядамlr Братiв
РозtI i Хреста, пptrTaMatrrti TaKi властrtвостi: зусиллям волi вiд-
правляти на великi вiдстанi свое зображеIIня, тривалий час не
.iIиxaT}I, робитl.rся невIlлимою лля звrrчаЙних людеЙ, перелба-
чати малiбутнс i жити coTHi poKiB!

Баг:rто сотень poKiB! Подiбttа людина може свiдомо втруча-
т}lся в хiд сну, як itlml,tx лlодеЙ, так i власrlого; штучIIо входи-
пI в стан клiнiчноi cMepTi та виходипI з ньок) iз власноi волi...
д також багато чого iншого! от Вам i <<екзоти> з <,лlоденами>!

Але, Ita вiдмillу вiд лtодиtп-t звичаt"lttоi (Четвертого рiвня),
.i-IюдrtlIа П'ятого Рiвrrя володiс uже I{e чотllрма, а п'ятьма ocltoв-
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ними планами. Далi йде Людина Шостого Рiвня, що володiе
ПредметrIою Самосвiдомiстю. ВИповИно до <.Традицii>, такий
itцltBИ настiльки перевершу€ своiми можливостями Людину
П'ятого Рiвня, наскiльки остання перевершуе нас.

Людина Шостого Рiвня - це напiвлюдина-напiвбог. Вольо-
вим зусиллям така icToTa може створювати i перетворювати
матерiальнi предмети. Артур Кпарк у сво€му фантастичному
poMaHi <.Фонтани Раю> зробив лiтераryрну спробу хоча б якось
уявити собi полiбну icTory. Яка, у принципi, може HaBiTb не
мати постiйного фiзичного вигляду. Дуже лаконiчна сцена зус-
трiчi земttого астроl{авта з подiбною iстотою опису€ться в рома-
нi-феерii украiнською фантаста Олеся Бердника <Шляхи Тита-
HiB>. Натрапля€мо ми на подiбний епiзол i у вiдомiй повiстi
Стругачьклtх <.Повернення. Полудеrrь, двадцять друге столiття,>.

Людина Шостого Рiвня здатна пересуватися у вiдкритому
космiчному просторi без застосування технiчних пристроiв на
величезнi вiдстанi; проходипr крiзь стiни, створювати та руйну-
вати матерiальнi предмети вольовим зусиллям. У талановитому
фантастичному оповiданнi американського письменника
А. Е. Ван-Воггта <.Чуловисько> подано фlекгtту i.rпострацiю однiеi
з можпивостей Людини Шостого Рiвня, здатноi проходити крiзь
еlrергетlrчнi бар'ери, на вiдстанi запобiгати вибуховi водневоi
бомбtr, миттсво осягати принцип дii i конструкцiю незнайомих
предметiв i спорул колосальноi технiчноi складностi тощо...

А також вона може вольовим зусиллям злiйснювати алхiмiч-
}Iy трансмутацiю хiмiчних елементiв та багато чого iншого.
I при всьому тому володiти особистим безсмертям! Така IcToTa
характершу€ться вже не п'ятьма, а шiстьма планами.

I далi... Переказ (саме розенкрейuерськоi <.Традицii,r) пос-
тулю€ iснування iстоти ще одного, Сьомого Рiвня. Подiбна
IcToTa (чи е вона ще люд}Iною?) при цьому володiе Творчою
Самосвiдомiстю. Що означа€ - Творча? Ще важко уявлювана
icToTa, яка, вiдповiдно до тверджень розенкреЙцерiв, вольовим
зусиJIлям здатна створювати Свiти! Увесь BcecBiT - то були-
I{oK для TaKoi Iстоти! Вона не прив'язана до жодIIоi визна-
ченот планетноi системи.

Подiбна <(людина>> Сьомого Рiвня златна з'являтися чи
матерiалiзовуватIiся в будь-який момент у першiЙ-лiпшiй точ-
цi... BcecBiTy! Ми просто не можемо уявити собi ii можливос-
Ti! HaBiTb на cTopiHKax фантастичних poMaHiB MeHi ще не
доводилося натрапляти на приклади cyTHocTi, яку можна
було б вважати хоч якимсь аналогом езотеричrtоi Людини
Сьомого Рiвня. Однак у древнiх окультних джерелах, у розен-
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креIlцерськiй <Трмичii> така CyTHicTb одержма назву -з.i[осконалий Ма>!
Звичайно, мiркувати про внутрiшнiй cBiT, симпатii, пори-

ваIIня та цiлi людини не тiльки Сюмою, а.пе й Шостою Рiвrrя -
це чистiсiнька схоластика, оскiльклI все це для нас незбагнен-
на та€мницяl Та й про людину П'ятого Рiвня мiркувати та-
кож досить складно, ме вiд цього питання в Hamil"r оповiдi tle
вйiйти...

Дле як, за яких зill?дкових обставин могла звичайна лк)лина
перетвор}Iтися на суперлюдину П'ятого Рiвня? Що ж говори-
-1ося про це в <ТрадицiI> Роэи i Хреста?

ми не даремно згадали про Четверту Книry розенкрейце-
piB, присвячену проблемi трансмутацii металiв... Саме в нiй
уiститься та€мниця синтезу <Червоного Лева>, }Iазваного
також <Порошком Преднакреслення>, <Червоною TiHKry-
рою> чи, що бiльш зв}Iчно - <,ФiлосоФьким Каменсм>!

Саме олержанням Фiлософського Каменю i визначався
юловний змiст Алхiмii. У моiй книзi <.На перехрестях Все-
cBiTy> (1997) досить дет:uIь}Iо (на ocHoBi aHa.lliзy декiлькох
середньовiчних а_тtхiмiчних TpaKTaTiB) висвiтлено це дивне i
захотrлююче <Велике Творiння> - тобто синтез <Червоного
JeBa>. Тому вiдмiтимо тiльки, що в результатi успiшного (а
це бувас луже рiдко) завершення <великого Творiння>, серед
отриманих речовин, як стверджуе <.Традиlliя>, знаходлlлася
одна, яка була здатна розчинятися в склi при низькiй темпе-
paтypi, при чому ранiше MoMe}ITy плавлення скла! Щя речови-
на, розчинившись у склi, надае Йому rri з чим не зрiвняний
рубiново-червоний колiр!

Саме цей витвiр, сяючий у темрявi свiтло-мминовим cBiT-
.loм, - це, TrlK би мовити, <clglo> i називаеться алхiмiками
сЧервоним Левом>!

flеякi легендарнi властивостi <,Червоного Лева> вiдомi.
Так, BirT златний перетворювати свинець, ртуть та iншi небла-
юроднi метали на золото! Але не у звичайне, а в <алхiмiчне>.
У свою черц, це <алхiмiчне>, або <первинне>, золото (тобто
отримане в результатi впливу на свинець чIr рцдь безпосе-
редньо <Фiлософським Каменем>) також ма€ властивiсть
перетворювати той же свиr{ець у золото. Яке, у свою черry, е
вх(е <<вторинним> i також мае здатнiсть здiЙснювати аналогiч-
Ее перетворенняt :лле вже в значно меншому спiввiдношеннi i
на цей раз востанне!

Таким чином, вЦповiдrо до <Традичii>, одною граму <Чер-
воного Лева> Цлком достатньо дlя одерхсання декйькох Toltн
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чIlстого золотаl Але розенкрейпери стверлжувiurи, що щира
мета <Ве;tlлкого Творillня> була геть iншоюl Оскiльки саме в
момент синтезу <Червоноi Тiнктури> з алхiмiками, якi бра.пlt
безпоссредню участь у реалiзаlliТ процесу, вiдбувалася дивна
метаморфоза. Чlt посryпово, чII вiдразу (бо рiзнi джерела гок)-

рять по-рiзному), але алхiмiк переходив в iHmlli,i стан. З люд}l-
Hlr Четвертого Рiвня Birt ставав людиною П'ятою Рiвня!..

У ltей момент йому вiдкривмося багато та€мниць MaTepii
li енергii. З цього часу в liого органiэмi рiзко сповiльнюються
п[юцеси старiнllя. А frого вiдчуггя н:шкtl.llишны)по cBiry не
мають аtlалогiв порiвняно з вiдчуттями звичайних людеril
.I[ля нього наста€ принlп{пово iнпllrй piBeHb iснування.

Ось це одlrн цiкавий нюанс. BiH може, припустимо, пода-
pyBaт}r кому-небуль маленьку часточку <Червоного Леваr
(TaKltx вI.rпадкiв за/(окументовано чимчlло!), i людина, яка
олержма Taktll't подарунок, здатна сама досшть легко та прос-
то перетворюватII свинець у золотоl

Одtlак нiякоi Трансформацii з такою пересiчною людиною
не вiдбудеться, оскiльки, не беручи участi безпосердньо в

процесi сrIнтезу <червоного Лева>, вона так i залишиться лю-
лI{ною Четвертого Рiвня!..

Ро;зенкрейцери-Пм.пiдиспл - це саме Ti люди, якi пiс.пя
здiл"rсltеtrlrя сIltrтезу <Червоltою Лева> стали лк)дьми П'ятоm
Рiвня. А дмi - HoBi сryпенi... Яким чином забеэпечувався
подальшrrй пргрес у досяIненнi все бИьtш високих Посвячень -
могл!1 б пояснитлt тiльки Ti, :кто вlсе осбисю опанував Ta€Mrlli-
цю одержання Щирого Сонця - <Фiлософського Каменю>.

<Традлtцiя> розенкреliцерiв оберсжно натяка€, що Вели-
KlrM [мператором ордену Рози i Хреста був той, хто вже досяг
Шостого Рiвня!.. Фактлtчпо, це безсмертна IcToTa! Вiдповiдно
до пошI.1реного в езотерltцi погляду, HIIM е Християн Розен-
крейц у своiй TpeTifi i останнiй реiнкарнацii.

Тому, шй серйозно говорllпl про коло питань, якими зал"t-

маJIIIся (або й trlrHi займаються) Паллiдисти, не маючи про це
достатньоi iпформацii, потрiбно приl Iаймнi зумiти побулуватlt
у своiй свiдомостi алекват}Iу модель людини П'ятого Рiвня!
Тобто, не будучи самому такою досконzlлою iстотою, якимсь
чIIIIом охоп}Iт1,1 власним розумом ii можливостi, бажання, iH-
тереси, баченllя cBiTy, мораль i т. д. Це означа€, що дуrке
складна, але все-таки бiлып примiтивна система - людина
Четвертого Рiвня (ми з вами) - повинна алекватно змодслю-
вати у своiЙ свЦомостi значно складttiшу i розвиненiшу сис-
тему - люд}шу П'ятого Рiвня!
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А вже пiсля цього побудувати у своТй свiдомостi модель
ще бiльш складноi Системи - цiлого колективу подiбних
icToT, урахувавlци ixHi iнтереси, задачi, проблеми, мету, а
також шляхи та методи досягнення цiеi мети.., А також ixHix
ворогiв i супротивникiв, про cyTHicTb яких нам украй важко
судити. Отже, чи ж можливо все це взагалi?

Якийсь час тому я вважав, що це абсолютно неможлива
рiч, проте сьогоднi я схильний поставитися до цього питання
менш категоричноl

Роздiл 9

очIвочIз<чужими>
...Якось у кулуарах олного iз Симпозiумiв з УФО (НЛО)

MeHi довелося почути кiлька легковzDкних фраз, якi недбмо
зронив такий собi <фахiвець> iз питань уфологii. А також
icTopii, географii, математики, фiзики, xiMii, сiльського госпо-
дарства, медицини, риття канав i таке iнше...

Щей <узагмi фахiвець> декiльм хвилин розводив тереве-
Hi про те, що середньовiччя - це найнуднiше, що € в icTopii
людства. Суцiльнi багаття i мракобiсся... На мое питання, що
BiH може, у такому випадку, сказати про орден Тамплiерiв,
<узагалi фахiвець> став вимовляти якiсь фрази, з яких можна
було эробити однозl{ачний висновок про те, що весь обсяг
його знань у чiй гмузi обмежуеться туманними та неясн!Iми
спогадамI{ про фiльм <.Айвенго>. У rliй сиryаrlii продовжувати
яку-небуль розмову i HaBiTb натякати про Орлен Розлr i Хрс-
та Metti зд:шося абсолютно неприпустимою справою, хоча б iз
чисто етичних MipKyBaHb. Не гаразд було б <Dсу€> зIадувати
Великий Орпен... Розенкрейцери були вр:Dкаюче знаючrrми i
lte в меншому сryпенi допитливими та ув:lJк}Iими людьми.
Жодний фаrп, особливо колIl це стосу€ться фноменчшьних
подil't, якi вiдбувалися в небесах, на землi та на Mopi, не про-
ходш без ixHboi пильноi увапt i всебiчного вивчення.

.Що сердини XVI ст. еврпейськi мандрiвники й авантюрис-
TIr встигли потрапити в Америку, Irцiю, Китай. Серед них хова-
лося чимilло езуiтiв, якi булlr дуже допитливимII'дослЦнлrкамлt
i вченими. У cBoix книпlх (<На перхрестях ВсесвЦ>, <Прима-
ри icюpii>, <Тропа Розеlrкрйцеров> i <Мiсiя Розенкреriцерiв>)
автор цих рядкiв неоднор:хtово згадував про сховану вiд сторон-
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Hix очеt'I, aJre безупIrнну i безкомпромiсrry боротьбу, що точIlла-
ся мiж сзуiтами та розеIlкреiiцерамrr.

€зуr-тн lle рахувiull.lся Iti з якими трудно1llами i витратамlt.
коли мова fпlша пр мо:цсltивiсть ловiдатися хоч що-нбудь пр
дiяльнiсть Братiв Рози i Хреста. Але не булемо забувати i пр
l}]tcoкy llоilrформованiсть самих езуiтськlлх у{епих у Bcix гiл.lIу-

зях зtlil{Ilя. 3 iншого боку, вже коли езуiти вкрай цiкавилlrся
досягтIеннятltlт розснкрсilтlерiв, то братлr Рози i Хреста (хоча б з
чrlстоi ввiчлltвостi) не могл]{ ж вiлплатrlпt €:rуl-там образливою
байдужiстю. Отже, досяt}tення ордеtIу сзуiтiв у Bcix г:|лузях
I{ayK не Motytll бутlл ltевiдомi розеltкреr,iцерам!

MrT rце не раз торкнемося леякIж BtlcHoBKiB, якi безпосеред-
ньо в}IплI{вають iз цiеi лосить важливоi обставини. Але зараз
ltac бiльлrе цiкавl,tть IIитання, що особливого могли спостерilа-
Tlt свiлlслt XV-XVI столiть? Такого, про що iсllують не якiсь
неяснi сказання чII чутки, а цiлком KoHKpeTHi локумеrrттr?

Вr.tявляеться, що насправдi е TaKi rliлком документованi
спостереження. Так, у щодеЕнику вiдомого iталiйського
скулыlтора БettBelryTo Челлiнi можна прочитати, як BitI разом
зi cBoiM супутнI{ком <<...глянули в бiк Флореrтrlii i обос Mlt
вилалIr велrtкtrй лемент здивування, говорячи: <Захлtсти нас,
Боже Heбeclrltli, що це за велике тiло, яке так вид}rо над Фло-
pettuicro? Це бу.да нiби якась величезtIа колода, яка iскрилася
та вrrпромiнювапа превсликиlt блиск>.

1 листопада 1461 р, <стIгара> з'явttлася нал французькIтм
MicTtlM Аррас. Серелньовiчlrlлл"t xpoHicT Жан .Щюклерк пLIсав:
<...палаюча рiч була схожа tta зiлпiзtlу лозllну великоi дOвжи-
Hrt i rttlTplTrToю в половrrну Мiсяtlя. Вона була видна на небi
блtlзько голllнl{>.

ФerroMettlt небеснi взагалi не вiдзначалися тiею одноманiт-
ttiстю, що HaBiBac llудьry. Аж tлiяк... Так, у листiвцi Самуеля
KoKKiyca говорI{ться, lцо 7 серпня 1566 р. в MicTi Базелi пiд
l{ac сходу Сонtlя в повiтрi були вtтднi великi чорнi кулi, <,пIо

полетiллt cTpiMKo i pB1^lKo за соIIце, а потiм повертадися та
немов бlr боролися од}tа з одною, деякi з них оберталися i
були KepoBaHi, iHuti зменIIIувалися i зникали>.

Ранilшс л}Iвне небесне влtдiння було вiдмiчено нал Ерфур-
том, де в 1520 р. спостерiгався про.ltiт великоi кулi, що супро-
I]оджувtuIася ще двома, MetImI{MI,I за розмiрами.

У 1577 р. П'ср Буерто порiвняв Ti об'екти, якi BiH спосте-
рiгав бiля MicTa Ткlбiнгена з <великIlми i urrrрокими капелюха-
ми>. Особлrrво lrримiтн}lм, до речi, е випадок 1676 р., коли дис-
коподiбний УФО (НЛО) вrrерше був порiвняlлtй iз тарiлкою!
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Ще сталося ввечерi 31 березня 1676 р. над Тосканою.
.Щ,лrвнi явища не оминали i слов'янськi землi. 2 серlttrя

1656 р. прL{четЕIIк Черегlашов iз MicTa Тобольська заrll1сав у
с-:Iiтопrлсах сибiрських>: <<...з'явилася в Тобольську зiрка
погонна: стояла до опiвдня i пiдхоплtлася з мiсl(я свого, побiг-
_ra по небу lra захiд i стала мала, i поблищала дуже, i зIIову
побiгла по rrебу, i того ж то бiгу з trапiвдlri через захiд було
шiсть разiв, i пiсля того потухла>.

Нкlрнберзькил"I запис оповiдае про те, пIо ранком 14 квiтня
l{51 р. жителi Нюрнберга <побачlии в небi багато рiзrrобарв-
шlх, чорtIих i червоlIих куль i дискiв, а також два вел|tчезrlих
пllлiндри. Цi два ocHoBп}Ix тiла (цлrлiнлра) пересувал}Iся про-
тяюм голини>.

20 квiтtlя 1535 р. над Стокгольмом з'явилося п'ять <.со-

Eя.IHrrx длtскiв>. Ix мав Iпгоду бачитl,t вiдомий полiтлtчrrlлl"I
дiяч i матемаплк Олаф Петрi, що доручив потiм художнику
!-фану запам'ятати це явиIIIе. Стосовно цих <<сонячн}Iх дIlс-
KiB> точltлися запеклi суIIеречки протягом цiлого сторiччя!
_\ сама KapTl{rra Урбана знаходиться зараз у кафедральному
соборi столицi Швецii...

Над Мюнхеном 27 липня 1566 р. о 19 годинi i 28 лltпня о
lб годипi виIIикли cBiTtri сферичtti об'скти, якi вtlконувirли рiз-
rto.rtattiTrri MalteBpLI. Iclrye вiдома KapTItHa, де зображеIIо, як,
скyпчl{вшись на плоltli бiля собору, людIl з жахом дивляться
н? tlg1"1 мотороlшний <спектакль)> у нсбесах!

У мiськiй ратушi Щюрiха с декiлька l,раl]юр, tta якttх зо6-
na;rtetti дископодiбtri лредмети, цо;riтали trад MicToM у 1547-
l558 рр.

На Pyci 25 серпня 1663 р. ченцi Кlлрило-Белозерського
}юнаст}rря спостерiгми вогненlrлtй сферичнлrй Й'скт, як}I}'l
яaHeBpyBaB та вiд якого вiдходLIJIлI два яскравих гtpoMetti.
}' <Списках Кирило-Белозерською монастиря> сказано: <....iз

зtьtовоi сторонII (з пiвночi) вiл свiтла, ч}l не з хмарII Bltl'tllloB
вог0IIь великиlt на Роб-озеро i йшов на полудень (на пiвдеltь)
_rзiовж озера над водою в yci стороttи caжerriB до двадцяти i ще
бLrьше. А по сторону того полум'я (за) лим синь, а перед ним
саженiв за двадцять iiшллt два променi вогненнi ж... I млtнувшlлт
по малiй годlлнi, тож вогllенне полум'я в iшший pлt з'яв[uIося
к2л озером вiд того мiсця, де слершу схов:uIося з полудIrя на
ачiд з пiвверсти тим же чином... i пiсля, вiд того iнl,uого мiсrlя
сгLткlr ж до заходу подався, у трете той же огнь з'явився
сграшttiш першого... i те мiсце, де огнь йшов, воду палtIло, аки
ркrвець (шумовлtння, плiвка окису) по верху води...>

67



При бажаннi можна проловжити список полiбних доку-
меtlт:lльних xpoHik! Вищенаведенi випадки я пiдбирав за
часом i за мiсцем.

flаryванrrя Bcix ltlTx влlпадкiв вirповiдае основному перiоJry, з
яким дослiдниклт пов'язують aKT}lBHe функчiокування середньо-
вiчною ордену Розенкрйцерiв. А Micue - тIIм KpaiHaM, де в за-
значеIttrй перiод дiяльнiсть Братства була максиммьно актив-
ною. Хоча тут присугнiй елемент леякою спрцення - адже
полем дiяльностi розенкрейцерiв була майже вся Земна Куля!..

Проте HaBiTb цьою досить дlя чiткою рзуйнrrя тою факгу,
що не звернути уваrи чи, прше тою, проiгнорувати фномеtlи,
подiбнi виIIIенавеленим, розенкрейltери аж нiяк не могrrи! Яц
p,iM, вони не могли не зверн}лги увам i на дивнi <<кола> на полях
Англii та Нiмеччини, або на числеIшi прояви полтергейсry. Був
i такий в}Iпадок. 25 жовтня 1593 р. в MexiKo з'явився солдат,
яклтr"t рзповiв пр те, IlIo хвилину тотr,цl BiH стояв на BapTi бiля
п:Lпацу ryбернатора Манiлrt i бачив, як ryбернатора вбttли
зрадЕIIки. Солдаry не повiрили, бо вИ MexiKo до Фiлiппiн Ma_li-

же 17 000 кiлометрiвl Солдат бр засулжеttий за поширення без-
глузд}тх чугок i стрчений. fuie мrлтуло декi.lшса мiсяцiв i люди,
IJIo приIIлLIвли з Манi.ли, пiлтверлили розповiль вартовою. II,ей
вIIltадок одер}кав чимzutlлй розюлос. Тому rи подИ не могла
проl"rти непомiченою членами Братства? Напевно, що так.

Дуже ttiкавий натяк мiститься в <Енцитс.тlопедичному виIgIа-
дi.,.> Менлi П. Хола: <.3догад про справжню сугь розенкреl"л-
церства - пр йою езотерлrчнi докгрини - сlсrадаеться з бешiчi
спостережеItь i аналiзу Tirri, вiдкинутоi суспiльством...>

Вони длtвним способом по€днувал1I в собi розвI-1ток вза€-
модii з iншtими планами та експерименпr зi створення прис-
TpoiB з MaTepii. Вiдомо, що IcaaK Ньютон ocTaHHi трlrдцять
poKiB свого життя займався майже винятково та€мницями
алхiмii, а також розробкою оптичних приладiв, якi потiм зни-
щив або комусь перелав. 3араэ HixTo не може досить перекон-
JIиво пояснl,tти, що повиrrнi були робити цi прlлладлt...

Вiдомо також, цIо у сво€му ллtстi Бентлею lcaaK Ньютоlt
сказав: <Неможллrво уявIIтII собi, щоб груба, нежива матерiя
могла без посередництва чогось iнlшого, що € нематерiальнлrм,
дiятлt lta iltшу матерiю i впливати на Hei без взасмного кон-
такту...> Як вiдомо i те, що знання про тяжiння i його закони
Ньютон запозичив вiд Бьоме. Ця ливна люд}Iна - Якоб
Бьоме, народився в Нiмеччинi в 1575 р. У юнi poкrr мав не-
тривалу бесiду з та€мничим незнаl"tомцем, tliсля чого раптово
став глибок!Iм з}Iавцем мхiмiчних ceKpeTiB. У його записах
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мiстяться описи Bcix вiдомих проявiв електричIlих сил. [ це
задовго до офiцiйноi дати вiдкриття електрики!

,Щослiдники вважають, що Бьоме мав тiсний KoHTaIm з орде-
ном Рози i Хрста. Звернемо тzкож уваry на TaKi слова сер Icaa-
ка Ньютона: <.Iскують iншti великi тасмниrli, KpiM перетворення
метапiв, якщо вiритlл Великим Учl,rтелям. Вони однi знали цi
TacMHi зведенtlя>. Ну а що стосу€ться йою вiдкрлrггiв в оrrтицi,
то про це Ньютон писав: <Якlцо MeHi вдалося пiднятися так
високо, то лItIце тому, Iцо я стояв на плечах гiгантiв>,

У згаданому вже розенкрейшерському раритетi <C-TraBa

Братства> € згадки про те, що склеп Християна Розенкрейца
освiтлювався Вiчною Лампою. I в цей склеп, вiдповiдно до
Переказу, входили тiльки Пмлйисти.

У сердинi XVIII ст. в Англii був вияшtений ск.llеп, у яко}ry
знаходився секретний пристрiй, що приводився в дiю каме-
нем. Одного разу в цей склеп випадково потрапив селянин.
BiH увiйпrов у небачене ним ранiше примiщення i побачлtв,
що воно освiтлене дивIIою лампою, яка висить пiд самою сте-
.пею. 3робивши необережrtиrl крок, селянин наступив на одиIt
iз KaMeHiB, яклlми була вrtмощена пiдлога, i привiв тIIм caMITM

у дiю пота€мний пристрifi,..
ВИразу фiryра в металевих латах, що сидiла, механiчttо

пИнялася та ст:цевим списом ударила по лампi, розбивши ii
вщент i запобiгши, тим самим, розкриттю секрету субстанцii,
яка пiдтримувма негасимилi вогонь. За BciMa даними, так
було влrпадково виявлено могилу Розеlrкрейцера...

Наявнiсть пристроiв-самолiквiдаторiв багатьох видiв уза-
галi характерна для виробiв, uIо ix адресують Братству Розtt i

Хреста. Iснують насправлi не MeHIu серйознi пiдставlt BB:DKa-
ти, що перший механiчний <комп'ютер,> iз пам'яттю був
побудований розенкрейцерськими майстрамлt в Тюрингii
6.тизько 1637 р. Але навiщо - от саме це поки що l't неясно.

Вимальовусться досить tIiKaBa KapTI{Ha - наявнi Bci складо-
Bi, необхiднi для побудови досить моryтнього те.пескопаl Оппл-
ка, MexaHiKa, автоматIIка. Щього цiлком достатlIьо лпя дослИ-
ження МiсяцяI На Tofi час королiвськi астрономи навряд чи
уми у сво€му розпорядженнi те, чим володiли розенкрейцери.
У ланому випадку я оминаю той факг, що орден м:ш у сво€му
р3порядл(еннi незрiвнянно досконалiшi методи дослiджеrIня..,
незрiвнянно! Розповiдь про це далi. Те, що спостерiгми коро-
лiвськi acтpoнoмt{, так чrI iнакше, причому скорiшlе ранiше, не
заJIиш:Lпося та€мницею для розенкрейцерiв. Особллtво якщо
врахувати, що дуже часто посаду Королiвського acTpol{oмa обiй-
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мав брат ордена Рози i Хреста, який природно замовчував пгю
будь-яке свос вiдlrошеrlня до ордену.

Ще якщо абстраryватися вЦ того, що колосальнi знаI{ня
.Щревнiх - €гиптян, ха.lцеiв, китайцiв, iнлiйцiв i американськl.tх
iнлiанцiв - гоDорили про те ж саме - про моцпнiх, незрозумi-
лих чужt{нцiв, якi невiдомо де взялися. Звiдси виI]лива€ тiльклt
одиtI висIlовок - орден не мilв iлюзiй щодо тою, що Земля вже
давно знаходrtться пИ невсиrцлцIIм концюлем <Чужих>.

Розенкрейцери були непереверlllеними знавIими Bcix офi-
цiйItлtх наук. Але ixHi TaeMHi погляди та знаIIня про Свiтобулову
ртlюче контрастувми з yciMa цими науками. Вони чiтко уявля-
ли собi piBeHb нерозумiння та невИповИностi офiчiйних по-
глядiв того часу зi справжнiм станом речей. Алже 1юзенкрйrlер-
cbKi ttогляди та вчення llpo характер Свiтобулови за сво€ю
гллrбиною не йш;lи Hi в яке порiвняння з офiцiйним piBHeM...

Повель i Бержье, автори вiдомого есе <Ранок Магiв>, кон-
стаryють: <,..Мова йде не про магiю, не про дарунок небеснrп't -
але про вiдкриття реальностей, що змушують дослИника мис-
лити зовсiм в ittшому напрямку...>

...Ми 6'емося над TlrM, щоб хоч якось фiксувати Тонкил"I
CBiT. Сприймати його нехай перекручено, аJIе хоч так! Наrпi
екстрасенси, по cyTi, зайнятi саме цим. Але коли вони дiлять-
ся з IIами cBoiMlr враженнями, хiба rte поста€, часом, у кожI{о-
го з нас десь глибоко в пiдкiрцi те саме питання: а чи ж не
обманю€те, чи не розiгру€те ви нас, хлопlli?..

А саме вони, можлйво, Hexail HaBiTb зрiлка, бачать TaKi
аспекти Свiтобудовl{, про якi можна тiльки ворожити?
А домаlпнi TBapIIHlI, скалсiмо, KoTlr?

Так цо для лк)дини П'ятого Рiвня ремьний cBiT - IIе не
тiльк1,1 cBiT фiзичнил'{, але й CBiT Тiltей, ефiрних i астра.пыtих
феномеItiв. IJ,e cBiT Примар, Потойбiчrrих Сугностей, Ilal"tпeй-
мов ipHilшltx проявi в ( Манiфестацil:r) !

I якщо ми звикли спостерiгатлr тiльки CBiT Наслiлкiв, то
ПмлИисти Рози i Хреста бачили CBiT Прlлчиtr. Розенкрейце-
ру, TaKI{M чI.I}tом, однаково вiдкритltй для спостереження i
фiзltчний, i Тонкиr"t CBiT! От чому лля нього стають очевид-
нIIми та наочними TaKi зв'язки мiж цими свiтами, якi для нас
поки що незбагtrеннi. Тому <апарати' i <.прлrлади> Братства
багатосотлiтньоi давнини - це для нас не стiльки д:шеке
минуле, скiльки даJIеке (чи вiдносно дмеке) майбутне. Май-
бутне людських технологifт!

Щ,е не меншою мiрою стосуваJIося i питань, пов'язаних з
УФО (НЛО). Невлrдимi на екранах сучасних радарiв, вони
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чiтко й зловiсно вимальовув;Lпися на дзеркальних поверхнях
та€мIIичих пристроiв, якi trалежали розенкре!"Iцерам...

Але сьогодtti далеко не Bci готовi до того, щоб ttzutежrtою
MipoKl усвiдомити цей грiзний факт.

Роздiл 10

ПРО <НЕВИДИМИХ ПРАВИТЕЛIВ>
I TA€MHI товАриствА...

Вiдомий французький дослiднлtк ордену Розенкрейцерiв
Серж Ютен в однiй iз книг писав, що в даний час вiдомо про
iснування такого собi <.Чорного Блокнотаr>. Цей <.Блокнотr>
нiби вручаеrъся без свИкiв директоровi кожного вел]lкого видав-
шIцтва. Прlлчому зовсiм IIезалежно вiд спрямованостi в}ца]ниц-
тва: прокомуttiстлtчноi чи прокапiталiстlтчноi. У цьому caмoltfy
зЧорному Блокнотi> i фiryрують Ti питання, яких наfiсуворilше
заборонено торкатися будь-яким представникам преси.

Письменник Аr,дре Арме у сво€му poMaHi <.Порiг саду,>
пlтrtlе: <.За cTpiMKo змiнюючими один одного урядами ви почу-
ваете постiйну присрнiсть деяких сил, а також певних принIIIr-
пiв: цю cTMicTb можна пояснити лише окультI{ою владоIо, що,
B.IlacHe, i правlлть краiною. Змiна, так само як i назва ярлика, ще
пiчого не означае. Юрба сприймае тiльки фасад...о

У Harui днi також використовуються наЙдавнirrti TacMHi cBi-
пLцI,Iща для загадкових ритуtLдьних обрядiв рiзнимлI групами,
частiше просто невiдомими, а подекуди виступаючимrr вiд iMe-
Hi зовсiм не тих органiзацiй, що мають до H}Ix безпосерелнi сто-
сунки... Нещодавно у Францii було виявлено велику пiдземну
rйIuII.Iцю, розташоваItу пiд замком Жiзор. Дослiдник Жерар ле
Сiвей, якилi дуже наполегллIво збирав усю документацiю, що
чма вiдношення до цiеi знахiлки, у книзi <.Тамплiерлт серсд
пас> писав: <....З Tici пори i, можJIиво, до нелавнього часу ця кап-
.Ttrц, обладнана вiдповйно до символiклt та€мних товариств,
служила з:Lдою лпя посвячень у вищi сryпенi цих ToBapLIcTB.

Цiлком iMoBipHo, що саме ryт булуть виявленi церковнi MaTepia-
-Trt, якi зникли в роки революцii...>

За деякими повiдомленrtями, пiд час €гипетського походу
Наполеоrt Бонапарт увiйшов у безпосереднiй контакт iз Гер-
ует}lчним Братством Луксора, де BiH i був посвяченлrй в олин
iз наr"lвищих ступенiв ордену Iллюмiнатiв. Про це говориться
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в III ToMi <.IcTopii унiверса.пьного франкомасонства> Жерара
Сербанського.

Згадаt'rмо, що до Жовтrrевого перевороту 1917 р. в Pocii
також було загадкове та€мне товариство пiд назвою <Зелений
.I|paKoH>. Та й Перrlrа cBiToBa Bil'lHa була холоднокровно заду-
MaI{a, а потiм розв'язаIlа всупереч бажаtlням офiчiйних глав
держав. От чому Серж Ютен у сво€му дослйженпi <.Невидимi
правrrтелi i TacMHi товариства> пише: <....Створю€ться HaBiTb
врЁDкення, що нев}цимi володарi, забави заради, iнодi розкрlrва-
лlл cBoi задуми, часом подаючи ix у формi жарту, щоб те, що во-
ни публiкують, не сприйм:uIося сlIочатку всерйоз... Наприклм,
у 1890 р. в англiйському шIотижневику <.Тruгh> пiд заголовком
<.Мрiя Каr"tзера,> було опублiковано карry €вропи плсля того, як
до влади прийrдрь республiкаttськi уряди. На перший погляд,
мета публiкацii - у сатиричttiй формi зо(lразlrти наслЦки полi-
т}lчнIlх амбiцiй кал"Iзера Вiльгельма.

Насправдi ж, вила€ться lliлком можливим допустити, що
целi малюllок мав ще один секрет: карта вiдбивала полiтичпий
устрiй €вропи, якlrм його планував Невидимиli уряд. Тож
вельмII цiкаво, що на Сходi ми натрапляемо на незвлrчайну
назву - <.Pocil'tcbKa пустеля>.,. А Польща i Фiнлянлiя зобра-
женi як rIезалежнi держави, вiддi.денi вiд Pocii>.

А ось ще дещо на цю ж тему. Фiгура Распутirrа добре
вiдома (багато хто так вважа€ й сьогоднi!). Але за його спи-
ною були прлlсутнi й iнtшi, надзвичаl"tно загадковi осЙи. Коллt
Распутirr посiв напрочуд MiuHe становище при царському дво-
pi, од}tим iз наймоднiших ca.llottiB у тодiшньому Пiтерi був
свiтськrтй салон баронеси Розен, та€мничого походження.

Вона, зокрема, мала постiйне i дуже солiдне джерело дохо-
дiв. Веллкi cyMlr il"r реryлярIIо поставляв (це вдалося BcTaIto-
витлt) такlлй собi <iHжettep>, за яким HixTo не мiг простежити.
Hi l1apcbKa полiцiя, Hi росiйська контррозвiдка, Hi розвiдки
Захолу так i не змогли довiдатltся, хто був цей таемничий
кредитор. Яку таемну органiзацiю BiH собою репрезентував?

Та й у ХVIII ст. подiбних ocoбrrcTocTett цiлком вистача€.
Так, поряд iз yciM <вiдомими> Сен-Жерменом i Калiостро,
дiяли tlle й iHпri особи, якi так i залишилися в TiHi icTopii.
Зокрема, молодI.rй шведськrrй дворяниIr XapicHceH, що вiдi-
гравав важливу роль та€мrI}Iчого посередника мiж вищими
масонами Пiвнiчноi та Пiвденноi €вропи. А також особистий
друг Калiостро доктор Зайферт, лiкар прлIнцеси ле Ламбаль.
Чи маркiз Шефлебьен (175З-1814), якtrй фiгурус пiд iм'ям
..Франциск, вершlI!1к у шоломi>...
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В олному давньому переказi Розенкрейцерiв говориться
про те, що над Верховним i довiчttим Iмператором видимоi
частини ордену iснувала структура Невiдомltх Магiстрiв, очо-
лювана деяким Махом... .I[ванадцять представникiв цього
Виlцого Капiryлу коtIтролювлIи еволюфю людства, бо тiльки
iм i була вiдома <остаIIIIя межа, якоi може досягти свlт у свое-
му розвижу>. <Традицiя> також стверджус, що над цими 12-ма
височила ще одна iсрархiчна Ступiнь, на якiй зосередилися
Ti, що далеко перевершили piBeHb смертних вiчнi
невпдимi... Трохи ранiше ми вже торкнулися нерозгаданих
тамплiсрських таемниць. Але що х ст€Lдося з тими тамплiера-
ми Франllii, яких не вдалося схопити Iшукачам Фiлiпа Краси-
вого? З тими тамплiерами, яких устиглII врятувати ceKpeTHi
служби <.ПрiЙор де CioH>?

,I[exTo з них (тамrшiери, якi врятувалися) вступили в орден
Госпiтальерiв. Iншi зробилися мирськими свяuIениками (ста-
ли в пригодi блискучi знання в галузi богослов'я). Багато хто
з ttих зробився <вiльними мулярами> европи. У XVIII ст. в
Гамбурзi знайшли два документи, якi вiдносяться до Серед-
ньовiччя. Вони мiстилLт та€мне умадення для тамплiсрiв, якi
досягли Внугрiшнiх посвячень ордену. Ще були <Статут Йра-
них Братiв> та <<Стат)л угiшених Братiв>. У цих найрiдкiснi-
ших документ:lх мова йшла пi про що iнше, як про комплекс
заходiв для збереження окультноi Iepapxii, що повинна якнай-
суворiше оберiгатися вiд... рядових членiв Орлену,

,I[ослiдникiв cyracHocTi подекуди просто шокуе та Har',rToHma

i найскладнiша полiтична гра, до якоi iнколи вдаD:uIися тамп-
.riери, rцб угримати за християнським свiюм Свяry 3емлю.
Наприклад, у Ti роки, ко.lпл вiЙська моrтюлiв уже дiйrп-тlи до
€гипту i Свягоi 3емлi, як це не дивIIо, тамплiери уклzLпи сек-
ртпий союз iз загарбниками, що прийшли iз Середньоi Азii. Ще
.Iозволило послабити тиск мусульманськLIх султанiв. Завдяки
чюму полiтичному маневру, в 1298 р. Магiстру Жаку ле Моле
(тому самому!) вдалося органiзувати похИ тамп.пiерiв у Свяry
3емлю та знову вiдвоюваrи €русапим.

Але дослйникiв, у цьому зв'язку, rliкавить бiльш глибоке
пнтання: чи не могли вицi керiвники Ордену Храму, корис-
ryючись дипломатичними, вiйськовими й iншими контактами,
встановити тодi ж зв'язок iз ламами Щентральноi Азii?

У своiй ливнiй книзi <Жан де Фолоас> окультниr'r письмен-
юк Mopic Магр висувае гiпотезу, вИповйно до якоi тапrплiери
пЦ час боiв використовувtши... заряджену магiчною силою
фiгуру Бафомета, Який (хоча в цьому питаннi, як ранiше
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говорилося, нема€ остаточноi ясностi) iнодi зображувався у
вrrглядi <.6ородатоi Голови>! I]я фiryра i забезпечувzutа iM
перемоry доти, аж поки не була в них викрадена в холi одttо-
го з боiв хрIIстиян iз монголамлr... Mopic Магр пише: <...пiл
Лiгнillем, у Богемii, щоб впорат}Iся з монгольською армiсю,
серед християIl зtIаходилися i загоtlи тамплiерiв, i TeBToltcbKi
лltчарi. Вони не сумнiвалися в перемозi, тому що володiли
гнiтючою чисельною перевагою. Коли монголи вже почали
вiдступати, воiни Генрiха Силезького раптом побачили посе-

рединi моl{гольського вiйська на списi зображення голови
страшtlоi боролатоi людини, оточепоi якимись м:Lпюнками.
Монголлl перемогли завдяки раптовому приливу хоробростi,
що, цiлком iMoBipHo, мало магiчне похолження...>>

У даtлtй час е леякi вйомостi пр те, цо iмпертор Фрiдрiх
flpyп,rl"r Штауфен досяг вIlщих кiл Таемних Володарiв cBiry. I-[e

саме BiH у 1228 р. юловрав за <круглим столом> в Анко, де зi-
бралися тодi глави Bcix Ллrцарських Орденiв, як християнських,
так i мусульманських (ассасини). Про цей дивtиf,t <.круглий стiл>
MlI знаемо з докуIчrеЕry, вiдомою пЦ назвою <Pactio Sесrеtа>.

В iталiлiськirt провiнцii Апу,пiя, серед м:lльовничих гiр рзта-
tttовани}"t велrrчезний укрiпленил-т замок, пбулований ще ФрИ-
pixoM .Щругим. Письменник i дослiдник Робер Шарру H&}lraB
tlого <.Замок Хазяiна CBiry>. II,е Кастель дель Монте. У ньоьту
не було жодноi кiмнати, яка наtаду€ спiulьню, чи iдмьню, ба
HaBiTb вiтмьню. В ocHoBi ж архiтектри Кастель дель Монте -
BocbMIIKyTIIllK, характерtrиri для тамплiсрськllх зодчих.

Як вважають, частltна тамплiсрських раритетiв i дотепер
зберiгасться в схованках замку Аржинi. А частltна скарбiв
ллtцарiв Храму схована пiл руiнами колишньоi цrtтаделi Нiц-
ци. Для cBoix майбутtriх адептiв тамплiерtл ще багато сторiч
тому виltайшлш своерiдпий алфавiт таемних iсроглiфiв, rra
ceKpeTHil'r MoBi яких, можлIлво, BoHlt й позначили мiсцезнаход-
ження скарбiв ордену Храму. А також Ti пастки, якi пiдстерi-
гають немлIкаtlих простакiв (кам'яlti мiшки, cxoBaHi люкt-I,
помилковi виходl{, самострiли тощо).

Великий замок Амблевiль, розтаltlований на колишнiй
землi Вексен (французький департамент Сен-Уаз), - гЦнлtй
зразок замку епохи Вiдродження, Иого сади проектував Лео-
нардо да Вiнчi. У пiдвалинrD( замку € коридор, якил't веде в
невелIIку напiвкруглу крипту. В ii центрi надзвичайно цiка-
влtЙ монумент - цоколь у формi зрiзаноi пiрамiди з кам'яних
черепiв, на якому розмiщенил't хрест iз к8адратом на одIIому з
l".rого rlpoMeHiB,
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Саме туг вiдбувався рrIтуал посвяти в члени якогось незна-
ного та€много Братства, що продовжувiulо справу Тамплiсрiв.

Що х ст(rcу€ться та€мничого графа Сен-Жермена, то бага-
то дослiлrrикiв (Шарру, М. П. Холл, Серлс Ютен) вважають,
uto, лiючи за кулiсами, BiH виконував накази Невидимих
Володдрiв, якi прагttули до кардин:uIьних змiн у соцiа.пьних,
полiтичних та Цеологiчних структурах европи. При цьому вва-
жа€ться, що в ocTaHHi роки перед французькою революцiею
Сен-Жермен i KalriocTpo цiлком могли предстамяти протилеж-
Hi теrценцii! Як у гаryзi магii, так i в га;ryзi полiтики! [ншi
дослiдники не згоднi з такою точкою зору i ввzDкають, цо Ка-
лiостро був усього-на-всього учнем Сен-Жермена.

<....На допитi в замку Сеlrт-Анж у 179t р. Ка.пiостро зiзЕався,
що у Франкфуртi BiH зустрiвся з двома та€мними керiвника-
ýrи ордену IллюмitIатiв... Иому прочит:uIи i BiH повторив
страшну клятву, що почин:шася словами: чМи, Великi
Магiстри Тамплiерiв...>

Пiсля клятви йшов список iз дванадцяти iMeH, який почи-
нався iм'ям Калiостро. Щих людей вибрали TaeMHi керiвники
Iллюмiнатiв для виконання <Великого рволюцiйною задуму>.
ixHi iMeHa (що глибоко символiчно) були виписанi людською
KpoB'lo...

Вождь iллюмiнатiв XVIII ст. Адам Вейсгаупт був учнем
езуiтiв i вже у 20 poKiB посiв мiсце професора канонiчного та
природного права в унiверситетi. Для себе BiH вибрав псевдо-
HiM Спартак. Успiх iллюмiнатiв був приголомшуючим. Вейс-
гаупт-Спартак цiлком може суперничати з Макiавеллi в пiд-
ступниtlтвi. Иого крело - це езуiтський принцип <.rliль
вtrправдову€ засоби>. Ну i як же BiH дум:rв прийти до тою
Иеального суспiльства, в якому Bci люди булуть рiвними та де
влааа буле просто не потрiбна?

<Ми повIдtнi зпиlцlтги все вс.пiгrу i не перебираюtlи, з однiсю-
едrшою думкою: якнайбiльше та якнайшвидIпе...>

Як нам знайома ця пiсня, чи не так?
Тим бiльше, що, на думку Вейсгаупта, пiсля повноi руйна-

цii старого суспiльною ладу, люди не одержать абсолютноi
волi. Навпаки, певнi активiсти, якi розпочми глобальний
процес руflнування, повиннi булуть узяти всю владу в cBoi
руки. При цьому вкрай жорстоко керувати людьцц, зlрlо-
вуючи ix свiдомiсть незалежно вiд бажань.

Щоб створити <iдемьне суспiльство)>, декiльком поколiн-
ням доведеться жити в авторитарнiй державi! Таким чином,
Вейсгаупт - прямий попередник Ленiна. <Спартак> учив
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своiх послiдовникiв: (Спочатку кожниI"I нехай бачить у нас те,

що Bitt .очiкуе>. А пiдрлIвltа мета Iллюмiнатiв ltайсуворiше
IIрr-Iховув:Urася.

Але с дуже iстотниl"t нюанс. Необхiдпо робrmr розход-
ження мiж революцifrними баварськими i.lшюмiнатами i
християнськими iллюмiнатами, якi не ставили перед собою
нiяких пiдривних цiлей.

У мемуарах Наполеона можна знаI"Iти розповiдь про йою
посвяту у високил't ступiнь ордену Iллюмiнатiв, яка вiдбувала-
ся в пiдземеллi в одному римському селi. От його слова:
<...Галерея, по якiй Ml.t йдемо, вища i довша, lliж перша.
Сlrметрично i на рiвнiй вiдстанi один вiд одного розташованi
тiари, перевернснi корони, уламки TpoHiB i BiBTapiB. 3рiдка
назустрiч IlaM трапляються групи людей у костюмах рiзних
епох i рiзнt-tх народiв; вони зупиняються, опускають сfп.lси з
вIlмпеламIl та гербами, вi/tдають ix вогню й замiнюють фрiгiй-
ським ковпаком, приI"rнятlIм у Францii та в США як знак
нез:Lпежностi цих KpaiH>.

Одltак, почI{наюч}r з 1812 р., <уд€tч?> змIIшила Бонапарта.
у його егltпетськоi експсдицii, власне, було двi мети, якi не
супсрсчать одна однiй.

З чltсто Bii,icbKoBoi точки зору, головlIою задачею цiеi кам-
пarrii було перерiзати анмiйlим дороry в Irцiю. А от iз погля-
лу езотерIIкII вона (експелrщiя) лозволила Наполеоновi зав'яза-
TLI загадковi cTocyHKrr з Невидимими Володарями людства, як
дума€ Серж IOTеH. У розенкрелiцерiв зберiгаеться докумеIIт,
якtлfл пИтверджуе, що Напо.деон був tte тiльки iмлератором
Франтlii, але ii Таемним Iмператором iллюмiнатiв.

Франrlузькrrй журнмiст, якиii п}lсав у перiод мiж двома
CBiToBl,tMlt Вiйнами i загадковим чином загинув, опублiкував
луже цiкаву кlмгу <CiM голiв Зелеrtого .Щракона>. У цiл'r кни-
зi розповiлаеться про iснування вкрай та€много Вищого
ToвaptlcTвa, вололiючого величезною владою, - <Товариства
3елеltого .ЩракоIIа>, OTlce, вiдповiдно до цього, у числi пере-
мог ltазваного <.товариства> було i встановлення влади
бiлъtllовикiв у Pocii...

б2'fобто в Til"t самiй KpaiHi, яка пiсля 1917 р. офiцiйно вважа-
лася оплотом атеiзму!



Частина друга

ЕНIОЛОГШНI
ПАРАДОКСИ





Роздiл t

КРЕМЛIВСЪКI КОРИДОРИ

<,...Аномальнi нс Ti явиrllа, якi ми
спостерiгаемо. Аномальнlrй CBiT, у
якому ми ж]|вемо...>

,Щевiз Енiо-zозеtпtt
< Переlресmя Itel m а вра >.

...Гснерал iшов по шI}Iроких кремлiвських корилорах...
}I'якi килимовi дорiжки скрадалII звуки iiого KpoKiB. Погли-
налl-t ix i щiльнi, завжди запнутi завiслr на BiKtrax. Тому тиша
бчла гнiтючою...- 

ii не поруlIIув:lли lYt оманливо-ввiчлrrвi BapToBi, якi точним,
зв[rчItим жестом бра.пи в Генерма особливу перепустку.

Точпий, швидкий погJlяд Еа документ - Ite менш точll|tli,
чiпкlлл'l, lllo Ймацуе не гiрttl вiд рук, погляд на його прсд'яв-
EllKa, потiм якийсь запис у черговому журналi... Знову точнIII"I
p_vx - Tetrep щоб пoBeptlyтll локумеIlт, потiм рука пИ козирtlк
i можете прямуватlл дмi.

.I[o наступного чергового...
Генерм неодноразово проходив до дртtжакiв знайомltлi,

бов'язковий кремлiвськиrl ритуал. Але в ueii раз все було
iнакше. BiH був виtс.пикаtlил't до Самого! Причому, можIIа ска-
затIl, за власною iнiцiатлтвою... Так, звичайно, Гснсек Генсеку
пе рiлня!

Леонiд I.шiч Брежtl€в - це не Йосип Вiссарiоttовltч
Сталiн. Як говориться, <труба поI{ижче та й дим порiдше!,>
.tlе ж i тут, ох як треба було обмiрковувати кожне слово,
ý,ожен жест, кожен погляд...

...У своiй доповiдttil'л генерм особливо наполягав на осо-
бlrстiй зустрiчi з ГеrIермыrлtм Секретарем. I зараз, кол}t до
заповiтних дверей залиlllилися лiчснi кроки, BiH болiсно
ri,Maв, що робити, як побудувати бесiду в TiM несприятливiм
вlIпадку, якщо в кабiнетi Брежrtева випадково I]ttявиться
ccipItй кардин:ш> - особа виIIятково слизька та непри€мна -
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Суслов. IJ,ей не тiльки корчив iз себе (rцо було б ще пiвбi-
дою), але й справдi був головним iдеологом безглуздоТ, що
давно i'tде пiд yKic, наскрiзь прогнилоi демагогiчноi cItcTeMlt.
Але потрапитl.t мiж гострих i безжальних iклiв цiеi clrcTeMlt
генералу не хотiлося зовсiм...

А BTiM, вiдсryпати було вже нiколи та й нiкуди... OcTaHHili
вартовий дав <<зелене свiтло> i ледь розчинив дверi кабiнеry...
Генеральний секретар ЦК КПРС Леонiд Iллiч Брежн€в зус-
TpiB генерала сидячи. Але, загалом, досить привiтно вказав на
один iз стiльцiв:

- Сiдал"rте, товаришу Ханцеверов... Ну, що там у Вас за
питання?!

Генерал Ханцеверов Фiр'яз Рахiмовlтч, митт€во внррiшньо
зiбравшись i сконцентрувавшись, як той парашутист-десант-
ник перед стрибком, змiстовними, короткимII фразами почав
свою доповiдь. У глибинi лушi BiH не був упевнений, що
<.генiальний> Генера-rтьний вислухас його до кiнця.

Однак, булучи не тiльки <<широко вiдомим у вузьких
колах> геIIералом, але i серйозним ученим, володiючим не
тiльки глибокими знаннями та високою еруличiею, але й точ-
нок), систематизованою iнформацiсю, отриманою не з газет,
Ф. Хшrцевсров натискав на ту струнку, що Ii зовсiм нелегко
було б заглушити HaBiTb <.cipoMy кардиналу> , якби BiH був тут
присутнiй. Брежнев, невдоволено пiдiбгавши ryби та звiвttlи
на перенiссi брови, слухав, однак, не перебиваючи. А тема
доповiдi, якщо виходити з погляду офiцiйноi, пануючоi в
СРСР iдеологii, була дуже i дуже слизькою... Мова йшла, по
cyTi, про те, що ще з часiв €гипетських фараонiв становило
предмет магii... Причому в прямому i буквальному змiстi
цього слова.

А генерал говорив, наприклад, про те, що ще академiк
В. Бехтерсв, професор Чижевський та iHпli вiдомi дослiлники
експериментzLпьно пiдтвердили можливiсть телепатичного
зв'язку. Про те, що ще наприкiнцi 20-х poKiB ХХ ст. лозоход-
ству ст:Lпи навчати червоноармiйських командирiв, спершу з
метою пошуку пiдземних джерел води, а потiм i MiH...

Брежнев слухав мовчки, зосереджено, нiяк не виражаю-
чи сво€ розумiння проблеми. Тодi генерал став бiльш rрун-
товно торкатися фундаментальних питань парапсихологii
взагалi! Але раптом зрозумiв, pIg Генсек дума€ про Iцось
свое. Однак не переривати ж доповiлi!.. Раптом Генсек, нiби
в роздумi, вимовI-Iв:

- Академiк Александров стосовно цього дума€ iнакше...
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Генерал Ханцеверов про це знав чулово. Але знав BiH i щи-
ру,6ез регалiй i звань, цiннiсть i Александрова, i подiбtrих йому.
3начно пiзнiше, у 199t р., жJФIIалiст М. .Щмитрук, що взяIi
irrгерв'ю у Ф. Ханцев€рова, вiдзначив: <....Те.цепатiя i яснобачен-
пя, телекiнез i полтергейст,6iолокацiя i цiлlrтельство, левiтац[я
i НЛО... Щi й багато iншllх явищ, якi багато poKiB вiдкидала ака-
_Iемiчна наука, нарештi, вl-rзнанi в СРСР. Тепер ix можrrа до-
с-riджувати, не боячись обвинувачень у шарлатанствi, не ризи-
кyючи науковою кар'срою. Але на 3аходi TaKi змiнll вiдбуллtся
бйьше 20 poKiB тому. В результатi iншi держави обiгнали СРСР
r,тих дослiдхеннях, в яких BiH ранiше був лiдером. Чому i як
хlпlняли в пИпiлля нову науку? Знаючи це, можна запобiгти
рецидиву академiчного полюваннrт на вiдьом...>

Але це було значно пiзнiше. А поки що все запежало вiд
юю, чи вдасться генералу переконати в серйозностi питання
tlього, по cyTi, лосить посереднього партiйного функцiонера,
волею обставl,tн занесеного в позахмарнi висотtт icpapxiT...

Нарештi пролун:lло довгоочiкуване питання Геrtсека:

- А що там америкаtrцi?
Генера-lt Ханцеверов знав, як вИповiсти на подiбне запитан-

Ея: <<За рубежем роботи в гмузi бiоенергетикII, чи як там гово-

рягь, парапсихологii та психотронiки, ведрься давно i шtлроким

фрнтом. У rrих беррь у{астъ дослйники понад 240 лаборато-
fiй, iнститугiв i унiверситетiв бiльпl як тридцяти KpaiH cBiTy.
Уже бiльше 10 poKiB функчiонуе Мiжнародна органiзацiя з пси-
хотронiки, проведенi десятки коlrгресiв, з'iздiв, симпозiумiв з цих
rrроблем. Щентралыrою проблемою параfiсихологii в США зараз
€ не п}lтання про pea-[bHicTb феноменiв, а задачi iхнього прак-
тIтtIного використання... Фiрма <,Менхаrlнд ресерч енлiмiтед кор-
порйшн>, зiбравши MoryTHi ilrтелектуальнi сили сумiжних наук,
ко[{плексно вирiшуе науково-дослiднi i прикладIti задачi.
3окрма, вона проводить експертну оцiнку способiв психологiч-
поi вiйни, розробляе засоби контролю та керування людьми на
грl{нципzlх бiоенергетики. Фiрма намага€ться використовувати
:етекiнез дш дистанцiйttого вIепючення та вимикання електро-
пiKll i пiдривачiв. Вона шука€ також засоби дистанцiйного впли-
Е\, на мозок i керування його дiяльнiстю, наприклад, стирання в
тпч'ятi наявноi irrформацiI i закпадання HoBoi...>

Брежнсв подався вперед:

- Це що, справдi так серйозно?

- Так точно, товаришу Генеральний Секретар ЦК КПРС! -
чiтко i голосно вiдрубав генерiL[.

- Прповжуfгге Вашу доповiдь, - м}L/Iостиво дозволI{в Генсек.

81



<....Замовником i влtконавцем подiбних дослiджень у США
с АНБ (Агентство Нацiоrrальноi Безпеки) та ЦРУ (Щентрмь-
не Розвiдувальне Управлiння), розвйувапьнi управлiння
MiHicTepcTBa оборонrr i Нацiональне Управлiння з Аеронавти-
KT,r i космосу (NASA). Створюсться небезпека мiлiтаризачii
зIIачllого шару зlrань, якi розробля€ llарапсихологiя. Так що
не тiлькlt з розумittь наукового престижу нам не можна зми-
шIlти lIю область знань без належноi уваги.,.>

Брежнев, слухаючи Ханцеверова, ймовiрнiше думав про те,
чому ж це sсе-так!I трапилося так, що оце з подiбItою допо-
вiддlо до ltього ввiiiшов не маститлtй академiк (якому, здава-
лося 6, сам Бог велiв), а цейt вtrсокиr'л, стрункий, пiдтягнутиfl
генерiur, rr1o, безсумнiвно, цiлком усвiдомлював cBoi слова. Як
i Tot"I ltюаttс, кому Bilt цi слова говоритьI.. А той, що доповi-
лав, тим часом продовжував: <..,Уже в тридцятi роки за рубе-
жем буллr cTBopeHi особливi пристроi, це дозволяли цiлеспря-
мовано посIIлатII псrlхiчну енергiю на будь-якi вiлстанi без
дротiв. Цi пристроi вI4користовувалися для постаIIовкII
дiапtозу та лiкуваIIlя па вИстанi. Однак можливостi, замадеlli
в самому прttнцлrпi псредачi психiчноi енергii, далеко вихо-
дять за paмKrl медлlчноi сфери.

€ данi, що в США вже розробленi та рмiзовilri меIодики,
що цiлком дозволяють вволити в пiдсвiдомiсть лrодлIltлt
потрiбну iнформацiю, яку вона, сама того не пiдозрюючи,
буле потiм вiдтворювати у своiй MoBi. Фахiвtli стверджують,
що пос}ики веллtких доз психiчноТ енергii в|{з}Iаченою спектра
можуть в}Iяl]I{тися не цiлющими, а руl"rнiвними для органiзму,
i в першу черry - дцпя психiки. Саме на цьоI!ýI прltнципi може
праIIювати психотропна зброя...>

- Вона ts американцiв е? - важко перевертаючи щелепою,
tlI,lзькI{м голосом зirпитав Генсек.

<...За заявами високопоставлен}lх чиновникiв Пентагону,
вона вже icHyc. Наприклад, керiвниrlтво <Едванст рlrсерч
lIроджект аrIддженсп> працю€ над створеI{ням апаратури, за
допомогою ялоi можlrа читати думки людеЙ на вiдстанi, роз-
rлrrфровуючлt випромiнювання, яке виходить з людського
мозку. KiHlIeBa мета IIих робiт - встановити контроль над iH-
телектом... А газета <Чикаго трибьюtt> писtulа, що ще в
1975 р. провадLIлися експеримеIlти з екстрасенсами, якi одер-
жувчLпи розвiдув:r_пьну iнформацiю з вилучених об'ектiв.
Фахiвцi ЦРУ лавали пiддослiднrlм фотознiмки o6'eKTiB, i
вони з великою точнiстю описувади, що на них вiдбува€ться...
Колишнi спiвробiтlIики Пентагону влIпустили в США Krrltry
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<Психiчна вiйна>. У нiй мiститься таке визнання: <.Вiйськовi
намагаються опанувати такими складними явищами, як теJIе-
патiя, яснобачеtIня, психо- i телекiнез, i все це в iм'я tt:tцio-
нальноi оборони>.,.

Але Брежнев Л. I. був, насамперед, полiтичним функtliо-
нером. I тому, слухаючи генер:ша, зробив головний для себе
B}lcHoBoK: <...Армiя! Початку робiт у цьому напрямку хоче
саме вона! Вони там, у cBoix штабах, щось знають!.. Тс, trlo
чспilцно <<прохлоп:lли вухами> його незлiченнi рефсренти i
помiчники! А армiя, величезна п'ятимiльйонна армiя, яка по-
глина€ левову частку державноi скарбtrицi та на яку от уже
скiльки poKiB нацiлена вся iнфраструктура Bciei радянськоi
промисловостi, - тепер заlliкавилася цим! I генерал Ханцеве-
ров - представник саме ii!.. I взагалi - пора. Пора!..>

- Те, що Ви зараз доповiли, товаришу генерал, досIrть сер-
irозно! У мене е аналогiчна iнформачiя i за iнrпими канzuIами.
Ну, а якщо нашi фiлософи та академiки булуть проти?.. Як ви
вважасте?

Але ж вони, товаришу Генеральний Секретар ЦК
КПРС, уже не раз сiдали в кtLпюжу зi своiми <прогнозамIt>.
Та й в академiчних колах ставлення до цих питань дzшеко нс
однозначне. Там, можна сказати, спостерiгаеться значнrrй роз-
кол iз цього питання,

- Ми проти будь-яких розколiв, товаришу Ханцевсров, -
категорично заJIвив Генсек...

- Ну лобре, будемо вважати, що питання безпеки нашоi
ьраiни вимагають створення спецiалiзованого секретного
пректу, який приступив би до робiт у цьому напрямку. Але
нiяких оголошень про це в газетах i по телебаченню! Нiяких
iнтерв'юl Офiцiйно - ми не вiримо в подiбне та вважа€мо це
пlIтання вирiшеним!.. Можете йти. .I[окументальне пiдтвер-
]ження одержите пiзнiше. А поки присryпайте до розробки
прекryl..

Генерал Ф. Ханцеверов виструнчився, клацнув пiдборами
i, як на плацу чiтко повернувшись через плече, влtйшов iз
хабiнету. I тiльки проходячи повз вартових кремлiвськими
хор!Iдорами у зворотному напрямку, вiдчув, як сильно BiH
вllснажився...

Проте зроблено було ще не все. Хто зна€, чи не перемiнить
ск)ю точку зору дорогий Л. I. Брежнев сьогоднi ввечерi чи
завтра вранцi. Звичайно, при найкращому розкладi, роботи
рзгорнуться в дух(е скромному BapiaHTi та в обстановцi най-
зttщоi TacMHocTi. Треба буде розв'язати цiлий ряд першочер-
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гових задач. Насамперед, пiдiбрати достойний колектив.
Скласти перелiк проблематики, яку варто вирiшувати в пер-
шу черry... Ф. Р. Ханцеверов розумiв, що був не занадто
щIrрIrм iз Генеральнлrм Секретарем. BiH постарався взагалi не
торкатися TaK}Ix питань, як УФО, левiтацiя, передбачепня
маt"lбутrtього... Yci цi плIтаllIIя цiкавi та дуже важливi, проте в

розмовi вони порушеrli не буллr..,
Через декiлька днiв генерал Ф. Ханцеверов був вимика-

нrrй cBoiM начzulьством, якс поставило перед ним конкретну
задачу - прIIступити до рмiзацii проекту дослiджень!

А TlrM часом Головлiт, керiвtrики АН СРСР, представникIt
пресlI почали чергову кампанitо з офiцiйного ошельмування
подiбнлlх явиrц у СРСР. Генерап розумiв, як важл}!во в цьо-
му випадку не помиJIитися, не зробити якогось необачною
кроку. BiH розумiв також i те, що прихильники офiцiйнлrх
ортолоксальних поглялlв, Iце не здогадуючись про те, ulo,
власне, вiдбулося в цей день у Кремлi, насправдi вже програ-
ли! Скiльклt б poKiB надалi tle продовжув:uIася ця гра!

Але Hi широка громадськiсть СРСР, Hi всюдисущi журна-
лiсти пIе не здогалув:Lл!lсь про це. Уже багато пiзнiше, малiже
чсрез десятилiття, оглядач !. Фролов у cTaTTi <Бiоенергетика
пiд рушlruчею> cK:DKe про це так: <Традицiйне уявлення пр
те, що лос;riдженltя i прикладнi розробки в таких екзотичних
галузях, як парапсихологiя, бiоенергетика i психотронiка, зна-
ходилися лI{IIте у сферi iHTepeciB ентузiастiв та спецслужб i
ttiколлr не розглядаплlся на урядовому piBtti, lre вiдповiдас дiЙ-
crrocTi. СвiдченrIям тому е лакет документiв, переданий у
1987 р. D апарат Радмiну, шlо r"rого було озаглавлено <Про
необхiлнiсть використання методiв бiоенергетики в iHTepecax
}Iародного господарства й оборони краiни>. Матерiми цi були
отриманi вiд тодiшнього керiвника центру космiчного зонду-
вання генер:lла Фiр'яза Ханцеверова, а пiдготовкою довiдки
лля Голови Раллr MiHicTpiB М. Рижкова займався спiвробiт-
ник од}Iого з пiдр<lздiлiв екоlrомiчного вiдIiлу В, Волков -
полковник К{Б, який керував там iнформацiйно-аналiтичним
вiддiлом...>

Те, rцо на чолi вищеозначеного проекту стояв представник
apMii, за вiдомостями, що вселяють довiру, а також людина,
яка .Nt:ula вiдношеttня до ГРУ (Головrrе Розвiдуваlьне Управ-
лiння), i спiвробiтник IЦБ (KoMiTeT .Щержавноi Безпеки),
може видатися не випадковим; однак обое... з!rявили кореспон-
де}Iту, що iхня причетнiсть до проблем бiоенергетики не була
illiцiйована Hi службою безпеки, Hi розвiдкою...
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За словами В. Волкова, М. Рижков луже серйозно поста-
вився до представленого документу та дав доручення BilicbKo-
во-промисловiй KoMicii, ДКНТ (.I[ержавний KoMiTeT з Науки i
Технiки) СРСР i АН СРСР зайrrятися цiею проблемою. Була
створена комiсiя, однак вiдбулося всього одне ii засiдання.
У cTiHax ДКНТ, що цiлком орiснтувався rla АН, була пiдготов-
лена вiдповiдь, у якiй пропонувiлJIося створити мiжвiдомчу
наукову раду, lцо фактлtчно означzlло: проект лягае пiд сукно.

Тим часом гриф <таемно>, який з'яв]rвся ще в апаратi Ради
MiHicTpiB, перемiнився на iншиЙ - <цiлком таемно>... Тому
<Великий розкол> був немиltучий.

З цього приводу академiк, доктор технiчних наук Ф. Хан-
цев€ров сказав так: <У книзi амерлIканського наукознавця
Куна <Структура наукових революцiй> показано, що бiль-
шiсть учених iпlорують парадоксальнi факти, якi не вкла-
даються в заг:шьноприЙнятi Teopii...

Але в нашiй KpaiHi академiчна, так звана фундамеrrтальна
наyка ще Й дотепер не запропонувала HaBiTb гiпотез про eHio-
-rогiчпi феномени, не намiтила пiдходiв до iхнього вивчення...
Не бажають визнавати незвичайнi явища тому, що,.. не хочуть
ix вrtвчати... ,Щля маститих учених таке ламапня пов'язане з
багатьма непри€мностями... >

Але ж <капелюхом Сонця не затулиш>! От чому вI,IIIикла
нова, по cyTi, наука - енiологiя. Взагалi, ЕНIОлогiя - Ite
абревiаryра словосполучення <енергоiнформацiйний обмiн> -
тонка вза€модiя живlлх i неживих o6'eKTiB прllроди. Ну що ж,
c_,Ioвo вимовлене. А зараз, шановний читачу, поглянемо на
ЕНIОлогiю трохи ближче.

Роздiл 2

ЕНIО_ФЕНОМЕНИ

,..За вiкнами великого затишного холу вIIммьовувмися
rвтьовничi Кримськi гори. 3араз ixHi вершинu булп cxoBaHi
ЕIвькими темно-сiрими хмарами, через якi не могло проблlти-
cr звичайно пекуче, пiвденне Сонце. Пориви BiTpy шарпали
ryони екзотичних тропiчних рослин, мiж якими звиваJIися
roKpi плитковi дорiжки. !рiбниfi дощ iшов уже другий день.

Але нас, тих, якi зiбрапися на мiжнародний коIIгрес
.bTepEHI0-97>, примхи кримськоi oceHi турбувми мало.
[Iac хвилювали зовсiм iншi питання...
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Автору цих рядкiв теж було не ло кримських пейзажiв._
Цiкава та змiстовна бесiда з Фiр'язом Рахiмовичем Ханцевс-
poBI{M була nepepBatta рiзким дзвоником, який сповiщав пр(
закiнчення перерви та про те, що пора знову заЙмати мiсця r
конференц-залi. Починалася чергова доповiль... Я засмутився
з IIриводу rtepepBaHoi бесiди, тож Ф. Ханцеверов пообiцяв, шс
Mlt ii обов'язково незабаром продовжимо.

Так i сталося... Але, оскiльки детальнi бесiди на енiологiч-
Hi TeMrr вимагають часу несумiрного з 10-15 хв, тобто часоч

реальним, то Фiр'яз Рахiмович, чудово розумiючи це, неза-
довго до закiнчення конгресу просто передав MeHi деякi акц,-
альнi для напtоi TeMlI документальнi матерiали.

...Одлtн iз цих документiв знаходиться передi мною. Вiг
озаглавJIений так: <.Схема вза€мозв'язку дисциплiн у сфер_
наук про енергоittформацiriниfr обмiн у прlrродi та суспiль-
cTBi,>. Весь rleli пакет мiстить бiльпrе десяти докладних .

детальних таблиць, якi лосить влмо систематизованi, роблять
значною мlрою наочнI.1ми та доступними для огляду ocItoBE
1IитаIIня i проблеми ЕНIОлогii.

Отже, якi ж дrrсциплiни складають предмет зацiкавлення
ЕНIОлогii? flумаю, що простiше просто перелiчити ix:

1. Парапсихологiя;
2. Психофiзика;
З. Псi-явиll1а (псi-наука);
4. Психотронiка;
5. Бiоенергетика;
6. Бiолокацiя;
7. Астрологiя;
8. Уфологiя.
Щiлком зрозумiло, що ЕНIОлогiя не с якоюсь визначеноIс

часткою чи якимсь напрямком сучасноi науки. У тому-то il
справа (6еручи до увагLr досить широке коло рiзноманiтнttr
питань, якимI{ тliкавиться ЕНIОлогiя), шдо вона € дуже
серйозною спробото побудови :ulьтернативtlоi моделi CBiTo-
булови!

У цьому ii iсторiя нарахову€ вже багато тисяч poKiB!
...Iерофанти KeMi та халдеrlськi маги, тибетськi ламlл та

iндiйськi йогl,r, iндiанськi шамани, волхви, алхiмiки, тамплiс-
ри, брати Рози i Хреста - yci вони не можуть вважатися
предтечамLI офiцiозноi, академiчноi науки, BiK якоi нарахову€
всього лиIuе три-чотири coTHi poKiB. А от енiологiчний погля.]
на cBiT спiвзвучний дуже стародавнiм поглядам! Тому, в дiir-
cHocTi, фундамент ЕНIОлогii дуже моryтнiй та мiцний!
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I це, прlrродно, абсолют}Iо не означа€, Iцо ЕНIОлогiя вiд-
ujтае чи не визrIа€ зроблене в галузi офiцiйrlих ltayK. Та Hi в
якому разi!..

Езотеризм взагалi завжди ставився з повагою до будь-яких
_Iосягнень людського розуму та знань. Незалежно вiд погля-
JiB TlIx, хто цi знанlIя добував. У тому, однак, вItладку, якщо
цi знання служиллI rta благо людям, а не tlавпаки!..

Не мудруючлI лукаво, просто наведемо ще олин перелiк зi
зга,,Iаноi вищс схеми. .Що нього входять: ЕНIОiсторiя, EHIO-
уltстецтво, EHIOTexHiKa, ЕНIОмедициrtа, ЕНIОекологiя,
ЕНIОфiзика, ЕНIО,гронiка, EHIOrriKa, ЕНIОгеологiя, EHIO-
хirriя (майже алхiмiя), ЕНIОкосмологiя, EHIOKocMoTexHiKa
ющо.

Очевидно,6уле i правlIльним, i етичнllм навести TaKi слова
Ф. Р. Ханцев€рова щодо спрямуваI{ня ЕНIОлогii: <,ЕНIОлогiя
яароджу€ться на прикордоннiй смузi фiлософського i прирол-
iо-наукового переосмислення багаторiчного досвiду людства в
:аrчзi енергоirrформацiйних впливiв... Закордоtrнi фахiвцi, що на
_ва десяти.ltiття ранiше нас вI{знаJIи цей напрямок rrауковим i
:оцiально значуIцIIм, традицir"rно називають лану галузь або
:тарапсихологiсю, або психотронiкою. Вiтчизнянi дослiдники,
f,езва]каючи на заборони, теж розвивали i поглиблловалLl роз-
]йки pocilicbKllx i радянських у{еIlих: Флоренського, Федоро-
за. Вернадського, Цiолковського, Чижевського, Бауера,
IIIмальгаузена та iH,>.

I д:uлi Фiр'яз Рахiмовtrч говорить: <....Головttа мета дiяль-
:ocTi Асоцiацii - це пошук шляхiв вирiшеllttя проблемлt
._тюдин2l технологiчна цивiлiзаlliя та енiологiя>, комплскснi
]гЕ]иження, вIIвчення та наукова iнвентарлtзаtliя, класltфiкаtliя
_ застосування ЕНIОфеrтомеtriв: осво€rIня EHIOTexrriKи i lre-
:ра:lлцiЁrноi технологii }lаI[им суспiльством>.

ДiIiсно, ан:lлiз слtryацii, IIов'язаноi зi становленням i роз-
эхtтком енiологiчних поглялiв на прI{роду, показу€, lr(o цеfl
ашх справдi тернистил"t та довгий!..

Академiчнi <<мl{слI{телi> зустрiли ЕНIОлогiю з 11епрI{хова-

=_olo ворожiстю. Керiвнlrки засобiв MacoBoi iнформацii в
щlIIшньому СРСР, допомагаючи cBoiM <.побратимам> по
rтrtпартii, спочатку взагалi lle ttропускiLли матерiалiв lta цю
]Ечч на сторltlки газет...

Потiм зрiдка стали з'являтися крI{тI{чнi публiкаrlii на цю
:еrrч. Нелоброi пам'ятi колицIнiй Презлlдент АН СРСР, ака-
дечiк АлексаlIдров якось влIсловився iз приводу НЛО в тому
ruHi, що BiH вiрить у IIих lle бiльше, нiж у непорочне зачаття!..
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CBoei войовничоi антирелiгiйностi BiH узагалi не приховував
Але це, врештi-решт, справа смаку та моралi. ,Z[o речi, дJIя д}
лi цiлоi краilrи виявилося набагато страшнiшим те, що йоrц
довго вдав€UIося ховати свiй недомисел у питаннях проекп--
вання атомних MoHcTpiB типу <Чорнобиль-86>!..

Що ж ст(rcу€ться ставлення до ЕНIОлогii академiчнlш
ортодоксiв, то наведемо слова Ф, Ханцеверова: <....З погляп
ортолокс:L,Iьноi науки ЕНIОфеномени здаються настiльки на
звrtчайнимlr, що у свiдомостi багатьох учених спрацьовуе вiло
млп'r стереотип мислення, помiчений ще Козьмою Пругкови.rt
<.L{ього не може буги, тому що цього не може буги нiколи>. Are
ортолокси чомусь забувають, що дrя буль-якоi науки, яка рз-
вива€ться, t{iлком природно вiдкрlгггя нових явиtц i законiв
природи, що не вписуються в cTapi уявлення>.,.

Справдi, чому б то й не згадати, скажiмо, вiдкриття фото
електричного ефкry, а p:xloм iз цим також й iнпrих ефюiв, яlс
привеллt до створення KBaHToBoi механiки. Помзово, lцо навiтъ
Ейttштеtйн, який зробив справжню революцiю в науцi, так дс
кirrця життя Й не змiг спрrrйлtяти Иею KBarrToBoi механiки...

А згадайtмо трагедii таких BcecBiTHbo вiдомих )лених, ,п(
Ерснфест i Кантор. .Щля знаменитого фiзика Еренфеста необ
хiднiсть перейти вiд наочlIих моделей при опl,tсi peMbHocTi дс
абстрактно-математичного способу ст:rла причиною особистоj
трагедii та самоryбства! Щодо Георга Кантора, то про його
наfiглибпrу фiлософську драму, яка призвела до божевiлля.
варто помiркуватIl. [Ъому вченому cTzuro TicHo в межах не-
скiнченностil I BiH почав болiсно шукати теоретIrчно-матема-
тtлчнi tttляхи виходу за ii межi!

Цмво, шlо HoBi феноменальнi вiдкриття дуже часто €
просто констатацiсю правоти древнiх... Вчитайтеся в слова
Ф. Ханцеверова, здавzшося 6, iз зовсiм iншого приводу: <....Чог0
кошту€ вiдкриття американських учених: людська свiдомiсть
здатна безпосерелньо впливати на хИ фiзичних експериментiв.
Ще зltачить, що приIlципово неможливо провадити о6'сктивнi
дослiдхення: на ixHix результатах завжди вiдбиваються су6'ек-
TrrBHi д5rмки вчеЕих. ось чому екстрасенсам бувае так ваrкко
демонструI}ати cBoi здiбностi перел скептичЕо пастро€нимIr
дослiдниками - у такiй обстаttовцi просто немож/Iиво домог-
тися повторення та вiдтворення явищ, чого вимагае фiэика>.,,

I_1,iлком солiдарний iз цими о6'сктивними словами Ф. Хан-
цев€рова, оскiльки особисто спостерiгав вищеска:}ане неодно-
разово! Журналiст М. {митрук трива;lий час займався дослiд-
женtшм питань, пов'язаних з ЕНIОлогiею. З цьою приводy
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BiH висловив таке цiкаве судження: <....Ясно, |цо дискредитацiя
ЕНIОлогii в суспiльнiri думцi велася органiзовано, бо ж rre
}tожуть керiвlrики Bcix засобiв MacoBoi irrформацii мати одна-
кову позицiю без вказiвки згори. Хто i як керував цiсю кампа-
нiею, що ми можемо протиставити iM, якщо вона повторлrться?
Ознаки вже з'являються, зокрема, стат,tя члена-кореслондента
АН СРСР В. Александрова в жyptlMi <.Наука i жиггя>. Нага-
f,;l€Mo, Iцо мова в нiй Ие про кампанiю шельмування EHIO-
-rогii, яка вже була готова розгорнутIrся влiтку 1991 р.

HaBecHi 2002 р. автору цих рядкiв, уже ts рiдlrому KttcBi,
tовелося бути присутнiм на обмеженiй нарадi в Прези.цii
АНУ, прлlсвяченiй цiй проблемi! Я був гiрко розчарованлtrYt
piBHeM розумiння пр}Iроди одн}Iм iз досить вiдомих украiн-
ських академiкiв. Уся його арryмеItтацiя проти ЕНIОфiзr.rки,
як вltявилося, зводилася тiльки до едлIного тверджеItrtя. От
юно, без купюр i скорочень: <.Енiологii не icнy€, оскiльки При-
рда влаштована дуже просто!..,>

I_[ю фразу, немов заклинання, Bitt монотонно повторив
цртягом якоiсь годI,Iни аж чотири рази! I все, бiльше жодних
серйознiших <.apryMeнTiB)> не знайшлося. Але, rrrановнrrй ака-
IeMiKy, якIцо вже Прирола так <<просто> влаштована, то чому 6
Ваv (за фахом фiзику-ядернику) взяти, та й не побудуватtr,
варештi, екологiчно безпечний термоядерний реактор?

Тому хочу знову проIIитувати слова Ф. XaHtIeBepoBa, який
т_}аово знав як реальне пiдrрунтя згаданот кампанii, так i ii
безпосереднiх вrrконавцiв, що взяли на себе всю чорнову ро-
бgry; <.Я не беруся встановltти особу головttого KepiBllltKa,
пэtй залипrався за кулiсами. Але iдеологiв цiсi кампанii знай-
тш не важко - вони caMi про себе заявтrли привселюлно.
Напрl.tклад, член-кореспондент АН СРСР М. Волькенштеiill в
:r-.-Iемiчному журlrалi <.Природа,> опублiкував статтю <.Про

фномен псевдонауки>. У нiй BiH заперечував реальнiсть
Еrранормальних феноменiв, пдо були пiдтвердженi роботами
rвсяч дослiдникiв рiзних KpaiH. IЩо це - lrеiнформованiсть
зюра чи.,. дезiнформацiя суспiльноi думклr?r>

У lliй cTaTTi та iнших виступах маститлrй учений наводив
rari <HayKoBi>> /{ово!иl yci цi чудеса були вiдомi шIе стародав-
пu €гипетським жерцям. Ними також постiйно користувала-
Il церква - серйознiй науцi тут rriчого дослiджувати. Мапо
мо. BiH заявив, що в найближчi сто poKiB наука не буде до-
сIл-f,жувати телепатlю

3 подiбною безапеляцiлiнiстю в часи стародавнiх египет-
rъпlх дgрцiв цей вчениfr не пiднявся б вище, Hix молодшIrй
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помiчнItк мололUIого псреп}lсувача... Це в краlцому випалкуl..
A;le от що пише Ф. Хаrrцеверов далi: <...Для подiбних твер-
джеtIь в академiчlIому журнмi автору lre знадобилося прово-
длIтLr сксперI{ментI{ i теоретичнi роботи. Мало того, BiH проiг-
норував рФультатI1 i вlIсновки провiдних спечiалiстiв у цiй
гмузi - академiкiв В. М. Бехтерева, Ю. Б. Кобзарева,
Ю. В. Гулясва, В. П. КазrIачеева, професора Л. Л. Васлtльсва
та багатьох закордонних учених, серед яких е i лауреати
Нобелiвськоi премii>.

Проте таке дозволяв собi не тiльки М. Волькенштейн. Гру-
па вельмI,] тиryловаttих aBTopiB вiд Академii педаюгiчtlих rlayк
СРСР опублiкувала D журнаJIi <.Питання фiлософii> статтю
<Парапсихологiя: фiкцiя i peMbHicTb>. Маститi вченi наводи-
JI}r луже перекоturиtsi факти лро широкий фронт дослiджеltь у
цil"l галузi за кордоном. 3rtали вони i про пioHeptri дослiджен-
ня в Haшtit'i KpaiHi в довоснниr1 час, i жапюгiдниЙ стан науки в
наступнi десятrrлiття. Але з tplx фактiв раптом зроблтлrr пара-
доксальнилi висновок: <сдине, що по€дIlуе парапсихологiв, -
це тасмIlичiсть, ]IерзгадаrIiсть явllщ, якi вони вивчають>...

ABToplt cTaTTi прекрасно розумiли, tцо бiльше двохсот
лабораторifi та органiзаrlifi, якi на Tol"l час вели дослiдження в
цilt rалузi, не можуть виникнути tla пустому мiсцi. Що ВМФ
i ВПС США rre благодiйнi вiдомства, а KoHKpeTrri замов}tllки
наукових i прлtклzцнrтх робiт.

Члr ж згадувати про те, Iцо на час rцiеi публiкацii в релко-
легiю журItалу <Природа> вход!lли ttayKoBi сllлп 7 академi-
KiB, 11 ч.rtеlriв-кореспоlrдеrrтiв, 13 докторiв наук i 3 каttдлtдатiв
наук. I от що цiкаво - зараз, у 2004 р., вони проловжують
пиIIIатися тим, uцo iM вдалося бiльш нiж на десяток poKiB за-
трлlмати розв}Iток ЕНIОлогii в нашiй KpaiHi?!

Так, АН СРСР - це ж бо дуже перспектllвIIа тема дIя
анмiзу! Хто знас, можливо, незабаром у цих <авгiсвих cTaI"I-
нях> з'явиться, нарештi, cBil"t Геракл?l

Старше поколittltя BeTepaHiB АН СРСР пам'ятае cyMKi
випадки вiдторгнеtlltя ]Iауковою елiтою Tltx галузей знання,
якi породltли генетику, бiофiзику, кiбернетику, псlrхологiю,
парамагнiтнтrfi резонанс, космологiю тощо. HaBiTb антрополо-
гiя не могла набути прав громадянства декiлька десятrrлiть.
А соцiологiя бiльш як цiллtх пiвстолiття заперечувiлJlася як
наука взагалi! Те ж саме можна сказати i про футурологiю.
Ф. Ханцеверов згаду€: <.У 19З2 р. IHcTlrryT мозку iMeHi
В. М. Бехтер€ва одержав офiчifirrе завдання почати експери-
меlrтальнi дослiджеrtlrя, KepiBHtlKoM яких став професор
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Л. Васильев. За шiсть наступних poKiB був накопичени}"I вели-
чезltltf.r експерименталыrrrfl матерiал, що дозволив зробитt.t
BI{cHoBoK: найретелыtiше екраrIуваtIня метlUIевими щl1тамll не
погiршуе передачу телепатем вiд <iцдудlора> до <.реципiсн-
та>. Таким чином, уже пiвстолiття тому була поставлена пiд
cyMttiB iдея того, що в ocHoBi телепатii лежить вiдоме електро-
tлtагнiтне випромiнювання.

Були успiurно проведенi численнi дослiди з навiювання
pyxoвlrx aKTiB на вiлстанi до 1700 км. Пiлтвердилася здатнiсть
людей tsико}Iувати удаваlti команди та пiзнавати примарнi
образи (геометричtri фiryри). .Що речi ска:}ати, ocTaHtri експе-
рименти проводив академiк П. Лазарсв та iHшti представнIlки
Ан срср>...

Нiде правди дiти, ще порiвIrяно недавно деякi титуловаlti
предстilвнIlкlt <великоi науки> вiщаллt, цо захоплення чудеса-
Mll бiоенергетики <характерно лля перiоду занепаду суспiль-
ства, його загнивання>. З цього приводу можна HaBiTb дуже
гостро посперечатися, не залIrшившtl вiд подiбноi цлIтати
каменя на KaMeHi!

Ось цо стосовно IIього говорить засновник ЕНIОлогii в
нашiit KpaiHi: <,...[авайте проаналiзуемо. Минулиli перiод
нашоi icTopii, як ми caMi собi зiзltалися, вiдрiзнявся саме зас-
тоем, тобто якрff| тимлI умоDами, що повинrti були б сприя-
пr... розквiry бiоенергетики. Олнак вона була занедбана i якцо
розвив:UIася, то не завдяки, а всуперсч застою. Щось не схо-
дIIться в арryментах у спростовувачiв lIoBI{x iдей!r>

Так, у буль-якiлi справi трапляються <.TeMIli,> су6'скти.
У будь-яких сфрах людськоi дiяльностi! I аж нiяк не тiльклt в
бiоснергетиltil Але часи диктаry в науцi мIтнулII. Щ,е, на жаль,
прIlзвело взагалi до падiulи авторитеlу на)rки в оч:lх народу.
Я кажу <на жаль>, оскiльки Ti, хто дiйсно робlлв ttayKy, як пра-
BIIJ,IO, дуже с,гриманi в оцiнках тою, якою вона буде ще через
сюрi.rчя. Якими питанням}l перейматлtметъся тодi.

Щодо висJIовлювань М. Волькенштеiiна, С. Капiци та
iнших про те, що вченi не булуть влIвчати бiоенергетику, то ix
1эке лобряче <поправляе> iсторiя. Причому вельмIl катего-
plнHo!..

Але читач ма€ повне право запI-{тати, чи iснують у даrий
час TaKi ЕНIОфеномени, якi здобули достатн€ пiдтверджеrlня.
Так! Iснують!

Наприклад, уже фу}ттовно доведсне явиIце iнформацil-tноI
взаемодii бiологiчних i фiзlлчltлtх o6'eKTiB. По рiзних кftI:шах
trгралишirlноi пердачi та прийому iнформМi вже з вiрогiдliстю
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до 90 вИсоткiв пiлlримусгься стiйшлЙ зв'язок. А це - перспект}Iва

розробки принципово пових вtrдiв зв'язку взагалi.
Вiдзtrачаеться можливiсть дистантно (дистанцiйно) отрлr-

мувати данi про люлину. Усе серйознiшi, причому cyracHi,
пiдтвердження олержу€ фномен яснобачення. Енiологи ствер-
джують, що з вiрогiдttiстю, близькою до ста вiдсоткiв, пiдтвер-
дэкенrtti дистанцiйtllrй вtrллtв на бiологiчнi о6'екти випромi-
нюваIIь i полiв, якi не € електромагнiтнимиl

От цо з цього питання говорить Ф. ХанIIеверов: <.Вияви-
лося, що цi випромiнювання i поля практично не мають обме-
жеtIь за лалыriстю та впливають на живий органiзм крiзь
буль-якi екранII, включаючи металевi, або стимулюючl.t, або,
може, прrlгнiчуючи flого (органiзм). Виявленi в цих експерII-
MettTax прr1llципи можуть служити }Iауковою базою для ство-

рення нетрадицiйtIlлх засобiв вплI{ву на жllBi органiзмлт. Так,
для меллIIцIЕи - прилад, що стимулю€ заго€ння IIоранень,
напрI.Iклад, в опiковiЙ терапii. flля сiльського господарства -
пристроi, що IIрискорюють picT тварин>.

Iсrrують i бiльш дивlri випадки. Наприкпад, так званi ефекги
неконтактного впливу оператора на живi cTpyKTyplr. Прrr
llboмy оператор златнил'l змiнити поведiнку тварини, Ti сер-
цевrrii рIIтм тощо. Чl,t, cKaxiMo, сповiльнити або прлrскорити
TepMiltlt проростання ttасiltня.

Експериментально пiдтверджений феномен длrстанцiйного
вплLrву на органiзм людини через його енергетrrчнi центр}r -
чакрIr. Уже бiльше 15 poKiB увага фахiвцiв прикута до дослiд-
женllя феlrомена дистаrtцiйrtого впливу тiл визначеноi геомет-
ричноi форми та хiмiчного складу на бiологiчнi об'екти.

Так-так, це ж вона сама i е - наука Iсрофантiв KeMi! Пред-
мет лослiджеlrь Братiв Розенкрейцерiв. Але вони, Йразrrо кажу-
чt.t, закiнчуваллt аспiрантуру (як тепер напрочуд вдаJIо K€DKyTb -
магiстратуру), а Mlr поки Iцо вчимося в початковiй школi! Та
Й не поручуся, що вважа€мося там серед вiлмiнникiв!.. Але
зIIову дамо слово Ф. Ханцеверову: <....Щi тiла-генератори
створюють сусIIIJIыIе силове поле, здатне впливати на живих
icToT, роблячl{ на HIlx стимулюкlчltй, знеболюючий або гнi-
ткlчl,tl"t вплив. На ц1,1х прIIнIIипах розробленi макети нових
прtrладiв, якi впливають rra органiзми незалежно вiд eKpaHiB -
HaBiTb метzlдевлlх. Розроблеltо теоретичнi основи, якi пояснIоють
механiзм цього фсномена>.

Тепер уже достеменно встановлено явиlце психокiнезу.
В однiri з попередlriх книг (<.Примари IcTopii>) ми говорилLr
про лослiдлt, якi провадl{лI{ся в лабораторii академiка OxaTpiHa.
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Психокiнетичнi дослiди, певна рiч... Зараз згадаемо про iнtпий
ix рiзновид, коли пiд втшивом оператора послаблюсться iH-
тенсивtriсть л:верного променя.

Рiзновид психокiнезу - це спрямований вплив полiв медi-
ума-екстрасенса на тiло лrодини. Вона, наприклад, може одер-
жати опiк HaBiTb при вiдсутttостi прямого теплового потоку
вiд оператора.

Але все вIIщесказане характеризув:шо, так би мовIIти, пер-
I]Iy хвилю ЕНIОефектiв. Вони коли гiрtше, колIт краще, апе ще
якось (нехай HaBiTb iз веллrкою ttатяжкою) впI{сувzLпися в
iснуючу систему уявлень i поглядiв. Та миttуло декi;rька poKiB
i... надiйurла друга хв}rля ЕНIОефектiв!

Роздiл 3

зонА <осоБливоi увАги>

Щеfr <Круглий стiл> (а ix чимало було органiзовано в ходi
<IHTepEHI0-97>) був особллtвлtм... Hi, за цIlми столами не
вIlголошуються якiсь тости, за ними IIе куштують закуски, не
вжlIвають aHi прохолоднi, alli мiцнi напоi... Нiчого подiбного
не вiдбуваеться.

А е певний рениrYr або дослiдник, який керуе <.Круглим
сголом> (BiH же i доповiдач), та ще, як MirriMyM, п'ятнадцять-
_Iвадцять 5rчасrtикiв конфереrrцii, якi побажаллt зустрiтлrся
са,vе з цим доповiдачем ще раз. Перutиfl раз його слухм}l в
понференч-залi, коли BiH вимовляв традиtдiлiну десяти-п'ят-
Еилцят!lхвилинну промову-доповiдь. <Круглого столу> вдос-
юю€ться д:Lдеко пе кожен дослiднrrк, а тiлькlt той, хто, як то
Еrкчть, зумiв <,узяти слухача за жI,IBe>>. Кого хочеться слуха-
тя ще й ще. З KITM уже знайдеться про що подискуryвати.

Повинен вймiтити, шlо лиректор Науково-дослiдного цент-
р приклаJIноi ЕНIОлогii (НДЦ <.ЕН[О>) BiKTop Роюжкitr iз
ricTa PocToBa-Ha-,I[oHy в ходi cBoei доповiлi не заллtшив бал'l-

+тсllx людей. Багато учасникiв Симпозiуму пам'ятали його
ще за мiжнародною конференцiею <.EHI0-95>. I тодi, i тепер
Ёою повiдомлення Ite моглII не вимIIкаflл зацiкавленостi...

Я вже неолнор:вово торкався питання UFO. Але, очевидно,
!ц тема не з тих, якi дозволяють забуги себе. Напротлt, UFO
йгадують про себе деда,ri частiше все бiльш наполегливо ii
ryЬно.., <Брати по розуму> цiлком здатнi мобiлiзувати люд-
ство. Якщо л"rого взаrапi шцо-небуль здатне мобiлiзувати!..

93



А BTiM, сулiть caMi!
Мова, власне, лiшла про трагiчну подiю, яка стzLпася 26 ве-

ресrrя 1996 р. в Каг:ulьнлtцькому районi PocToBcbKoi областi.
ЗаполонивlIIи, як на той час, скорботною смугою iнформаltiл"l-
ний простlр TV всього СНД, ставши офiцiйним жалiбним
днем llo Bcilt Pocii, ця подiя офiчiйно визна}Iа <просто> вели-
кIIм нещастям, <<TtPocTo,> трагедiсю, <просто> жахливим збiгом
oбcTaBrrH! Так хiба ж цього замало?!

Hi, не замало! Бiльш нiж лослtть! Але, як виявилося, усе
вiдбувалося зllачно гiрше... Присryпимо до cyMHoi розповiпi...

У резу.llьтатi rrаiзду тепловоза tla шкiльний автобус заги}Iу-
ло маfiже двалIитер дiтей. Kpr.rMiHarbHa справа була порlпrrена
вiлразу ж, а вlliлiлого водiя злощасного автобуса разом з його
родI-ilIою негаflrrо <е|]ацaюв.ulи в невiдомому напрямку>, спра-
ведливо побоюючись самосуду з боку батькiв загиблих дiтей.
На цьому офirilйнi органи визнzлли свою роль закirrченою, а
задачу - виконаною. У засобах MacoBoi iнформацii насryпило
певIIе затишшя. Чи ж варто, моI]JIяв, хвиJIювати людей подаль-
шI{м!I подробицямtл i вiдволiкати вiд Ml.tpcbKoi суети.

...Я продивляюся цi тяжкi, знятi вiдеокамерою експертноi
групи НДЦ <EHIQ>, фрагментI{ документаJIьного фiльму-
дослИження ще й ще раз... Члени eKcпepTltoi цупи, IIамагаю-
чl.rсь вирiшI{ти IIадз2цачу - не допустr{ти рецидиву трагедii,
беруть цi дивнi <.iнтерв'ю> в осиротiлtrх батькiв, якi втратили
cBoix лiтеЙ, зовсiм не через цiкавiсть, а заради розумiння
справжIIього пiдrруttтя кагirльн}tцькоi трагедii,..

Заглrбель дiтеli iз радгосtIу iM. Вiльямса, як буде пока:иtrо
нlIжчс, зовсiм не <,oKpeMrtii випадок>. Ще загальна наtша пробле-
ма, чtлтачуl В наfiпрямiшtом5l, наt"tгрiзнiшrому смлtслi цьою слова!..

То яку ж KapTlllry трагедii влtсвiтltло детмь}lе розслiдуван-
lш, проведеr{е експертною групою НДЦ <EHIO>?.. Виявlrлося,
пIо вltд1.1мiсть того ранку була не такою вже й поганою, як про
rце було повИомлено в офiцiйнlrх дх(среJI:DL Жителька селIIIllа
4-i брuг:ци в MoMellT катасlтрофи чекzLда автобус у бiк Ростова.
I все, що стаJIося, iil було дйре Blцtto. Ось що вйзначають шtа-
лiтики експертноi гр}rпи: <...IJя вИстань дорiвнюе 150 м вiд
самогкr перiзду, де вiдбулося зiткнення маневрового теIuIовоза
зi шкiлы{им автобусом. ТакоI вiдстаId цйком вlлстачило б для
3начного зtIи)кеIIнrl швидкостi, а то Й повlrоi зупинки оди}Iочно-
го непланового локомотива, якIлй рухався зi tшвилкiстю 70 км
на голину. Якби в кабiнi тепловоза був, KpiM машинiста, який
сидiв лiворуч по ходу локомотлrва, ще й помiчник, та до того ж
теIlлоlJоз iшов би кабiною вперед, а не дв1,Ilуном, що значно
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знItжув;uIо огляд, можна було 6, при TaKir-r видrrмостi, вжlIти
за\одiв до eкcTpelloi зупlлнки. Однак i пiсля зiткIIеIIIIя теlulоI]оз
продовжуtsав штовхати автобус по IIоJIотниlri перед собою ще
блltзько 600 м. Але ж автобус уже стояв на псреiздi iз затлrхлим
.шltгуном! Чому ж MallIиHicT не зреаryвав? Повернемося ло
цього питання пiзнiше.

У цей трагiчltий день yci дiти хутора HoBopaKiTltlu"r i сели-
ца 5-i бригади поiхали в IIIкоJгу. Ide бувало досить рiдко. Зви-
чаl"lно хтось xBopiB, хтось був вiлсутнifi з iнIuих прIIчIIн.
Цього дня поiхаллt Bci.

Батьки загrлблих потiм згадувалI{, що дiти особливо
повiльно збиралися в luколу. Однi ловго шrук:Lпи пiлр5пlнrlкrl,
iHrui якось дуже повiльно снiдали, i батьклt iх постiЙно пiлга-
няли, бо автобус rtiкого не чекав.

Увечерi, напередоднi aBapii, якось уже надзвичал"tttо голос-
но почали кричатII сичi, i rli нiчнi лементи трltвали piBHo
{0 лнiв. Усю нiч в обох бригадах вили собаки, yci батьки бу-
_лr розбудженi мiж чотирма i п'ятьма годIlнами ранку силыIи-
чIl стукотами у BiKHa або ж дверi.

Звичайно поiздка в Iцколу супроволжувzlлася лружним
crlixoM i роздачею потиличникiв. У цей день, коли автобус
BltixaB iз селища 5-i бригади, yci дiти сltдiли i стоялlr в аtsто-
бчсi мовчки, практично }te рухаючись...

Автобус, як i багато iнших мацIин до IIього, застиг на
вltбоях переiзду... Водiй, нiби вперrtlе сiвutи за кермо, торкав
важiль швидкостей, кермо, прItлади. Блrrжчi до Itього дiти ста-
_Ilt з цього прIlводу жартувати, але кол}I побачlrлlr JIoKoMoTl{B,
Еtrо мчав, закр}нали, пIо6, якцо не може завсстII дв}Iryн i Bl.rBec-
TTt автобус iз небезпечноi зони, вiдкрl.tв хоча б дверi.

Але водiй i не подумав вiдчинлtти дверей автобуса!
Нагадасмо, що аналогiчнi катастрофи вже сталIIся в

1993 р. в Пiлмосков'i. Протягом олного-однiсiнького тижня на
пiзнrlх залiзничнttх перiзлах волii двох ruкiльнlлх автобусiв рап-
:D}r заводили двIIryIIи i... вrtгаlrяли автобуси iз школярами точ-
зiсiнько пiд потягl.r, що }Iесуться! В обох випадках загинуJIи
Ti дiти. Водii ж залишtилися живi.

Вiлеокамера неуперелжено фiксус cyMHi <.iнтерв'ю> батькiв
- рдtчiв загиблих дiтей... Yci вони розrtовiдають tte тiльки про
]er"l незвичайний ранок 26 вересня, але й про те, що вiдбува-
_Iося в цих мiсцях за мiсяць-пiвтора ло цього. А дiялися, тре-
ia вiлмiтити, лосить дивнi речi...

Так, практично Bci свiдки розповiдають про систематl.tчlli
€постережеIIня НЛО (UFО) в райоlfi селища. Про незрозумiлi
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диваrIтва в поведiнцi дiтеfi: розмови про смерть, MacoBi
жахллrвi сIIи, озItаки фаталiзму, HaBiTb яснобачеtrня. Але ж це
булlл цiлком lropMarlbHi, lrсихiчно i фiзично здоровi дiтиl

Окремо проходIlть i деяка "фiryра )rмовчанfiя> Bciei цiеi
icTopii. Мова йле пк) таку собi <6абусю в чорному>, яка, сiвtпи
в автобус ще в селищi, Hi з ким l{e розмовJIяла i не вiдповiда-
Jla на IIитаIrня. Вйповiдно до о<рiцiйrrоi Bepcii, ii осйу вста-
нов}Iти пе вдалося. Ранiше, щоправда, ii в цих мiсцях HixTo
нiколи не бачив. Але HixTo з уцiлiлих у rliй катастрофi не змiг
засРiксувати у своiй пам'ятi момент, коли ця <6абуся в чорному)>
з:uIишила автобус.

.Щлlвно поводIlвся i водiir. BiH нiяк не зреаryвав на теплок)з,
що наближавсяl HaBiTb не дивився в його бiк! Машинiст теп-
ловоза теж дiяв IIеадекват}Iо обставиllам. HaBiTb якщо припус-
тIIти, що Bitr не д{Irився на до[юrу, залиша€ться абсолютно
неэрозумiлlлм такlлй факт.

не вiлчутлt удар локомотиDа по автобусу BiH просто не мiг!
Отже, першою його реакцi€ю, як професiонала, повинlrе було
бути негал'пIе гiшьмування! Тим бйьше, що значним гаJIьму-
ючим фактором був i сам автобус. Тож довжина гальмiвного
шляху в IIьому випалку рiзко скорочуеться!

Але, вiдповiдно до слiдчоi експертизи, довr(ина гальмiвrrо-
го шляху стаlIовила понад 600 м! Висновок може бушл тiльки
одIIн - маutинiст локомотива нiяк не вiдреаryвав на зiткнен-
няl У всякому разi, у першi кiлька десяткiв секундl

А тепер, читачу, повернемося до <6абусi в чорttому>.
У кадрах докумеIIтепыlого пiвтораюдинного фiльму, з]tятого
НДц <EHIO>, . досить показниli епiзод, коли мати одного з
трагiчно загиблих лiтей згалуе ранок лня похорону в селлtuдi.
I тут вона знову говорить про не знайому HiKoMy дивну жiн-
ку, яка мовчки обii:rшла селище, заглядаючи в кожний осиро-
тiлlпl двiр! Багато свiдкiв пiдтверджують цей факт. На питан-
ня, чому HixTo не спробував з'ясувати ii особи, лунала зовсiм
прllродflа вiдповИь - було не до Hei...

KpiM того, неупереджений аrtалiз фактiв пiдтверджуе не-
станлартно високу aKTltBHicTb <тарiлок> у Кагмьницькому
pal'loHi незаловго ло трагедii. А ось уривки з листа в редакцiю
мiсцевоi г:цrети <Перхрестя KertTaBpa> MaTepi одного з заш6-
лих:<,..трагедiя... була MeHi передвiщена...давно...>; <(у сIIови-
лiннях з'являлася якась яскрава чи то зiрка, чи планета...>,
<<почуваю... лiле як1.1r'tсъ вплив на пИсвiдомiсть...>

3вlлчшlно, завжди Mo)t(Ha зрблrш наголос на емоцiлiний стан
автора лI{ста. Простiше к:uк}чи, вiлмахкутися. Але, з огляду на
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iHпri факги, до якою ступеня правомiрним буле шеfi крок?
А може, ми взагалi заIIадто часто iпrорусмо подiбнi факгrr?
I невиправдано часто намагаемося дистанцiюватися вИ lrих?

То якиt1 же висновок зробила з тою, lцо стмося, експертна
група Н!Щ <EHIO>? Читайте, шtановнi, цеI1 висновок: <Дана
катастрофа-.. була запрограмована. ii жертвами ста.llи спецiалыtо
вiдiбранi дiти з наймоглнiшим творчим потенцiitлом.., L{я lrрог-
рама включилася з волi Неземного Розуму, д:шекого вiл iHTep-
ciB нашоi цивiлiзацii та iснуючого за рахунок потенtцiалу тих
земJшIII, що вIаlггIаються в подiбних катастрофах>.

Щодо водiiв i поiзних бригад (шtалiзувалtлся i пймосковнi
катастрофи), то на них, на думку НДЦ <EHIO>, спрямовував-
ся короткочасний, але моryтнiй психотропний вплпв! IHaKtrre
кажучи, вiдбувмося зомбування.

Факт змлlша€ться фактом: у Пiвнiчно-Кавказьку фiлirо
УФО-l1ентру iз завидною реryлярнiстю надхолять усе HoBi й
HoBi повiломлення очевидцiв, спостерiгаючих <лiтаючi тарiл-
ки>. Помiчено, що в oKpeMi роки iхrrя aKTIlBIricTb cTpiMKo пiд-
вицусться. Так, масова навала УФО на floH була вiдзltачена
в перiод 1980-1990 рр.

HaBecHi 1996 р. надiйшла нова хвиля повiдомлень. Але
аналiз численних фотографiй i свiдчень змусив ростовськIIх
уфологiв прийняти таку гiпотезу: НЛО на .Щону <.проплtсаlti>
постiйно. HiKyпlr вони не летять i нiзвiдки не прлlлiтають.
А вилимими в оптичному дiапазонi вони стають у момент
збiльшення cBoei активtIостi. € й така думка - весь простiр
Землi подiлений <<тарiлочниками> на сектори, де постiйно
знаходяться <.o6'eкTlt> зi <спостерiгачами> на борry!

Зрозумiло, можливий lliлий спектр тлумачень. Можна
придуматI{ десятки пояснень. Але хiба це доIlоможе горю
батькiв, якi нiколи бiльше не побачать cBoix дiтей? Хiба це
гаранту€ вiдсутнiсть у майбутньому полiбних трагiчнлlх колi-
зiй в iнrrrих географiчних регiонах?

Ось чому неможливо зберегти нейтралiтет i вiдчужеrtiсть,
коли доводиться (а че бувас не так уже I'r рiлко) ознал"lом.ltю-
ватися з висновками <авторитетних> академiчних функцiоне-
piB iз приводу УФО чlt, скажiмо, полтергсйсту. Та що там, з
приводу предмета ЕНIОлогii взагалi!

Валско от так вiдразу сказати, чого бiльше в таких виснов-
ках: прямоi неправди та пiдтасовування фактiв, манiпулюван-
ня показаннямr.r свiдкiв, чи замовчування спiрних питань
сучасного природознавства... Та ще fl (плюс до всього цього)
якась параноiда,rьна Bipa у власну <наукову> непоrрiшимiсть!
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Найтривожнiпlе (ue думка нс тiльки автора цlш рядкiв), rцо
rlодiбну позицiю lle можна, за вел]{ким рахунком, поясlI}1тI1
ttiчltM, якщо дотрl.tмуватися траллtчilittих пог.llядiв. Напрлrклад,
yMoBaMlI Bil"rcbKoBoi та державноi таемнлrцi. Справдi, д.lrя 40-х,
50-х i HaBiTb 60-х poKiB ХХ ст. подiбне пояснення шlе можна було
6 якось прлliiнятtt, хоча l-t з вiдомою IIатяжкою.

fuie для 90-х таке <<IIоясIIеIIIя> вже не проход}tть! I аж
нiяк нс голIIться для 2003 р.! Воно просто не працюе! Тодi,
може, з остраху вiлil"tти вiд традиrtifiнлtх HayKoBlTx парадrгм?
TttK i тут, як K;uKyTb, <lIовз касу> значна частина молодих уче-
Hltx у раltзi докторiв i каtц1,Iдатiв ItayK вiдкрllто Й досlrть плiд-
но пi.lцас офiцil"rно-цrалицiйнi парадIIгмI1 cyMHiBy та бiлыше
не лотрIшуеться iх!..

От бlл цlлх акадеlчtiчItих <<мислителiв> зiбрати в одиII авто-
бус та прI4вестI.1 у КагалыIrtцькил"t pafioH... Нехай бlt подltвl-r-
лIIся в очi осиротiлl,тх у Til"l страtuнir"r трагедii батькiв!.. Мокlrи-
во, хоч пiсля tlього до них дiл"тutло 6, rtlo rtlлях заперечення i
всi.rtякого ошеJIьмування дiл"Iсltого факту iсttуваtrня УФО та
iltmltx ЕНIОявlIщ - це шлях прямоi зрадlI життевrrм iHTepe-
сам лкtдсii. .I[yTlTMll aBTopIITeTaMI{ не захIIстlтпt маi"tбутне
HallllTx iз BaMlr дiтсл't, дорогrtл"т чтtтачуl

Передi мttою фотографii, зроблеrri ще 3 квiтня 1990 р.
IO. KoBrurerlкoм, жлIтелем сел}tща iM. Вiльямса Кагалыrицько-
го pal'roHy PocToBcbKoi областi.

Ось tllo розповiлас Iцодо цих фотографilt енiо-дослiдник
В. Ушаков: <....очевlлдцi, а ix було шестеро, спостерiгали длtск,
якltli через 5 хв розтаtIув, aUIe цього вистачltло, щоб Юрil"t
.I[анllловrIч (Коваленко) з iHTepBMoM 3-5 с встиг трlrчi маtд-
нутII затвором фотоапарата <<Чаitка>. Точно TaKlIl't же об'ект
спостерiгався lIаступного дfIя i ще через день.

Щеl:i влtгtцок був леталыtо розслiдуваlrt,rй уфологами, й от
ltlo Iм влапося з'ясуватлt. Третъого, четtsертого l"t п'ятого квiтня,
прltблlтзtlо о 20.30, з рiзнлtх Mictlb спостережсння лссятки
лlодеl"I малlI змоfу дивитltся rla свiтttий о6'скт. його описува-
JIи, як Ky.lllo дiitметром у 1,5-2 рази бiльшою за в1.Iдимий
дiамстр Мiсяllя, з piBHlrM нсчiткlлм Ko}rrypoм блакитнувато-
зсленого кольору. У деякrtх випалках вiд об'екта виходилIт,
щоtlаiiмеttше, ви одttого до десятIl свiтловrrх променiв. Яскра-
Bltй об'ект поступово блiднув i ставав прозорllм>.

Олночасно з Ю. Ковалснком о6'ект бачиллт багато рос-
товчан, якi знахолlллLIся в цей момент у рiзплrх точках спос-
тережеI{ttя. Бачlrлlr його i жителi iншлtх райоlriв областi.
3дав:чrося 6, саме це дозволить уфологам, rruихом зiстазлеtши
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велIlкоl кlлькостl спостережень, дати точнl розмlри l мlсце-
знаходжеIIIIя НЛО.

дле дослИник В. Утенков повЦомляе таке: <...однак

результат}1 обчлtслень просто приголомшилlт i змусlлл1I засум-
кiватися в правильностi розрахункiв: вiдстань вiл спостсрiгачiв
.lo НЛо стаllовила... 677 км. Влtходt-rло, що о6'скт зIIаходився
на BltcoTi 338 км i мав дiаметр 11,8 км. В ilrшсlму BapialITi роз-
paxyHKiB вtlхолило HiTpoxlT не KpaIIIe; НЛО толi повrлнсн був
вlrсiти нал... Волгоградом. I таке сфотографуватrt малофор-
}laTI{I{M фотоапаратом <Чаttка>? .Що того ж деякi сrrостерiгачi
повiдомляли про стрибколодiбне lrеремiцеtrня об'скта. Але
уявiть cЙi маflже 12-кiлометрву MaxiHy, ло того ж <стрлtбучу>,
як м'ячик! Хоча, коли ма€ш справу з таким феноменом, як
НЛО, можна чекати чого завгодIIо>.

Варто вiдмiтити, що в цrагiчному 1996 р. все повторлl"посяl
А почмося з того, цо 10 березня з 21.30 ло 22.00 род{на

рстовчан Разенкiнlлх спостерiгала нал MicToM НЛО, прlrчому
об'скт удалося зняти на вiдеоплiвку, що бувас луже rlечасто!

...I]e була куля, що яскраво свiтилася насиченлlм i якr,rмось
непрIrродtiо блакитним кольором. Добре видlri буллт Tplt
гострi променi (приблизно в TpL довжIIни дiаметру кулi),
спрямоваlli вiд об'екта вIIl1з; JIp}r цьому вони обрн,вul|лсл, у
повiтрi, не досяrаючлt землi. Небо було безхмарrtим. Зiрки чiт-
ко проглядzlltися на небокраi.

Енiо-дослИник В. Утенков так коментуе вiдеозапrrс: <...на

телеекранi видIlо, що НЛО, збiльшуючись у розмiрах i змiню-
lочи колiр на рожевиii, спочатку наблl,tзився до спостерiгачiв,
а потiм почав вiдда;rятися, одночасно зменIlIуючIlсь i набува-
ючлr блаклrтного вiдтiпку. Тобто об'ект yce-Taкll перемitrlався>.

Упродовж майже сорока пятлr днiв пiсля сtlостережеllrlя
НЛО родиrtою РазенкiIIих до УФО-центру надiйшrrо ще 11

аналогiчних повiдомлень, так що все розказане про вIIпадкr{
спостереження УФО батькамлr загrтблих дiTelYl - не вttгалка!

Однак, rrри Bcili своiЙ трагiчностi, кагалыlлrцькtrt'i в!rпадок
був rrерекритrrй бйьш пiзньою трагелiеiо незрiвшяrtо бiльшою
vасtrrтабу, яка эмiнтtла (rte справлi так) сиryаt1iкl в ус:ьому
cBiTi. Маються на увазi подii 11 вересrтя 2001 р. в США.

KpiM члtсто вil"lськово-полiтичrlого та пс}жологiчltого аспек-
тЬ, з погляду ЕНIОлоrii фатальнi oбcTaB1.1lllt замбелi хмарочо-
сiв-<.6ллrзнюкiв> мiстять у собi цiлпrl рял MoMeHTiB, якi зовсiм не
вкладаються в рамкII офilfifiнпх Bepcili i, насамперед, ось чому,

Того осiнньою дня всьому cBiToBi було цl.tltiчно r"t одно-
зItачно продемонстроваI{о, що на Землi, пiд, здавалося б,
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людськIIмII обличчями, ховаютъся iндивiди, готовi повнiстю
перекресл[lти (при тому зовсiм не звzDкаючи на кiлькiсть Hi в
чому не Drttп{их жертв!) уже досягнлий людською цивiлiза-
цiсю технологiчниrYr piBeHb! 3вичайно, той шлях, яким pfxa-
€ться люлська цивiлiзацiя, - tlе Iплях л:цеко не наrlоптимаJIь-
нiшлtй, хоча б з огляду екологiчнlrх наслiдкiв. Але, якщо
вiдмовитися вiд святеIIIIостi та демагогii, слiд визнати, що
BItl'tTlt з екологiчноi безвиходi можливо тiльклl за допомогою
технiки, яку в спромозi створити саме Iц наша технологiчна
цивiлiзацiя!

Спроби ж (якими <високими, фразами вони б не прикри-
ва;lися!) завдати удару по технологiчнiй цивiлiэацii все одно
екологiчну сиryачiю на планетi не тiльки не полiпшать, ме,
(rезумовно, тiльки рiзко погiршать. От чому подii 11 вересня -
це tIепростимий злочин прти всього людства!

.Що рчi скдtати, органiзатори подiбних акцiЙ - це Иеальнi
каJIри дJrя <чrжих>. fuie ж скепплки можу.гь заперечити, що
офiцiйно, на весь cBiT, уlсе оюлошенi справжнi винуватui траге-
дii. Так при чому ж т)л, у такому випадку, гiпотетичнi <чужi>?

Виявлясться, цел'I <фантастичний> BapiaHT також не можна
iгнорувати. Справа в тому, що iснують локументальнi калри
трагедii. У тому числi й Ti, uа як}Iх дуже чiтко з диму, вогltю
i мiльлiонiв осколкiв бетоllу скпався гiгантський сатаниrtськlrй
лltк, якrтl't багатосотметровою стiною постав нап руiнами
втц!..

Чомусь чей факт старанно yIII{Ka€ коментувати офiuiозна,
академiчrrа наука!

Не все зроэумiло й у липневiй трагедii 2002 р. на <ABia-
пtоу> пiд Львовом. Оскйьки KaJIpIf вiдеозйомки дуже чiтко
зафiксували незрозумiлу Teм}ry смуry, яка пронеспася на
високil-r швидкостi повз боrtову машину за секунди до тоfо, як
<Су-27> кривавою косою пройшовся по глядачах, обiрвавши
життя багатьох лкlдеl'l!

Не меttш загадковою li тривожною зiйиша€ться трагедiя
американського шаттлу <Колумбiя>, стосовrtо якоi теж на
даниr1 момент немае одностаfiноi Bepcii.

Тому, невже так необхЦно <тарiлочникам> самим вступа-
ти в прямий конфлiкт iз людьми? Якщо потрiбнlrй ефект
можна отримати, вl{користовуючи зомбованих (ttаt"rрiзнома-
нiтнiшими способами) представникiв людськоi раси? Ну а
вже якщо й цього буде недостатньо?..
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Роздiл 4

<чорнI контролЕри>
I все-таки, не fiде в мене з пам'ятi та сама <6абуся в чор-

ному>.., Хто ж вона насправдi? Випадкова попутниця, фан-
том, прlIмара, а чи, може, якийсь замаскований прlrбу.пець?
Чи щось ще дивнiше? Навiщо з'явилася та куди зникла?

Передi мною цiкава стаття А. Соловйова пИ налзвою <,Людlт
в чорному>, огryблiкована в журналi <НЛО> М 9 (4З) у BepcHi
1997 р. Наведемо деякi фрагменти: <...Побачивши в небi дивний,
схожий на плоский капелюх, Й'€кг, Еллi з.lнкалася не на жарт
i, звичайно ж, 1юзповiла пр ньою дорослим. Минуло небагато
часу, i в будинок, де дiвчинка жила зi своiми бaTbKaMtt, приriшrлrт
двос чоловiкiв у чорttих капеJlюх:u( i костюмах. Вони сказаллt,
що хотiли б поговоршги з IIею пр те, що вона бачлrла...

Один iз пршбульцiв був олнорукий i назвав себе командо-
ром... Ilшrий майже нiчою не говорив. Сiвtши, BiH поклав tTa

колiна невеллнкий квадрпlий яIr{ичок, пояснивши, що це мапd-
mфон. Однак за чоп{ри з лишком юдини, поки тривiulа бесИа,
BiH не вставляв HoBoi плiвки, нiчого не вмикав i не вимикав...

Спочатку Еллi розпитали про те, що вона бачlrла. Потiм
комаl{дор зазначиD, що вона все це, ясна рiч, видумала. .Щiв-
чttнка заплакала вИ образи. Комаrцор визнав, що, може бри,
вона щось i бачила, але iй про це краще мовчати, а то буле
rчже погано. Ще раз попередIIвrIlи Еллi, щоб вона мовчала,
незнаfltомцi пiшлtt... >

ПодiбIrа iсторiя сталася в 1965 р. з америкаtIцем Рексом
Херлiном, якому вдtlлося олнiеi чудовоi лнини сфотографува-
пr UFО в Калiфорнii. Та незабаром до нього прилiшллI дво€,
якi назвалися представниками штабу ППО. i забрали фото-
графii. Але в нього залишалttся вiдбитки. Однак, колII IIIIми
эlliкпвилися вченi з yTriBepclrTery в Колорало, до нього знову
rавiдалl.rся двое вiйськових у формi ВПС. Вони також lliKa-
вrlil}lся фотографiями. Уже згодоNl, навiвши вiдповiднi довiд-
пr. Р. Херлiн iз подивом довiдався, що нiяких cBoix представ-
пякiв Hi ППО, Hi ВПС до нього нiколи не направляллrI..

Такий самий випадок стався з громадянином США Фiлi-
пом Спенсером у 1986 р.

д. Соловйов IIаводлIть чим:UIо iнших, не менш цiкавих,
грlrкладiв появи <вiзlттерiв>. Результатrr л"rого анмiзу декiль-
rох подiбнлlх подiй TaKi: <....IxHi розмови звучать досить дIтвно,
prrx}I часом неприроднi, а поводження в цiлому нерiдко супере-
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чить прийнятим у суспiльствi нормам. Бiльш того, ixHe пово-
лжеr{I{я часом суперечить i закоIIам реzLльного cBiTy. За свiд-
ченtlям одного очевидця, <люди в чорному> не залишми на
cHiry нiяких слiлiв (а тим часом снiг тiльки 1цо випав, тож був
дуже пухкий), коли riurли по дворi з його будинку. Кожного
разу iхня мета була очевидна: налякати свiдкiв уфологiчних
явищ погрозами та змусити ix мовчати про побаченеr>.

€ думка, що цi <<вiзитери> е або прибульцями, або щось
подiбнttм до бiороботiв. Як би там не було, але феномен
<людей у чорlIому> дiйсно icHyc. офiчiriнi особи також пiд-
тверджують це.

...Представники Пентагону знають про це, пдо пiлтверджуе
документ, датований це 1 березня 1967 р.: <.У Головний Штаб
надходять повiдомлення, що певнi особи, якi називають себе
представниками ВПС (Вiliськово-Повiтряних Сил) чи MiHic-
терства оборони, приходять до очевидцiв НЛО i або вимага-
ють фотографii, або переконують у помилковостi ixHix спос-
тережень. Yci вiйськовi i цивiлыri особи, якi знають про
rrодiбнi випадки, зобов'язанi повiдомлятl{ про це мiсцевi вiд-
дiлення управлiння спецiальних дослiджень.

Заст. Нач. Голов. Штабу ВПС США генерал-лейтенант
Хьюiтт Т. Уоллес,>.

fuie це - Америка! Тут не можна собi HaBiTb уявити таку
ситуаrliю, яка зовсiм нетипова лля США, зате пам'ятна для
населення колишнього сРсР...

.Що квартирtI, де проживас свiдок, серед ночi вломлюються
декiлька агентiв НКВС i, просто-llаtlросто, виводять його в
невiдомому напрямку. А <<немл€ людини - нема€ проблем,>.

.Щешево i серлrrто!.. Ну кому, справдi, у цiлi ситуацii спало 6
на думку перевiрити, чи це дiйсно наскочили чекiсти, скеро-
BaHi вiдповiдним вiдомством. Чи rrедоброi пам'ятi установа
саме в цьому випалку абсолютно Hi при чому?!

Те ж саме можна сказати i про днi нинirrIнi. Викрадення й
усунення свiдкiв може мати зовнiшнiЙ вигляд мафiозноi <.роз-

бopKlIr> або ж залiзничноi катастрофи.
Ранiше ми вже згадували вiдомrtr"t <Чорний Блокнот>.

Отож, булемо пам'ятати, що lце в 1919 р. мала мiсце одна див-
на iсторiя. Молода жiнка IpeH Хiллель-Ерлангер, дочка €Bpe}"t-

ського фiнансиста, публiкус в IIаризького видавця Жоржа
Кре дуже цiкаву монографiю пiд назвою <Подорожi в калей-
доскопi,>. У формi iлюзорноi сюрреа-пiстичноi поеми в прозi
автор, яка оберталася в передових лiтературних i артистичних
колах, розкрила алхiмiчнi тасмницi!
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З нагоди виходу ii книги вiдбувся бенкет, на якому IpeH
вручила екземпляри книги cBoiм друзям, деяким журналiс-
там i критикам. Тобто вчин}lла саме так, як це i годиться
робити. Гостям подавали розкiшне часryвання, у тому числi
il устричi. Tici ж ночi IpeH несполiвано померла вiд отрусння
чстрицями. I це при тому, що жодна людиIIа iз запрошених
HaBiTb не вiдчула ознак найменшого нездужання.

Книга ще не встигла потрапити на прилавклt, як весь ii
пlра]к скупили якiсь дивнi особи. I весь тираж негайно зни-
шиллr! Залишилися тйьки Ti екземпляри, якi були розданi lta
скоктеrlлi>...

Екен Канселье прtrдбав цю книry, на яку нiколи не було
нiякоi рецензit'в пресi. Той самий Кансельс, з яким контакту-
вав легендарний Посвячений ХХ ст., алхiмiк ФулкаItеллi...
Саме Канселье i видав згодом двi дивнi книги Фулканеллi,
присвяченi алхiмii та названi <,Таемницi готичнIlх Соборiв> i
сОбителi Фiлософii>.

Але ситуацiя цiлком може розвиватися i за так званим
lм'яким BapialtToM>. З погляду cTopoHHix спостерiгачiв, це
}lоже виглядати, наприклад, як незрозумiле зречення людII-
пою cBoix колишнiх переконань. У галузi, так чи iнакше
пов'язаною iз тим, що стосу€ться прЙлеми УФО.

.I[ослiдникам, якi займаюrъся проблемою Неземlrих Щивiлi-
зацiй, добре вiдомиli такий випадок. 28 жовтня 1976 р. фран-
цчзьке прес-агентство АФП повiдомило з Парижа: <.Радян-
ськиI"l астроном Йосип Шкловський, дослiджуючи IIитання
пр числеItrriсть ttаселених cBiTiB, дiйшов висновку, що земна
rптвiлiзацiя - елиЕа в нашiй Галактицi, а цtвидше за все, i в
цiлiм BcecBiTi. Що ж стосу€ться гiпотези про вiдвiдування
3емлi так званими <лiтаючими тарiлками> з неземнимлr icTo-
тамII на борrу, то вони }Ie мають нiякого наукового обгрунту-
вання. Така думка радянського вченого, висловлена ним у
статгi. опублiкованiй у журналi <Питання фiлософii>.

MeHi духе пам'ятна ця ситуацiя. Оскiльки ще в юIrостi,
цiкавлячись цiею темою, я роздобував yci видаIIня ве.lrикоi
кнrrги I. Шrulовського <BcecBiT. Житгя. Роз5rм>. Таких видань
було, пригаду€ться, чотирI{.

Причому у Bcix чотирьох Шмовський досить доказово, з
науковим обrруltтуванням, стверджував прямо протилежне!..

Вiдомий астрофiзик, член-кореспондент АН СРСР, BiH
павiть iз погляду замшйого офiчiозу нiчим не ризикував,
прпаryючи числепнiсть Еаселених cBiTiB! Иого книги вIrдава-
-IlIся великими тира:ками i досить безпершкодно. Алс рагггом -
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1>iзкlтrYт, бсзпiлставний, практично нiчим не мотrtвований
поворотl

Що ж вiдбулося ltасправдi? Чим (а то r'r ким) був так
п]oKoBaнrll"t вiдомrtл"t астрофiзик, пIo зважився на rIей д!rвtlиl'I,
як]цо не сказатл1 фатмьнил"l, крок, пiсля якого велика кiль-
KicTb ко.ltег лросто ltа:rавжди перестzUIа став}Iтися до l{boк) з
колишньо!о повагою?l

Аналiз l'tого ловолiв <контра> покzвуе, lrlo Bci вони, щонай-
менцIе, повнiсткl безпiлставнi. I за своею фiлософькою с)rпю
не вЦповiдають наукок)му рiвrrю I. Шкловською. Тому ttеод-
}topil;roвo в астроrtомiчrtих i уфологiчнlлх кулуарах висловлюва-
лася думка пр те, lrlo на нього <натиснули} певнi неземнi <кон-
тгюлерrI>. Спрлrl"lнята спершу винятково у влlглядi дотепною
жар,tу, ця iдея в даttl.tл't момент ввzDка€ться досить серЙозttоtо.
I-|,я гiгlсlтеза rrоСliч tlo лiдтверажуеться TaKlIMlt обставинамлr.

А. Соловйов вiдзначае, пlо англiйська письменниця .I[жен-
Hi Релсрс якось спостерiгала УФО бiля аеролрому i HaBiTb
Hall}lc:tлa про це кнItгу. По телефону iй запролонуtsали
пр}lпI,ItI}Iти це заlIя,гтя, <а то lroнa опиниться на дlri Темзлt>.

Вiломi випаJlки, коли леякi уфологи, зzвнавuJи в тiй чи
iHшliir формi певного тиску, спалюв:Lпи cBoi рукоплtслt або сти-
pzulll iнформацiю, яка зберiгмася tla тDердих дискD( ixHix пер-
соIl:Lлыlих комп'ютерiв, Одночасно BoHIt зllr]rщували i дискети.

Нагадаемо, що IIе почаJlося не сьоголнi i не вчора. I стосу-
еться не тiльклr УФО, але й багатьох iнulих напрямiв прrlро-
дознавства. Та li тиск <контролерiв> мOже мати не тiлькц без-
ltocepeдttiti, uе i:r опосередковаlrий характер. У ltодiбному
влпiцку (а таких влrпадкiв хоч грсблкl гап.t) луже вже lпryчнок)
прелставля€ться спрйа <прItllt}]вання> УФО.

У ttorlepeдltix книгах (..Тропа Розеltкреtiцеров>) M1.1 вже
говорlIлlI uро те, що простежу€ться тенденцiя стримуванIIя,
пIльмування, затяryвання TepMiHiB розвитку люлського знання
псвною зовнilтlньою, вiдносно люлства, силою.

Як цiлком можлиl]у iлюстрачiю, хочу запропонувати увазi
чIлтача таку докумеtlт;ulыIу icTopilo. Мова rlде про докторську
д1,1сертацiю князя Б. Голiцина,..

ПрlлсвятивrIIи свою лисертаlliю Teopii теплового втtпромi-
}lюв1ll{llя, кrtязь Б. Го;liциtt одним з перших у Pocii ступив
саме lta Toti шлях, що веде до невiдомих вершин KBa}lToBoi
фiзlrки, У ролi його лкlтого гон}Iтеля, переслiлувача i нена-
BllcH}IKa вLIступа€ фiryра трzцлtцiйно свiтла - рiзночинець i
демократ, rrocil"r рволкrцiйlrо-демократичноi Цеологii професор
CTo.1tcToB.
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Так, саме Столетов - вiдомий просвiтитель, рений, заснов-
HltK фiзичноi лабораторii в Московському yHiBepcHTeTi..,
У 189З р. в середовищi росiйських фiзикiв сп:ulахуе JIюта сутлtч-
ка, вирують наilбурvlлlвiпli прltстрастi, назавжJtлI рвугься друж-
Hl стосунки вчених, ll[o, часом, смад:lлtlся лесятлIлlттямLl...
Головнi дifiовi особи - ординарпиr1 прфlесор, завiдувач каdrcд-

рu фiзики Московського iмtlераторськtlго yItiBepcl,tTeTy
А. Г. Столетов i приват-доцеrrг Tiei ж кафлри, князь Б. Б. Голi-
цин (у майбутньому найвiдомiшlий геофiзlтк зi cBiToBltM iм'ям).

Зав'язка була ltiлком банальна. Унiверситет Св. Володlt-
}tllpa в MicTi Киевi шукав нового професора фiзrrки i зупl,rtrив
cBili вlrбiр на Б. Голirlинi. Професор Н. Шiллер прослIв
Столстова пiдтриматlt цю кандидаryру.

У цей час Б. Голiцлtн пода€ для захисту свою докторську
дlrсертацiю. Столстов - ii офiчiйнlrй опоlrент. 14 квiтlrя
1893 р. на засiланнi Рали фiзлrко-математичного факультету
обговорюеться питання про дисертаlliю Голiцлtна. I самс т5rг,
незважаючи на думку бiльшостi фiзикiв про те, що дисерта-
цiя дiлова, цiкава, Столстов посiдае непримиреIrItу позlrцiю...

Фiзичниr't cBiT Pocii у зливуваннi... Столстов явно псу€
стосунки з багатьма науковими авторитетамlл. По c5rTi, сам
чнеможливлюе для себе балотування в академiки. Врештi-
решт у ньоп) залишився тiлькrr один соратник у Фй непоряднiiл
справi - професор Шiллер. €вропсiiськi професорлr не зголнi
зi Столетовлtм... Полii нав:йьно наростають. BiH втрача€
кафелру фiзики!

Що ж стосу€ться князя Б. Голiцина, то б квiтrtя 189/r р. BiH
пола€ на Раду заяву про... сво€ остаточне рiшення прIтпинIIти
Йговорення з tYlого дисертаttii, оскiльки пiсля стiлькох прIrнrт-
lKeHb i несправелливостей вирiппtв ii не захлtщатлt...

Шановний чI{тач може запитати, яке вiдношеIilIя до пору-
uleHoi теми ма€ дисертацiя Голiцина?.. Так, ми про IIе згал:шt{,
до речi, тiльки тому, Iцо длсертацiя Б. Голiцина була, можна
ск:чtати, першою роботою з KBaHToBoi фiзики i Teopii вiдrtос-
HocTi! Tiei caMoi, яка згодом просJlавила Ейнштейнаl TaKllM
чIlном, у даному в}rпадку можна зробити tliлком об'€ктивниl"t
BIlcHoBoK - через безпiлставну i нiчим не спровоковану воро-
KicTb Столстова до роботи Голiцttна, р(вtsиток KBaHToBoi меха-
нiки був затриманий бiльш нiж на 10 poKiB!..

В icTopii радiотехнiки, до речi, взагалi бсзлiч подiбних
прикладiв.

I HaBiTb ще бiльше кричущих! У <Примарах IcTopii> Mll
.1осить докладно аналiзували воiстину колосальнi перспектI{-
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ви з гальмування 1 стримування прогресу, Iцо може дати
<тарiлочникам> (або тим, хто cтoiTb за ним}I) встаноDлення
I{a територii якоi-небуль держави чи HaBiTb групи держав
тот:Lпlтарно-комунlстичного режиму правлlння...

Один iз керiвникiв американськоi програми <Аполло>
.Щжон Хуболт в iнтерв'ю жypHa;ry <Лайф> засвИчив свою
подяку покiйному Юрiю Кондратюку - автору генiальних
технiчних рiшень, керуючись якими, американськi астронавти
досягли поверхнi Мiсяця. отож, Хуболт вйзначив, що цеtl
невизнаний у себе на батькiвщинi iнженер (Кондратюк) <ще
п'ятдесят poKiB тому довiв, що застосування посадково-злiт-
ного модуля, який старту€ iз селеноцентричноi opбiTlt, буде
наr'rкрапlим способом лосяIтrення Мiсяця>.

Але ж i це iм'я, i це прiзвище - IОрiй Кондратюк, як тепер
уже добре вiдомо, були фальшивими!.. Пiд нимlr ще з двадця-
тих poKiB ХХ ст. ховався вiд <караючого меча пролетарiаry>
талановитий учений та iнженер полтавчанин Олександр Шар-
гей, оскiльки в роки громадянськоi вiйни офiцер О. Шаргей
боровся з бiльшовицькою навалою в рядах Бiлоi ApMii. Що-
правда, зараз вiдомий свотми прокомунiстичними поглядами
колишнiй космонавт В. Севастьянов намага€ться спотворити
питаItня, ствердх(ук)чи, що О. Шаргей був насильно мобiлiзо-
ванlлй. Однак }lеупередхений анмiз (на жаль, ми не маемо
зарш можливостi докладно зупинитися на цьому питаннi)
показуе, цIо це дмеко не так!

Як же скJIадмося життя О. Шаргея, розробника дивного
космiчного проекту, ремiзованого iнrцою краiною через пiв-
столiття? Процитуемо того ж В. Севастьянова: <...Робота зчiп-
лювачем ваюнiв на змiзницi, кочеrаром, машинlстом котельнi
цукрозаводу, MexaHiKoM... Арешт i вирок за брехливим обви-
нуваченням у шкiдництвi. Праця в тюремнiЙ <.шаразi> з
проектування залiзобетонних конструкцiй д;lя Кузбасу...>

Ну а як же космiчнi спр:tви, якими Олексатцровi Гнатовицl
Шаргею займатися, як то кажуть, <<сам Бог велiв>?

От що з цього питання напис;ша кореспондент <.Киiвських
новин> Н. Сiряченко: <....Коли прrr зустрiчi iз Сергiем Коро-
Льовим перед ним вiдкрилися дверi для ремiзацii tYrого зоря-
них задумiв, BiH у Ti дверi не ввiйшов, здивувавши багатьох.
Не ввiйшов, очевидно, тому, цо дамоклiв меч, попри Bci ста-
рання переродити його в iншу людину, в IIьому випадку мiг
легко на нього впасти. Прийми BiH пропозицiю працювати в
Московському ГIРfl - групi з вивчення реактивного руху,
cTarriHcbKi репресивнi орIани, якi пильно охороняли вiйсько-
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Bi установи, докоп:иися б до <дивноi> бiографii Кондратюка-
Шаргея, i це призвело б чи до розстрiлу, чи до Гулаry i його
самого, i л"Iого рiдних...>

А хiба доля керiвникiв ГIРД - Лангемака i I0тейменова -
краща? Тмановитi, творчi люди, вони були знищенi в катiвнях
НКВС... .I[o рчi, вотерикl i парапсихологiя в СРСР була пiд
найсуворiшою забороttоюl Так що <<контролери>> мали цiлкови-
тч змоry не ryрбуватися з якимись там телефонними дзвiнка-
rtи. У планi з:шякування, природно... Хоча...

Фахiвець у галузi авiацiйного озброення Ммькольм Фен-
BiK з Иоркширу дуже цiкавився питаннями, пов'язаними з
УФО. I раптом BiH рiшrуче порива€ з уфологiсю. Просто слу-
хати про неi не бажае!

Тiльки через пiвтора року, розбмакавшись iз друзями,
Фенвiк зiзtlався, що йому просто одного p:t:ly зателефонува-
.rlt... Незнайомий телефонний спiврозмовник, як виявилося,
був у Kypci справи щодо планiв Ммькольма. Фенвiк не став
переказувати суть розмови, :Lпе твердо i чiтко зzulвив: <.MeHi
треба подумати про мою родину>.

У принципi, <контролери> можуть використовувати i
<метод Штiрлiца>. Пам'ята€те <справу фiзика Рунге>? Досиь
тЬки вчlсно i рiшгуче надати пiдгримlсу юму науковому, технiч-
ному чи соцiальному напрямку, який не ма€ перспективи в
майбутньому. I палi все пiде саме собою як по маслi!.. На-
прIlIgIад, узяти пiд заступництво тих же iллюмiнатiв чи бiль-
шовикiв...

Особливо <тарiлочники> та ix <<контролери> постар:lлися
в галузi вивчення астралу та окультних наук. Усе це i при-
звело до того, що через багато сотень poKiB ми знову опинились
перед тими ж проблемами, якими конструктивно займалися
Iсрофанти, жерцi, друiди i волхви...

Так цо саме ро:}гляд, аналiз i пракптчне рiшення цих задач
i складають юловний предмет та основний змiст ЕНIОлогii.

Творча лк)дська думка - рiч дуже вперта! Завжди були, а
вiдтак, i зараз € люди, що нiколи не погодяться з тими Розу-
мами Зовнiшнiми, якi намагаються нав'язувати свою волю
.1юдству. Якi змушують людей грати в далекi лпя них iгри.

.I[o речi, наприкiнцi 1990-х poKiB у Франчii вилiшла винят-
ково цiкава книга пiд назвою <Святий Грамь i Свята Кров>,
присвячена таемницям ордену Храму. А найдивнiшим € те,
що автори книги Мiхаель Байгент, Генрi Лiнкольн i Рiчарл
,,'Ier"rT стверджують, що написzLпи цю книry на прохання пред-
ставникiв <Прiйор де CioH>! Оскiльки жартувати подiбними
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речам}r - це, э IIiлого ряду причIrн, HaBiTb Ее <шменiсть
хоробрlIх>, а просто смертельна дурiсть, то дослiднtlки став-
ляться до цi€i з:rяви at]TopiB цiлком серЙозно.

Саме там налруковано сп}Iсок <Наутоньйерiв> (<Навiгато-
piB>) <ПpirYlop ле CioH>, починаючи вИ 1188 р. аlкло 1844 р.

Тому не буде rrалмiрним перебiльшеIlням, шановний чита-
чу, якщо прrrf.rняти гiпотезу про те, що в середllьовiчtlих тамп-
лiерiв i Братiв Рози i Хреста € спадко€мцi... Вони розосер€дже-
Hi по всьому cBiTi, по рiзних KpaiHax i континентах,.. I коли
воttи розмiрковуIоть над питаIltlями сtсlrадностi устрою навко-
лrtшtlьоi матiнки-trрllроди, у них на очах нема€ шор! Вони
намагаються спрrrfiмати cBiT TaKrrM, яким BiH е насправдil..

Роздiл 5

АЛЬТЕРНАТИВА

Отже, Iцо ж явля€ собою ЕНIОлогiя як наука, з поглялу
Президеrrта Мiжнаролноi Академii енерюiнформацiitних наук
Ф. Р. Ханцевсрова? Слово Фiр'язу Рахiмовичу: <,,.Енiологiя
в}шчае явlrща, якi тривалий час вваж:Ulися такими, що аж
нiяк не вписуються в наукову картину cBiTy, ,i{ослiлження
цих яв}lпI методами i засобами cytacHoi науки наlптовхуваJIи-
ся lta IIрIIIIцlrповi утрудненlrя. Спроби розробки Teopii etlio-
процесiв, яка б цi./riсltо оп1.Iсув;rла Bci феномеIIи, весь спекгр
снiоявlrttl i прlт tlboMy не вIIходила б за рамки концептумьно-
го i понятilylного базису науки, виявляллlся незадовiльнлrми.

Усе ширшому колу дослiдникiв ста€ зрозумiлим, що труд-
нощi вIlвчеrrrrя EHIOrrpoцeciB € симптомом криэи, що насува-
€ться, iснукlчоi HayKoBoi бази. Tiei парад}IIми, в ocHoBi якоi
лежLlть позитllвiстський погляд на вивчення природи, вини-
кае необхiлlriсть якiсttоi змiни поtrятiйного i коttцептуального
апарату IIауки...

Нова наукова парадIrгма шlе не розроблена. Стара пред-
ставля€ться незадовiльною>.

Що ж lIроцо}Iусться KoHKpeT}to зробити для виходу з цiеi
ситуацii? Ф. Ханцевсров вiдlтовiдае на це п!Iтання так:
<...Пропону€ться викорrlстовувати як найбiльur вдалi поняття
i концепцii з усiляких га.lгузей cpacHoi науки, так i понятгя,
коllцепцii схiдноi фiлософii, яка ще в стародавностi гармоtriй-
но включма в себе опис природи етriопроцесiв>.
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У цьому зв'язку, необхiдно вiдмiтити, що, говорячи пр
фiлософiю схiдну, не слiд забувати пророчi слова BcecBiTHbo
вiдомого представItика захiдrrого езотеризму, антропософа i
розенкрейцера Рудольфа Штайнера: <не icHye нiякоi схiдноi
мудростi, яка б не була вмючена в захiднlлй окультизм, i в
розенкрейцерському вченнi й дослiджеltнi ви без залишку
знайдете все те, чим коJIи-}Iебуль володiли великi мудрецi
Сходу. Нitцо, воiстину нirцо з топо, що моrсна знати зi схiдноi
мулростi, не обминасться в мудростi Заходу.

Але icHye одне розходх(енltя, якIцо ми вже хочемо поворI-ттIl
про розходження, яке складаеться з того, що мудрiсть Заходу
повинна зiбрати Bci вченrrя Схолу, всю мудрiсть Схол}, Bci схiд-
Hi дослiдження i, нiчого не втратившIl з цьоп), ocBiTrrTll тим
Свiтлом, що був запа.пений у людствi Iмпульсом Христа!>

Справдi, парадоксальним (якщо не враховувати сказаllе в
попереднiх роздiлах) вида€ться той факт, що академiчна нау-
ка так поки lцо й не озброiла нас жодною теорiею чи концеп-
цiею або методолtrгiчним пiдходом до дослЦженIIя незвичай-
ного, Одtrак <<святе Micue порожtIiм не бувас>. I от що з цього
прIIволу повiдомив на <IHTepEHI0-97> Ф. Ханцев€ров у
своiй доповiлi: <...Зусиллями вiтчизняних енryзiастiв - вче-
них i практикiв - завершусться <факультативна> розробка
понад п'ятдесятьох великих коtrцепцiй i моделей. Цей iHTe-
лектуальний потенцiм... лотепер не був вiдомий ruирокiй гро-
мадськостi i науковому спiвтовариству. Ми вперше нала€мо
гласrtостi цьому золотому фонду, <розсекречуючtл> ltарештi
iMeHa aBTopiB>.

У лоповiлi говорилося про фiлософсько-методологiчнi
основи ЕНIОлогii, про деякi iT концепцii i модgti. Мова, по сугi,
Йшла про те, що вся сукупнiсть вiтчизrtяних концепцiй i
моделеrt подИяеться на шiсть основних MaciB.

та наше оповiдання буде значною мiрою поверховим i
неповним, якщо ми не уточнимо деякi моменти. Отже, пер-
шлtй мас явI{щ - це традицiйнi електромагнiтнi коlщепцii.
У цих концепцiях передбачаеться, що передача енiовплlлву
злiл"tснюеться вiломлtми полями класичного електромагrriтно-
го типу. Буле, до речi, справедливим згалати про те, цо цi
концепцii в колах епiологiв не ввtDкаються особливо перспек-
тItвltими. KpiM двох...

Мова лiде про так звану <концепIdю подовжньоi компонен-
ти електромагнiтного поля>. Ii авторами е професори
Г. В. Миколаiв i А. В. Чернецький. <Iзюминка> цiеI концепцii
в тому, що постулюеться iсtrуваIIIIя в природi додатковоi
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подовжньоi склаловоi поля з унiкiлJIьними властивостями!
Тим, хто захоIuIю€ться подiбними питаннями, буде цiкаво
довiдатися, що при цьому виникають принципово HoBi мохли-
BocTi: попtирення випромiнювань крiзь буль-якi перепrкоди без
ослаблення; польовi впливи на людину; одержання iнформацii
про людеii i подii за фотографiями та особистими речами.

€ це й мiкролептонна концепцiя А. Охатрiпа.
Вйповiдно до Hei, мiкlюлептонний таз заповню€ весь косм(rc,

yci o6'eKTlr, утворюючи своерiдну атмосферу навколо рiзних тiл.
Що це може дати практично? Ф. Р. Ханцев€ров говорить про
це так: <...Може видiляти еrlергiю, що перевищуе ядернi сч!Jlи, а
це е матерiальною основою психiкrа, джерел енергii енiофноме-
HiB i щlетенд5rс на роль переносника рiзних ви7дiв енiовпливiв>.

Але й це ще не все.
Другим веллlким класом явищ € квантово-мехшIiчнi моделi.
Тут ми стика€мося з досить нетрадицiл'tнлtми пiдходами до

пIIтання. Так, квантовостатична модель професора Б. IcxaKo-
ва розвива€ уявлепня про наявнiсть двох потокiв часу -
позитивного i негативного. Позитивнtrй лине з миtlулого в
майбутнс, а негативний - з майбутнього в минуле...

У тlьому в}tпадку л"tдеться, по cyTi, про розгляд впливу як
майбутнього, так i минулого на сьогодення.

Ще бйьш дивнi наслiдки да€ концепцiя квантовомеханiч-
Hoi нелокальностi. Ii автор - доктор фiзико-математичних
наук А. Московськил"r.

3 його концепцii виплLIва€, що енiосигн:ши передаються в
просторi MlITTcBo, тобто з rrадсвiтловою швидкiстю, не екрану-
ються середов}lщем поширення, не п(rcлаблюються з вiдстан-
ню. Факгrтчно при цьому не маючи матерiального носiя.

Посилеttо розробляеться i теорiя спiнорних полiв. Ii особ-
ллtвiсть полягае в тому, що це поле характеризу€ться такими
некласичними властивостями, як вплив на о6'€кти в адресно-
цiльовому режимi, а також дистанцiЙною дiею з аномzцьно
IIIIзьким загасанням.

3гадасмо ще про концепцiю фiзичшого вакууму. Тр мова йде
лро те, що сам простiр здатний зберiгати iнформачiю про Bci
подii, якi вiдбуваються, створюючи iнформацiйне поле Космосу.

ТретiЙ клас - це космохронодинамiчнi коtrцепФi. Вони ба-
зуються на <немасичнлD(> властивостях як простору, так i часу.

очевидно, деталiзувати фундаментальнi проблеми надалi в
ланий момент не ма€ parlii. Автори цих теорiй та концепцiй
можуть зроблtти це значно краще i повнiше. MeHi ж хотiлося
6 загостритI{ увагу lla такiй ситуачii.
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У даний момент уже icHye Iцiлий ряд пiдходiв i теорiй, шlо

дозволяють зовсiм iнакше гJLянути на TaKi наriфуrламешftulь-
нiшi поrrяття, як: Простiр, Час, BcecBiT.

Трохи вище M[t вжс згадуваJIи про так званi подовжнi
коливання. Мiж iншим, HixTo iнший, як,Щжеl"tмс Максвелл у
сво€му <TpaKTaTi про електрику i магнетI{зм), датоваIIому ще
1873 р., писав: <Якщо виiiти за межi IIашого експеримеlrталь-
ного знання i припустити визначену пtiльнiсть субстанчiТ, яку
мII моглII б назвати еrrектричною рiдиною, i вибрапr cKJurHy
чи смоJrяну електрику як представникiв цiеi рйини, тодi Mlt
могли б мати подовжнi коливання, що поширюються зi швид-
кiстю, з:lлехною вiд цiсi щiльностi>.

Супсна фiцiйна наука про електрмагнетltзм, як i оппtка,
стверджу€ поперечнiсть цих коливань, i обидвi дають одuу fi
ту саму швидкiсть iхньою поширенпя...

,Z[ивна справаl Так хочеться негайно заIlуритися в суть
концеrгчrаJтьно-математичн}lх викJIадень цих нових поглядiв
енiологiчного характеру, за якими, воiстину, ховаються прос-
то казковi чудеса i можливостil Але ж це - бездоltltиtl коло,
дязь! I в однiй книэi, HaBiTb при не занадто локлалному роз-
глядi, нам не добратися й до середини...

Проте, як Mo)cla втриматися вiд тою, щоб не подiлити-
ся хоча б ось такою iнформацiею. Iспуе, у числi irrших
праць на lJю тему, чудова монографiя Г. Шипова <Тсорiя
фiзичного вакууму}. Це дуже цiкава, написана на високому
piBHi робота. Володiння математичним апаратом у Г. Шипо,
ва вiртуозне, що й дозволило йому ttеуlrереджено перегля-
нути деякi tс.llасичнi рботи з Teopii вiдносностi та KBaHToBoi
механiки.

MeHi вдалося якось озrtайомитися з йоrо працею в ориri-
ltалi. Ще дивне надбання у планi перспектив, якi вона вiдкри-
ва€ дJIя передачi та прийому iнформачii. Причому як в умовах
Землi, так i в умовах Великого KocMocyl

...Одним iз найпесподiванiших наслiдкiв Teopii Г. Шипова
€ те, що BiH формулюе в такий спосi6: <3ага.ltьний принц!tп
вiдносностi i рiвняння фiзичпого вакууму розширюють уяв-
лення про навколиlпнiй cBiT, що оточу€ нас, i дозволяють
видiлити ciM piBHiB реальностi>.

У цiй працi ми стикаемося з поняттям (поля крутiнttя>,
або <торсiйного поля>...

Згiдно з <Теорiею фiзичного вак)rуму>, <BaKyyMHi рiвнян-
ltя, що описують динамiку первинною поля кругiнrrя (тобто
торiйною поля), - це елементарнi просторво-часовi вихо-
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prI, IIIo не переносять енергiю (у звlлчайному П розумiннi), але
Ilереltосять irrформацiю> l !

Але ще бiльш дlлвнилi висновок виплItвае з аналiзу uici
Teopii, виконаного Я. Терлеrlьким. BiH BIrcyHyB пр}rпущення
про те, пIо в кожного фiзичного поля з позитIlвною ttliльнiс-
тю еtIергii icHyc свого роду <двifittик>, у якому щiльнiсть
енергii rIet,aTltBlla! ЗвiдсIл випл1,1вае, що прl{ народженtli час-
ток iз вакууму за деяких умов повиннi наролжуватися частки
як <поз!lтивноi>, так i <негативноi> Maclll

В одrriлi з Moix попереднiх кttttг (<Примарlл lcTopii>) ми
вже зустрiч:ull.Iся з поtlяттям <негатtrвноi Mac!l>, прIrчому за
драмат}Iчн}lх обставrrн. Мова r"rшла про вiдому icTopiKl, ylac-
никамIл якоi були два BcecBiTHbo вiломi фiзикll.

Нагадаемо цю icTopiKl, Деякi ii подii були свою часу згадаtIi в
брошурi С. 3iryrrerrм <Як улаштов:lна м:lшиtlа часу?>: <....IrtTepec

ло <червоточин> вiдрдт.rвся всього декiлька poKiB тоtry, колrr Bi-
ломltй американськлпi астрфiзик Кiп Торн за Jластк) cBoix спiв-
1Юбiтlrикiв i 1"пriв вирiшив знову lrзятися за цю прблему..,ол_
tпrM iз rtorrrToBxiB до дослiдження спшо прохаши, адресоваIIе
Торну I"Iою колепою i лавнiм пр}Iятелем, вИомим }^{енIIм Карлом
Саганом. Щього разу Саган вирilшrlв висцпtити в нештастивiй йо-
му ролi i rlaпrtcaB науково-фантастичниfi рман <Коrпакг>, дiя
якоtо вибувасться саме в просторвому ryнелi-<червоточиlri>,

Щоб лолати леякоi правлоподiбностi фантастичнiй влIгал-
цi свого приятеля, Кiп Торн i вирiulltв подивитися, яким же
чиttом <червоточrtllу> можна було б уберегти вiд миттсвого
руfittуваtttlя, що загрожува;rо ifI з боку теоретичltоi фiзикlr?

Спочатку дослiлники спробуваллt змiцнитлt стiнки ryнелю
певною <екзотtIчною> матерiею... Звичайно, читачу, власти-
BocTi подiбtlоi <MaTepii> вийшли, треба сказати, досить свос-
рiдltlrми... Мало того, що ця <матерiя> повиlll{а витримувати
Tlrcк у багато мiльйонiв трильйонiв атмосфер!.. Вона ще
пов}тнна характерIrзуватися i... <<н€гативною масою>.

С. Зiryненко у своiй брошурi висловився так: <негативна
маса - явлIще, ще rte вiдоме у фiзичi>... Брошура <Як улаш-
тована машина часу?> вийшла у cBiT влiтку 1991 р. А роботrt
Г. Шltпова i Я, Терлецького були опублiкованi значно пiзнi-
ше! Так що тепер ми з цiлковtrтою пiдставою можемо конста-
TyBaT}I: <ltегати,]на маса> - це явлIще, вiдоме в сучасlriй
:tлbTepHaTlIBHiйt теоретлlчнi Ёr фiзицi !

.Що речi, теорiя фiзичного вакууму цiлком прлtпускае i
traBiTb стверджу€ iснування деяких приголомшливих мож/rи-
BocTeli. Наrtриклад, прискоренилi рух за iнерчiсю! Чи от,
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скажlмо, виявляеться, цо за певних умов е практична можлI{-
BicTb <.змiнит|4 iмпульс центра мас iзольоваllоi мехаttiчIlоi c}Ic-
теми>. Illпlltми словамI{ (от би зрадiв бароtr Мюlrхгаузеrl!) -
IIе безопорниtl механiчниl'r рух!

дле з Teopii Шипова влIпливають i ще пара.цокса,тьнitцi вIIснов-
ки вельми фундаментальною характеру, ювор}Iт}I про якi Mlt
зараз не булемо. Iснують також дивнi сво€ю IIовизtrою цlботrt
А. AKiMoBa. Спецiмiстатлt вiдомi i нссправедллIво забутi на десят-
Krt poKiB рботи М. Козирва. I в олному, i в iншrому випадку мова
frде про поширенI{я сигнzuliв iз rrадсвiтловою швидкiстю! Мож-
на IIaBecTIt ще бiльш вражаючi приклади, alle поки що дос}Iть.

Отже, rцо з усього цього виплива€ в першу чергу?
PoKiB двалцять тому на екранах KiHoTeaTpiB (а толi кiноза-

лll були заповltенi глядачами) демонструDався r(iKaBlrii Kirro-
фiльм <,Переклик> з числа тIIх, що IIаводять на роздуми. Там,
зокрема, був такийr епiзод. Радянськrтй танк <,Т-34>, якиI"{
прорвався в захоплене нiмцямII бiлоруське мiстечко (подii
вiдбувалися в |944 р.), наробив там багато г;Lпасу, вiдчутно
}IашкодI{вши фашистам.

Усю нiч <<вогнем i ryсенlrцями> BiH бився з окупантамII.
А вранцi, з перебитою баurтовою гарматою, з поlIткодженим
двигуном, BiH повiльно вLIповз iз мiстечка у марних спробах
вiдiрватися вiд фашистських TallKiB, якi l'Iого ltереслiдували.
I глялачi бачать, як холоднокровно, наче в тирi, вони всаджу-
ють снаряд за снарядом у HaIIIy <(тридIIятьчетвiрку>. Дж покll
Bolla не застигла остаточIlо, обit"rнята полум'ям...

Metli часто пригадувався цей епiзод, коли якил't-небудь oplt-
гiнально, нестандартно млlслячlлй учений насмiлювався BIrcTy-
пrlт}1 прот}I академiчних <мислителiв>. Принцип розправлr
луже й дуже нагадував сиryацiю з вищезгаданого кiнофiльму.
Пощади <вiдступнику> не було! Прощення не було теж!

Апе <.давеча не то, что ньтнеча>! Oli уже пблякли, пЙлякпи
фuфlr на орюдоксах! Ix <<грiзний окрик> часом наIа,I0/€ просто
пiвlяче кукурiкаrrrrя! Та й що воtIи, по сугi, можугь заперечити?

Представники ортодоксальноi науки, Botll{ lllo, зумiлlл
перелбачиттr i запобiгти трагедii Чорнобиля? Врятуватll авто-
бус iз дiтьми? Не допустити трагедii <Курська>? Поставлrтrt
заслiн на шляху <тарiлочникiв> (чи хто вони там насправдi?),
якцо TepMiHoBo винrlкне така потреба?

Так що з кожним днем збiльпIу€ться кiлькiсть учених та
iнженерiв, якi переходять на енiологiчнi позицii. Звлtчаiiно,
тут icHye чим:Lпо рiзних пiдходiв, цiлиЙ спектр усiлякlrх rro-
глядiв. Але це нормально! Як говорлrть стародав}lя китаliська

11з



мудрiсть: <.Нема€ квiтки пркраснiпlоi чайноi трояндII. А тому -
trexari розцвiтають yci KBiTlr! Але не бур'янистi трави>.

Ну лобре! А як же <контролерl.|>? Невже так спокiйrrо
споглядають цсil процес? Хто його знае?..

У всякому разi, серед енiологiв е не тiльки наryралiсти, ме
li представttиклt iнших напрямкiв, напримад ЕНIОмедицини,
ЕНIОцiлIrтельства, ясновидцi та сенситиви. В. Легастов, якI,Iй
неIIIодавIIо був вirlе-презилентом Киiвського вiдliлення МАЕН,
цiлком справе/чrиво вiдзначас <Намагаючись збергпtся, ми
стtsорюеlrо перешкоди, бар'сри, щлtтлt. Але tra мiсцi однiсi влцri-
шеtrоi задачi виIIлlкають Tpl.t ItoB}Ix, i добре якщо тiльки Tprr. HoBi
хворобrl, HoBi сРункцiональнi розлали,.. €диний pe:lJlbн}rfr Brr-
хiд - повна мьбiлiзаltiя адаптивних механiзмiв, вiлновлення гар-
Mottii на Bcix рiвltях: фiзичному, психологiчrlому, соцiмьному...>

Зtlкрема, ма€ться на увазi й таке. На конференфi <.IrrTep-

EHI0-97> була прелставлена в}Iняжово lliк:ma доповiдь
В. Бернштеiiна: <.Пояснення ряду непiзнаних ЕНIОлогiчних
явлlщ фуtrкцiонуванням колектI.tвного розуму живих органiз-
MiB>. ось деякi фраr,меIIти цього повйомлеttltя: <...Ряд ано-
мальнIlх яв}IпL розглянутих парапслIхологiею: реiнкарнацiя,
<.спiлкування з померлI{ми)>, ясновидiння, <<контакт> iз незро-
зумiлrlми сутIlостями, що вiдбивають мiфологiчнi, релirii-rшi
або фаttтастичlri уявлеtIня, - прIIводять до Bt{ctIoBKy про ic-
нування в просторi <.iнформацil'rного поля>, <<виlцого розуму>,
субстанцiir, якi вiдповiлають уявленням <про безсмертя ду-
шi>, розчмного нач:UIа в неживIIх об'€кгах...>

Якщо доtrуститll, що мiж органiзмами ictrye телепатичниI1
зв'язок (lte вже можна вважатп встановленllм, хоча прирола
цього зв'язку й досi невiдома), то утворитъся Колективнлrй
Розум, тотожrtltй <.ilкРормацiйному простору> i <<вищому ро-
з}му>>... Апе tIов'язаtri з цrrмлt поtIяттями питання настiльки
B:DIL,IIIBi, IIIo вI-Iмагають окремого розгляду.

Роздiл 6

<сюрпризи>, якI нАм
дАруютъ нЕБЕсА...

...BiH недарма вважався вiдлюдним, цей дlлвttий чtlловiк.
не лrобlm вIrходIlти зi cBoei маленькоi та дyже вже затишноi
(як дrя нього) квартири, яких було безлiч у Нью-Йорку на
початку ХХ ст. €дltrIе мiсце, кудц Bitt ходлlв часто i з задоtsо-
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ленням, була мунiципальна бiблiотека. Тут BiH робив величез-
ну кiлькiсть вIIписок, запитував i одержував довiдки. ритя в
cTapltx гчветах i журналах, не пропускаючи rIiчого! Иого
назIlвалIл Чарльз Гай Форт...

Жлlв BiH дуже скромно, на м;ценьку ренту. Весь свiй час
присвячував зайяттю, яке Ti, хто знав його, вважали просто
диIrацтвом. CBiT тодi ще не знав комп'ютерiв, тому Форт Blt-
трачав багато мiсяцiв на те, що сьоголнi буль-який ПК зроблrв
би за лiчснi хвилини... Але вiдлюлний американець не зважав
Hi на якi витратц сил i часу.

BiH невтомно i наполегливо зблtрав замiтклt про подii зов-
ciM Hel'tMoBipHi, якi, за твердженням <<розсудливих> людей,
неможливi в нашому рацiональному cBiTi. Що ж так захопило
уяву Гая Форта?

<Червоний дощ над Блаrкенбергом 2 листопада 1В19 р. Гря-
зьовий дощ Еад Тасманiсю 14 листопада 1902 р. Кпаптi cHiry
розмiром iз блюдце в Нешвiллi 24 сiчня 1891 р.,. Вогненнi кулi...
Дrrвнi зникнеtrня людей... Непоясненi катастрофи...>

I багато iншого в цьому ж дусi. За декiлька poKiB l'roMy
вдzl;lося зiбрати понад 25 000 таких свiдчень! Факти, вiд яких
iз презирливим виглядом вiдхреulувалась офiцiйна наука,
наприклад, про... човни небесtrих мандрiвltикiв. Чи про кри-
.rатих icToT у небi над Палермо 30 листопада t880 р. Спосте-
реження про cBiTHi колеса в Mopi, повiдомлення про ливнi
труни нелюдських icToT у скелях Едrrнбурга... Члt дотц iз жаб
над Бiрмiнгемом З0 червIIя 1892 р.

I от, зiбравши таку дLIвну колекцiю фактiв, якоi бiльше rre
було Hi в кого, в один фатальний день, усвiдомtIвIIIи, lцо цей
шлях нiкуди не веде, Чарльз Форт... спалив усю свою колек-
цiю! Але це був не просто якийсь напад божевiлля. Hi! Форт
зрозумiв, що головне тiльки почина€ться. Тепер мова йшла
про те, як усе це донести до свiдомостi iнших? А для цього
потрiбна була не просто гiгантська кiлькiсть неймовiрних фак-
TiB, але Й аналiз висновкiв i наслiдкiв, до яких знання цих
фактiв призводить!..

Форт ясно дав зрозумiти, 1цо наукове знанIlя не може пре-
тендувати на о6'сктивнiсть! З цього приводу Повель i Бержье
v сво€му есе <.Ранок Магiв> писми: <....Ми живемо при режи-
чi iнквiзицii, де збросю, rtаtiчастiше влIкористовуваною проти
liйсностi, яка не вiдповiдае загальноприйнятому уявленню, €
презирство, супроводжуване глузраннrIми.., Тому потрiбно
було б зажадати доповненIIя до привiлеiв, гарантованих кон-
ституцiями, - волю cyMHiBy в IIауцi...>
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I Чарльз Форт, охопленлтй енIIиклопел}Iчною лихоманкою,
став збиратI.I нову бiблiотеку неIlмовiрних фактiв, влlходячи
вже з зовсiм itrmlIx принципiв. Незабаром у IIього було майже
40 000 замiток! Вони буллl розлiленi на 1300 роздiлiв. Т.9пер
Форт намагасться рстельно перевiряти кожен факт! його
iнтереси охоплюв;Lди астроIlомiю, соцiологiю, IIсихологiю,
хiмiю... Пiзldше BiH пrrсав: <.Мiй розум у такий спосiб сильно
контрасту€ з ортолоксами. Оскiльки в мене нема€ аристокра-
тltчноi зHeBaжJ,IllBocTi, властIlвоi нью-йоркському консервато-
ру чIл ecKiMocbкoмy шамаl{у, то я повинний самостiйно поста-
ратися осягlIут}I HoBi cBiTlt>...

У нього сftuIо погано з очима, але Форт перборов нслуry.
Зiр чсрез декiлька мiсяцiв повернувся, тож BiH продовжив
свою роботу.

У 1919 р. в Нью-йорку вllходить liого перша велtлка робо-
та - <Кнпга проклятrtх фактiв>, В iнтелектуаJIьних колах
вона справIIла враження бомби, rцо вибухнула! Ще б пак, толi
про lrei вlIсловлювалися так: <ЧtIтатлt Чар.ltьза Форта - ше
все одно, що мчатII BepxLI на KoMeTi!> Потiм у cBiT виr"rшлl,t
flого HoBi KHIlпl: <.Ло> та <..Щикi таланти>.

У Ч. Форта з'явlIлася велика кiлькiсть шанувальникiв i
лос.лiдовttлtкiв. 26 лltстоrrада 1931 р. було засноваlIо <.Това-

рIIство Чарльза Форта>, яке функчiонус й нинi. У данIлli час
цс солiдна всесвiтня органiзацiя, в apxiBi якоi налiчуються
вжс coTHi тлtсяч фактiв.

Форт rtiколIt tte був rtaiBttoю людиною. I Bci факти, зiбраrri
HttM, зовсiм Ile озlJачають, що BiH вiрив усьому. Те ж саме слiд
зауважIIти з приволу су{асних уфологiв, особливо серliозних
енiологiв. Але про IIе розмова пIе попереду, а от що говорив
Чарльз Форт це в 20-х роках м}Iнулого столiття: <,....t[умаю, що
MIt IllLпeжlIMo коьту-ttебудь. Колись Земля була якоюсь нiчий-
ною землек), яку iнtпi свiти дослiджуваJIIl, колонiзувалrr ТТ та
через яку посвариJIися один з одним. Тепер хтось володiе Зем-
_rею одноосiбно i вt,цалlлв з Hei Bcix колонiстiв. Нiщо tle здава-
Jося нам, з'явлlвшлtмся Ззовнi, так само вiдкрито, як Христофор
Колум6, якиI"I свого часу вIlсадIlвся поблизу Сан-Смьвадору,
члt як Гулзон, tl1o пiлнявся нагору по рiчlцi. На наlпу планеry
проtIIIкл}l облудним шляхом якiсь маIцрiвrtики-емiсари, якi
прttбули, може бл1,1, з itrluого cBiry i дуже намагаються уникати
зустрlчеи lз намII - на цеи рахунок у нас € переконливl докiutи...
Ir{оже брrr, нас можна використовувати, може бути, вiдбулася
чюда мiж чllслеtl}Iимl,t стороIIами: хтось силою доtчtiгся закон-
I{ого права на }lac пiс"ltя того, як заплатив якимсь еквiвалеtrтом
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лрiбних скJlяних roBapiB, Iцо в ньоп) з:lrкадав наш попереднiлi,
бiльш примiтлtвний власн}tк...>

А далi Чарльз Форт влtсловлю€ таку думку: <...I шя пере-
дача вiдома протягом багатьох столiть деякIIм iз нас, баранам-
ватажкам таемною релiгiirного ryльry чи та€много орлену,
члени якого, як раби першого класу, керують нами з огляду
lla отриманi iнструкцii та переводять стрi.ltки, направJIяючи
нас до наших тасмничих обов'язкiв...>

Важкi думки - це пролукт тяжких роздумiв, члr не так?
Мабуть, Birr був першIIм, хто в реалiстичному ХХ ст. влlсло-
вtлвся rtастiльки категорtrчно та недвоз}rачно. Ну що ж, слiл
вiдмiтитлr, що с)ласним енiологам i дослiдникам <Традиllii>
Тасмних орленiв (iнодi доводиться сполучати цi два напрям-
ки) картиttа не зда€ться надто однозначною. Щодо орденiв
Лiвоi руки, то тут мохна погодитися з думкою Чарльза Фор-
та. Але от IIlo стосуеться орденiв Правоi Руки i, насамперед,
Веллtкого Орлену Роэенкрейцерiв - то його аж нiяк не зара-
xyBaTI,I до чиiхось <<рабiв першого класу>.

Не той це випадок! У тому то й по.пягае вся справа! [ потiм,
можна под)п\(ати, що якrцо зараз уже з намII немае Чарльза
Форта, то нема€ t"r нових <<прокляпlх фактiв>? .Ще ж там!..

Ми лише торкнулися проблеми iснуваrlня в дивному
нашому cBiTi орденiв Правоi i Лiвоi Руки. [{e тема, яку B:DK-
ко повнiстю проаналiзувати, тому (ризикуючи впастI1 в грiх
спрощення) зауваrкимо тiльки, що Права Рука - це сIIли
Свiтла, а Лiва - сили Пiтьми. Процитусмо чудовi слова
розенкрейцерського письменника XIX ст. Густава MaйtpiHKa з
fiого прекрасного роману <.БiлиЙ Домirтiканеtlь>: <....Yci apxi-
тектори, художники, скульптори, ювелiри i карбувальники
Tlrx часiв (тобто Середrьовiччя) були MacoHaM[I... Вони булrt
лtлше iнструментами невидимоi Сrrли, що Blt, як католик,
помилково вважаете за Майстра <Лiвоi Руки>.,.

Що х це за clula, яка вIIкористовуе великих художникiв як
cBoi iнструменти лля збережешrя символiчних брялiв Магii
потойбiчного?.. Я скажу Вам: це та ж сила, що одлIн раз створи-
ла Церкву. Вона спорулила одночасно два живих стовпIr: один
Бйий, iнший Чорний..Щва живих сювпI{, якi бупугь ненавлцiп-r
одtн одIrою доти, поки одною ршу не довцаються, що воIIи
всьою лише двi опори ддя майбрlriх трiумфальних BopiT>..,

Проте ми ще повернемося до цiсi теми. д поки що'звер-
немося до перелiку деяк}Iх <промятих фактiв>.

ось, наприюrад, cTocoBtlo дивних <.дощiв>. 15 травrrя 1890 р.
речовиlIа, схожа на кров, випtulа в мiстечку Мессillьядrt (Кола6-
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рiя). Згiлно з висновками iталiйського метеобюро, речовина
виявилася пташиною кlюв'ю. Була висуrrуга така гiпотеза: сI4пь-
ниtYt BiTep розiрвав зграю птахiв на шматки! Однак ця версiя не
витриму€ критикtI, тому що вИомостяtчм про подiбниfi BiTep
метеослужба не володiла. I, найнезрозумiлiше, кули ж у такому
виl]адку цоДлися численнi рештки розiрваних птахiв?

Про <.м'ясIri дощi> писав ще Плiнiй Старший: <.У кон-
сульство Волумiя i Сервiя Сульпiцiя з неба пад:шо м'ясо, яке
не гнIlло, поки його не поч:LпIл iсти птахи>.

У серпнi 1869 р. м'ясний дощ випав у Калiфорнii: з неба
звалплltся coTHi кiлограмiв дрiбних шматкiв м'яса, схожих на
шматки свинIIни, бо з одного краю на них була тонка чорна
Iцетина. Подiбне явище мало мiсце також у 1876 р. в Кентук-
Ki. Прttчому у Bcix випадках небо було безхмарним! Вишlада-
чi Ленсинттонського коледху, якi l"t дослiджув:Lпи цю подiю,
свiлчили: <....Пiввагона свiжого м'яса скибочками покрили
смуry землi завширI]Jки в 50 i завдовжки в 300 футiв. .I[еякi
шматки ще кровоточили>.

Yci цi фактtл зафiксованi в apxiBax Форта. Про це BiH, швид-
IIIe за все, знав осЙисто. Але зарff} ми розповiмо про те, чопо
BiH уже знати не мiг. Так, 26 вересня 1950 р. полiцейський пат-
руль у Фймельфii помiтив свiтний предмет, який упав на
поле. HllM влlявилося тiло, яке мало довжину 2 м та ширI,1ну
30 см. За полir(ейським звiтом, це була якась невИома маса, Iцо
пульсувала! Вона то вся нмивulлася свiтлом, то згасzLпа; була
м'якою на дотик i чимось схожа на жедатиIt. Одлн з офiцерiв
вiдiрвав вiд неТ шматок. I цеЙ шматок... розтанув на долонi <як
снiг>. Через пiвгодини дивне тiло безслiдно випарувмосяl
Падiння подiбних свiтних прелметiв, якi просто випаровують-
ся в повiтрi, спостерiгмося в пода,IIьшому i в iнших мiсцях.

25 листопада 1961 р. в Елiзабётонi (шт. TeHecci, США)
йtшов дощ iз речовинлr, cxorкoi на полiетилен. Загапьна маса
ливних опадiв була бiльше однiеi тонни. У цей же час у Кана-
дi в paliolri Моttреа"ля випав дощ з мiльйонiв бiлих ниток. якi
впми з ясного безхмарного неба i безслiдно розчинилися (суб-
лiмували?) в повiтрi через якiсь пiвгодини.

27 серпня 1968 р. у бразильському селиIцi бiля Капани з
неба пада-ltо м'ясо i лилася кров... У 1996 р. MicTo Ахо (шт. Ари-
зона, США) локрили потоки криваво-червоного дощу. Екс-
прес-аналiз показав, що.до складу дощовоi рiдини входила
розрiлжена KpoBl Групу KpoBi визначити так i не вд:л-пося
через }IallBнicTb численних cTopoнHix хiмiчних сполук орга-
нiчного та неорганiчного походження.
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Було влlзначено, що в червонiй рiдинi, яка в неправдопо-
дiбно величезних кi;tькостях струмiла з небес, мiстяться ерит-
роцити та iншi компоненти KpoBi людrrни!

Вiдмiтимо також, що в червнi 1983 р. на пiвночi Англii
пройшла серiя доlцiв iз крабiв та iнших MopcbкI{x тварин. Уче-
Hi придумали напрочуд слушне пояснення цьому феномеltу -
негода! Просто позаздриш подiбнiй HaiBHocTi освiчених людей,
zце до чого ж хоробро сказано! I_[e ж треба було зарали полi6-
ного <поясненfiя> комусь узагалi сунутися в пауку!

3гадаемо ще одну <промяту подiю>. У TpaBHi 1956 р. в
Чалатлi (шт. Алабама, США) з ясноfо, безхмарного неба
посипалася... жива риба! Вона вивzlJI}Iлася з €лltноi, самотньо
пропливаючоi в небi, маленькоi TeMHoi хмар}Iнки, котра з'яви-
лася зi слабкого вихору в небi - <rrачебто нiзвiдки>. Незвtr-
чайна хмаринка з TeMHoi раптово стала бiлою. I з Hei почаJlа
випадати риба трьох вилiв: соми, лящi й oKyHi.., З того фак-
ту, що риба була живою i ще трiпотiла, однозначно виплива-
ло, що в небi Bolla пробула недовго! Дощ iз риби, за свiдчен-
IIям очевидцiв, тривав 15 хвилип. Нiяких торI{адо, ураганiв чи
шIе чогось подiбного не спостерiгалося протягом багатьох
TltжHiB. Ще в розвиток Tiei теми, що <<пояснення>, якi часом
бадьоро даються з цього приводу, зводяться до того, що дея-
Ki вихори вихоплюють рибу з piK та MopiB i, переносячи ix tta
якусь вiдстань (у даному випадку це багато сотень млтльl),
скидають униз. Проте HixTo Й нiколи Iце не спостерiгав, яким
чIIном <,деякi вихори>> витягають icToT iз води, хоча випадкiв
iхнього падillня засвiдчено тисячi. Але не це наltголовнiше.

оr що зовсiм незрозумiло: яким же це чином BiTep MorKe вiд-
сорцраIтt тварин за вtIдвмп, вибпраючи oдrrr i вiдбраковую.пл
iшшrfi? Адже жодноrо разу не були вИзrtаченi в}IпаJки випадан-
}и pzвoм iз морською рибою водоростей, планктону та HaBiTb
просто MopcbKoi води! Паралокс, та й годi - ж}Iва морська риба
в}тпада€ або на тлi прiсного дощу, або взагалi без води! Так, дй-
р ж було Чарлшу Форry, якщо BiH }Ie зIIав про TaKi rrюаllси!

Так i цього зам:uIо, бо зафiксоваtri coTHi випадкiв падiIrня з
неба глибоководноi риби певних видiв. Отуг уже нiяка версiя
<BlrxopiB> узагалi не проходить!..

А у випадку Чалатлi, HaBiTb якщо зовсiм абстраryватися
вiд проблеми дивовижних перепадiв тиску на висотах, з яких
падiша риба, то не ряту€ HaBiTb <вихрева> версiя, оскiльки за
15 хвилин риба повинна задихнутися. .Що того ж до цього часу
потрiбно ще додати icToTHo бiльш тривалий <пiдльотний> час
рибноi хмари!
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IcHye, utоправла, настiльки ж просте, наскiльки й <,боже-
вiльке> прIlпущення: риба з'явlUIася в небi тiлькп в момент
свого падiння! Bolra нiколи не була взагалi <Dитягнута> з
морського чIл океанського середовища! Адже HixTo не спосте-
рiгав фiнilrI рибноТ зграТ над океаном, а не над cylrTeKl! Але
хiба звiдсrt виплива€, цо подiбнлtji <.фiltiш> нiколи не вiдбу-
ваеться? Навпроти, вl.{падання дощiв з риби над сушею - це
певнlrr't <збifт>! Помилка прироли!

Автор llиx рялкiв у даному випадку при€лЕусться до дум-
KI{ деякIiх еldологiв, якi вважають, що Хтось, чи Щось пЦтри-
му€ в такttй спосiб члrсельнiсть llопуляцii представIIикiв тrж
чlт iнlttих вuдiв земноi фауниl Але в такому випалку, чим же
(або Кrтм!) може бути це саме Щось? Самим Господом
Богом? Чlt icHyloTb li ilrшi припущення?

От саме про це й лiде зар:lil мова.

Роздiл 7

<колЕктивниЙ розум> _
що цЕ тАкЕ?

Проблему телеrtатii вffuкають ttаi'rз'ясованiшим феноменом
АЯ (аномальних явиц); Ti часто звоlить до задачi пошуку
матсрiального носiя, розглялаючи молель перелачi iнформацii
у вtлглядi геllератора та приймача, як у радiозв'язку. Тим
часом нал"IIIриголомшлl.tвirцою особлI-rвiстю € саме вlrбiрко-
BicTb як передачi, так i прrtйому. А KpiM того, повна нез:Lпеж-
HicTb телепатичною <KaHaJIy> вiд перешкод, що перевершу€
буль-яке уявлення...

{iйсно, практика показус, що <<настроюванIlя> здiiiслюеть-
ся шляхом уявного представлення зовнiшностi партнера, його
голосу, а можллтво, й iнших ознак, властивIIх floMy. Тому й
винI.Iкло прIIпущеtlня, що перцепiсtrт нiби запитус в КР
(Колективllий Розум) iндуктора з такими озrtаками. д потiм
саме Кр здjйснюе виповiдний пошук i вилае вiдповiдь у ви-
глялi зорового, дот}Iчного або слухового образу.

Чи от, смlкiмо, феноменальнi здiбностi <лiчильникiв>. Вва-
жа€ться: люди, якi спроможнi демонструвати подiбнi здiбностi,
свИомо абсолютно не в змозi зробшrи необхiлнi дrя rIього най-
смаднiшti та громiздкi обчислення. Тому вони мойи cTaBJиTb
заIIитzlшя КР i oaepxqylob вiдповiль, за i:сriми сJIовами, <на сDо€]-
му внутрiшньому eKpaHi>.
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.Що феноменiв цього ж ряду належать i вrtпадки в}Iсловлен-
ня рiзl*лtми людьми, якi зttаходяться в рiзних регiоttах ttашоi
пл:lнети, однлIх i тих самих Иeir. дбо формулювання тих же
самих вiлкриттiв. 3вiдси l.-l пiltlло прислiв'я <iдеi носяться в
повiтрi>.

ВЦомий енiолог В. Бернштейн вiлзначас: <.i[o еrdофеrtомеtlу
можна вiднести уявttе <6аченltя> rriд час гirrIrотлtчнrrх cealrciB...
У бiльпrостi випалкiв <споглядання,> екстрасенсамII теперiпl-
нього та минулOго також можка звестII до знiмання iнформа-
шi КР, у процесi якою влIкористовуються вtлзtlаченi орiеltтирl.t.
Воttи в багатьох вrtпадках мають умовниfi характер: це речi, з
якI{ми контактувала та чи iнпта людина, ii фотографii, прiз-
вище i т. д.>.

Подiбнi погляди приведуть до критичного переосмисле}I}lя
l't такого по}Iяття, як спадкоемна iнформацiя. Вiдзнача€ться,
rцо в процесi розвлrпсу i жшггя окремою орrанiзму з'ятrля€ться
iнформаlliя, яку енiологи не аизнають за спадкоемну. В. Берн-
штейtI iз цього приводу пише: <...Змiнюсться сам метод аиз-
начення IIоходжеIпrя спадкосмноi iнформацii. Якщо Tl]apиrla
мас певнi навичк}l, не проходяч}, навчання, то lle Iце не озна-
чае, u(о iнформацiя € спалкоемною>.

Багато дослiднtrкiв вlr:lJкають, що випадк}1 eкcTpacellcopllo-
го <яс}rоDlцittня>, коли перцепiснт <6ачrлть> миlIуле й Maii-
бутнс, у бiльпlостi випалкiв також можна звсстr1 ло знiмання
iнформацii КР, у проllесi якого викорIIстовуються певнi
орiсtlтлtри (репери). I],e можуть бути речi, фотографii, прiзвлt-
ща тощо. Хоча, повторюю, це далеко Ile €ди}tа модель!,.

Питання значно ускладвюеться, коли мова заходить про
передбачення майlбутнього. В. Бернштеl"tн, напрrrкJIад, ла€ три
tltIслимIlх варiаItти:

1) екстрасенс зчиту€ програму поведirtки ilrдивiдуума,
включеного в його свiломiсть чи пiдсвiдомiсть;

2) КР олержу€ <запит> i шlляхом аналiзу, використовуючлl
Be"rtltK1,1й обсяг iнформацii, що мiститься у КР, робrrть певtrиil
прогltо3;

3) можливиfl i такий BapiaHT, коли icHyc не передбаченrrя,
а профамуваttня маl"tбутнього, тобто свого роду навiювання.

3 поглялу автора цих рядкiв, кожнlu"l iз трьох llepepaxoBa-
trlIx BapimrTiB мас багато }Iедолiкiв. Так, наприrоtад, першиtl
BapiaHT не може ввilкатI{ся прлtл"тнятним, оскiлькrr HaBiTb у гiпо-
тетичному випалку повного зчитування програмII поведiнклt
irщшйа це пiяк не допоможе пердбачати майбугне. Хоча б тому,
що тут зовсiм tle враховуються проФами поведiнки багатьох
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тисяч iн[I}lx iндивiлiв, а також випадковоi супровiдноi обстави-
ни. Але ж саме iхня сукупнiсть i визначае майбугне.

ffругий BapiaHT мас той rrедолiк, що нам зовсiм не вiдомi
Hi чrrсельнlIir обсяг iнформаuii, уклаленоi в КР, Hi пропускна
спроможнiсть каналу, Hi той факт, що час ана.пiзу в IIьому
випадку може бупа досить незначним. У пропллежному випад-
ку момент вl.tдачi прогнозу КР буде мати значний часовий
розрив iз заплттом.

Щодо трегr,ою випадку, то з <Примар Icюpii> ми дiзнае-
мось llpo <.Самтше Мiтшеба> - жах Тибеry. Щя cyTHicTb, вЦпо-
вiдtrо до <.Традицii>, здатна програмувати майбугне. Але сум-
HiBHo, lцб щось подiбне мiг зрЙишr <звичш"лrпrй> екстрасенс!

Проте остаточно вiлкинутлt цi три варiанпr було б не зов-
ciM lliрним. Робота з уявлення моделi цього <(чуда з чудес>> -
ясrrобачеrIня маЁtбутнього - зараз провадиться.

Треба пiлкреслrrти, lцо до ясновидiння i навiювання пр}I-
микають енiодiапrост1.lка i цiлительство. Прrr rlboMy в енiолiаг-
HocTIrцi вIIкорLIстову€ться <<iнформацiя про хворобу, умадена
в пйсвИомостi хворого, а також ш}Iршого кола осiб>.

Прlлролно, IIIo колективний розум (КР) виступа€ як деяка
система. I вважатrrся tliлком замкнутою, тобто зовсiм не
схI{лыIою до вIIливу ззовнi, така система апрiорi не може. Ще,
що вже зовсiм ясно, мае цiлийr ряд негатIlвних MoMeHTiB. По-
псрше, КР, як cllcTeмa, ttiлком може пiдпадати пiд вплив
Розумiв Зовнiптнiх. Ми чlrмало говорIIли на цю тему в попе-
реднiх книЕrL По-друге, як стверджу€ системологiя, буль-яка
сrlстемil пilцасться збоям. Природно, що такий збiй можна
спровокувати впливом ззовнi!

Хто знас?.. Можлrtво, спроби рволюцiй типу 1917 р. i е
lliщо ittшrе, як локаJIьнилi (мiсцевий, у масштабах однiеi краiни)
эбiii системи. Як вiдомо, <<сон розуму породжу€ чудовиська>.
HaBiTb у тому вIIпадку, якцIо це Колективний Розум...

Але проловхимо... У в}Iпадку ЕНIОцiлительсгва небезпечним
може бутлt навirэваtlrrя захворювання, якого насправдi I{eMa€.

<.У цьому випадку, - вiдзначае В. Берrrштейн, - одним iз
можлIlвIlх рiзновлtдiв rliлительства е навiювання, при якому
хворпir спрлtймае пеDну програму на оздоровлення... ЩЙ
вLцатII таку програму самостiйно, влlмагаються особливi даrri i
певrrа пйготовкa З цього погляду показовими е телевiзiлiнi
ceaнcll Кшrrпiровського i Чумака... Телевiзiл"rна передача е opi-
ентиром, що лозволя€ хворимt вололiючим здiбностями до
ясновидirпtя, спрлtiлмати установку (програму), вкладену в
пiдсвiдомостi цiлителя...>
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Багато ceaHciB Кашпiровського наводять на ряд важких
думок, оскiльки даром Itавiювання володiс rrе тiльки Bill. Бага-
тьом )насникам мiжнародною конгресу <EHio-9S> пам'ятнrtft
вIIпадок, який стався у фойе конференц-залу. Справа в тому,
шо серед гостей зн;}ходилася така собi <лiсова людина>. Учас-
ники конфрнчii одностайно прозваJIи йою з-промiж себе так
за досить екстраваftштний зовrtiшнiй вигляд.

У фойс були присутнi декiлька розповсюджувачiв газет,
книг, бiжутерii. А також дуже цiкава група з Москви, яка про-
понувала на високому piBHi виконанi предмети зi скла та
криштzLпю для професiйного ворожiння: кулi, пiвсферII, дзер-
к:Lла, призми топIо.

<Лiсова людина>, поки Bci буллr в конференч-змi, пiдi-
йшла до столу, де стояли цi предмети, подивилася в очi тим
двом, якi стояли бiля прlллавку, i... спокiйно забравши вироби,
акуратно скJIала ix у кейс та й пiшла собi геть. Але черговi,
якi вартували бiля зовнiшнього виходу з фоl"лс, спостерiгали
цю сцену. Пiсля чого повiдомили керiвництво конференцii,
оскйьки прямо вимагати поверненЕя предметiв у <лiсовоi
людини> не наважилися. Тому була винайдена така форма
звертаIlня: <Чоловiк, який прийняв BaIII вигляд, привласнив
деякi прдмети.., Щоб TiHb не пад:ша на вас, <попросiть> йою
негайно повернуги предмети господарям...>

Ще спраtlювало... <.Лiсова люлина> без заперечень повернула
принаlтежностi дtя ворожiння та й... залипlила конгрес <EHio-9S>.

Тобто, як бачимо, велLlкими здiбностями в цьому rlлаtIi
можуть володiти естраднi артисти, лектори та irt. Але ж ще
невiдомо, яка програма, поза ixHboi волi, закладена в ix пiд-
свiдомlсть.

.Що речi, гiпотеза КР поясцюе, до певноi Mipll, спiлкуваlttи
з померлими в спiритичllих сеансах, а також trеревтi.uеrtrrя
особистостi, якi мають мiсце в таких ceaflcax. Можливi, знову
ж таки, три варiанти:

1) померлиl"л передав змiст cBoci пам'ятi, а так само харак-
тер cBoei особистостi в КР;

2) у КР зберiгаються уявлення про дану особистiсть i
людей, якi з нею спiлкувалися;

3) у КР <<включене> сучасне уявлеIIня живих людеfi, якi
входять у сферу цього розуму, про особистiсть померлоi
.IIюдини.

Тодi можна прлIпустити таке: шаман, волхв, <чаклун>, релi-
гiйний проповiдник <запроIрамув:uIи> свою пiдсвИомiсть, а
може, й КР на виконання визttаченоi програм}t: вилiковуваtlня,
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зняття негативного навiюванfiя, або ж навпаки, - наведення
}tеtатl.Iвною Itавiювшlня i т. п. От чому дуже багато дослИни-
KiB вкlхаtотъ. що TaKi люд{, як Ypi Ге,л.llер, 3олотов та Irrrатеrпсо,

дir"tсно златнi впливатт{ на приролнi явища!
OcTaHHiM часом з'явLтвся ряд публiкацiй про генератори

бiоllоля. От яку думку з цього приводу вислов}Iв В. Берн-
штейtt: <,...З оtuяду tta розмаiтiсть i примiтивltiсть KolIcTpyK-
l1ilYT гснераторiв, можна припустити, шlо механiзм Iхнього функ-
tliонування iлентrтчнrrr-r механiзму дii магiчнrrх формул.
<.Користувач> геtlераторiв бiополя також запуска€ визIIачеIIу
програму, орiеltтуючtlсь на форму генератора, iiого MaTepiM,
булiвлю BHyTpilttHboI начтrнки та на ilого вLIвчення>.

Справдi, у I1ьoMy вLlпадку функrtiонування генераторiв бiо-
поля немl{слиме без еtriо.llогiчних здiбностей тих oci6, що ix
ексlrлуатують. Саме цим, зокрема, поясню€ться можJIltва
неповторюванiсть ix конструкцiЁr. Як примад можпа п:ввам
так звану <установку ТIзяна>, яка теж € одним iз рiзновидiв
<генераторiв бiопо.llя>.

З КР пов'язана i така хвилююча дослИникiв загадка.
У ланий час не прIIпиня€ться дискусiя про причинll мiнлlтвос-
Ti жив1,1х органiзмiв у процесi ixHboi еволюцii. Прих1,1льники
к.ltасl.rчноi Teopii зволять IIроцес еволюцii до вип:цковrrх мута-
цii'r i приролшого дЙору. Але в цiсi Teopii багато супротивнIl-
KiB. ОскiлькII молекулярна генеп{ка не да€ пояснення стосовно
такого параметру, як IцвLIдкостi еволюцii. Також нема€ пояс-
llеl{Itя тому факту, щ0 в процесi мitutивостi вtцу промiжlti ста-
дii lre даIотL переваги! Проте без дослtть триItапого лаllцlога
промiжнrtх сталifi нiяка еволюlliя нерсальна взагалi!..

Залипlаgгься прIIпустити, ulо фактор, який визначае раrцiо-
налыrлrii характер мiнлlлвостi виду, н:ulежl.пь до <зовнiшньоi>
або <внутрiшньоi> сили. Тому й icHyc значна ймовiрнiсть, що
таким фактором е саме КР...

Автору цих рядкiв подiбне прLrпуIцення не вважа€ться
едлulо !lожлllвим. З цим, до речi, згtrдниtl i В. Берtrштеtiн,
яклlii зауважуе: <Не викllючеttо, що... помилковлIм е ilе
результат лослiлу, а теорiя, яка його пiлтверлжуе>.

Акалемiк-секретар МАЕН С. Пiмубнлtл'т також пiлкрес-
люе: <..Щtrсягllеt{Ilя фуttдамеятапь}tих llayк за ocTaHlti 200 poKiB
вllяаrlлL{ неспроможItiсть i однобокiсть нашого свiтогляду,
фiлософii, науковоi картин[l CBiTy i звiдси неточне свiторозу-
мiння... Фiзична модель побуловll CBiTy, яка наприкiнlli
ХVII ст. здобула офiцil'rний та узаконений характер, lle вiдпо-
вИае навколлlшнiй Реальrrостi...>
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Далi С. Пiдцубний зауважу€: <...Стародавнi фiлософи ствер-
джуlriuш: усе, що вiдбуваеться на Землi на фiзичllому (вrцимо-
му) планi, спочатку звшку€ться наюрi, у cBiTi ltадземrtому. Ми
поруIшилtI гармонiю rrliльноrrэ i тонкою cBiry 3емлi r1 не знае-
мо HaBiTb, яка Велtка Битва за порятунок Землi та людства fцс
зараз у cBiTi незримому, д}D(оI}ному. Mll ltiчою не вiдчувасмо. Не
бачrtть цього наука, мовчлIть релiгiя...

Протягом ocTaHHix декiлькох десятилiть ми одержzlпlr два
могlпнi, протвервуючi <ляпаси>: один вiл деяких <6paTiB по
рзуму>, лруглlЙ - вiд cBoix же спiввiтчизнлtкiв... Як тiлькlt
вчеIti рiзttлtх Kpailt осмислttлIl та за осколками потерпiллtх ава-
рiю апаратiв зрозумiли, rцо лiтапьнi апаратлr НЛО не нале-
жать до надсекретноi зброi будь-якоi краiни, rцо (перед очс-
вl,tдlriстю ix космiчttого чи Ilеземпого походжеJtня) I1 було
офiчiйно проголоtпено, :ule не правителямIl, а пресою: MlI -
Меншi Брати, а вони - CTaprпi брати по Розуму>.

[ далi: <З одною боку, на космiчному piBHi, ми мрiяллt, ltцо,
вI{вч}lвшl{ феномен НЛО в рамках уфологii та зрозумiвшлt
л"lого змiст, ми одержимо вiд старших Братiв по Розуму вiд-
повiдi на хвилюючi нас питання: вiлкiля i як з'явилася люди-
на на Землi; яка HaIIIa роль i чому таке швилкоплиннс HaIUe
жllт:tя. Ще fi розрахоtsув:лJIи rra irrформацiйну та технiчtrу
ДОПОмОгу. Bia еiiфорii - до гiркого розчарува}IIIя в ycix на-
прямках - ось пiлсумок наlllих дослiджень i KoHTaKTiB. Багато
дослiднлtкiв у нас i за рубсжем раптом зрозумiллI, tl1o cBoi
земtti проб.пемtt M}I пoBttlrtli вирiшуватлt caMi, розраховуючI{
тiльки tla cBili эдоровиtl шузд. Irtакше ми як люлство, як
розумна цltвiлiзацiя не вiдбудемося>...

Говорячлr про Колекпrвнrtfi Роз5rм, не моr(на IrIurycKaTLl з
чв:lглI, що подiбllим поняттям оперувала зrtачllо раldше така гiд-
на велIlкого подиву l't шаtrування людина i вчений, як В. I. Вер-
наlIськиt'I. Оскiльки i КР, i <ноосфера> - це просто синонiми.
.l[o речi, трапляютъся пIе r1 iнптi наЙменування lIьою ж поняття.
Так, дос.ltiдltлк-еltiолог [. Тужба говорить про Вчеrпи Свiтла.
Bitt розглялае, IIапрлIмад, цiлlmельство як скrIадову частиIIу
Сllстеми. Уявляе BiH собi все це в TaKrtfr спосi6: <ПЦ <Систе-
}{ою> варто розумiти деяку струкryру планетарного Iпформа-
цiftного Поля, розвиту Irавколо ii планетного ядра - головною
керуючою еJIемента Сllстеми, пiдлеглого Iepapxii. OctlclBlti
еJIементи Системи - блоки, з'еднанi з ялром i мiж собою енер-
юiн{юрмаrri йнимlt зв'язкамлt-првiдниками>.

Варто лiдкреслlrтлr, що концепцiя КР до8воляс пояснити
ряд явищ, якi вступлIли в протItрiччя з даними траличiйноi
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науки. Але с в цiеi концепltii i деякi наслiлки, якi аналiтикам
уявляються <гаJIьмуючltми мя розвитку людськоi цивiлiза-
цii>. Поясllимо це. Мова йде про експерименти, що проводи-
лItся в)се в попереднi роки та вiдомi як <земниfi зорелiт>.
Iхня суть полягала в тому, що невеликий колектив охоплених
експерIIмеIIтом людеЙ, якi саме Й ск.ltадають певниЙ <.екiпаж>,
повиннi досить тривалий час жити та працювати в умовах
<повноi> iзоляцii Ьiд решти людства. Тхня екосистема булува-
лася за замкн)пим циклом. Iмiryвалася обстановка пербу-
вання <екiпаху> на великому вiддаленнi вiд 3емлi. Однак
чим би насправдi не закiнчувався експеримент, на юловне
питання BiH, звичаriно ж, не давав i не мiг дати вiлповiдi!

Рiч у TiM, tl1o примiщення для експерrIменту знахолилося
не в дzLпекому KocMoci, а на 3емлi. Тобто екiпаж перебував
безпосередньо в зонi дii КР чи ноосфери. А що було 6, якби
експеримент дiflспо ставився б <<чисто>r тобто в yмoBirx знач-
ного вi/цалення вiд Землi? Зберегллrся б члени екiпажу як
особистостi? Як Hocii досить розвиIIеного iнтелекту? Чtr вони

раптово перетворилися б у деяку подобу нестям?
Ось на яке питання одержати вiдповiдi в умовах <<земного

зорельоту>> нс вд€tлося. Не вирiшенi ще й iншi не MeHlII важ-
лlrвi rrlлтання. Про них ми ще будемо говорити далi.

Роздiл 8

вIрити, чи нЕ вIрити?..
Навiщо лукавити, усiляко замовчуючи той неспростовний

факг, що УФО (UFО) продовжують ст:шити перед нами шlз-
ку питань, якi яснiшlе ясного дають зрозумiти, що з традиltiЙ-
ним, офiцiозним розумiнням Природи до них (<тарiлок>)
просто не пiдступитися.

Як же довго нас iз вами переконували, що НЛО (УФО),
а в просторiччi просто <лiтаючi тарiлки> - це мiф, вигадка
газетярiв, змайстрована сенсацii заради. Правда, було й бiльtш
<вагоме> пояс]lення. Про lrього, жартуючи (але цi.llком усер-
i,iоз), повiдав yciM вiдомий спiвак, поет i apTltcT В. Висоцькиti.
Пам'ятаете? <Це все пр}Iдумав Черчiлль у 18-му роцi!> Зви-
чайно ж, спостерiгмися НЛО не з 1918 р, I HaBiTb не з часiв
Середньовiччя. Ix бачили та досить докладно описув:L/Iи ще
давньоримськi iсторики. А до них - жерчi Шумеру, Китаю та
€гипry, прадавнi жителi Амерtrки, мулреui Iндii й Тибеry.
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Ось фрагмент хронiки часiв фараона Тутмоса Третього.
Botta датусться 1504-1450 рр. до нашоi ери!

<.У piK 22, у TpeTirl мiсяць зими, о шостiй годинi... перепису-
вачi з Будинку вlлрiпrиллI, що це було вогненне коло, яке з'яви-
лося на небi. (Хоча) у нього не було голови, подIIх цього мiся-
ця огидIrо пахнув. Ще тiло було один рiд (близько 50 MeTpiB) у
довжину й один рЦ у ширину. У нього не було голосу... Тепер,
коли минуло кiлька днiв, вони зробилlr перелiт. Спасiть нас,
бопт! iх була незлiченна кiлькiсть. Вони сяяли на Небi яскравi-
ше вИ Сопця небесного... Величним був пролiт вогttенних кiл.
Вiйсько фараона дивилося, i Його Величнiсть був у чентрi Bili-
ська. Щ,е було пiсля вечiрньоi трапези. Пiсля rIього вопrеннi
кола набрали висоry i шугонуллt прямо на пiвлень>.

Згадуваrrня про о6'екти, якi вiдповiдають <.лiтаючим
тарiлкам>, € в нал"Iдавнiшому <.Мiфi про Гiльгамеша>>,.,що
дату€ться KiHrIeM четвертого тисячолiття до нашlоi ери. IxHi
зображення можна знайти серел фресок Тассилi (Африка), у
старолавrriх фрагментах хронiки американських iндiанцiв
<Пополь-Вухr>.

<.Тарiлки> багатьох дивнIlх рiзновидiв багаторазово описанi
в античних анн:lлах. Ось чому в дослiдникiв цього пIIтання за-
твердилася, багаторазово пiдтверджена документ[Lдьно, думка,
що вся iсторiя людства TicHo переплетена з феномеrtом НЛО
(УФО), а разом ще й з iншимrr енiологiчними феноменами.

Тому з'ясування пiдrрунтя тих причIIн, з яких бiлыlтiсть
чченlIх ще так нещодавIIо поводилIlся дещо <<дивно>, iгltору-
ючlл або взагалi вiдкидаючlt саме iснуваrrrIя феномена, ма€ аж
нiяк не другорядне значення! Аналiз IIього питання, копiтллl-
во проведений неупередженими дослiдниками, втlявив най-
бiльш iмовiрними TaKi причинлt:

1) соцiально-iдеологiчниЙ фактор;
2) релiгiйно-фiлософський фактор;
3) военно-прiоритетний фактор;
4) фактор зовнiшнього впливу.
Що ж конкретно маеться на увазi?

1. соцIАльно-IдЕологIчниЙ одктор
При всiй своiй MoryTttocTi, що пригнiчуе й давлtть, цей

фактор дiяв тiльки в колиIIIньому СРСР. I трохи меншою
чiркl - в так зван}lх <.Kpaiнax соцiа.ltiстичного табору>. Його
Jiя вIлзнача,rася, якщо виходити з офiцiозного <.матерiалiстич-
цого> погляау на Природу, взагалi в ycix гzurузях.
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Справлi, оскiлькrr офiчiflна iдеологiя бiльпrовизму нiяких
BapiattTiB у змilri суспiльно-iсторичнIIх формацiлi не допускаца,
то пiсля рабовласнлlцькою ладу йов'язково виплIIвав феода-
лiзм, потiм - капiталiзм, а вже потiм - соцiмiзм, ulo плав}Iо
мусIIв переходитIr у комунiзм.

Yci суслiлыrо-полiтичнi вiдtlосини вIrа]кalлися повlriстю
передбачуванtлми l'l заздалегiдь заданимIr назавr(ди. Тож до
тих пiр, покII це м:lло чисто абстрактно-умогляднtrй характер,
гiпотетлtчна пtожлrtвiсть контакту з iншою цивiлiзацiею нiяко-
го особлtrвого занепокоеllня не виIgrик:UIа.

fuie офiцiЙItе визнаl{ня Tici мохливостi, що iншозорянi
lптвiлiзаltii (чrl, lцо IIIe того гiрше, ix iнпlопросторовi аналоги)
реryлярно, а то й постiliно втручаються в розвиток земноI
цlrвi.lti:rацii, ставило великlrлi та тяжкил"t <<хрест> }Iад кволок)
Цесtо вiдомоi зумов.llеttостi того шляху, по якому t"rле людство.
Зважте, ]IIляху, <з:хlначеного> Марксом i Ленiним...

Звiдки lYT влtплrrва€, ItIo це ставило пiл серлiознил"t cyMHiB
обов'язковiсть настаrtня запропонова}tого <<класltкамI|> того
caмol,o <свiтлого ма.".rбутнього>, заради якого в СРСР зJJочиlt-
но зниtllувzlлися мiльл'тоtllt люделi.

Звлrчаliно, iдеологи спробува.llи, i спочатку досrlть завзято,
зробити вIlIлял, що все луже лобре. I <космiчнi брати>, якi от-
от IIрLIлетять tla Землю, там, у себе, комунiзм уже давно побу-
дувaLли, отже, it нам допоможуть!..

Так, але якIIIо визнатII, Iцо НЛО (або те, що cToiTb за
Hl-tMlr) <IlроtILlсаJIися> lta шашiй плаtrетi ще з глибокоi старо-
давttостi, то ltеобхiдrrо IIоясlIитll, чому воlIи не допомогли l{aм
IIIе }"I лотепер пiдняти <червонтtй переможнлtт"r прапор праlцi>
нал усiею наIuою планетою (почлlнаючи з глlлбокоi стародав-
ltocTi), де ж iх космiчlrа <<IIролетарська солiдарнiсть>? А в
цьому вI.IIIадку сумнiви в тому, що соцizллiзм i комуttiзлt
(у всяксlтrtу разi, It iiого марксистсько-ленiнському розумiн-
Hi) - це i с €лино можл}Iва перспектива лля ryмакоiдних
цлtвi.дiзацiii, cTaIoTb бiльш rliж просто груIIтоI]}II{ми.

I змушукrть усерi,iоз мiркувати про iltшi варiанти майбут-
Irього. А це вже пряма ант}rра/инська прпаrандаl Тому, шtоб
yHIIKHyTL всiляких cyMHiBiB, варто, на думку комунiстlrчнт.тх
iдеологiв, уi]яти на озброеrtrtя тезу <кращого друга вчеItих
усього cBiTy> товариша Сталiна та хiба що JIедь-ледь ii пере-
робитrr. Щоб вона зазвучала прлrблlrзно так: <Немае
<лiтаюч1.1х тарiлок> - нема€ проблемl>

На 3аходi цеI1 факгор не працював зовсiм. Тому там ltiякllх
явtIпх офiцiйпих заборон не було.
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2. РЕJIIГIЙНО-ФIЛОСОФСЬКИЙ ОДКТОР

Оскiльки церкв:l в СРСР пiдIавмася жорстокому юнiнню,
цей фаrстор ранiше був характерний тiльки дIя европlt, KpaiH
Блиаького Схолу та трохи меIIше для США,

,I[ля KpaiH нинiшнього CHfl BiH (РФ-фактор) також пос-
тупово набирае силу. Мова йде про те, що НЛО (УФО) кида-
ють серл'tозний виклик стандартним, столiттями ст:Lпим
поняттям про спiввiдношення Добра й 3ла, про Бога та Йою
антипода... Iдея множинностi населенtlх космiчних cBiTiB ста-
HoB}rTb певну складнiсть для рлiгiТ взагалi.

Та й спраздi! Чи €, у такому випадку, Бог, що створив
Небо i Землю, тiльки Богом нашоi Сонячrtоi системи?.. Toli,
хто створив Адама та €ву, чlI створив саме BiH ре1IIту Космо-
су? А якщо <так>, то як там, на планетах iншrих зiрок, вирi-
шу€ться проблема порятунку душi?..

Грiх Адама та еви визIlачив особливостi тiльки нашоi пла-
нети, чи на кожнiй iз них був зроблений свiй Перlшиli Грiх?
I взагатli, НЛО - це посланtli Бога, чи кого?.. На жаль, рiзнi
релiгiйнi конфесii сваряться зараз iз значно меuш важлив!lх
пItтань, якi зовсiм не торкаються проблем НЛОI

KpiM тою, багато сотень вип4дкiв спостереження <.тарiлок>
зirуIrують зрбити виснокх про Е, що запаJIьнолюдськi по}tят-
тя !бра tl Зла, швидше за все, не вЦповИають поведiнцi <Tapi-
.цочrtикiв>. Схоже на те, що в }Iих просто зовсiм irrшi поrитгя
стосовно цього! Але якщо IIе так, то, хто зна€, може, в Hlrx i Бог
iншtlli?.. Чи нс с BiH антлrподом наrrIого, хрIiстлIянського Бога?
Проте тодi за.пишаеться лрийrити дуже небажане припущеtшя
про можливiсть того, що аItтипод аrсглtвнилi не тiльки цп, tlа
3емлi, але й там... бiля iHruoT зiрки, Тобто в <мiсцях, настiльки
вiддалених>l..

дле не виключено також, що до <}lашого> аltтиполу Нло
взагалi не мають скiльки-небудь бллIзького вiдношеllня,
оскiльклr в них <там> е свiй!.. Отже, якщо стати на езотеричну
точку зору, то зовсiм не викJIючено, що в них i Бог теж cBifil

А в цьому випадку, як усе це розумiтлt? Чи значить це, що
<наш> Бог дозволив iкrю реryJIярну присупriсть у Соlичнiй сис-
TeMi? Члr вИповЦь мае буги зовсiм iншою, негативною? I <вони>
зII:D(омтIся в Соtrячнiлi системi пGа к)JIею нашою Боrа?

У подiбних пит:lннrlх слово Щеркви M:lllo б величезllу ваry,
rule от коли воно прозвучить, причому iз серйознлtм обrрунry-
ванням, яке здатне пояснитлI та переконати?.. Ще щодо деяких
пI{тань на релiгiliну тему.
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Алс е ще пов'язана з нек) фiлософська проблема, яка сто-
су€ться НЛО, зокрема з огляду tla те, що стало вйомим про
цей феномен за ocTaHHi декiлька дЁс.rгкiв poKiB. .Щослiдження
все наполегллrвiше вказують на ry обставиrry, що офiцiйна
фiзлlка не здатна зрозумiло пояснити приголомшливi власти-
BocTi цих <,пiдбурювачiв наукового спокою>.

Вони жарryючи порушують BИoMi фундаментмьнi закони,
зокрема про збереження маси й енергii. Порупrуеться також
закон зберсження iмпульсу, еквiвалентностi гравiтацiйноi та
iltepTrloi Maclt. Летять у безодню Bci нашi по}rяття про опiр ма-
TepialltiB, аеродинамiку, теплофiзику... ffоводиться визнавати
iснування телекiнезу, можливостi манiпулювання матерiаль-
HltM cBiToM за допомогою вольових зусиль, при цьому гаряч-
ково згадуючи, а що раltiше було вiдомо людям про церемонi-
мыrу малiю, алхiмiю, cBiT лухiв та привидiв i т. п.!

Ще ще дzrлеко не повнит'I перелiк тих поIljflтъ, якi пересгають
бути непоруlпними, якщо тiльки спробувати фiлософськи
осмислити, чим же е <.лiтаючi тарiлки>!

З. ВIЙСЬКОВО-ПРIОРИТЕТНИЙ ОДКТОР

Тут стан речей представля€ться ще бiльш скJIадним.
Справдi, згада€мо, як скJIад:uIася сиryацiя щодо цы)ю питilння
в усьому cBiTi за ocTaHHi лекiлька лесяткiв poKiB.

Так уже досить давно з'явилася, а зараз усе частiше мусу-
сться точка зору, що НЛО - це звичайнi, земнi, хоча в най-
вищiir Mipi ceKpeTlri апарати. Так, дослiдниця Г. Лелянова
пиlIIс: <(Першri земнi <тарiлочки> спочатку з'явилися в Нiмеч-
чинi. Ще в 1941 р. пiсля успiпlною iспиry моделi лiтаючого
дIrска на paкeTrloмy полiгонi Пенемюнде рейхсмаршал Герман
Герiнг вiддав наказ про створення дослiдноi партii в кiлькостi
п'ятнадцяти <тарiлочок>.

...1944 piK. Пiлот Йохiм Релiке провiв iспит <дзиrи>. Полiт
заверш}rвся успiпrно: швидкiсть пiдйому лiтаючого диска ста-
новl{ла 800 MeTpiB IIа секунду, а горизоIlтмьпа - 2200 кiло-
MeTpiB на юдину>.

HaBiTb якпlо полiбниir пiлхiд дiйсно мав би якесь пiдфун-
тя, то caMoi по собi проблеми BiH все одно нiяким чином не
знiмас. Тому що в тому випадку, якщо все звtUIювати на сек-
peTHi iгри конфронryючих вiйськово-промислових комплек-
ciB, то ма€мо явну суперечнiсть. З одного боку, вiдповiдно до
iсторичних документiв, <тарiлкам> виповнилася вже не одна
т}lсяча poKiB. А ВПК найперловiших у науково-технiчному

130



вiдношеннi KpaiH (Америки, Нiмеччини, HaBiTb колиIlIнього
СРСР) при буль-якlлх миcllимих HaTяDKKл( можJrгь претенд/вати
максимум poKiB на сiмдесят!

Причому претензii цi аж занадто cKpoMHi. У наведеному
вище уривку з MaTepiмy Г. Леляновоi с твердження, що
<лiтаючий диск> розвивав прискорення порядку 80 джil I це
в 1944 рочi! Але в цьому випадку в пiлота <дзиrи> не змI{ши-
лося б жодноi цiлоi кiсточки! Та пlоб пiлот i справдi залIIшився
неушкодженим, необхiдно було б спершу позитивно вирiшлt-
ти проблему... екранування вiд сил iHepuiТ!

Але ж саме це рiвнозначно повному скасуванIrю Bciei офi-
rliозноi фундаментальноi фiзики! I повнiй замiнi П на якусь
абсолютно irrшу! Якби це було дiйсно так - наlшi сlпlаснi
фiзичнi уявлення сьогоднi мми б бути геть iншими! Нареш-
Ti, що було б справдi об'сктивнltм показником, розвIIток
бойовоi авiацii ще з 1930-х poKiB пiшов зовсiм iнцrим шляхом.

Првда тут можIIивий такий варiаrтг - створювапt <.гiбрлцнi>

зразки авiакосмiчноi TexHirc,r. У юму випадq/, треба було з:lJ(оплIти
в цiлостi, а потiм використати вiдповiднi <агреmти> вiд спрвшriх
<лiтаючих тарiлок>. Але це все за умови - якшIо вдасrъся!

Тодi не виключа€ться практичне використання (6ез глибо-
кого розумiння законiв функцiоrlування) подiбних <агрега-
TiB>. У цьому випадку факг iснування в природi НЛО буде
посилено ховатися вiд народу, як безпосередньо ВПК (Bil:i-
ськово-промисловими комплексами) рiзних KpaiH, так i,
нас:лмперед, державними апаратами. Отже, при подiбному
розкладi ВПК рiзних KpaiH прапIутимуть до максималыIо
одноосiбного володiння фрагментами НЛО.

Але саме життя демонстру€, наскiльки йюзорнi цi надii.
Адже залишки НЛО (а може, й неушкодженi <тарiлки>), згiд-
но з тiсю iнформацiсю, яка поширю€ться мас-медiа, уже дав-
но € в розпорядженнi багатьох KpaiH! Тож <влrмючнLIх прав>
на них (<тарiлки>) не вдzlлося домогтися HiKoMy. Хоча звiдси
зовсiм не вI{пливае, що подiбнi спроби припиненi!

Якраз павпаки, ВПК рiзних KpaiH llагадують азартних грав-
цiв - а ну, хто перший витяттIе заповiтний коаир?l. А що, подi6-
rмil шанс не вимюча€ться. На KoplrcTb таких приrцццень можна
навести цiлий рял фактiв. Ще таемничi дослИження <<пiдбитlлх>
}IЛО, якi за деякими даними проводяться, н:лпримад, на aBia-
базl Райт-Паттерсон, чи в <Ангарi-St>. Подiбнi IIентри не в
Ilовинку i на територii колишнього СРСР.

Також просочу€ться (хоча й трохи cyMHiBHa) iнформацiя,
шrо НЛО, якi зазнали катастрофи, переправJIяються на зберi-
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гання, як MiHiMyM, у три мiсця: у район Житкура, на базу
MiHicTepcTBa оборони Pocii; у секртний центр, розташований
в районi MicTa Червоноармiйська, який знаходиться у веденнi
НВО <Енергiя>; а також на базу пiд Омськом. Вважаеться,
що на Bcix цих базах зберiгаеться вiд 11 до 16 <тарiлок>. При-
наймнi саме про це посилено пишуть у вiлкритiй пресi.

3вичал"tно ж, якщо це хоч на якийсь вИсоmк правда, то на
вiлповИних базах дмекого зарубiжжя цих дивних o6'eKTiB
зберiгаеться аж нiяк не меншеl

Головrtе питання - наскiльки глибоко земна наука i TexHi-
ка (насамперед, вiйськова) зддтна зрозумiти будову подiбних
o6'eKTiB. А поки ulo зzulиIllки НЛО проходять за вiдомством
державноi та вiйськовоi тасмницi.

4. ФАктор зовнIшнього впливу...

Щеfi фактор вiдзначасться особливою спецrrфiкою. Бо якпIо
першi три вдавалося спiввйнести тiльки з дiяльнiстю людей,
то туг це зробити неможJIиво. Тим часом факюр зовнiшltьою
вплIIву здатнлlй виrlвлятися не тйьки сам по cйi, a,lle fi у
<замаскованому> виглядi, тобто нiбlл набуваючи зовнiltlнього
влrгляду (можна скiвати - <личини>) кожного з вищезгада-
нIж трьох факторiв.

Аналiз багатьох сотень випадкiв <побачень> iз НЛО
(УФО), дискусii та бесИп на цю тему з дослИниками i вiй-
cbKoB}IMI{ дозволили виявити ряд дивних обставин. По-перше,
еrrтузiасти подiбlшх дослИжень, як прiшиJIо, фiксували моryt-
Hi спрби припинення або нейтрмiзацiТ свосi дiяльностi в IIьо-
му напрямку. Так, ще зовсiм нед;шно, при спробi пИняти r(ю
тему на cTopilKax друкованих ЗМI та по телебаченню, негай-
но лун:ш грубий окрик <Иеологiв>. Вй них не вiдставма й
радянсьIй <фiлософько-матерiа.ltiстична школа>. .Щпке неприяз-
но i з великою пiлозрою ставилися до уфологiв i в КДБ.

.I[iяльнiсть дослiдникiв, зайнятих нагромадженням числа
повiдомлень про випадки спостереження НЛО, через певний
час вIIкликаJIа в серйозного, аналiтлнно м[Iслячого уфолога-
дослИнIrка почутгя свого роду <насIlчення>. Фактичного ма-
Tepia.lty, наr'tцiкавiших сеttсацiйних випадкiв було хоч греблю
гати! ,{,re при цьому з'являлося (у всякому разi, в багатьох
енiологiв та уфологiв) почуття, що з нIIми просто гра€ться
хтось Таемничий i Незрозумiлил"r!..

I правда, як з'€днати в €лине цiле такий, напримад, факт.
З одного боку, iснують десятки документованIlх випадкiв, ко-
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ли НЛО переслiдувалися вiйськовою авiацi€ю рiзних держав
i збивалися бортовими сl{стемами ведення вогIIю чtл засобами
зенiтно-ракетних комплексiв. Та часто НЛО з:внааiL[и катас-
тофи й без буль-якоi <лопомопr> з боку земноТ артилерii чи
ракет. Тодi на поверхнi землi змишалися знiвеченi фрагмен-
ти <тарiлок>, А також, не так уже рИко, трупи <зелеrIих чоло-
вiчкiв>. [нодi, розмаimстi заради, це були <cipi чоловiчки>. На
цю тему писаJIося неодноразово,

Ну а з iнпrого боку, е десятки вrrпадкiв, якi юворять про
зовсiм iншi властивостi НЛО! Наприклад, про Ti, KoTpi дозво-
ляють <тарiлцi> зникати i з'являтися, робитися IIевидимою та
невразливою для людськоi зброil Такий <примхлLlвий та фри-
вольно-грайливий> характер (як забажаю - то мене зiб'ють
заtIросто, а не захочу - не зi6'ють нiзащо!) вI{являють однi й
Ti ж caMi <(тарiлки)>?

IM що, себе зовсiм не шкода? Маючи повну можливiсть
чрятуватися, вони вiддаютъ переваry загибелi? Зарадr того,
щоб не травмувати вразливе самолюбство людей?

Проте, якби Bci cTBoplti та побудованi людьми в рiзrrих
KpaiHax Землi лiтаки i вергольоти, якi були за ocTaHHi деся-
тилiття явно збитi <лiтаючими тарiлками>, розмiстлттrr на
одному полi, то виI"{шла б до бiса солiдttа купа металуl Вихо-
дить, дуже ймовiрно, що нас просто розiгрують! I справжня
<лiтаюча тарiлка> (та, котру нiякою наIпою зброскl покI1 що
не взяти) у найсприятливiпrому лля лiтака-переслiдувача
внпадку просто зника€ на очах!

Однак, у подiбному розкладi, з:uIишки ж чою та кого з
таким зап:Lпом i ретельнiстю, не зважаючи Hi на якi влIтрати,
хов:лють вiйськовi на cBoix надсекретних базах?

Нарештi, ось уже декiлька poKiB у всьому cBiTi мусуються
сJIухи про <.людеЙ у чорному>, Якi, як ми вже ранiше говори-
-ти (та й деякi примади наводили), нiбито зzшякують свИкiв,
якi спостерiгали десь поблизу <тарiлку>, rцоб Ti трим:rли
язика за зубами. Занадто допитливих свiдкiв <людлt в чорно-
Mv> взагмi усувають!

У той же час нема€ жодною повйомлення про те, шIо маlrа
Hicrle, припустимо, спроба викрасти <тарiлку> (чи t-r решткrr) з
якоi-небупь ceKpeTHoi бази. Чи HaBiTb просто з мiсця катастро-
фи. То як тодi все це розумiтlt? Що звичайrtа <бмакрiсть>
свiдкiв Нло шrя <тарiлочнrrкiв> бiльш нсбажана, нiж потрап-
.Iяння в руки земних фахiвцiв самих <тарiлок>?

Якi ж загадки BiH насправдi зберiгае в собi - цеiл таемlIи-
чнл-t Четвертиiл факгор?
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Роздiл 9

ПИТАННЯ БЕЗ ВIДПОВIДЕЙ

Iнодi прlrгадуються слова вiдомого радянського астрофiзи-
ка-космолога В. Барашенкова. Birr стверджував, що значного
уточI{еlltlя вимага€ твердження про те, що людське мислення -
це I'I справдi гранична форма руху i розвитку MaTepii. Оскiль-
ки саме зараз, як нiколи, енiологлl всерйоз вваrсають, що мож-
лива iерархiя piBrriB мислення. У Mipy ускладЕеIIня.органiзмiв
ускладrIю€ться i iхrrя iнтелектуальна дiялыliсть. Ii найвища
форма, вiдома офiчiйнifi науцi, - це розум cytacHoi людини.
А чи можливi полальшli ускладнення?

Амерrtканський фiзик-теоретик Н. BiHep, який протягом
життя мав справу з найабстрактltiшими роздiлами природо-
знавства,.одним з перших порушив питання про межi нашого
розуму. його, як i багатьох з нас, шановний читачу, дуже
цiкавtrло та непокоi.ltо питання про те, а члt iсttують у tlecKiH-
чеl{llо piзttoMaHiTttiri лриродi проблеми, поняття tl образлt, що
ix Haut мозок, який е всього ллtпrе кiнцевою, обмеженою мате-
рiальною системою, просто не може усвiдомити?

Як би там не було, зараз зда€ться аж надто необачним
заrIвляти, що мозок i мlлслеrrня сучасного земного людстl}а -
це <абсолютна межа>. Чому б саме тут як iлюстрачiю до ви-
щесказаного fi не згадатIl про деякi властивостi УФО?

.Щуже uiKaBi данi зiбрали уфологи та енiолом, зокрема, рос-
Tol]cbкoi НДЦ <.EHIO>, а також регiональноi киiвськоi tpyrl}I.
I ось якi непростi моментII щодо НЛО (УФО) вдzlлося вИзна-
чtlти. Якtцо проаналiзуватII характеристики забарвлення УФО,
ttpo якi повИомляють спостерirачi, то виявля€ться така картина.

РозрiзrIяються немов би п'ять основних категорiй: металева
поверхня; так зване <м'яке свiтiння>; рал'lлуlкне розцвiчен}ul;
яскраве бiле свiтiння та багатобарвнi НЛО. Що стосу€ться
ocTaHHboi характеристики, то вона подiля€ться на одночасну та
послiдовну.

Ввалсаеться, що джерелом cBiTHocTi НЛО € не сам об'скт, а
атмосфера навколо нього. Можливо, причина хова€ться в по-
ведiнцi деяких iонiзованих aToMiB, що входять в атмосферу
оточуюч}Iх УФО, якил'r рухаеться, га:liв. Причиною iонiзацii
може бутl,r також колосаJIьна енергiя, пIо влцiляеться <<тарИкою>.

Вважають також, rцо наl'лбiльrrr придатнrlми кандI{датами на
роль джерел кольорового свiтiння е гелiй, неон, аргон, криптоlI
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i ксенон. Не вик.пючено й те, що свiтiння УФО якось пов'яза-
не зi швидкiстю iхньою руху та жlрактером прllскореlпul.

Свiдки говорять i пр таку характеристику, як <навiгацiйнir>
вогнi. Iнодi на поверхнi <тарiлки> HMBHi r"l iншi джерепа свiтла.
Якщо Й'ект ма€ подовжену форму, то виникають типовi носо-
BlIri та кормовий вопri. У випадку дископодiбноi форми вогrri
сrIостерiгаються на дttищi, а також на периферii об'екта.

Значно рiдutе згадують про Iце один тип iлюмiнацii УФО.
Ще вже не поверхневi свiтiння, а олин або декiлька MoryTHix
промеtriв, якi нагадують прожектор. Саме TaKi промеtli вико-
ристовуються при <переглядi> мiсцевостi. Вони найчастiше
направляються прямо вгору чи вниз. На будинки, транспорт,
,,Iюдеl"I... Ось опис свiтлових ефектiв, зафiксованиr't в одному з
вlлпадкiв: <...Об'ект на землi, здавалося, сигнмiзував iншому,
яклtlYI знаходлпься lra великiй висотi, вlglючеllням вертикмь-
ного променя, i цей верхнiй об'ект вiдповiдав у тому ж дусi>.
Вiдмiнниl"r прикJIад <звичаЁlного атмосферного явиutа>, чII ж
не так?!.

У перiол роботи автора цих рядкiв у складi KoMicii з АЯ
прлr АН УРСР, доволилося чим:шо часу придiляти розбору ir
аналiзу листiв. Деякi влtпалки, описанi в них, уже буллr при-
веденi та rtроаналiзованi в попереднiх кнIIгах.

Зараз я xoTiB бtл розповiстlt ще пр один досить показовий
вIrпадок, про який ще не згадував. BiH, ло рчi, пов'язапlrй саме
зi свiтловими фleKTaMlt УФо. Щей лист, цiлком офiцifiною
характеру, надiйшов до нас прямо з УВС XapKiBcbKoi областi та
одержав у KoMicii ilцекс <5u за шестибальною шк:цою. ВЦзна-
чу, Iцо хоча офiцiirнi листи зi lrrтампамrr вiЙськовl,rх частин пр}I-
ход!Iли не так уже й часто, аналiзрати ix було одне задоволен-
lя! Чiтка, лаконiчна мова, Йов'язково присут}ul вказiвка щодо
точноi дати та часу ltодii, зазначенi особливостi поюдних умов
спостеrЕження, докJIаднlлл"т опис характеру руry i т. п.

Змушений iз жалем констатувати, що бiльшiсть листiв вiд
цttвiльних осiб обов'язково мiстилlr в собi прlлкрi недогляди.
Якщо вказув:uIася дата, то не вк:вувався час. Якщо був при-
сугнiй опис MiclteвocTi, то було вiдсрн€ згадування про
характер руху, кiлькiсть свiдкiв тощо.

Так, лист iз Харкiвського УВС, з погляду енiологiв, було
написаIIо чудово. 3а даrrtлми лItста виявилося можливим вiд-
творити картину, яку спостерiгми трое спiвробiтникiв УВС.
Справа розгортаJIася TaKIlM ч}lном.

В одrу з вересtIевих ночел'l оперативна машина УВС
поверталася зi звrrчайrrою мiсця подii в управлittня. .Що MicTa

135



зrulllluалося до трилIитII кiлометрiв. Була перrrrа голина ночi.
По.rrьова дорога lrрохолllла ltовз прлtбраlti rtшенлlчнi rlоля.

Аж раптом uолiй рiзко зупинttв маш]tну та звернув увагу
офirtера, шIо сидiв поряд, на дlrвнi вогнi в полi. офiuер (це BiH
згодом написав нам листа), звлtчаliно ж, бачrtв цi вогнi. Але,
замислившIrсь про TepMiHoBi поточнi с"rrужбовi сIIрави, спер-
шу JIе звернув на rIих особллtвоi уваги, вва]каючи, що це -
звrrчаliне свiтло. Олнак, вливIlвшись у вогнi, нак:вав водiсвi
заглуш}rти двиryн i залrrlrrатися на мiсцi, а сам, разом зi ще
одн}tм oQliuepoM - капiтаном МВС, - вийшов з машлIнлt та
повi.ltыlо став набллlжат1.Iся до вогlliв...

Вогнiв, як вLlяв}rлося, було два. Вони нагадуваJrи яскравi
пгюжскtорIr, укрiпленi один нал одн}Iм, на висотi лекiлькох
десяткiв MeTpiB. Усякi сумнiви в тому, чи це IIрожеюор, чI{ зов-
ciM не прожектор, вiдпали дуже шв}цко. По-перше, rдi вопIi бу-
ли зсленil По-лруге, розмitrlувалися BoHlI не на стовпi, а на тлi
TeMHoi, длtскополiбноi Macll. Нiч була зоряна, а зiр у прачiвнlt-
KiB УВС - гарltилi. Тому, наблt{зившltсь до загадкового об'екта
ще KpoKiB tta п'ятдесят, офiцери зупинIIл1,Iся...

<.ПрожскторIl> продовжували яскраво свiтлrти. Потiм ста-
лося таке. BepxHiil <прожекгор> зненацька став робити псв-
IIиI"I ма}lеtsр. Иого промittь з вертикалыIого llоложеI{tш lrepe-
l'iшов у горI{зоlt,г.L[ыrе. I_|,еt'л-таки промirlь, за деякими своiми
характерI.rстикамIt, абсолютно не впIlсувався в рамки звичаr'т-
H}Ix HayKoB}Ix уявлень про свiтло! Так, напрлtмад, яскравrtfi
коIIус, яклIl'1 з'явttвся lra тлi неба (lrодiбно тому, як це бува€ в
llрожекторiв) tte зttI.1кав, постуIlово шослаблюючись, Bitr рап-
тово та рiзко обривався! I_{e не викликаJIо б нiякого поливу,
якбrr на I"lого IlIляху, cкaжiмo, знахолилася якась непроникна
лJlя cBiTJIa перешкода. Але в даtlому вI,Iпадку нiчого подiбttого
tle бу.по...

Далi в лrrстi оплlсу€ться, як спiвробiтники УВС спостерiгми
всртI{кмьн}lй з;tiт, а потiм пеlвхй УФО в peжI,rм юризонтаJIь-
rIого поJIьоту i, нарштi, раIIтове знIlкнення <Й'€кта> на тлi
зоряltою неба. Тл е (вгато специфiчtrих i дуже цiкавих момен-
TiB, алс в даному Dипадку MIl юворимо тiлькп про свiтловi
сфкги.

AItoMa.дbHi cBiT.ltoBi ефекти вiл УФО особлltво чiтко спос-
терiгаються цiд час ixHix посадок, злетiв чи ltизького зависан-
ня. Аналiттrки говорять про TaKi xapaKTepHi риси незвлrчаЙно-
го свiтла УФо:

1. Чiткиil, rrедифузil:lниlYt характер обрису промеtriв, що
створюс вражеtlня твердостi;
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2. Вiдчуття дуже сильного нагрiвання без буль-якоi вили-
rtoT шкоди для органiзму людIIни. Хоча щодо цiсi характерис-
пtки (нешкiдлrtвостi) думки енiологiв рiзко розходяться;

З. Екрани, якi потрапляють пiд промiнь, не лакlть TiHi.
Вiдбуваеться, так би мовlлти, <<омивання> переrлкод TaKI.IM
пpoмeIleM;

4. Промеlri володiють помiтною механiчною дiею tra Ti
предмети, на якi вони попалають;

5. Iнодi свiтло вiд УФО паралiзуе спостерiгача i <,тягне,>

I"lого до <<тарiлки>;
6. Представники Ростовського НДЦ <EHIO> наполягають

па наступнiй характеристиt{i: iнодi промiнь може MaTI{ форму
конуса, або HaBiTb ускладнену форму. Щ,е колtt BiH спочатку
розшIrрю€ться, а потiм звужу€ться. Iнколи оItлtсуIоться ti
в}IпадкI| пунктирних променiв-цtллiltдрикiв;

7. А тепер, мабуть, наl"Iприголомrrtливirlri характеристики
<свiтла> вlд УФО - це <.свiтло> може поIIтирюватися дуже
повiльно (за оцiнками бллIзько 20-30 км на годиItу), ще ti по
крlлволiнit'lному шляху та мати рiзнил"t попереч1IIIк перетиrrу!;

8. Промiнь може мати кiнчеву довжину до 2-3 км. При
сзнлrкненнi> BiH нiби втяry€ться в НЛО. Променi з НЛО на
iлшому кirlцi нерiдко закiнчуються, рiзко обриваючrtсь,

Iснують повiдомленl{я про те, що це <,свiтлоr> подеколи }Ie

вiдбивасться дзеркально! Вiдвсрнувшись вiд УФО або його
прменiв, побачити промiнь у дзеркалi, як виявля€ться, не
rtожна!

Автор цих рядкiв, шановtlил"t читачу, HaBiB тут BiciM основ-
HIlx aHoMiuIbH}Ix характерIIстик <свiтла> вiд УФО. ЗвltчаlYtно,
серл фiзикiв, оптикiв, iнженерiв-практикiв давно популяр-
пtй жарт: <.Свiтло - це справа темна!> У кожному жартi, як
вИомо, завжди € частка iстини! Але, працюючи протягом дов-
пtх poKiB нал застосуванням джерел свiтла в аналiтичному
приладобудуваннi, хочу вiдразу застерегти: у якiйсь незначнiй
чiрi ще можна заплющити очi на вище}IаведеIIу xapaкTepl{c-
пrку пiд номером 2.

Але решта ciM цiлком суперечать усьому тому, що
офilriйна оптика знае про свiтло! Якби ж то аномzшьною була
б тiльки яка-небудь одна характеристика - це одне! Але
о.rразу ciM?!

Що ж це за свiтло, яке ма€ механiчну дiю, здатне паралiзу-
BaTlT людел'l, не вiдбиваеться в дзеркалi, не дотрrlму€ться зако-
HiB оптики тощо? З огляду на це, щоlrайменше, вiдчуття зллt-
вчвання вI{клика€ такий собi нiмецький журналiст Гельмут
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Хефлiнг, коли у своiй дуже слабкiй (хоча й надмiрно претен-
зiйltiй) книжцi <Yci <чудеса> в однiй книзi> BiH намагасться
найскладнiшi л.ltя розумiння вчених випадки, так чи iнакше
пов'язанi з УФО, звести до найпростiш}t( електриtIних прце-
ciB. Як HeBzDKKo уявити, зовсiм безрезультатно! Подiбному
<ашuпiтику> можна було б порадити закiнчити спершу хоча 6
сучасний вузiвський кур, пов'язаний хоч якось з оптикою та
електротехнiкою... I вже тодi обговорювати тему УФО.

Справдi, адже ми не настiльки вже MaUIo зна€мо про
свiтловi явища, щЙ от так, мовчки, прийняти вищезгаданi
<свiтловi> характеристики УФОl

Те, ulо свiтло цiлком спроможне породжувати механiчну
дiю, вИомо ще з XIX ст. Росiйський фiзик Лебедсв цiлком
переконливо довiв це чудовим експериментом,

Спiввiтчизник Хефлiнга - вiдомий учений-ракетник 3iH-
гер - ще в п'ятдесятих poк:lx минулого столiтгя запрпону-
вав (не здiйснеш.rй з ряду причин) проект фоюrпою зорелы)т4
де використову€ться ефект механiчноi дii свiтла. .Щжерелом
останнього слух(ить анiгiляцiя речовини та антиречовлlни...
Але iнтенсивнiсть такого свiтла повинна буги настiльки висо-
ка для виробництва необхiдноi механiчноi дii, що подiбний
<rtромiнчик> здатен повнiстю змести всю атмосферу планети
з вiдстанi в кiлька мiльйонiв кiлометрiв! [ в лiченi хвиJIини
випарувати Свiтовий океан, знаходячись вiд 3емлi в десять
разiв ддл!, нiж МiсяцьI..

А що спостерirаемо ми?
Ще, виявляеться, - <звичайне> свiтло, на яке HaBiTb мож-

на дивитися... При цьому, однак, воно ма€ досить вiдчутний
механiчний ефект! Але ж наскiльки <свiтло> вИ УФО е cBiT-
лом у нашому розумiннi? Багато хто з уфологiв та енiологiв
схилыri думати, що це взагалi не свiтло, а певна, моltсливо,
досить унiверсального характеру сила, яка дозволяс здiйсню-
вати дистанцiйне манiпулювапня цiлим букеmм фiзичних
факторiв! Присутнi ж при цьому свiтловi ефекти носять хоча
ft незвичайний, ate суто допомiжний характер.

те, що деякi свiтловi ефекти УФо не вiдбиваються
дзеркалом, змушу€ згадати про погляди стародавнiх i
середньовiчних фiлософiв. Як ми пам'ята€мо, вiдповiдно до
канонiчних версiй, у лзерка;ri не вИбиваються примари та
деякi астральнi супlостi.

Це е досить вагомим свiдченням того, що УФо - явище
не тiльки матерiального, :ше й ефiрно-астр:щьного rrлану. Не
тiльки грубою, ме й TorrKoю cBiry! Уже HaBiTb одне це свiд-
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чить про те, що УФО не може бути охарактеризоване чисто
офiцiозними, матерiалiстичними поняттями.

Ми вже говорили, що нешкiдливiсть спостереження НЛО
(УФО) с спiрною. От що з цього приводу вiдзначають
В. Рогожкiн та В. Утенков: <У НДЦ <EHIO> за роки роботи
були отриманi TaKi результати аналiзу контактних ситуацiй: в
основнlи своlи Mact оудь-якl контакти, чи HaBrTb просте спос-
тереження польотiв НЛО призводить до негативних змiн у
життi та здоров'i людей. Якщо в завдання НЛО входить про-
грамування спостерiгачiв, то в даному випадку буде зроблено
все для зztлу{ення (привертання) MacoBoi уваги - поява серед
бiлого дня при великому скупченнi людей та буквальне позу-
вання перед фото- i вiдеоапараryрою. Надалi програми впро-
вадження продовжують впливати через фото- i вiдеоматерiа-
ли на iншу частину населення>.

Справдi, серед енiологiв та уфологiв (а це дуже рiзнi у
cBoix поглядах i пiдходах до проблеми дослiдники) взяла гору
поширена думка, заснована на аналiзi великоi кiлькостi спос-
тережень, що у випадку проведення експериментlв над земля-
нами <тарiлочники> використовують деякi методи, якi вже
складно назвати iнакше, нiж маскуванням. Вiдволiкасться
увага спостерiгачiв, якi опинилися в зонi спостереження,
-,Iюдеr1 вводять у стан гiпнотичного трансу; вiдсутнi мiтки на
екранах РЛС та iнше...

Свою часу дослйник П. Мухортов у великiй статгi <М-ський
трикутник, або чужi туt не ходять> висловив судження, яке
нiбито було навiяно <хлопlцми з тарiлок>: <...На iхню думку,
уи - експеримент цивiлiзацii,.. розташованоi в сузiр'i Великого
Пса. Але експеримент невдалий: нашi <душi> вийшли з вадою,
вони занадто емоцiйнi, а головне - агресивнi, здатнi на безжа-
-ricHicTb... Людей же <вони> обвинувачують у безпринципностi
та дуже побоюються, що ми, розвившись технократично, стане-
мо загрожувати BcecBiry>. 3гiдно П. Мухортову, <вони> нас
бояться. Виходить, що це ми iM загрожуемо! Ще ми викрада€мо
-rxHix одноплемiнникiв, це ми влаштову€мо катастрофи на залiз-
н}нних переiздах... I от вони хочуть нас знищити, Tol\,fy що
<виправити> не в змозi. I зробити це <тарiлочники> намагають-
ся l{ашими х руками! Для чого пИселяють до людеЙ <(cBoix>

лtверсантiв.,. <Контактер> П. Мухортов нiбито почав доводити
<iM>, що в такому разi <вони> caMi - негИники.

Ну то як же сприймати подiбнi слова? За чисry монеry?
А якщо це просто га.пюцинацiя внаслИок психiчноi перенапруги
або змiненоi свiдомостi, чи просто якась <навмисна дезiнформа-
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цiя>, пiдсунуга нам? Це також цiлком може буги i правдою!
latd рiзних <KoHTaKTepiB> щодо цьою - дуже суперечлrtвi...

Енiологи, розглядаючи загадки УФО у свiтлi значно
загальнiшоi проблеми, а саме - наслiдку KoHTaKTiB iз позазем-
ним Розумом, як правило, часто припускають загальний нега-
тивний характер подiбних сиryацiй. Одним iз негативних
аспектiв втручання KI] у нашу еволюцiю е блокування народ-
ження тих людей, якi могли б розiбратися в еволюцiйних про-
IIссах на Землi i провести деяку ix нормалiзацiю. Зокрема,
вiдзначасться таке: <Блокуваttня на I{ародження, як говорять
на СхоДi, <.просунутого> у cBoix [ричинно-наслiдкових зв'яз-
ках можуть бути настiльки витонченими, що екстрасенси,
ясновидцi, не знаючи про ixHe iснування, - цi програми про-
сто }Ie rlомiтять. Виникас HaBiTb небезпека, що вони своiми
дiями будуть сприяти под:шьшому впровадженню цiсi програ-
ми. На що й розраховують прелставники ПЦ|!>

Усе це певною мiрою нагаду€ драматичну сиryацiю конкурс-
Ilого iспиry у вуз, коли ось-ось абiryрiснта запросять до стола
екзаменатора, а скiльки-небуль переконлива вйповiдь у студен-
та Iце не готова!.. Не склалося ще в нього цiлiсне сприйняття
питання!

Роздiл 10

<.КоСМIЧНI ВЧИТЕJII> ЧИ?..

В однifr з попереднiх книг (<.Прлtмари IcTopii>) ми вже тор-
к;uIися цiсi теми, зокрема, у зв'язку з поглядами О. П. Блават-
cbKoi i мiсiсю PepixiB. Але оскiльки ця тема завжди нагальна i
в Tol-t самий час неолнозначна, то поверта€мося до Hei знову.
Хто ж вони TaKi, Махатми Шамбали?

В ycix стародавнiх та€мних ученнях особливе мiсце та виз-
lIачення мають Великi Вчителi. Ix iменують по-рiзному: Вели-
Ki Кумари, Архати. У Бiблii вони одержали найменування
Схоли IaKoBa. Вiдповiлно до деяких езотеричних поглядiв,
воlIи виконують космiчнi та планетарнi задачi порятунку Зем-
лi на вищих еволюцiйних планах, нiж цей cBiT, тобто в iнших
космiчних BrrMipax.

Теософiя та Жива Етика (Ашi-Йога) повйомляють, що
Семеро Наl"лбiльших Irцивiдумьностей ще 18 мiльйонiв poKiB
тому, в перiод TpeTboi KopiHHoi Раси Землi, прийшли на нашу
планету i втiлювалися в зримi образи протяюм цьою перiоду
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пiд усiлякими iпостасями. Саме вони набували вигляду великих
святих, засновникiв релiгiй - Крiшни, Зорасrри, Будди, Icyca
Христа, fliви Mapii i т. д. ВЦкiля вже легко помiтнi (причому
вИразу) розбiжностi Вчення з офiцiйними релiгiями.

Прихильниlсt теософii вкDкають: задачi Вчителiв мають нас-
тйьки планетарно-космiчний xapaкIep, що вопи мож)дь тЬки
одинакам, якi стми iхнiми кращими )л}uIми, зiмавати частину
cBoix сил i величезних знань. У цiкавiй стаггi на цю тему, опу6-
лiкомнiл"I читинською та:}етою <Заклик iнших cBiTiB> (М 2,
1996 р.), з цього приводу сказ:шо: <...Зараз вони вед)дь битву в
Тонкому CBiTi iз сил:lми пiTbMtt, стримуютъ зiткнення нацlдiв i
пiдземний воюнь, який загрожуе планетi вибухом.

Безмiрнi TxHi тяготи, великi Iхнi трули. Вони завжди
приймали на себе щонайважчi житгевi подвиги, i HixTo в icTo-
pii 3емлi не був так знеславлений, не був таким гнаним,
ошельмованим, розiп'ятим невдячним людством, як Вони...

Учнями Великих Махатм, якi тримають iз ними постiйний
контакт, були в ми}Iулому О. Блаватська, а такохс Олена та
Микола Рерiхи. Щей унiкмьниЙ факг в icTopii цивiлiзацii 3ем-
лi дtя бiльцlостi людства й дотепер ще не осмислений>...

У KBiTHi 1925 р. пiд час центраJIьно:Еliатськоi експедицii
О. Pepix за IIорадою Махатми Mopia почала перклад його
вибраних листiв па росiйську мову, взявlци при цьому собi
псевдонiм Iскандер Ханум. У mму ж pol1i переклад побачrlв
cBiT. Як епiграф до книп{ запозичениЙ такий вислiв Махатм:
<Лише той, у чиiм серчi живе любов до людства та хто здат-
ний у досконалостi осягти iдеi практичноl,о загаJIьного Брат-
ства, яке вiдроджуgгься, тiльки той мае право на володiння
наlllими таемницями...

людина, що не ставить благо людства вище свого особис-
того блага, не гiдна стати нашим учнем>.

А ось ще одна цитата з вiдомоi працi О. Pepix <Чаrпа Схо-
ду}: <Нiколи щирий Служитель Свiтла не отрима€ зi свою
знанЕя та си]lи вигод дIя себе. BiH може виявити свою мо-
г.rлгнiсть у потрiбну хвIdIIину для допомоги iншим...>

Можллrво, це просто якась свiтла кil,ка, прекрасна мрiя
О. Pepix, а перед нею i О. П. Блаватськоi?

Але дослiдникам вiдоме також i послання 70 iндуiстських
ччених, опублiковане в 1880 р, у Bcix теософських журналах
cBiry: <Ми безмежно здивованi, прочитавши звiт Лоrrдонсько-
ю психiчною товариства про теософiю. CMieMo вiдмiтити, що
iскування Махатм нiяким чином нiким не вигадане. Нашi
прадiди, якi жили задовго до народження мадам Блаватськоi,
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MaJr}l повну Bipy в ixHi психологiчнi сили, тому що знали iх
та з Ними спiлкувалися.

У дalttlr"r час в Iндii с безлiч oci6, якi не мають нiчого
спiльного з теософським суспiльством, але знахо..иться з
HlrMlr в постiйнлrх контактах. Ми маемо багато засобiв для
доказу iснуванrtя та дiяльностi цих Вищих icToT>.

Можн:r llaвecTlt ще безлiч цитат, як iз <Живоi Етики>, так
i з iнrrrих злобуткiв О. Pcpix. I все це булугь справдi чудовi та
свiтлi лумки, з якIIмII нема€ нiякого сенсу сперечатися. Хо-
ча б у силу ixrtboi очевидноi розумностi.,.

А"пе в кrrлtзi <Тропа Розеrlкрйцеров> автор цих рялкiв уже
наводив деякi докази, IIIo зIчIуIцrють поставитпся ло чудовою в
багатьох аспектzlх лобрка PepixiB з вiдомою часткою cyMHiBy,

ЦiкавlлI"л у цьому вiдношеннi матерiал був опублiкований у
r,азетi <Перехрестя Кентавра> (М 13, вересеЕь 1997 р.). Стат-
тя назива€ться <Вiд горища в PocToBi до... Шамбали>. Злава-
лося 6, який тут узагалi можливиI"l зв'язок?! Але не робити-
мемо передчасних висновкiв. Нещодавно ростовчанин
Ш. Чагасв, перебираючи cTapi речi на горищi напiвзруйнова-
lrого будrrнку, знайшов полъову сумку нiмецького офiцера. Щя
сумка пролежала недоторканою бiльш як пiвстолiття, Зотлiла
вiд часу шкiра розсипмася. Усерединi в}uIвився складеrrий
удвiчi i потертий географiчниЙ атлас Iндii. На сiро-зеленiй
обкладинцi готичним шtрлlфтом було написано по-нiмецькому:
<.Тiльклt лля службового корисryвання вiйськ вермахту. Скла-
деrrиii картографiчflим упраDлiнrrям картоryафiчного iнститу-
ту пiд керiвltицтвом гауптмана, доктора Курта Краузе та док-
тора Фрillа Шаilнбера...>

Звертала на себе уваry i rцифра 39, яка характеризу€
порядковий lloмep атласу. Але бiльше подiбних атласiв rrИe
lte виявилося. Ш. Чагасв вирiшив звернутися в Берлiн, у
МузеЙ вiйськовоi icTopii Нiмеччини, де TaKi атласи, як вдмо-
ся встановити, iснують. Проте вiдомо, що нiмцi дуже неохоче
юворять на цю тему. Вони зазвичай вiдповiдають так: <Про
BilicbKoBi експонати зведеIIь не да€мо, ви мохете з ними озна-
l,"Iомитися, приiхавruи в Нiмеччину>.

Ti знайценi карти мiстять у собi чим:цо дивного, Тож
правда, навiщо нiмецькому офiцеру в PocToBi атлас... Iндii?
Дослiлнlrки думають, що, можливо, вiдповiдь на це питання
мiстять <.Спогади> BcecBiTHbo вiдомого <в'язня Шпандау>
доктора Гесса. Ось деякi його одкровення, якi напряму
стосуються теми нашоi розповiдi: <...Похiд Нiмеччини на
Схiд, по cyTi справи, був санкцiонований Щентром космiчного
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контакту на Землi, так званою Шамбалою. MaxaTMl,t не тiль-
KlI вказ:urи Алольфу Гiтлеру ка необхiднiсть розгролutтII дже-
рело пролетарського зJIа, яке захопI{ло терrtторiю Pocii, але ii
направIuти до генlптабу Рейха cBoix <фахiвцiв>. BoiHll Шам-
балп влlявплI.Iся пpIIcyTHiMrr не тiльки в осЙистil-t oxopoHi

фюрера, але й у центрi стратегiчtrих плануваIIь. Саме воltи
IIzt:lBzlJILl деtrь i HaBiTb годину наIIаду.

Ми вели таку ж Bir'rHy, яttу свого часу BiB велrrкий принц
Рам проти чорноi раси в Iнлii. Олин наrп BoiH коIптував десятLI
супртивникiв. Бiда була лише в тому, що Адольф був напiвбо-
жевiльним i напiвгенiсм. [ перше шяло юру rtад другим. Тож
BiH BiдtaB нак:в зницIити пiд KopiHb усе суце на просторах су-
противника. Це цiлком змiнило ставлення Махатм до нього.

I хоча посланцi Шамба;lи змиш:Lпися при Гiтлерi до riого
останньоi годиIIи й тiльки пiзнiше Bci були перебитi КДБ-шrrи-
ками росiян, енерпетшша пiдтримка Шамбми зникJIа.. Коллrсь
нашi танки проходили там, де не мiг пройrти й пirrпrr-r BoiH,
нашi лiтаки були швидшими та маневрнiшимIл за Bcix irrшltх,
а воitlи HeBToMHi, iхня енергiя та бойовий дух були невичерп-
Hi. Тепер же все стало такIIм же, як у супротlIвника, але ми
чомусь програваJIи HaBiTb Ti опершlii, якi за BciMa KaHoHaMlI
вiftськового мистецтва розцiнювмIlся як lrepeMoжlri...>

.Що речi, на недавньому Мiжlrардному уфологiчному Kott-
гресi, який проходrlв у KplrMy, нiмецькi представнIIкII oпpll-
люлнили нову iнформацiю про езотеричнi контакти Трстього
Рейху з irtшимлt цивiлiзацiями...

Вищесказаtrе цiлком вiдповiдае тому, про що автор цих
рядкiв повiдомляв читачу в <Примарах IcTopii>! Справлi, як
спiввИнести прекраснi, <сповненi чистоти r'r свiтла> слова
О. Pepix про Шамбалу з вищеllаведеними словами Гесса, tta-
приклал? Але, мохллrво, Bifi просто обмовляе представlrltкiв
Свiтла? Може, до л"tого слiв не варто й прислухатися?

Але Р. Штайнер, якого намепником аж нiяк не назвеш,
дуже доклад}lо проан:uliзував эIlачtti rlевiдповiлtlостi в тому,
що постулюють прихлlльники Махатм iз тим, що в<)H}r часом
pe:lJTbнo роблять. У своiй книзi <Схiл у свiтлi 3аходу>, вrца-
Hoi в 199З р. в Санкг-Петефурзi, дослiднлrк С. Прокоф'ев
lIисав: <...Рерiхи так i не змогJIи до кiltця свою жшття розпiз-
нати tпймоryтldшого прояву сил зла в ХХ сторiччi - бiльшо-
BI{3My, панування якого коштувало як pocilicbKoMy, так I"I

iнпrим народам бiлып як 100 мiльйонiв безневинних жертв!
3вйки ]к виrlика€ незмiнно позитивне ставлення [юдиIl}l

PepixiB до засновника бiльшовизму?! А також до бiльшо-
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виIIькоТ Иеологii? Тому саме окультний досвiд О. Pepix може
п(rcлужити в ХХ столiггi одним з ttайбiльш повчмьних прик-
ладiв mю, як вiдсугнiсть опори на Хрисга неминJле веде до
повноi неможлl{востi розпiзнати дiю сlrл 3ла>.

Версiя Гесса про те, що спочатку Махатми ставиллlся до
Гiтлера добре, а потiм погано, не витримуе скiльки-tIебудь
серйозttоi критики. Як lre витриму€ нiякоi критики й спроба
довестII, lrцо Махатми, мовляв, не розумiли, або не бачили
споконвiчного зJIа вiд <учення> Маркса- Енгельса.

У цiкавому добугку О. Pepix <Грмада> пишеться про те,
цо гiмалайськi MaxaTмrr повiдомляють PepixaM про cBoi без-
посереднi зустрiчi не тiльклr з Ленiним, ме Й з Марксом.

<..,Нашi представнLrки вiдвiлали Маркса в Лондонi та
Леldttа у Швейцарii. Явно було вимовлене слово <Шамбала>.
Так цо не де-небудь, а в самому <серцi Азii> змогли Рерiхи
ловiлатися про цiкавi полробицi окультноi пiлоспови марк-
сизму-ленiнiзму i HaBiTb про його зв'язки iз Шамбалою.

Moж.ltltBo, прихильнiсть Махатм спершу до Маркса та
Енгельса, потiм до Ленiна, а пiсля цього до Гiтлера поясню-
еться Тхньою аж надто великою прекраснодуuтнiстю, вiдiрва-
нiстю вiд суто земних справ, нерозумiнням того, що ж
пасправдi вiдбуваеться на 3емлi?

Hi, подiбtrий висновок не мохе вваrкатися переконливимl
Оскiльклr, апрiорi, можливостi Махатм TaKi, lt1o BoHlr вiльно
члIтають у дупIах людел"l, а також здатнi перелбачати майбрне...

I тим бiльше, завдяки cBoiM вражаючим усяку уяву, Boic-
T}lHy легеIIдарIIим здiбностям, хiба не розумiли tsони, чим
бернуться lия сотень мiльйонiв люлеr'r спершу Маркс, потiм
Ленiн, а згодом Гiтлер?,. Не могли вони цюго не розумiтиl
Не узгоджу€ться це з iхньою дивною супriстю та нелюдською
проникливiстюl Тому хоча 6, що звичайнi, просто начитанi та
розумнi люди, ознайомившись свого часу близько з <<вченням
класttкiв>, зрозумiллт це вiдразу! 3розумiли й з огидою вiдсах-
нулися!

Вочевидь, спершу Махатми пiдтрlлмували бйьшовикiв
(читайте <Громалу>). [ це незв:Dкаючи на весь той жах i
пеноItид, який бiльшов}lки пiд безпосереднiм наrIьковуванням
Леttiна з його найближчими поплiчltиками розгорlrули в перi-
од 1917-1922 рр,у Pocii.

Вони, всезнаючi, нiчого не вiдали про зниIцення селян, ро-
бiтникiв, лворян, iнтелiгенцii? Про систему поюловних роз-
стрйiв заручникiв? Про улушенЕя голодом i газами цiлих
раЙонiв?.. Про баrцитське свавiлля продзаюItiв i чекiстiв?
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I пiсля всього цього вони посилають iз М. Pepixoм землк) на
шеiснуючу могI{лу <Махатми Леtdна>?

А вже через декiлька poKiB нацьковують Гiтлера розгромIIт]r
джерело тою самою прлетарською зJIа, яке caMi ж i допомага-
ллl створюватлt?.. Щось тут не в'яжеться... Якпlо розглядатлt
каrIонiчrlо-ста}царrцу BepiKl розумiння ролi Махатм, прлtlюдно!

Може, просто справа в тому| шо ми, .пю!II, н€ дiйtплtr ще до
рзумiння, rцо ж то воно - <6лаю людства>? Адже намагають-
ся леякi, ностальгiчно H:lлaIIIToBaHi, навiятлt нам, що Mrr вiдмо-
вилися вЦ власною щастя. А Bolro, як iM вИомо, IIoJяta/Io саме
в щодеllному та щогод}rltному проявi любовi ло <рiдltоi кому-
нiстичноi партii>, ло захвату та слiз розчулення з пр}Iволу
мiцнiючоi мережi ГУЛАГiв, а також постiЁtноi ютовностi сво€к)
кров'ю спрI{ятлl пош}lренню розвIrненою соцiалiзму llaBiTb у Ti
краirlи, де lYloю абсолюпlо lte сприймми.

Але як же тодi розумiтlt Махатм?
Будьмо справедливi, олнак. Перш нiж влIмагатII вiдповiлi

вiд Махатм, можливо, варто спершу домовитися в чисто ,Iюд-
ському колi? На коltферепцii <IHTepEHI0-97> локтор фiло-
софських наук з Pocii, професор Е. В. Золотухiна-Аболiна у
своiй доповiдi <Енiологiя i фiлософiя: проблсмлl взасмолii>,
мiркуючи про категорii <добра> i <зла>, доюворлIлася ось до чо-
го: <.....I[Йро ч}t зло робить цiлитель-енерготераIIевт, коли пра-
IIю€ з тонкимII cTpyкrypaMll органiзму, <в}Iганяючи> хворобу?
Примiрм, на думку С. Н. Лазар€ва, весь <енергоiнформаrtifi-
ний брул> у цьому випадку переходить на долю люлrrrttл аrбо

взагалi <<викида€ться в майбутtl€> - дiтям i власному маi'rбут-
ньому перевпленню.

I взагмi, пtо значить <добро>? Члr добре бyTlI втiленLlм на
фiзичному планi, жити i радiти простим земttltм р:цощам?
Може, це все саме <вiд диявола>?..>

,Щивна думка для справжнього енiолога, чи не так? Нiяк не
можу поголитися з подiбним. Хоча буквально через лекiлька
рядкiв у Hei ж виплIIвають iншi мiркуваltня, пiд якимr{ гото-
Bltl't пiдплtсатlrся: <...Хiба lte можна cyб'eKTrtBIto ..бажатt,t до6-
ра> та при цьому о6'ективно прllнос}rти страждання Ti зло?
,I|iячi Святоi Iнквiзицii, напевно, Iциро думали, IlIo бажають
тiльки лобра, коли сп:шювали вЦьом. Можлttво, воIIи чесно
хотiли врятувати ixHi душi. I не даремlIо ж говорлlтtся, що
.6лагими намiрами вимоlценi лороглI до пекла>!

<..I[обро> i <зло> на енсргоiнформацiлiному piBHi та на piB-
Hi фiзичttому, у душi й у повсякдеIIIIому практичl{ому жttTTi
не завжди збiгаються. Тут icrrye ще багато ttезрозумiлого...>
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Але коли тверло стати на rIю точку зору, тодi ми дуже швид-
ко можемо прийти до повного абсурлу, Адже якщо дивитися на
чисто фiзичttий план як на щось тимчасове, шв}цкоплиIIIIе, не
варте захвату та дбаliливого вйношення, то дуже легко cKoTIl-
тися до повноi осбистоi деградацii, породженоi нiчим не пй-
тверджуваrrl{м презирством до фiзичного. Але ж матерiа.пьний,

фiзичний план - прекрасний! Мати здатнiсть вiльно спiлкува-
тися з астрмьним cBiToM, з Вищими Планами i при цьому пов-
но та майже необмежено функцiонувати й на ремьному фiзич-
ному плаlli - хiба ця задача не варта Людини?

Але якщо Махатми здатнi так рiзко i взагалi незрозумiло
змiнювати cBoi прихильностi, якuIо вчора вони пiлтримув:ulи
одних, сьогоднi - iнших, а завтра - цIе iнtцих, то кого ж вони
пiдтримають пiслязавтра?

Чи не дивно, що СРСР, який колись являв собою могут-
ню налItержаву, у визпачений момент розсипався, як картко-
вий булиночок? То чиеi ж надмоryтньоi окультноi пiдтримки
позбавився Радянський Союз у вирiшальний момент свого
iснування?.. На його пiлтримку не виступив HixTo, HaBiTb Ti,
хто незадовго до вiдомих подiй ryчно стукали себе в груди та
клялися у своiй <.BipHocTi до кiнця>.

Я не згадую туг про невд:Lпе ГКЧП, оскiльки воно, фак-
тично, послухило не о6'сднанню, а руйнуванню краiни! Не
здiйснrr'воно cBoei безларноi авантюри i хто знас?!. Але зов-
ciM не в}Iключено, Iцо питання це зважув:лJIося та вирiшува-
лося зовсiм rre в Кремлi, так само, як i не в Бiлому Домi...

У свiй час О. Pepix у <.Листах> вИзначила: <.Свiдомiсть
Великих Учителiв, lцо перебувають у трьох планах чrt cBiTax,
бачить як зародження причин, так i наслiдок ix. Тому ми в
повнiй довiрi до Вищоi мудростi можемо спокiйно спостерiга-
ти за рiзними фазами всього того, що вiдбувасться...>

Ну uio ж... <Спокiйне спостереженtul за рiзними фазами> -
це теж цiлком визначена позицiя. Iнше питання - чи €дина
це позицiя, на якiлi може та й повинна стояти Людина?!
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Роздiл I

вIдлуння лЕгЕнд...

Отже, так уже дiл"lсно в}Iходlrть - пoкl,l одlti <у пoBrriii
довiрi... clloKiiпro спостерiгают,ь>, iHtlti думають, шtукак)ть
шляхlr... Якi?

tlac вiл ч:tсу те.,lебачеrпfi лемоllстру€ IIaNI хtlча t"t cTapltii, a.lle

дуже млtлlлл"t фiльгчгказку <Попелкrшка>. I Talt одиrl Dельмrl po:i-
сiянllл"t, аJIе симпатичниit Король (l'lого роль блискре вIIконав
Е. Гарiн) ставить дуже просте, але дуже мудре запlттання: <Вас
запltтують, :l що, BJIac}te, Bl, можете пред'явlrtи?>...

IJл розмова почаJlася, як це rlаr'rчастiше fi бувас, <зовсiм
BLlIIa/IKoBo>. lIеред IIIIM слlмпатичнllй полковник-авiатор i автор
цlтх рядкiв, зруч{о I}}rocTIIBtItIlcb на пляжIIIIх тапчаIIах, обпtiнкl-
вал}lся думкамII c,locoBllo рiзrtлtх момеlггiв icTopii BiiicbKoBoi aBi-
ацii. Якось tlettoMiTtttl в р<lзмовi буллt зг:цаlti ir УФО (I,IЛО).
По-цковнllк сперIIJу лtrrмrrхiдь i дсtцо жартiвлrlво торюrупся
пl{тання <тарiлок>. А я негаitltо поr(iкавлtвся, теж просто так, шс
ltаtlружуючllсь, що/lо To1-ll, а xto ж людrl в пo0,ollax мають HaMip
прд'яви,гtt в тому вltIIадку, якщо <.6ра,г1I за розуtl{ом> lIочнуть
зовсiлt уже погано повол[lт}Iся. Вrtявлятлtмугь явну агресilо чll
щось ttодiбнс?.. Мu, людtt, зrrаtiдемо, trlо iм вiлповiспt?..

Mil'i cltiBpoзMoBtttlK llepecTaB tlосмiх:lтлtся та розttовiв
прttблизtrо таке. Як вiломо, буль-яка бойова сIIстема I|oBIlII}ta
BllpirпyBaTlt три залачi, а саме: знаt'iтлt супрот}rвнIrка, потiм
<дiстат1.1> r"lого. И нарепттi, заради чого всс поперслнс l't

робl,tться, зtrлtщлtтlr!

!о 95% iнформацii IIро HaBKoJlItшrHiii cBiT MIl одержусмо за
допомогою електро}lапIlтIlIIх коливаIIь, в oclroвl{oмy - опт}Iч-
ного дiапазону. Втtкоlrистову€ться i лазерпа TexHiKa. I колll
cllpaBa стосусться ltиявлснllя лiтакiв чl1 ракет суlц)отLlв}trtка,
то Uсе с lloc}rтb непогаl{о. Звлtчаi-tttо, aMep}IKaHcbKi rlевlцttмки
<Стелс> - Ite /ця ППо (Протлlповiтряноi оборнrr) не ttaiiKpa-
utий подарупок! У планi вttявлснtlя за лопомогою РЛС. €, як
то кажу,гь, леякi llюаIlсиl Але справа стас зовсiпt ltевеселою,
коли мова заходlrтL про ре€страцirо УФО.
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З rIього пр[rволу дослiдник С. Соболь у своiй cTaTTi, при-
свяченiй питан}Iю захисту вiд вторгнення iнопланетян (Жур-
нал <НЛо> Nb 8, серпень 1997 р.), цiлком справедливо пише:
<....Розмаiття нашого cBiry електромагнiтними полями не
обмежуеться. € ще поля гравiтацiйне, торсiйне, можна uIо-
небуль спробувати фiксувати за допомогою нейтрино або
телепатLIчного зв'язку. 3 нейтрино взагалi болюча тема: як
lYтого, власне, фiксувати? Телепатичний зв'язок, на ж:UIь, прак-
тIlчно не ла€ координатноi прив'язки.

Якщо корабель прибульцiв буле манiпулювати простором-
часом, ми теоретично зможемо зафiксувати гравiтацiйнi збу-
рювання. Але TaKi справи можуть закiнчитися фатально. На-
скiльки можна суди,ги, найбiльшi перспективи сконцентрованi
саме в торсiйних полях...>

Друга самостiйна задача - це <Дстати цйь>... Найефктивнi-
шлrм було б створення лiтальних апаратiв на принципово нових
фiзlrчних засадах, що наблихалися б за своiми характеристиками
до УФО. Ще, однак, просто - н;лписати, а от зрбити...

Що безмежно здивув:Lпо мене в cTaTTi С. Соболя, то це
таке мiркування: <Вiйськовi аналiтики давно прийшли до
цiкавого висновку: поки весь цей <<лiтаючий посуд> лiтае -
BirI нам не по зубах. Справдi, множаться легенди про лiтаки,
HaBiTb aToMHi пiдводнi човни, для яких спроба атакувати
НЛО кiнчалася фатально. Але, з iншого боку, вважа€ться, що
прибульцi фiзично дуже немiчнi. А раз так, ix у такий момент
i треба брати. Щодо цього icнy€ i багатосотлiтнiй досвiд пар-
тизанських во€н, i спецiально пiдготовленi диверсiйно-контр-
диверсiЙнi пiлроздiли>...

Ну що ж, як говориTься, хай Бог допомагае! Але, шанов-
ний С. Соболь, чи ж давно Ви перечитуваJш безсмертний
добуток М. Булгакова <Майстер i Маргарита>? Там € один
чудовлrй роздiл, який ма€ пряме вiдношення до порушеноi
теми. <.Кiнець квартири Nb 50> назива€ться.Це ж саме там двi
оперативнi групи енкаведистiв спробували взяти нестерпний
почет маестро Волаrца! .Що речi, теж професiйно застосовуючи
досвiд партизанських воен!

I, слово честi, М. Булгакову потрiбен був весь його лiте-
ратурний i фiлософський талант, щоб ця операцiя закiнчи-
лася так, як описано на cTopiHKax роману! Yci агенти, що
брали участь у цiй операцii, таки встигли, хоча i з обгорiлими
галiфе, вибратися з проклятоi квартири. Але, думаю, у реzLпь-
ному життi в подiбнiй ситуацii iM могло пощастити набагато
менше!..
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Я кажу про це не iз сарказмом, а з гiркотоюl Оскiльки
iнформацiя, хай HaBiTb неупорядкована, розрiзtlена, не дозво-
ляе сподiватися на те, що буде вже так легко <ц}ятl{> нЛо-
шникiв эа допомогою контрдиверсiйних пiдроздiлiв. Тому
можна думат}l, що майбутнi дii пiдготовляються вже сьогоднi.
Але аж нiяк тiльки на тренув:lльних полiгонах дecaнTllltKiB -
також i в тишi кабiнетiв енiологiв. Отже, перша задача -
знайти супротивника! Як уже говорилося, застосову€ться апа-
ратура, що використовуе широко вiдомi властивостi електро-
маrнiтних полiв.

Але в тlлшi кабiнетiв зараз прояснюеться i той факт, що в
шIироко <вiдомих> електромагнiтних хвилях заJIиlшилося
чимаJIо вJIасп{востей, якi llle вчора вважмися взагалi нсiсную-
чими в приролi.

Бiльш того, на конгресi <IHTepEHI0-97> iз дуже цiкавою
доповiддю висц/пив киiвський доктор фiзико-математI{чн}Iх
наук В. Олейнiк, який розповiв таке: <3агмьноприл"rняте фор-
мулювання KBatrToBoi електродинамiки (KEfl) виходить з

уявлення про те, що електрон - безструктурна та безрозмiр-
на частка. I_(e припущення призводитъ до виникнення серtlоз-
них труднощiв... Детапьний ана.ltiз питання пок:ву€, що неми-
нуча вiдмова вiд уявлень про точковiсть електрона...>

Тому був запропонований irrший пiдхiд, в ocHoBi якого
лежать зовсiм HoBi iдеi. 3окрема, В. Олел"tнiк запропонував
вважати, що €, по-першеl д€яка система, яка самоорганiзову-
еться. По-друге, що електрон нерозривно зв'язаttиli з IIавко-
ллtшнiм середовищем i с, таким чином, вiдкритою сл|стемою.
.Щмi робиться логiчний висновок про те, що в <деякому ceHci
весь BcecBiT бере участь у формуваннi електрона>.

Надмi лослйжуються фiзичнi властивостi вихрового елек-
тричного поля, створюваного електроном при l-rого pyci.
Порiвняння фiзичних властивостел'r вихровою електричною
поля електрона з властивостями так званого <торсiйного>
поля показуе, що цi поля тотожнil

А тепер наведемо ocHoBHi rtаслiдки, якi вiдкривае новий
пiдхiд. Буле, мабуть, найбiльш вдалим просто проц}Iтувам
В. Олейнiка: <Дослiдження пока:iу€, що надсвiтлова передача
сигнму не тiльки можлива в електрдинамiцi, але е Ii неми-
нучим наслИком ii законiв. Фiзичним агептом, здатним пере-
давати нддсвiтлове збурювання, € власне поле елеIсгрIпIно
заряджених часток>.

При цьому виходить, що будь-який фiзичний процес, якиfл
вибуваеться в якiй завгодно малiй областi простору-часу,
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прIIзводить до миттевого порушення цього середовища i ста€
негаl'rно <вiдомим> усьому BcecBiry. При цьому одним iз най-
несподiваtriших тверджень € таке: <Висновки роботи не супе-
речать спецiальнilУт Teopii вiдносностi, оскiльки заборона на
надсвiтлову передачу сигЕалу... знiмаеться природним чином
при дет:цыIому розглядi динамiки процесу, що призводить до
виI{икlIеIIня надсвiтлових порушень>.

Принtдипова моэшrивiсть надсвiтловоi (тобто зi швидкiстю,
що набагато перевищуе швидкiсть свiтла у BaKyyMi) передачi
iнформачii пояснюеться i тим, що подii, роздiленi простороDо-
подiбtrим iнтервалом, перестають буги фiзичIlо незаJIежнимI{,
тобто не вважаються пов'язаними zDK надто зайво суворими
причинно-наслiдковrtми зв'язками.

Можливi практичнi наслйки uici Teopii, як i ittших, подiб-
rrих iй, переоцiнити просто немож;rиво! Щ,е не тiльки митт€-
Brtl"t зв'язок! Ще, нехай поки i чисто принципова, але вражаю-
ча всяку уяву можJIивiсть лоцiювання будь-яких o6'eKTiB у
просторi. Як би вони не маскув:lлися.

Ну i, звичайно ж, це непогана теоретична можливiсть
вIlявлення <.тарiлок>! Дозвольте - може заперечIlти скепттIк -
але ж HixTo не може буги впевнений, lцо УФО не прилумають
якttх-trебудь Ilових хитрощiв, щоб стати невидимими для
земIIих спостерiгачiв.

Так, апе ж нiхго не Ka:taвl IIIo випIенаведена теорiя - €лина
з плеяди <нестанлартних>. € й iншi iдеi з трохи iншим набо-
ром паслiдкiв. Так що вItходить щось вельми вже схоже на
ryстиfi гребiнечь! I важкенько через деякий час буле <тарiл-
кам> пробиратися мiж його вiстрями!

€ ще в резервi згад/вана вже вище дуже чiкава <теорiя
фiзичною вакууму> Г. Шипова. У рамках нашоi розповiдi немае
мож.ltивостi, а також нагапьноi потрби розписувати i тракryва-
Tr.r численнi, дбротtтi, :rле дуже смаднi i специфiчнi рiвrrяння
цiеi TeopiT. А от деякi ii наслИки навести просm необхИно. Сам
автор тюрii юворить про три HoBi пркплчrri наслйки:

1. Принципова можJIивiсть створення рушiя IIового типу,
що використову€ поля i сили iHepuii;

2. Можливiсть створення випромiнювачiв i приймачiв
монопольного електричного або магнiтною випромiнювання;

3. Створення таких приладiв, що використовують HoBi
типи фундамент:lльних взаемодiй (наприклад, торсiйних).

При цьому Г. Шипов цiлком справедIиво заув:lJку€: <Поля,
що мzlють нульову енергiю, але здатнi до взаемодii, у фiзицi
трапляються вперше, тому при Iхньому вивченнi трба буги
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ютов}lми ло несподiваних фiзичних eфKTiB. TaKi поля можна
було б визначити, як iнформацiliнi, що переносять торсiйну
iнформацiю про фiзичний б'ект>.

У результатi виникас ситуацiя, з якою ранiше у фiзичi
нiколи не доводилося зустрiчатпся - народr(уються поля, якi
не мають i не переносять енергii, але здатнi взасмодiяти з
матерiальними об'сктами!

Ось так, шановний читачу, в один прекрасний день теоре-
тична фiзика прийшла до прямою пiдтвердження фектiв ста-
родавнюi та середьовiчноi магii. Щоб не бупа юлос.лiвrrим,
навелу TaKi слова Г. I. Шипова: <Цi поля (торiйнi) можна знай-
ти експеримент:UIьно, ними можна керувати, з iхньою допомо-
юю можна виходит}1 на ToHKi Свiти. Ми могли б з iхньою
допомогою, створивши спецiальний пршпд, побачит!I iHmltx,
вймiнних вИ людей icToT, що iснують в iнших вимiрах. I така
задача не е божевiльною, вона реаJIьна тому що па грубих piB-
нях ух(е cTBopeHi прILпади, якi генер5rють торсiйнi по.пя. 3а
допомоюю цих приладiв можна втруIатися в матерiальний cBiT,

рблячи властивостi реzшьних б'ектiв зовсiм незвича-йними...>
ЗвЦси, треба вiдмiтлrги, виIuIива€ i шIе одна група ч}Iсто прк-

тиtIних висновкiв, якi мають уже не настi.lьки рлiсний характер...
Moж.ltltBo, Ti Teopii, що rrароджуються в кабiнетах, на папе-

pi, турбують <тарiлочникiв> HaBiTb бiльше, нiж тренування
спецiальних пiдроздiлiв!

У цьому випЕlдкуt на якi вiдповiднi дii <чужих> можна
очiкувати? Не беруся судити про це в цiлому. Але кiлька
випадкiв, без KoMeHTapiB, навести не завадить.

Дослiлники, треба це твердо ск:tзати, у тишi cBoix кабiне-
TiB займаються не тiльки торсiйtними полями та загадками
надшвидкого зв'язку... lrrженер легендарttоi фiрми генермь-
ного конструктора Челомея молодий московськилi iHжeltep
В. Чорнобров якось захопився iдеею створен}Iя... Машини
Часу! Hi бiльше Hi менше!

Рiч у тому, що наприкiнцi 1980-х poKiB американець Ален
Хол, як i Кiп Торн, загаJlом зняли теоретичну заборону на
можливiсть створення пристрою, rцо вололiе деякими вJIасти-
востями легенларноi Машипи Часу. 3вичайно, <контактери>
стверджують про подiбну можллtвiсть уже давно i запально,
але хотiлося б пiдкреслити, що питання про <Ko}ITaKTepiB> е
особливим...

Отже, В. Чорнобров вва:кае, що час як фiзичне явиrIе <пiд-
тверджуgгшя пряDом знайомих нам еJlектромаlнiтlrих сил>.
.Ща;li повiдомJlя€ться: <За л'ять poKiB Чорнобровом були зроб-

153



ленi чотири eкcпepllмeнT:utbнi усгановки Мштини Часу. Апарати
наrадувiлли НЛО - замкц/ту просторову струкryру-конструк-
цiю з особлив}Iми електромагнiтrrими властивостями. Потрiбну
конфiгураttiю електромагнiтних полiв створюв:lли вмаденi
одIIн в одн[II-I за принI{ипом <матрьоrпки> шари пл(rcкIrх епек-
тромагнiтiв, скручених у виглядi елiпсоiдiв>.

для кожноi моделi пiдбиралися сприятливi спiввцношення
частот. Вимiри ходу часу як усерединi, так i поза установкою
роби лuся за допомогою спарених кварIIових генераторiв...

Та вже як би там не було, повИом;rяеться таке: <Пiзltiм вечо-

рм 18 бер"rrrя 1990 р. пй час першою експерименту з МЧ
(Маrпиною Часу) полirппеноi молифiкаltii в нбi над лаборюрiею
з'явився i став оm{сувати K(yIa велиrrезний НЛО з цюма
<габаритними tsопIями>. Викликана бригала телепередачi <До6-

рlлй вечiр, Москва> зумiла зrrяти йою на вiдеоп.lliвцу. На наступ-
Hi випрбрання маlшини часу НЛО втсе не прилiтав>.

В. Чорнобров зробив звiдси висновок, що НЛО реаryс тйь-
ки на вперше зрблений експеримент. В iнтерв'ю, даному ним
читrrнськiй газетi <3амик iнших cBiTiB>, учениЙ подiлився
точкою зору про те, Iцо НЛО найrчастiше з'являеться пiд час
вIrпробувань нових ракет, лiтакiв, РЛС. При цьому дмеко не
всякий НЛО!.. А саме - тризiрковий о6'ект.

Коли 30 квiтня 1991 р. запрацювма нова модифiкацiя МЧ,
<колепI В. Чорноброва передапи закодовапе посJIання Iнопла-
нстному Розуму з прханням через п'ять хвиJIин пИтвердитлt
факг одержаIItи передачi, I piBHo черз 5 хвилин над лаборато-
рiсю Чорttоброва в зeHiTi з'явився знайомий трик)пник НЛО,..>

Усе вrlr"rшло напрочул злоровоl Але ж с цiлrrй ряд прпкла-
лiв бiлып драматичних. Так, американський астроном
М. .Щжессуп, автор книги <Справа про НЛО>, одного разу був
знайдеtrий мертвим у своему автомобiлi, що стояв у гаражi.
Перед цим книга .I[жессупа, що повiломляла HoBi, до тою
невiдомi деталi проблемlr, якi стосуються УФО, з рецензiями
трьох фахiвцiв була вiдправлена до Вашингтона в Бкrро
MopcbкIrx дослiджень.

Франlцузькил"t дослiдник i письмепник Серж Ютеп рзповiв
про випадок, що стався з Робертом Пейном, який у 1951 р.
намагався опублiкувати свою книry. Вона називалася <3еро -
iсторiя тероризму>, де BiH наводив докази iснування прихова-
них Правителiв cBiry, .IUи яких cBiToBa фiнансова олiгархiя
вiдiграе лиrrrе пiдлегJry роль вкладникiв фон.чiв.

Книга Пейна нiяк не торкiлJIася яких-небудь державних
та€мниць. Однак... загадковi емiсари скупили весь тираж цiеi
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книIи ще до йою надходхення в прода]к. I незважаючи на сен-
сацiйний характер змiсry книги, у Ёlзетах не з'явилося жодноi
критичноi cTaTTi! Азтор пiшов iз життя через кiлька мiсяцiв
пiсля цьою при загадкових обставинах.., Звiдси напроцIу€ться
висновок пр те, що iсrгували (та й зараз iснують?) особи, якi
здатнi пiти на все, аби лиш перешкодити широкiй громадськос-
Ti довiдатися про iснування неврцимих cBiTiB.

Повель Бержьс, один з aBTopiB <Ранку Магiв>, юю сtмою
твору, який здобув величезну поrryлярнiсть в усьому cBiTi, напи-
с:ш ще й iншу робоrу. Вона назива€ться <Прокпятi книги>.
У нiй розповiдаеться про книги, якi мiстили в cбi забороненi
зн:Iння. Вони були знищенi, а ixHi автори та€мничо зникли...

Але ми можемо спостерiгати зовсiм не безнадifiну сIIтуа-
цiю! Книги, теми, знання i розробки нових технологiй tte
можна сказати, щоб пропадали назовсiм. Вони просто...
<запiзнювались>. Коли на роки, коли на десятилiття, а коли i
на сторiччя. Але, врештi-решт, цi знання, iдеi, предмети та
пристроi таки приходять у життя. Ми спочатку довiдуемося
про це, а вже потiм почина€мо усвiдомлювати значення того,
пр що, власне, довiдалися. Проходить ще деякий час поки
звика€мо та приймаемо як належне.

Що ж тепер ста€ предметом приховування? HoBi Teopii, iдеi?
Та ж Hi, зовсiм навпаки! Саме всiлякi Teopii зараз вийшли з-пй
невсигryпlоi опiки грiзних секретних штампiв. Але оскiльки
вони з'явилися у великiй кiлькостi, то, з погляду чиновника,
тИьки зав:uкають одна однiй.

Але практично Bci Teopii, якi виходять HaBiTb iз вельми рiз-
нtш початкових передумов, доводять, загалом, одне й те саме:
iснування надшвидких сигналiв, можливостi взасмодiй iз
Тонким CBiToM, необхiдностi переосмислення такого карди-
н:lльного питання, як причинно-наслiдковi зв'язки!

Роздiл 2

нЕIснуючI пАрАдокси...

Одним iз нарiжних, можна сказати, фундаментальних
laMeHiB, якi лежать в ocHoBi траличiйноi фiзики та фiлософii,
€ принцип причинностi. Тобто <залiзноi> односпрямованостi у
вза€минах причини й наслiдку. Спершу, стало бути, причина.
А потiм уже, вiдповiдно, наслiдок!
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Значить так... Спершу стрiляемо, а потiм (якщо влучимо,
звичаr'rно) tsже пада€ пiдстрелена качка. Тобто ми стрiляемо
не тому, що качка впzL,Iа. А саме качка впала внаслiдок flашо-
ГО Вл)л{ного пострiлуl

У такий-от спосi6, на прикJIадах, подiбних llboмy, ледве чи
}Ie lз самого дитинства нам втовкмачувztпась ця здорова дум-
ка. А власне, що спочатку завжди йде причина, а вже потiм -
наслiлок!

З rrici нехитроi аналогii з качкою випливав, однак, основ-
нлrй висtrовок - побудувати Машину Часу неможливо в
прлrrtцlлпi, оскiльки, якщо ми це зробимо, то можна буде
повернугися в минуле та порушити причинно-наслiдковий
зв'язокl

От, скажiмо, такий поширпий примад. Його HaBiB якось
на лекцii з фiзики наш професор. BiH був великим ерудитом i
розумною людиною, тому ка:}ав про це крiзь зуби, буквально
морщачись. Але це були <Ti ще часи>, тому BiH цей приклад усе
ж HaBiB, а ми цю сиryацiю хто законспекryвав, а хто - так
запам'ятав. ,I[o речi, цю iсторiю дуже вже полюбили рiзнi попу-
лярllзатори та тракryвателi <,€линого вiрного вчення>.

А прлtклад простий, як чавунна праска. Полорож у мину-
ле lIеможлива, оскiлькll деяка пересiчна особа, перенiсшись у
часi в Tol"t момент, коли його батьки ще HaBiTb не позна}"томlt-
лIIся, може вбити майбутню власну MaTip! Але якtцо та особа
це зроблtть, то що ж виходить? Хто ж, власне, убив? Людина,
яка IIе може бути Ti clrHoM, оскiльки, у зв'язку з цим фаталь-
lIlIM злочиttом, у цiеi жiнки не може бути нiяких дiтей нiколи
взагалi? Але толi вiдкiля BiH сам узявся, якпlо його, виходить,
вона не могла народити?

Саме цей моторошний лриклад, який до того ж ма€ прос-
то патологiчний вiдтiнок, видавався за блискучий доказ
неможлIлвостi створення Мапrинtr Часу!.. Але чи не час спро-
буватrt розставити крапки над <.ir>?

Повернемося, мя з'ясуванttя cyTi справи, HaBiTb до цього
огидного, якщо подумати, прикладу. Отже, хтось одержуе (rre
булемо зараз мiркувати як) унiкальtry, Ka:lKoBy молqплrвiсть -
повернJлися в минуле. Бйьш того, побачлrти власцч MaTip моло-
дою, пов}Iою снаги, бадьоростi, надiй та гrпанiв... Але з усьою
спектра колосальних можливостей BiH чомусь вибирае саме
садистсько-патологiчнил"т BapiaHT убивства. А що, iнlrrих BapiaH-
TiB зовсiм не icHyc? Наприкпад, пИiйти до свосi майбрньоi
MaTepi та, скалсiмо, напророчити майбрне? Чи просто подару-
вати KBiTIl? Адже таке припустити набагато приролнiше.
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дпе якщо вже цей <<хтось> - зовсiм ненормzшьний цинiк,
то, узявши нiж чи пiстолет, BiH мае чималий шанс просто
зникIIути з реальностi, HaBiTb не встигнувши побачити
результат <експерименту>. I оце BiH починае подорож у мину-
ле тiльки заради оригiнального способу самоryбства?..

I зрештою, як справедливо спiва€ться в пiснi незабутнього
L Талькова: <...Але Природа мудра>. А в цьому випадку може
статися й таке: тiльки злякана дiвчина побачlлть, як дивна
людина вихоплю€ пiж (чи пiстолет), аж <раптово> на остан-
нього ну абсолютно <випадково> пада€ цегла, або наiжджас
машина. Чи BiH раптом, послизнувшись, падае на дуже твер-
дий предмет... Що-небудь негарне може трапитися з HltM i
значно ранiше, Iце ло моменту зустрiчi, як тiльки BiH усерйоз
подума€ <про щосъ таке>.

,Щумаю, що в [i Величностi Природи в запасi е воiстину
необмехенi можливостi щодо цього!.. Чому ж аDторII подiбно-
го прикладу, якиtl заперечуе можливiсть подорожi в минуле,
не подум:lли про ui варiанти? Адже ж саме вони й можуть
буги визначальними!

Тобто, якшlо пiдсумувати сиryаuiю з цим прлrкладом, lliл-
ком можна уявити собi, rrlo наслiдки вiд впливiв майбутнього
ка минуле не можуть мати довiльний характер!

Iнодi говорять ще про те, що, прибувши з майбутIlього,
уожна його напророчити i, отже, люди, довiлавшtись про заг-
рзу, TIIM самим зможуть уникнути небезпеки, цебто змiнити
чайбутне, яке для мандрiвника в часi вже вiдбулося. Аде чи
це так?

Як приклад, вiзьмемо ryчну iсторiю багаторiчноi давнини.
Маеться на увазi роман американського письменника
,\{. Робертсона <.MapHicTb> (BiH саме тодi вrrйшов у видав}Iиц-
TBi <Менсфiлд>). Саме в цьому TBopi, опублiковаrtому за
14 poKiB ло caMoi подii,6ули в точностi передбаченi обставlrни
й дата заrибслi <Титанiка>,6а HaBiTb конструктивнi особливос-
Ti лайrнеру та кiлькiсть жертв!..

3мiнило че що-небудь? Аж нiяк Hi! А якщо уявити собi,
шо той же автор, чи який-небудь провl{деIIь у лень вiдправ-
-rення <Титанiка> у сво€ перше (й таки останне!) плавання з
Ll:lKaToM у руках став би перед трапом, щоб не пуститLI ошат-
Ео вдягнених пасажирiв заt",tнятrr cBoi мiсця на кораблi, який
везабаром стане iхньою могилою?..

Багато б знайulлося тих, хто повiрив би йому? I як довго
поriцiя надала би можливiсть цьому одинаку <<незаслужеIIо
rцпатl{ TiHb на знамениту суднобудiвну компанiю>?
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А згада}"Iмо Касандру, 
.. 
пророкування Казота, пророчi

одкровення,I[остосвського! IxHi пророцтва змоfли напоумити
слiпцiв?

Так що вплив майбутнього на минуле ма€ складний харак-
тер. Щ,е, однак, не означа€ принципову неможливiсть такого
явища!.. Ученi-енiологи rрунтуються, природно, не тiльки на
прI.Iкладах, подiбним вищенаведеному. На конференцii <.IHTep-

EHI0-97> iз цiкавим повiломленням на цю тему виступила
доцент МДУ О. Солодова.

Саме в l-r доповйi мова л"tшла про так звану постнеI<.llасичну
науку. ГоворIл.ltося, що класичний перiод науки пов'язанлrй з
парадIrгмою твердого детермiнiзму. А некласичний - з парадlrг-
мою квантування, вiлносностi, Ймовiрностi, додатковостi.

Новий же пiдхiд (rrостнекласичний) пов'язаний з парадиг-
мою самоорганiзацii. О. Солодова вважа€: найфундаменталь-
нiша властItвiсть cllcTeM, що самоорганiзуються, - це H:UIB-
HicTb <<внутрiшrнього часу>.

Але ще цiкавiшим аспектом с нелiнiйнiсть властивостел"t
Tl-{x cLIcTeM, що самоорганiзуються. Це досить вiдомi з вищих
роздiлiв Teopii автоматIlчного регулювання системи з запiзню-
ванням у ланtlюзi зворотного зв'язку. Подiбнi системrl мають
cBoi, сlrецлtфiчнi особливостi. Влtявля€ться, що в цьому вIrпадку
мо}кливе так зване <.злипання> рiшень. Ще означас iхнiй збiг у
певнiй точцi або на вiлрiзку часу. Розуlпliти tle можна таким
чином, lllo система адекватно реаry€ на вхИний вплив ще до
того, як вiдповiдrlа комаIца встигла проfiтлr лuIцюгом зворот-
ttого зв'язку! CtlcTeMa lIeMoB бlл <.передбачае> MalYtбyTHe!..

А це вже характерIIстика сIIстем, пIо самоорганiзуються.
KpiM того, автор доповiдi заtiмалась дослiдженням TaKI{x

рiвlrяrtь вiдповiдно до задач органiзацii зв'язку в д;шекому
KocMoci. Виявилося, по-перше, що для подiбних процесiв... не
можна застосувати лругиir початок термодинамiки! I, HapeпI-
Ti, лруге i головне: на форму сигналу в сьогоденнi впливае
irого маiiбутнс!.. Просто фантастика!

Тобто тут Mlr ма€мо ситуацiю, що одерж:лJIа найменуваrrня
<.запiзнiла прlrчиннiсть> !

Вiлвсрто кажучи, у математичному аналiзi icHye цi.пий ряд
MoMettTiB, якi наводять на думку про те, що в iдеi <запiзнiлоi
прIlчинностi> е досить могутнiii фуttдамент. Примiром, вiдо-
Mi з повного курсу математичного аналiзу так званi функrцii
Грiна...

TaKltM чином, у перспективi таки вiдкривасться теоретич-
на можлllвiсть для фiзичнltх тiл рухатися з надсвiтловими
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lIIвилкостями! Ну а що з цього приводу може повiдомитrr
спостережлива астрономiя?

У 1989 р. в журналi <Успiхи фiзлrчних llayк> на пiдставi
анмiзу майже 1000 закорлонних публiкачiй стверлжу€ться,
ulo на сьогоднiulнiй день у KocMoci icHye бiльulе десятка об'ск-
TiB, якi перемiцуються зi швидкiстю, що Maiiжe в 20 разiв
перевищу€ швидкiсть свiтла!

Що ж стосу€ться тимчасових паралоксiв, то цiкавi наслiл-
KI{ випливають iз поглядiв про те, trlo HaIII чотиривимiрниl"r
cBiT с певtrою чотиривимiрною проекцiсю багатомiрноi CBiTo-
булови. Тодi, як це справедлllво вiдзначають енiодослiдникlt
В. Рогожкiн i Г. Маслов: <...Закони енергоiнформацiт"rного
обмiну, справедливi для Bciei Свiтобудови, по-рiзному булуть
дiяти в рiзних метричlIих просторах.

ОртодоксалыIа наука апелю€ тiльки чотирлtвимiрною про-
екцiею tIих законiв, хоча закони багатомiрностi вiломi люлс-
тву вже протягом багатьох тисяч poKiB. У просторах, lцо Mic-
тять бiльше чотирьох метрик, час, вiдстаllь i маса втрачають
звичний для чотиривимiрностi змiст...r>

Справдi, тут € тема для розмови. Щобре вiдомо, напрIlклад,
що дуже солiднi науково-фiзичнi видання, TaKi як, скажiмо,
< Еirнштейнiвськi збiрtIлtки>, неодноразово поверт:lлися до iдеi
надсвiтлових часток - TaxioHiB. HaBiTb ортодоксalltыIо мисля-
чi теоретики rliлком допускzlли ixHe iснування. I при цьому
ховалися за Tol't факт, шlо ось, мовляв, rli часткlt, може, l'T icHy-
ють, zlпe Mlr нiколи не будемо в змозi ix фiксувати, оскiльки
xgIBeMo у cBiTi <.досвiтлових> процесiв i швидкостелi, а Taxio-
нII нiLлежать ло cBiTy <.налсвiтлових>> пIвIIдкостеii!

Загалом, згадувzl,,III знаменитий вислiв Р. Кiплiнга: <.Схiд -
це схiд, Захiд - це захiд. I разом iM не бувати!> I якось в!lпус-
lca,,tlt зi cBoci уваги шановнi панове ортодокси ToIt факт, що
:еякi параметри TaxioHiB описуються саме уявними величина-
rпt! А наслiлок може бути тiльки олин - BoHl.T (тахiони) вза-
гапi не знаходяться в нашому чотиривимiрному cBiTi! Одrlак
_\- цьому випадку потрiбrrо було негайно приrlняти гiпотезу
про багатовимiрнi простори, Iцо з погляду офiцiйноi фiзики
ввilжалося блюзнi рством !..

fute якщо за умовниit п'ятлtвимiрний простiр прийtlяти астра-
-ъшrй план, то вtlходлtть щось нове. ВИомий дослiдник В. Рогож-
riH v цьоlrту зв'язку пиlпе: <....В acTpuulbнoмy планi... буль-яка лiя
апil"tснюеться митт€во, на буль-якir"l вИстанi i з будь-яклтми
обсягами i масапшr ас,трапыtоi MaTepii, з наступною матерiапiзацiею
зробленоi дii rra фiзичнлti.r план чотлtривимiрrtих просторiв>.
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У такому разi, тонкilшi, нiж астральниt1, свiти харакгеризу-
ються зростаючою метричною поryжнiстю. flo рчi, властивостi
багатовимi pHocTi використовуються в рiзних езотеричних дiIYtст-
вах: lцiлительствi, знахартвi, магii, чак.лунствi To1_1Io. У cylacHiil
енiолексl-тtli lli дiЙства одержaли назву <eHio-KopKuii>.

У Toli же час вважа€ться, що у вищих метриках нема€
Taкl.rx понять як м1.1нуле, сьогодення it майбутнс, Оскiлькlt
звлтчаl'тнил"r для чотир}lвимiрностi причинний зв'язок там уза-
галi вiдсутнir'r.

Усе вltщесказане, звичайно ж, не означа€, що Bci уфолопI
та еrliологlr думають однаково! 3oBciM Hi! Автор цлtх рядкiв,
напр}Iклад, вв:uка€, rrlo п'ятивимiрний характер мае скорiше
не астральний, а ефiрний план. Але, як легко побачити, це все
зовсiм Ile приllциповi розбiжностi! Складнiшltм завданням €
спроба якось уявити собi подiбну Свiтобулову!..

На cTopiHKax кнlIги <На перхрстях BcecBiry> ми говорили
про чудовил'i окультний роман англirlського розенкреliцера
Е. Бульвер-Лiттотtа <Занонi> (<,Примара>). Там, мiж iншим,
мова r"rrrrла про небезпеки, якi чIIгають на шукача Iстини при
I"1ого прон}Iкненнi у cBiT Астралу!

Ну а цi, так званi Виrцi CBiтlr, нiяк не дають про себе знати?
Дуже цiкавиti матерiал на цю тему мiститься, зокрема, у

cTaTTi В. Пса;tомщrtкова <За гранню тривимiрного cBiTy>, яку
було опублiковано в журналi <НЛО> (J\IЬ 8, 1997). Там розпо-
вiдаеться про стародавнiй переказ, що прийruов до нас iз ран-
нього середньовiччя €вропи. Це легенда про та€мtIичу KpaiHy
Магоlriю - KpaiHy Магiв i Чарiвникiв, яка до того ж зIIахо-
лIlться не на небесах, не за тридев'ять земель, а буквально тут,
поруч lз намII.

Але HaToMicTb KpaiHa ця невидима i невiдчутна...
Уся рiзrrиця мiж звlrчайнимI{ смертними i жителями Маго-

Hii полягас в то}ry, rцо нам поки lцо шлях туди замовлений. А от
лtепrканцi Магонii можуть у буль-який момент з'явитися в на-
шому cBiTi. Але ось цiкавtлй liюа}{с: <...Зрiдка може вiдкритися
<<Biкlto> мiж нашимrr свiтами, i жителi Землi будуть зi здивуван-
ням споглялати дивнi картини iнIшого життя. У таке <<BiKHo>

може заглянуги як одна люлина, так i вИршу багато людеl't, а
вiдкрлtтися воно може практично в будь-якому мiсцi>.

Ще рiлrllе мож)дь вiдкритися <дверi> в цю загадкову KpaiHy.
I людина, якщо вона справдi сIlльна духом, може ризик}Iуги ту-
дlл ввiilти. Але дуже рiдко хто звiлтiля поверта€ться. А Ti, кому
це таки вдаеться, не пам'ятають tliчою про проведений там час..,

Легендi про Магонiю понад пiвтори тисячi poKiB...
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Про Hei зн:ши тамплiсри. Знали про Магонiю i брати Рози i
Хреста. Чимало сил i часу затратили вони на пошуки i вiдга-
дування <ключiв> до цiсi загадковоi Краiни Тасмниць...

Але виявля€ться, що наtп iз вами час у планi Несподiвано-
го i Тасмничого не посryпа€ться буколiчним часам, оскiльки як
<BiKHa>, так i <дверi> в цю KpaiHy нещiльно закритi Й сьогодri.
В. Псаломциков принагiдно нагаду€, що один iз найфантастич-
нiшлrх випадкiв спостереження <BiKHa> в iншиЙ cBiT вiдбувся за
<наведенням> болгарськоi провидицi-вiшцrнки Ванги. lii гиемiн-
ниrц, Красимiра Стоянова, якось вирушиJIа в зазначене Ван-
юю мiсце в юрах разом iз групою друзiв. Ось що сталося далi:
<Було бiля дев'ятоi вечора. Вiдкiлясь iз неба на скелю впав
промiнь i став сковзати праворуI. Потiм промiнь зник. Yci
нерухомо стояли бiля скелi i HixTo }Ie нав:uкувався проронити
arri единого слова, але, ймовiрно, yci п'ятеро думали про одне й
те саме: а чи випадкова це гра свiтла па cKe;ri?

Через кiлька хвилин пiвденна сторона скелi немов освiти-
.,Iася зсередини i засяяла в темрявi ясно-сiрим свiтлом. А за
}lить на ii тлi з'явилися двi фiryри. Вони були величезними i
заl"tняли майже весь освiтлениЙ простiр. Лiворуч на передньо-
rry планi стояв лiтнiй чоловiк у довгому вбраннi. У правiй
pytti BiH тримав щось кругле, схоже, якийсь прилад. На зад-
ньому планi розташовув:uIася др}га фiryра.

Молодrrй чоловiк силiв у крiслi, колiна його були стиснутi,
рчки спочивzlли на пiдлокiтниках. На головi в нього виднiло-
ся щось подiбне до антен. Потiм зображення згасло i навколо
запанував непроникний морок. Загальний час спостереження
фiryр становив близько 20 хвилин>.

Сll-ryачii вiдкриюю <BiKHa> не завжд}I супроводжулоться iди-
-riчним спогляданням дивнок). Уфологам старшого поколiння
:обр вiдоме iм'я В. Кострикiна з MicTa Напьчика. Оскi.lьки свого
часу саме BiH був спiкером Всесвiтнього конгресу, присвяченого
mmанням УФО, який вiдбувся в штатi Аризона (США).

У Кабарлино-Балкарii € вельми цiкаве мiстечко пiд назвою
Ьаm 3оряttих Примар. Тут УФО (НЛО) цочми спостерiгати
ше з прад:лвнiх часiв, В. Кострикiн висJIовив прицпценпя, що
f,ecb саме там розташовано фiлiю давнього легендарного Кос-
rliчного IJ,eHTpy, про який уже давним-давно гаряче слере-
чаються мiж сЙою уфологи. Енiологи ж, до рчi, щодо цьою
нiчого не говорять.

Так це чи не так, :ule ворожити на цю тему ми зара:l не
булемо. Щiкаво iнше. В. Кострикiн пише про те, що 20-22
червня 1994 р. BiH разом iз декiлькома iншими особами одер-
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фотсусувми сонячнi променi, викJIикаючи приголомшуючу
для свiдкiв появу з розкритих щелеп нiби свiтлових язикiв
полум'я! Ще дуже цiкавий момент, оскiльки звiдси випливае,
що вiзуально цей древнiй артефакт був здатний функцiонува-
ти принаймнi в двох рiзних <режимах>l

Перший - коли джерело свiтла (воюнь) роэмiщалося пй
крIIшт:uIевим черепом. У цьому випадку потоки свiтла, якi, без
cyMHiBy, приводили в трпеттrий жах глядачiв або випадкових
свiдкiв, виходили з очниць. I лругий режим - коли очницi арте-

фшсгу фокусували зовнiшнi прменi, а <по;ryм'я> виход}uIо з
poToBoi порожнини черепа. YTiM, с люди, якi ствердл(ують, що
Hi перший, Hi друпrй <режими роботи> не були основними.

Стверлжувмося таке: в криIIIт:uIевiй глибинi pmiKBii спосте-
рiгаються дивнi образи, якi супроводдуються вiдчlrгтям появи з
глибин <Mitchell Hedges> надприродноi заворжуючоi сили!..

ВИзначимо, що з погляду cylacHoi фiзики та оптичноi тех-
нiки, ралiзувати навiтъ тiльки першi два режими (а вони е
<найматерiапiстичнiшимио) - це вже само по собi луже й дуже
непросто. Тим бiльше, якщо врахувати, що з подiбними <режи-
мами> успiшно справляеться едина <опгична система> криш-
тмевою артефакry. Та й справдi, зiбрати необхiдну дJIя цього
оптичну систему, використовуючи стандартнi оптичнi вузли, -
це ще куди не йшло! Але ж решьнi <криштаJIевi черепи> не
мiстять нiчого схожого на канонiчнi лiнэrr, призми та дзеркалаl

Уся <оптика> таемничих давнiх вирЙiв ма€ fiеIlаче розпо-
дiлениЙ (розосереджениЙ) характер. I е певною монолiтною
свiторозподiляючою структурою, що характеризуеться, цiлком
ймовiрно, нелiнiйними оптичними властивостями! Що ж сто-
су€ться примарних образiв... породжуваних загадковою квар-
цовою конструкцiею невiдомих древнiх майстрiв...

Тибетськi лами (i не тiльки вони) вважають, що i в <нйзви-
чайнiсiньких> людських черепах, якi належа.llи колись ,"ryдре-
цям рiзних епох i народiв, продовжують эберiгатися велика
мудрiсть i знання. А тому посвячений лам4 медицrючий iз
таким черепом у руках, може доторкнутися до енергii i знань
давно померлою мудреlиl Але коли мова заl(одить пр прадав-
Hi <кришта.ltевi черепи>, то саме ixHi мо:кпивостi щодо цього
значно бiльшi!

ВИповiдно до подiбних уявлень, yci древнi черепи (хоча
деякi з них, чие iснування в Природi постулю€ться Посвяче-
ними, так i не знайденi) мають BiK вiд 4000 до 7000 pKiB,
угворюючи щось на зразок комп'ютерноi мережi, а тому здатнi
самостiйно обмiнюватися iнформачiею мiж собою! Але HaBiTb
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жав лосить та€мниче запрошення вiлвiдати це Плато з метою
встановлення Контакry.Далi, за його словами, подii розвива-
лlIся так: <.Виходили на зв'язок, бачили цiкаве, дивне... Повi-
ломилIl нам, IIIo впаде комета на Юпiтер, що в Чечнi назрiва-
ють кривавi подiТ, а в нас у КБР готують полiгон для iспиту
Bir"rcbKoBoi зброi, i цел't полiгон ix не влаштову€, оскiльклt в
них там в irtшому вимiрi розташованi MicTa>.

В. KocTpllKiH наголоrrrу€ дмi, що в цьому iHruoMy вимiрi
розтапIоване так зване MicTo Генiiв... Про це легенларне Mic-
то багато чого знають тлумачi iсламу. У KopaHi напLIсано, що
перш нiж створити людей, Аллах створив Генiiв. BoHlt, як i
люди, бувають i гарнi, i не так щоб дуже... Тому жартування
з Гснiями може досить погано скiнчитися. Не випадково,
llaпeвIlo, четверо льотчикiв-асiв, якi бомбили MicTo Генiiв на
<МiГах> у 1994 р., нещодавно загинули у B'cTHaMi, коли
повертмися з aBiacмoHy.,.

Булемо пциро сподiватися, дорогий читачу, lцо в Магонii
живуть вI{нятково добрi Генii...

€ документалыri свИчення того, що ще в 1889 р. на засi-
даннi Росiйського Географiчного товариства начальник заго-
ну вiйськових топографiв В. Нiкольський зробив доповiль
IIро вишукуDа}Iня в районi озера Iссик-Куль. Доповiдач повi-
домltв про дивниI"r феtrомен, якиl"л спостерiгали майже Bci
учасникII експедицii. У похмурий день <...над озером у пiвкi-
лометрi вiд берега з'явllвся освiтлений зсередини сонцем
llрямокутIrик, обрамованийt по периметрi чорною рамкою.
Усередлпri прямокутника спостерiгався дI{вний пейзаж HeBi-
ломого MicTa <схiдного тIIпу>. У теодолiт HaBiTb улмося
розгледiти постатi людей па вулицях, одягнених у луже див-
Hrtr"t одяг. Явище спостерiгалося близько десяти хвилин...>

А ось тепер спробусмо якось пiдсумувати цi вражаючi
вIIпалки, перелiк яких наведеними вище прикладами аж нiяк
не вичерпу€ться.

Схоже на те, що Mlt дiйсtrо x}tBeмo в багатовlлмiрному cBiTi.
I приtlагiдltо хотiлося б BйпriTllTlt, що УФо, про якi говориJIо-
ся вже так багато i волночас так ммо, теж можна представит}t,
так блt мовитIl, у лвох рiзних iпостасях: <ральнi> УФо (i ше
lIезвzlrкаючи на Bci ixHi карколомнi та прrlголомшливi метамор-
фози) та УФО-rrримари, якi насправдi хтось демонстру€ нам
як таку собi картинку, можливо HaBiTb, що дуже здаJIеку.
А можливо, IIIo просто з iнrrlого вимiру.

Тому нам фактичltо lle змишають вибору. Якщо ми хоче-
мо не бутlt iграшками Розумiв Зовнiшtriх, то для цього ма€мо
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одну-едину конструктивну можлIIвiсть - перемiнитлt пара-
дигму ортодоксмьну ilа парадигму еltiологiчну!

[ чим швидше це буле зроблено, тим краще!

Роздiл 3

<слизькЕ> питАння...
Отже, прI{родозIIавчi пtлтанltя розподiляються на всiлякi

та рiзнi: легкi, важкi, пiдсryпнi i, KpiM того, сво€часнi та не-
своечаснi. дле е ще одна категорiя питань - <слизькi>. .Що

них нмежать питання полiтики i релiгii. Звлrчайно, <слизькi>
плIтанtIя в полiтицi страшать нас з BaMll читачу нинi зttачпо
менцIе, нiж наlпих дiдiв i батькiв.

А от стосовпо релiгiйних питаЕь... Люди вiруючi ствер-
джують (i вони в цьому випадку, безумовно, правi), що довго
гнiвили Бога в нашit1 багатостраждальнiй KpaiHi! I тепер спос-
терiгасться шарахання в iнший бiк - yci якось одразу ст:ши
вже такимL ревно вiруючими!..

Коли б це було справдi так, то здав;шося б, чого вже кра-
щого li бажати!.. Але довгоочiкуване повернення Bipll на одrtу
шосry частину cylrri породило бiлыlrе питань, нiж нелавнс без-
вiр'я. 3окрема, принципове ставлення Щерквлt до окультIIзму,
езотеризму та iнших подiбtrих речеtl.

Щерква з:лвжди ставлtлась та й зараз ст:lвиться до окультIIз-
}ry, м'яко каж)ли, дуже насторожено. Пiлстави для цього, бе-
зрfовIIо, €, HaBiTb дуже вагомil Середньовiчнi окультисти, м-
хiмiки, герметики та езотеристи, як вiдомо, безумовно вiрили
в iснування Небесних Iерархiй! Пlостики, що йдуть Ш.дяхом
Правоi PyKll, KpiM того, вельми шанують християнського Бога
та християнських Святих. Гностики Лiвоi Руки поклоняють-
ся, в усякому разi форм:uIьно, його антиподу.

Тр, як вiдомо, ряд рiзrtочитань у питаtIнi про те, хто саме
€ Бог, а хто - його антипод! Але iснують це t1 iншi проблеми.
Ось що говорить з IIы)го приводу дослiдник В. Железпов:
с-..Шлях Правоi Руки, вiдомий як ArapTi, присвячеrtий спогля-
Iанню та невтручанню в земнi спраDII. Шлях Лiвоi Рум, вiдо-
шш"l як ШамЙла, став центром могутrrостi й rrасильсrв4 коман-
ftт)чи стихiями i наролами. Маги-водii народiв можугь уIgIасти
1толу iз Шамбалою, приносячи кIIятви i жертви>.

виомо, що такий iдеолог фашизму, як Альфред Розенберг,
yвФкно вивчав матерiаллt експедицiй Козлова i Пржеваль-
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ського до Тибету i Щентральноi Азii. Один iз колишнiх орга-
ttiзаторiв i керiвникiв компартii США Кеннет Гофф у 70-х
роках минулого столiття опублiкував книry <Батько кому-
нiзму - сатанiзм>. Ось ulо BiH там стверджу€: <...ФранIlузька

революцiя i Росiйська революцiя. У принципi, жодна, Hi та, Hi
iнша Ire були здiйсненi через економiчнi причини, щоб справ-
дi полегшити долю бiдrrих i середнiх класiв населення... Факт,
п(о обидвi цi револючii е результатом та€много пiлпИьного
планування>.

Пiд час Нюрнберзькою процесу, за свiдченням однок) з
обвиttувачiв, з Macll розглянутих документiв були свiдомо
вилученi Bci матерiали, якi стосув:uIися таемних доктрин. Ще,
зокрема, пiдтверлжус окультний письменник Тревор Равенс-
крафт: <.Керiвництво краiн-перможниць зробило все, цоб над-
секретна iнформацiя не cтzllla доступною для непосвячених.
А така iнформацiя могла б пролити свiтло на дуже багато
чого, вкJIючаючи... i той фномен, що пртягом столiть хви-
лю€ людство - феномен НЛО>.

3 вищенаведеною цитатою не погодитися неможливо! Але
ось Iцо сказав свого часу Олександр Мень у лекцii, прочIIта-
нiй ним 9 лютого 1990 р. в Будинку культури в MocKBi: <CBi-
тобудова мас безлiч тасмничих планiв буття... Ми говорили
про те, що люди, якi пережили мiнiчну смерть, бачили най-
ближчrrл'r план буття. Я знав деяких людей, одного вченою,
Iцо запLIсав пунктуzшьно, сумлiнно, як вiдбувся його мимо-
вiлыrий вихiд в астралыrий план,

Bilt побачив свое тiло збоку. Ще було дуже Irеприемне вiд-
чуття. € люди, якi засвоювали практику схiдних мудрецiв i
могли досягати довiльного виходу в астрал - це небезпечна
вправа. Отож, багатовiковий досвiд пок:utу€, що цеlYt сусiлнiiл
з намII план не тiльклt тасмничий, але й небезпечнлtй, оман-
ний, важкий для людини i tцо Творечь недарма його вiд нас
закрив...>

Справдi, цеI"I Iшан розкрива€ться пересiчrliй людlлнi або в
cTatri дуже великоi святостi, або в cTaHi божевiлля, коли ця
<cTlHKa> ламаеться l раптом через <щlлину> <<щось> прорIIва-
еться. I православний вчений вважае, що людина повинна
бути вiдгороджена вiд подiбного жаху. Але ось яка цiкава рiч
виходить - вiдомий автор окультttо-мiстичних poMaHiB кiнця
XIX столiття, дуже непроста езотерична пI{сьменниця
В. I. Крижанiвська (Рочестер) у сво€му мiстичному добутку
<Пекельнi чари> пише: <...Невидиме Ее тiльки цiкаве, як
дум:лють ледачi та дозвiльнi шмапути, що бажають легковаж-
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но забавлятися HaBiTb похмурими та€мниIIями потоI"rбiчного
cBiTy. Hi! Невидимий cBiT - страшнилi, i людиlrа повиIIIIа IIе
iнакше, як з оголеною головою, зi страхом i трепетом торка-
тися цiеi <Кrrиги за ciMoMa печатями...> Так пIо езотерrrчнi
романи KiHlц Х[Х ст. говорили майже те ж саме, що й пра-
вославний священик! Що ж стосу€ться Олександра Меня, то
ось його думка: <Так само, як ми вiдгородженi вiд чорноi бе-
зоднi космосу блакитним куполом сфери небесноi, так ми вiд-
горолженi вiд таемничого, небезпечного для нас, у чомусь
страшного i похмурого cBiTy - астр:шьного. Контакт iз цим
вимiром породжус всiлякi феномени, вражаючi уяву людини.
I оryт наша цiкавiсть, а часом сумлiнна допитливiсrъ, набага-
то вI{переджають нашl досягнення.

Людина прагне дослiдltсувати цi областi, але MI,t порушус-
мо питанIш: а чи готова вона? На жаJIь, людина вrrявIIлася не
пiдготовленою дослiдrсувати HaBiTb структуру атома, оскiльки
це дослiдження повернуло люлиrту проти собi подiбних. Чrt не
небезпечно лlодинi вдиратrIся в таку сферу, яка моr(е випус-
тIIти в наш cBiT страшних демонiв?..

Ось чому Щерква забороняе людинi займатися спiритлrз-
мом i всiлякI{ми окультнlrми речамr,т. Чому? Тiльки щоб прlr-
]ушити нашу допитливiсть? Анiтрохи... Наука для Щеркви е
пiзнанця Божих та€мниць... Це не таф, не слiпа заборона, а
застереження христлlянству. CBiT не ютовилi до II}Ix речейl...>

Ну то хто ж стане сперечатися з цiсю думкою? Та ж,
uабуть, жоден окультист Правоi Руки, жодеrr енiолог цього
робити не стануть, оскiльки, за вел}Iким paxytrKoM, cBiT
справдi не готовий до прлrходу подiбних речей у повсякдсннс
:кrtття!..

Ну а з iншого боку, коли ж то наш cBiT був узагалi гото-
BHfI до будь-яких потенцitlно небезпечних речей?! Що, був
коли-небудь таклIй час? CBiT був не готовий до атомних до-
с-,liджень, cBiT був не готовлrй до приходу апаратiв, важчих за
повiтря, оскiльки саме вони породили BilicbKoBy авiацiю. Без
якоi, до речi, атомне бомбарлування здiйснити немоrкливо!

CBiT був не готовиt"t до вивчення законiв MexaHiKlt та
ба.тiстики, оскiльки саме на lxHifi ocHoBi базувмося багатора-
зове збiльшення MoryTlrocTi артилерiйськлtх систем. CBiT був
не готовrrй rraBiTb до розвIIтку вiтрилыtого флоту, бо саме це
спркяJIо торгiвлi рабами та проtцвiтанню пiратства...

Ну, а до вrкористання MeTMiB cBiT пiдютувався лобре? Чи
брнза, а потiм i залiзо IIе використовув:uIися для виютовлеiI-
ня rtечiв i ttаконечникiв для стрiл?.. Однак не слiд забувати,
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пIо Bci перерахованi виtце речi, до яких cBiT не готовий i
сьогодlli, не мепше неодIIордlово сприяли захисту справедJIи-
BocTi, стрtлмуючи агресора, будучи в рядi випадкiв свого роду
<.ocTaHHiM доводом королiв,>, Саме цi слова були вiдбитi на
поверхнi стародавнiх бронзових гармат. Тому мiркування про
те, що, мовляв, <cBiT tle готовий>, безумовно правильнi. I, од-
ночасItо, заIIадто легковажнi, занадто прекраснодушнi та iдеа-
лiстичнi! Отже, як вирiшальнi, якi мають статус остаточних,
прлrйнятi бути не можугь!..

Але все це не менш справедливо й cTocoBtro Dивчення по-
хмурих та€мниць астралу! Ми вже не ра:} говорили про те, що
людство мимоволi втяпrуге у Велику Космiчну Гру! I цо поча-
ли iT аж нiяк не ми, люди! Тому iншою гiдною вихо/tу в нас, у
зв'язку з цим, просто rreMae! Щоб не загин)пи, не стати безсло-
весними пiшаками сугiнкових <чужих>, ми змушенi грати!..

Отже, цiлком визнаючи, з одного бо*у, цИкоuшгу правоту
Щеркви в даному питаннi, з iншого боку, автор цих рядкiв
вважа€: оскiлькlл ремьне становище не тотожне iдеальному,
то зовсiм вiдмовлятлrся вй спроб проникнен}ur у CBiT Астралу
настiльки ж нерозумно, наскiлькIr нерозумнпм був би i
заклIIк до широкого експериментування з ним. II,е можна упо-
дiбнитtл, до певноi мiри, лезу бритви, вузькiй стежцi мiж
Сцrлллою та Хариблою...

.Що речi, брати Рози i Хреста дотримувалися саме такоi
лiнii, А вiдтак, можна подумати, що церковнi чи монастирськi
стiни е паtIацеею вiд CBiTy Духiв! Згадаймо, що саме в монас-
тIIрях, часом, вiдбувалися подii аж падто дивrri. От, наприк-
лал, iсторично достовiрниli факт. На початку ХVII столiття в
жiночому монастирi французького MicTa Лiлль вибухнула епi-
демiя... бiciBcbKoi одержимостi! Чорницi визIIавчlли на сповiдi
та на допитах, якi пiшли слiдом за цим, що вони часто вiдвi-
дувми лиявольськi оргii, де вiддавалися розпустi з представ-
никамII лухiв обох статей. А KpiM того, - з драконами!..

Що це - мiфомаrriя, просто хвороба чи якась фантазiя?..
Екзорцисти (тобто Ti, хто виганя€ диявола) знають, що icнy€
<справжня одерхимiстъо. При цю}ry спостерiгачi вiдзначають
разючi миттевi змiни в юлосi та рисах обличчя. Мiж iншrим,
caMi екзорuисти (а ними найчастiше висryп:ши саме священи-
ки й чепф) теж нерйко вLýIвJIя.IIися жертвами одержимостi.

Вiдомил-t показовий випадок, який стався в XIX столiтгi у
франllузькому жiночому монастирi урсулiнок. 3 чотирьох
досвiдчених свящеrrикiв, яких як екзорцистiв було послано в
цеI1 монастир дJIя зняття одержимостi, трое - отцi Лукас,
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.,'Iактанц i Транкуiлл - не тiльки caMi стали одержимими, ме
l'r незабаром померли!.. А четвертий - П'ер CypiH - пiсля
цього був божевiльним ще довгих 25 poKiB, до останнього дня
свого життя!..

Але, можливо, монастирськi стiни € хоча б надiйним
захистом вiд полтергейсту? Знову, аж нiяк Hi! Iсторiя езоте-
ризму зна€, а <Традицiя> пiдтверджуе, що викJlикаrrllя духiв,
спiритлrзм, а отже, буль-якi iншi <iгри> з астр€иом. вiдомi це
задовго до нашоi ери. Вважають, що ще в першому сторiччi
.Io нашоi ери свого роду <tIавчальпим посiбником> для ви-
микання рiзномzuriтних представrrикiв духовного cBiry була
iнкунабула, вiдома за назвою <Ключi Соломона>.

Приrrагiдно особливий iHTepec вLIклика€ такий нюанс.
Кожний, хто всерйоз бажав за допомогою цiеi книги <прилу-
читися до cBiTy духiв>, повинен був особисто переписати ii
власпорrI. Чужий текст, а тим бiльше друкованиfi (з часiв
винаходу лрукарства), нiякоi сили не мав! 3вiдки безпосеред-
ньо випливаJIо, що Маг (чи той, хто вваэкав себе таким),
}tусив увiйти з текстом у глибокi, якщо так можна виразити-
ся, iнтимнi вiдносини, в якомусь планi зрiднитися з ним. Тим
бiльше, що деякi слова повиннi були бути написанi не чорни-
-Iotl, а... власною кров'ю!

З урахуванням цього, як не згадати недавнi часи, коли
Bcix, хто вивчав клacrrKiB марксизму-ленiнiзму, незваэкаючи
Еа колосальниЙ достаток вiдповiдних опусiв у Bcix кн}lгарIlях
СРСР, змушували обов'язково переписувати влас}lоручIIо
(офiчiйно це називалося <конспектувати>) великi, хоча Й
малоiнформативнi та cyMHiBHi цитати з ixHix (<класикiв>,
звiсно) TBopiHb. Ось BiH - елемент давньоi Магii, спрямова-
нltй на поневоленfIя свiдомостi людей!

Таким чиIlом, до таемниць астр:шьного cBiry люди дотор-
каJIися дуже давно. Та й сам BiH, судячи з численних iсторич-
HtIx фактiв, завждII поводився стосовно нашого cBiTy досить
aKTllBHo! I сьогоднiшнiй день не € щодо цього винятком.
Д ряд випадкiв доводять той факт, що в деяких людей
свихiд> чи, якщо завподно, <<приJцлення> до cBiry астраJIу
чоже вiдбуватися i мимоволil

Щ,ерква ствердх(уе, що тiльки в ту епоху, коли людина
справдi досягне високого духовного та мормьного рiвrrя,
уожливо, бупе серйозно поставлене питання про правомiр-
HicTb вивчення таемничих Тонких CBiTiB. Ну що ж, <.6лажен,
хто Bipyc, тепло ж йому на cBiTi>! Скiльки ж ще тисячолiть
буле потрiбно, щЙ дочекатися цього чудового моменту? Та й
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чL можливо буле його дочекатися взагалi, якщо Ti тисячолiт-
тя, що вже пiшли в lrеб5rтгя, так i не забезпечили переважну
бiльшiсть людел"l саме потрiбного рiвня?

Тому автор цlrх рядкiв дотриму€ться Tici думки, що мора-
Topifi на в}lвчення Астралу зараз нереальнийl Езотеристи
Шляху Правоi Руки (в усякому разi) сподiваються, цо IJ,epK-
ва ранiше чи пiзнiше, але як друг i союзник все одrIо приЙде
на допомоry дослiдникам Тонких CBiTiB.

Не те зар:й} становище, rцоб це занадто серйозне питання
можна було б i дмi вiдкладати lla невизначений TepMiH. Вели-
ка Космiчна Гра не залиша€ надто багато часу на роздуми з
цього приволуl Як любив говорити один з героiв .Щжека Лон-
дона - час не чекае!

А KpiM того, в арсеналi ре:йьних фепоменiв iснують i цiл-
ком KoHKpeTHi, цiлком <вiдчутнi> предмети, якi вiдгонюють
солiдн}rм <астрzшьним присма ком>.

Роздiл 4

ТА€МНИЧИЙ СОЮЗ
КРИШТАЛЮ ТА KICTOK

.I[еяким ортолоксаJIьно мислячим iсторикам (в основному
з числа TL{x, хто заналто вже довго спецiitлiзувався в галузi
TaKoi собi лженауки, iMeHoBaHoi <iсторичним матерiалiзмом>),
украй важко прлIЙти до лосить трлtвiального висновку вiднос-
но того, що, lIIвидuIе за все, уже в недалекому майбутньому
l]сю стародавню iсторiю людства прлtйдеться переписувати
заllоDо, оскiльки збiльшуеться кiлькiсть археологiчних арте-
фактiв, якi не вкладаються в звичнi iсторичнi концепцiТ. I цi
артефакти (воltи за вIIзначенням належать до фактiв) - рiч
уперта, сперечатися з IIими Dажко.

Ось, наtтриклад, одним iз найпоширенiших символiв, якi
вжив:UIlлся практично Bcrмa народами ще в дмекому миЕулому,
е зображення людськоп) черепа. Вочевr,rдь, у даному випадку
прослiдковуgгься зв'язок звичнопо, який оточуе нас, ремьною
фiзичtrого cBiry зi cBiToM ilrшим. Тим, звiдки нема€ поверненняl

Тому череп - це символ cMepTi, потойбiчноi Таемницi,
Великою мовччшня. А також BiH с гарашгiею нерозголошення
ceKpTiB Посвячепих. Не менше поширення знаходить lи сим-
волiка Й сьоюднi, оскйьки ми з леrкiстло вiдuryкуемо стилiзо-
вапе збраження черепа (анфас) на дверцятах металевоi шафи
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з високою напругою, на xiMiчHiI"I банцi, lцо мiстrrть отруйнlтfi
реактив, на картинах великих худохникiв Середньовiччя.

А ще на мундирах есесiвцiв, якi жили в Хх сторiччi!
Свого часу академiк М. М. Гсрасiмов розробl,tв спосiб

пластичноi реконструкцii обличчя, вIlкористовуючи череп,
завдяки чому виявиJIося мо)IUIивим вlдтворити з докумеfl-
таIьною точнiстло портрети людеЙ, якi жLlли як порiвrtяно
нелавно, так i декiлька десяткiв тисяч poKiB тому. Сьоголнi
вже достеменно вiдомо, як вигляд;ши Ярослав Мулрий i Анд-
piil Боголюбський, IBaH Грозний i павiть невiдомил't рибалка
кам'яного BiKy.

Але чrt все вже так ясно зрозумiло з <(кiстяними> черепами.
Iснують чи Hi якiсь факги, що ставлять дослiднrrкiв у глухrrtl
ryт? Ось саме про це й пiде мова, Але спершу звернемося до
ювсiм iнших черепiв - криштаJIевих! Цi таемничi черепи
неоднорiхlово знiлходили неподмiк зруйнованих MicT, пЙуло-
ваних колись iндiанцями-майя та ацтеками. Подiбнi черепи
бчли виявленi в гробницях Стародавны)го Кltтаю. Знаходlrлlл
Tarti кришталевi фномени й на територii €вропlл.

Один iз наr"rдревнiших вiдомлтх сьоголнi крIIппалевIлх
черепiв (вирiзаний iз рожевого кварцу) був знайдениfi на
початку ХVIII столiття непода.iriк вiд MicTa Львова в старо-
.f,aBlrboмy cKiQrcbKoMy курганi, датов:lному VII столiттям до
нашоi ери. I_{ей артефакт, який одержав наfiменування <.ВаЬу
Luv>, зберiгався понад 2500 poKiB пiд землею разом iз золо-
тltми скiфськими прикрасами.

Мiсцевi ченцi (один з яких i знайшов цю древню релiк-
вiю), так само, як i багато сучасних дослiдникiв, вважають, lцо
цеI"I череп узагалi не мае по скiфiв нiякого вiдношення, а
належить до значIIо давlIiшоi KiMMepiltcbKoi кульryрлr. Якщо
це так, то rioMy нiяк не менше 4000 poKiB!

олин iз найтаемничiших i в Tofr же час найrдоскоrrалirших
з:t виконанпям <<Kp}I]пTMeBIrx> черепiв називасться <Mitchell
Hedges>. Випиляний iз суцiлыrого шматка прозорого гiрсько-
ю криштаJlю в натур:цьну величину, з найвищим мистецтвом,
пеri череп по праву вв:Dка€ться однIrм iз найзагадковirших
(можливо, таки найзагадковiшим!) предметiв старолавностi.

вiдповiдrо до найпоширенiшоi Bepcii, BiH був знайдеrrий
пЦ pyiHaMlr прадавнього вiвтаря при розкопках зруйноваrrого
святилища iHдiaHrIiB племенi маI:tя (схiдна частина узбережжя
пiвострова Юкатан), неподмiк вiд сlпtасного MicTa Белiза.
ВйповИно до iншоi Bepcii, цей череп був виявлеlrий у лжуrrглях
-\rIазонки на пiвднi британського Гондурасу в |924 роцi. Ця
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приголомruлива релlквlя - практично точна анатомlчна копlя
людського черепа.

Саме цiсю знахЦкою порiвttяно недавно зацiкавилися
фахiвцi американськоi електронноi фiрми <Hewlett-Packaгd>.
У 1970 роцi череп був якнайретельнiшим чином вивчений у
кристалографiчнiй лабораторii фiрми. Ось тодi й з'ясувалося,
що череп здатний <6лискати очицями>!

Щ,я вражаюча властивiсть древнього артефакry забезпечу-
сться найтонrrlими, фiлiгранно виконаними свiтловими кана-
лами, якi йдуть вiд основи черепа до мiнiатюрних увiгнутих
лiнз очних западttн! Гiрський кришталь - матерiал украй
складний для механiчноi обробки. Ось чому залиша€ться
тiльки захоплюватися майстернiстю невiдомого творIц (твор-
цiв?) кришталевого дива, якi не заJIишили абсолютно нiяких
слЦiв обробки на поверхнi свого виробу!

Справдi, на черепi не виявлено HaBiTb мiкроскопiчних по-
дряпин! Тому сучаспi спецiалiсти-крист:uтографи й зробили
висновок - череп нiколи не оброблявся метаJIевим iHcTpy-
ментом!.. Але тодi - яким?

IcHye припущення, шIо спочатку за допомогою zlлмазного
iHcTpyMeHTa (гарна х давня <примiтивна> технологiя!) була
викоtIана груба заготiвка. А вже потiм вона була вiдполiрова-
rra пiском (а це, як вiдомо, дiоксид кремнiю) i водою. Тепер
зупинка була за малим. 3алишалося з'ясувати, який шар
кришталю можна пр}т цьому зняти за один перiол lплiфуван-
пя? I скiльки таких перiодiв зажада€ вся робота?

Ученi - люди взагzlлi дуже впертi та допитливi, а фахiвцi
фiрмlл <,Hewlett-Packaгd> i поготiв. Так що пiдрахували й це.
Виявилося, що подiбна задача може бути виконана за... 300
poKiB безупинtlоi працi! Отже, кришталевий череп виготовля-
ли майстри багатьох поколiнь. Беруrи ж до уваги той незапе-

речний факт, що найпрацьовитiший майстер також повинен
колись iсти i спати, а перед цим llle пройти вiдповiдну бага-
торiчну виучку та опанування сво€ю справою, фахiвчi оцiню-
ють к;ше}царний TepMiH виготовлення релiквii перiодом часу
вiд 600 до В00 poKiB!..

Правда, деякi дослИники наполягають на тому, що TepMiH
виготовлеIlня мiг бути в тисячi разiв менший. Але... з:Lлучаю-
чи для цього, як гiпотетичне пояснення, деякi неземнi техно-
логii! flo речi сказати, iдея неземних технологiй знаходить
особливий змiст, коли мова заходить це про один череп, виго-
товлений з димчастою топ:u}у, рзмiром з людську голову,
якого було знайдено на початку ХХ столiтгя в Гватемалi.
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Ще бiльпт нiж дивний вирi6, виявлепил"t у поселеннi iндiан-
цiв майя, виконаний також винятково акуратно i з великою
мал"tстерrliстю. Артефакт lla вигляд (якщо вже зовсiм деталь-
но) нагадуе, скорiше, HaBiTb не череп, а мумiю полови. Напро-
чуд точно промчLпьованi пiлборiмя, влtлицi, cKpoHeBi кiсти та
Hic. А от очнi западини i черепна коробка настiльки специфiч-
Hi, що саме це й дозволяс говорити про присутнiсть на Землi
iнопланетян!

I uзагатIi, прикус IцеJIеп черепа неправILтIьний, та й якось дг)ке
д}lвно розгорнуга голова,.. Iменуеться цей артефакт - <IT>.

один iз дослiдникiв, Рйерт Конполi, присвятив себе
пошукам MaTepiMiB (доказових, зазначимо!) про загадковi
давнi цивiлiзацiТ. I треба ж такому статися - BiH також
зiткнувся з та€мничими черепами! Щоправда, }Ie криштzLIIевими,
а звичайними, кiстяними. Взагапi ж вiдкрlrтгя яких-небудь
надзвичайних черепiв спочатку не входило в його програму
пошукiв i стмо для Коннолi несподiванкою.

Роберт Коннолi опублiкував cBoi фотографii в 1995 роцi па
CD-ROM, н:ж}ваному <.Пошук .I[peBHboi Мудросгi>. Варю заз-
начIIти, що коли дослiдниклr звернули уваry на цел"t диск, т0 спо-
чажу вrIсловили припушIення, що це просто явна аноммiя
черепiв, влlкликана носiнням (за жиггя) спецiа.пьного <<корсета>,

який ltадае юловi еrсзотлrчноi форми, Таке дiйсно iнколи прак-
пrкувалося в стародавнlli Нубii, €гиптi, у племен сюн}rу, а
також в деяких племенах iндiанцiв Пiвнiчноi Амерлтки.

Одtак таке примiтивно-первiсне припущення не знайшло
пiдтвердженrrя. Оскiльки, по-перше, ступiнь дформацii лобо-
Boi частинлl перевищувма Bci реально припустимi межi, по-
jlpyгe, все олно не вдавмося пояснI{ти специфiчнi особливостi
булови нижньоi щелепи. Тодi було прийняте iнше припу-
шеIll{я. А саме, що так званий <<протолюдськrrй череп> нале-
;кить невiдомому Hayli ryманоiдному вилу!

Найбiльпте lrroкy€ питання - а що ж представник <<прото-

-1юдського> тиrry робив на Пiвденноамериканському конти-
HeHTi? Адже вiдповiдно до загальноприйнятою tlауковою
погляду в офiцiйнiй антропологii, цей череп просто не icHye,
тому що його просто не може бути!..

Хоча б тому, що офiчiйно найдавнiша дата появи людей у
Пiвнiчнiй Америчi - приблизно 38-40 тисяч poKiB тому; у
Пiвленнiлi Америrli - трохи пiзнiшrе.

Що ж стосуеться так званих <конусоподiбних> черепiв, а
Lx вiдомо не менше трьох екземплярiв, то цд взагалi вt{клю-
чаеться мохсllивiсть випадковоi або HaBiTb штучноi деформацii.
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.Що речi, у Bcix трьох випадках можна юворити про приблизно
однаковий об'см черепа, який оцiнюеться величиною вiд
2200 до 2500 кубiчних сантиметрiв. Який iз черепiв двох
видiв - <протолюдськиti> чи <конусоподiбний> - е давнiшим,
зapzlil лостеменно ска:}ати неможливо.

Ранiше вже зmданий кришталевий артефакт, череп <IT>,
своею будовою вИповiдае саме <конусоподiбному> BapiaHTy а
колекцii Роберта Коннолi. А, в такому разi, коли ж був виго-
товлений артефакт, KlrM i для чого?..

З 1534 року вiдомий ще одип череп, якому взагмi припи-
су€ться божественне походження, - це так званий <€зуiт>,
Ввахаеться, що ним свого часу володiв Iгнатiй Лойола. <€зу-
iT> виготовлений з дуже свiтлого кварцу, бездоганно вiдполi-
рований i також виконаний у HaTyp:lJIbHy величину. Йо.о
Irоходження невiдоме. Те ж саме можна сказати i про дату
його виготовлення.

Хоча icHye перекiх}, що цей череп був вивезений iз зруйнова-
ного iспанськими вiйськами Кортеса iндiанського MicTa Теноч-
тiтлана, де BiH займав особливе мiсце в скарбницi ацтекською
iмператора Монтесуми, якому також дiстався в спадщину.

Конкiстадори, у свою черц, подарув:uIи <€зуiта> Папi
Римському. За тим же переказом, цей череп здатний генеру-
вати (якщо в двох-трьох метрах пiд ним розпаJrити вогонь)
особливi свiтловi потоки iз кварцових очниць. Спрямованi на
людину, цi свiтловi променi здатнi <висвiчувати> Iстину,
якою б заплутаною вона не була!

IcHye чимало iншItх, менш знаменитих криштzUIевих чере-
пiв. Наприклад, <<паризький>, зберiгаеться у музеi Трокадо.
Иого теж вiдносять до цивiлiзацii ацтекiв ХV столiття. Iстори-
ки вffDкають, що цей череп за добiрнiстю лiнiй та досконалiстю
шлiфування не вшрiзняеться вИ вищен:вваних артефактiв.
BiH уособлював ацтекського бога Мiкглантекутлi.

Що ж стосу€ться наскрiзного отвору, а також того факту,
що <паризький> череп невеликий за розмiрами, то його прий-
IIято вважати амулетом, який носили на шнурку або на лан-
цюжку. За ocTaHHi 200 poKiB знайденi кiлька сотень кришта-
левих черепiв. Але тiльки 14 iз них дiйсно вiдносяться до
духе стародавнiх. Тiльки цi 14 кришталевих черепiв, за твер-
дженням eKcTpaceHciB, е вмiстилищем i передавачем тасмничоi
acTpмbHoi енергii.

.I[еякi фахiвrli, якi вивч:йи <Mitchell Hedges>, припуска-
ють, що його використовувiLпи вищi жершi майя пiд час
ритуальних черемонiй. При цьому призматичнi очi черепа
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цi€ю гiпотетIтчною властивiстю, яка приголомшу€ уяву, мож-
ливостi зr,адуванлlх криштzUIевих релiквiЙ не обмежуються. Це
тим бiльше справедливо, якцо б улалося довести, що, наприк-
лад, <[Т> лil'tсно е вrrробом майстрiв невiдомоi раси, яка мае
BiK у лекiлька десяткiв тисяч poKiB.

Багато хто з енiологiв дотриму€ться Tiei думки, шо буль-
яке дослiдженI{я <крIIшт:Ulевих черепiв,> повиIIно обов'язково
супроводжуватися виконанням (дуже суворим та неухиль-
нпм!) цiлого рялу умов, найменше порушення якIlх може ви-
микати як пегайtrу, так i <вiдстlючену> небезпеку дJIя небач-
rlого дослiднIlка. Бiльш того, автор цих рядкiв з повною
вiдповiлальнiстю вважас, пlо HaBiTb фотографiчнi зображення
i мzt-пкlнки описуваних давнiх артефактiв е провiдниками та€м-
ничоi енергii.

Тому безвiдповiдальнi дii абсолютно неприпустимil Ну i,
звичайно ж, украй не рекоменду€ться безпосередньо загляда-
ти <очi в очi> кварцовому черепу взага;ri (HaBiTb амулеry), а
вже тим бiльше од}Iому з великих чотирнадцяти древнiх чере-
пiв. € й така точка зору, що <кришталевий череп,> можна
в!Iкористовувати в режимi MoryTHboi техногенноi зброi! Тут
TepMiH <<техногенн!tйt> означае появу HoBoi якостi, lцо ii забез-
печус по€д]lаlllи IIевного матерiальною предмета (в даному
вlIпадку черепа) i луховноi (астральноi) могутностi мага, який
l(им предметом володiе. Реалiзувати окремо цю саму якiсть не
вважа€ться за можлIIве. От чому вкрай бажано, щоб (про всяк
виIIадок) ця гiпотетична tloBa якiсть, цей таемtrичий режим
роботи не реаtлilзовувався rtiколи...

А тепер прил'rtuов час ненадовго повернутися до <Атласу
та€мничих черепiв> Роберта Конноллi. У цьому атласi, цriм
<(lIротолюдських> та <конусоподiбних>, е це бiльш дивнi типи.
НаПриклад, <(гарбузоподiбний>, який представля€ собою
цiлиlYr набiр проблем. BiH icHye в единому екземплярi i хоча с
певнIIм eKBiBMeHToM сучасного типу черепа (причому в бага-
тьох поIIяттях), деякi його характеристики не вiдповiдають
людським пропорцiям. Скажiмо, розмiр очниць приблизно на
lSY" бiльшпйr, нiж у сучасноi людIlни.

Нарешrтi, об'см черепа становить понад 3000 кубiчних сан-
тиметрiв! Bik зIlахiдки невiдомий. З бiологiчноi точки зору,
подiбrrий череп узагilдi неможливий, Bitr не еквiвалентний
жоднiir з вiдомих людських pacl Вважають, що перiол визрi-
вання iстоти, якiй у сиву давнину мiг належати цей череп,6ув
icToTHo бiльший, нiж д.пя люди}lи. Отже, тривалiсть життя
подiбшлх органiзмiв також була дуже велика.
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Нинi деякi енiологи схиляютъся до думки, що десь у гли-
бинах 3емлi знаходяться невИомi ще прадавIIiшi криштмевi
черепи, якi за зовнiшнiм виглядом адекватнi, зокрема, <гарбу-
зоподiбним>. Вони й криють у собi найбiльшi тасмницi...

HixTo не зна€, коли, ким i де були виготовленi стародавнi
релiквii. HixTo не знае, скiльки з них ще так й не знайдено.
I цо спричинять собою цi знахЦки. HixTo не знае, який icTo-
ричний слiд тягнеться за кожним з уже вiломих 14 <крлrшта-
левих черепiв>...

I наскiльки правда те, що за основу <€зуiта>, <ВаЬу Luv,>
та <IT> прийнятi зовсiм не людськi пропорuii? Мовчать лревнi
<кришталевi черепи>, мовчить iсторiя. А може, навпаки, саме
вона й говорить з нами чiтко i виразно?

Але ми ще просто не навчилися ii уважно слухати?

Роздiл 5

зЕмля в IлюмIнАторI...
Якось MeHi довелося почути <контрдок:лi}> одного закоре-

нiлого <матерiалiста>: мовляв, поки ви (езотерики та elrio-
логи) отут вита€те у cBiTi духовному, нормальнi героi прома-
дають шляхи в космiчний простiр, сидять за шryрваламIl
космiчних кораблiв i взагалi роблять справу. I вони, що безпо-
середЕьо повиннi були б зiштовхуватися з рiзними позазем-
ними чудесами, саме i не повiдомляють Hi про що <таке>...

Отже, iM i повИомити нема пр що! У тому планi, що, як
то кажуть, <у Багдадi все спокiйно> (щоправда, саме в наш
час ця старовинна прикшка втратила свою найменшу
актуальнiсть). I в космiчному просторi, KpiM чисто фiзичних
та астрономiчних ефектiв, якi чудово зводяться до давним-
давно вiдомих законiв фiзики, xiMii та бiологii (ну нехай
HaBiTb з якимись незначними, непринциповими виправлення-
ми), немае нiчого геть особливого. Так що, шановнi панове
енiологи... не видавайте, мовляв, бажане за дiйсне.

ЗвичаЙно, у вiдповЙь на подiбнi поверхневi <(контрдокв}r>
в енiологiв у рзервi е i cBoi не менш вагомi. Це можна упоДб-
нити тому, як у давнi часи, у вИповИь на пйкоп пй мури фор-
тецi, ii захисники влаIIrтовувiл.ли коrгрпiдtоп. [ в повiтря ыtiтали
не фортечнi стiни, а саме Ti, хто рив пiд них.

,..Легкий передвечiрнiй, вiдчутно прохолодний осiннiй BiTe-

рець поступово роздмухав багатгя. Полум'я охопиJIо березовi
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дрова- I TlrM людям, якi зiбрмися бiля вогнкr, стало помiтно
теплiше. Тепер HacT:lJIa чудова i завжди дещо загадкова IIро-
цедура - коли постуIIово пйкидаючи в багаття гiлки та неве-
личкi полilrа, запасак)тъся достатньою кiлькiстю вуглинок, якi
так i палахкотять пекучим жаром, М'ясо, вже нанизане на
довгi гострi шампури, терпляче очiкувало сво€Т черглI у спецi-
альному судку, насичуючись духмяним маринадом, xlo так
збулжуе апетит...

Але саме цього разу я був лещо далеклrй вiл зосереджепо-
го блажеtrtrого споглядання процесу неспiшного шацIликово-
го свящеIцtодiйства... Тому lцо ми повернулися до Toi caMoi
розмовI1, яку почали tце декiлька лнiв тому.

Mil:r спiврозмовник, людI,1на великих знань i луже високоi
ерулrrчii у питаIIIнх, якi стосуються Космосу та його загадок,
був, що назива€ться, професiоlrал! Та ir нiчого длrвноr,о!
Оскiльклr BiH займався цим i за поrстIrtканням душi, i з Йов'яз-
ку служби...

Я не люблю <вI.Iсокого штилю> i, мушу зiзнатися, не переri-
маюся заI{адто великою довiрою до тих людей, що T}IM <<шти-

лем> надто вже зJIовживають... Але в даному випалку можу кон-
стацrвати -- мiй спiвбесiдник (на превеллткий жа,lь, його бiльлIе
немас з нами) був, можна сказати, единий у т?ьох образах...
Людина, Генерал i Герой Радянського Союзу (причому лвiчi)!

Yci rцi якостi по€лпрмися в ньому прекрасно й гармонiй-
но... Ми говорили про Космос, про людей, ulо його дослiджу-
ютt,, про космiчнi кораблi та ракети... Стояла прекрас}tа раftl{я
пiдмосковrIа ocilrb 1986 року. В якихось шести-семи кiломет-
рах вiл нас знаходилася обнесена суrliльним чотириметровим
залiзобетонним парканом територiя, яка назавждлt увiйшла в
iсторiю як Конструкторське Бюро (Особливе) номер <Одлtн>
(ОКБ-1), створене С. П. КорольовIIм.

I]iкавлячись космiчнltми справами та космiчнокl технiкою
усе сво€ свiдоме життя, займатися цим упритул MeHi, як не
шкода, так i не доаелося. Не можна сказати, що я нiколи не
працrовав у гапузi paKeTHoi технiки. Не без того... Але Ti раке-
ти м:uIи MiHiMMbHe вiдношення до Космосу... Тому, пIоб наша
розмова велася в норммьному дiапоювому режимi, я поста-
рався пом;Lду направlIти ii по iншrому руслу...

Заговорили про фантастику. На той час ycix, хто цiкавився
IIим жанром,6уквально пiлкорив i захопив роман письменника
Сергiя Павлова <Мiсячна райдуга>. Ранiпlе я вже згалував про
llьою D зв'язку з описом розенкрйцерськоi Людинлr П'ятого
Рiвня. I хоча в ту пору книхок з фантасплки випусrсiлося
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чимало, IIей роман з моменту свого опублiкування стояв окре-
мо i на значнiii висотi вiдtrсlсно решти TBopiB lla цIо тему.

I],iKaBa фабула, жrrBi дiiioBi особи, чудовилi та дуже дlrна-
мiчний технiчнl.тti опт.rс фантастичноi, злавалося 6, TexHiKrl.
Сам сюжет захоплював дивною глибиною, я б сказав, незRи-
чайною для пересiчного фантаст],tчного роману реальнiстю
того, що вiдбувасться на fлого cTopittKax! Почиttався Bilt, влас-
пе, як чуловиii аналiтлtчний детектив.

Комплексrта група контррозвiднIrкiв зi Сходу та Захолу
по€днус cBoi зуслtлля з метою пошуку та затрI.lмаlIItя такого
собi Щевiда Нортона, якrлй був космодесант1II{ком. Свого часу
в загонi космолесанту BiH одержав вiл лрузiв прiзвисько <<Mi-

сячнлtй ,Щсв>. Багатозначне, мiж iHшrlrM, прiзвlrсько.
Hi, Birt нiкого lIe вбив, не пopall}IB, не пограбував... Але за

III{M уже давIIо тягся певний <.чорнl,tй слiд>. I як зрозумiллt
(хоча i з лесятилiтнiм запiзненням) контррозвiдники Землi,
Нортон узагалi був якийсь не такtlйt, як решта людей. BiH
занадто багато чого мiг. Занадто багато чого! Те, що звичай-
ним людям було абсолк)тно недоступне. Наприклад, годиlIа-
MI{ не лIIхати, вiдчуватl.r небезпеку, впл]IватI{ на електроIrну
апаратуру без усякого безпосереднього контакту з нею... I tце
чIlмtLпо чого! Скажiмо, бачитrt те, що ми IlазIlваемо астраль-
ним свlтом.

I <.Мiсячний .Щев>, як виявилося, був не олIIн таки}'I див-
ний. Нараховув:Lпося ще лекiлька люлеir - його колrrtлнiх
товаришiв-десантllltкiв, якi вхолlulll за десятI,Iлiття до цього
до складу екiпажу космiчrtого реЙлера <.Мiсячlrа РаlYtдуга,>...

Я Mt.tMoxiTb згадував уже <<Мiсячного [ева,> i у cBoiit кнпзi
<На перехрестях BcecBiry>, порiвнюючII Iiого можлrтвостi з
.]юдlIною П'ятого Рiвlrя розенкреiiцерськоi <Традtлцii>. l lte торк-
rrчвся б зtIову цього роману С. Павпова, якбtл не TaKi oбcTaBlrlrrr...

Мiй пiдмосковний спiврозмовник, Валерiл'i Филиповrrч
Кнорр, слухав не перебивакlчlл. Звичайно жвавлпi та веселий,
який добре BMie розповiдати з ryмором i жартом HaBiTb про
rуже серйознi речi, цього разу BiH заttурrtвся в глltбокиii
задум, уже члIсто маIIIинально перемiшукlчи обгорiллtм прути-
ком яскраво-червонi жарIIнкII затухаючого багаття...

Нарештi Вzuлерiй Филипович якось вI{мушено, нiби крiзь
зчблl, процiдив: <,А ти впевIIений, що цей poмall справдi фаrr-
тастичний?!>

У нал"tпершrtй момент я взагалi не зрозумiв запитання!
А потiм став швидко <<качати ситуацiюr>... Як пiсля цього
уогла б пiти розмова та про якi дI-rвнi факти змiг би я довiда-
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тися, якби генер:LII побажав подiлитися ними зi мною, можна
було тiльки припустити...

Але... автор цих рядкiв зрозумiв напруження на обличчi
генерzша. Ну звичалiно ж, форма допуску!.. Ще була невидим4
але непохитна cT,iHa, яка вставала на шляху людей, робила в
цiлому рядi випадкiв неможливим спiлкування HaBiTb духов-
но блttзькltх спiврозмовникiв...

Валерir'l Фllлипович вiдмiнно знав (бо iнакше взагалi не
задав би MeHi того запитання, та й наше спiлкування було 6
нереальtIим), що я володiю досить високою формою. Але моя
форма допуску для того, щоб йому можна було цiлком неви-
мушено розмовляти зi мною на подiбнi теми, повинна була 6
бути rце деIJIо вищою... Я про все це теж знав. Тому едине, rцо
tuiг зробити, це повiдомити, що дуже шаную й поважаю Осо6-
лlлвий ETllKeT!

,Щля тих читачiв, хто нiколи не зустрiчався з таким понят-
тям, хочу дати пояснення. Щього словосполу{ення не знайти на
cTopiHKax секретI{их формулярiв. Воно не визна€ печаток, пiд-
пl,rсiв, узагалi буль-якоi канцелярщини. Але зате... дiс не стан-
дартнi п'ять poкiB, а десять, п'ятнадцять, двадцять i бiльше...

Той, хто порушив його хоча б один раз у життi, вже HiKo-
ли не буле користатися довiрою колег, друзiв, знайомих...
У минулому столiттi це поняття формулювалося як Слово
Честi! Але Особливий Етикет ма€ ту вiдмiннiсть, що Bci при-
BaTHi бесiди, якi ведуться пiд його прикриттям, не можуть Hi
за яких умов стати rlадбанням TpeTix oci6. Особливо в тому
випадку, якщо цi особи мали, мають чи можуть мати вiдно-
luення до серйозноi та похмуроi органiзацii, яка в 19ЗO-х роках
iменувалася НКВС. Та, зреlrrтою, ix TelK можна в цьому зро-
зумrти...

Тому, так i не одержавши за життя Валерiя Филиповича
вiдповiдногo дозволу, я нiколи не написав би подальшого,
якби не з'явилася стаття В. Псаломщикова пiд назвою <.Кос-
монавт перетворився на динозавра>, опублiкована в <НЛО>
(М 10, 1997 р.).

Саме тодi, бiля осiннього багаття, i розповiв генер:Lл про
справжн€ пiдrрунтя роману С. Павлова <.Мiсячна райдуга>.
Виявилося, що т€Lпановитий письменник мав бесiди з деяки-
ми космонавтами, якi вже побували в KocMoci хоча б один ра:].
I посцлпово, не поспiшаючи вони повiдомляли йому лещо зi
cBoix справжнiх космiчних переживань. У тому числi й тих,
про якi вони нiколи rIe доповiдали лiкарським комiсiям. flo
речi, В. Псаломщиков розповiв таке: <(Вiдповiдно до лiкар-
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cbkol практики, новии медичнии синдром назива€ться за тим
першоджерелом, де його вперше офiцiйно описано. За iронiсю
.1олi, першою офiчiйною публiкацiею того сиIIдрому, про
який мова пiде нижче, та де BiH докладно описанI.II"I, е науко-
во-фантастичний роман Сергiя Павлова <.Мiсячна райlдуга>.

Абсолютна правда! Названий на cTopiHKax роману саме
так - <синдром <.Мiсячноi раЙдуги>, цеЙ цiлком реаrьниЙ
фект проявлявся таким чином. Вiдповiдно до фабули роману,
космонавти, якi пiшли в систему Урана на рейдерi <.Мiсячна
Райдуга>, повертаються на Землю вже не зовсiм людьми,
оскiльки внутрiшньо вони були разюче трансформованi.
У них вельми навzlльно проявилися паранормальнi здiбнос-
Ti - телепатiя, телекiнез, проскопiя, або яснобачення.

Виявляеться ще одна особливiсть - спонтанне видiлення
.Iеякоi подоби ефiрного двiйника тощо. Але найцiкавiше
HaBiTb не це. CBoi набутi в KocMoci здiбностi героi роману
ретельно пр]{ховують HaBiTb вiд товаришiв по польоту.
Оскiльки факти ixttboi <tlенормtt.дьностi> rre трансформованII-
ч}l людьми сlrриймаються вкрай болiсно й пiдозрiло.

В. Пса;rомrциков пиIuе про те, що в серединi 1970-х мав при-
ватну неофiцiйну бесiду з олним iз KocMoHaBTiB <.першого сrс.пи-

кання>, який пiсля повернення з орбiта.пьного польоту... добро-
вLrьно пiшов iз загону KocMoHaBTiB. BiH, природно, не н;lводить
itого прiзвища, оскiльки зi слiв Валентина (Псаломщикова)
також чiтко виплива€ шанрання Особливого Етикеry.

Автор cTaTTi говорить IIро це так: <.Перш нiж розповiсти
_ченi свою iсторiю, космонавт (6удемо називати його К) узяв
1з мене слово, rцо Його прiзвище та iм'я в зв'язку з цим повi-
.fомленням нiде фiryрувати не буле...>

За словами К влжодило, що пiсля перших трьох тижнiв, IIро-
ведених на орбiтальнiй станцii, пИ час планового черryван}Iя
(ilого напарник у цей час, за розкладом, спав, а BiH Hic вахry),
трапилося непоясненне: раптом кудись зникли прилади, стiни...
I BiH немов би опинився... посерединi неземноi лустелi. Самого
себе при цьому К усвiдомлював, як звичайну людиttу, чше... не
тLrьки без космiчного костюма, але без одяry взагалi...

I саме тодi К почув Голос!.. Який повИомив приблизно таке:
.Поки ти плазував по поверхнi сво€i планети, ти був жалюгiд-
шпл черв'яком, тепер же, пiднявшись до зiрок, ти став одним з
пас. Вiлтепер у тебе iнше призначення: ти будешr виконуват}l
пака:lи тих, кого я направлю до тебе... повертайся назад i чекай>.
Пiсця цього, без усякого переходу, космонавт знову опиIrився
перед пультом свого корабля. Ситуацiю, близьку до цiсi, оIIIIсав
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йt iнший космонавт, якого В. Псаломrциков навива€ К1. В остан-
ньоlю синдlюм <Мiсячноi РаiИуги> проявився в осбливо
яскtявili формi. К1 вИобразив сиryачiю тzlкими слов:lми: <Здасть-
ся... хт(rcь могугнiй i велrrкиl"t зовнi памагасться передапr TЙi
IIю нову i rlезвичайну iнформацiю>.

Як повйомляе Псаломщиков, К и К1 на цю тему мiж собою
rle розмовляли. Ще через тижJIень перебування на орбiтi сиryа-
ltiя з К повтор}Iлася... Про подiбнi речi й велася наша розмова
бiля багаття... Хоча кiлькiсrъ обюворюваних нами дивин, якi
вiдбуваються прlл дii сиtцрому <Мiсячноi Рл'цуги>, трохи пере-
вершувала той перелiк, про якил't iшла мова в cTaTTi.

Сама можлrtвiсть факry приховування подiбних подiй вiд
медlIчних комiсiй, якi постiЙно контролюють стан космонав-
TiB, що повернуллlся з орбiти, не викликчLпа нiяких заперечень
в автора цих рядкiв. Я, певною мiрою, нiколи не мав iлюзiЙ
вйносно тою, чим же насправлi було те грандiозне й помпезне
явиIце, вiдоме як <Рамнська Космонавтика>.

I_{e було, без cyMHiBy, унiкальне явIlще, яке по€днувало
MacoBltir героiзм i самовiдданiсть одних i мерзеlrне полiти-
канство, завжли готове пiти на авантюри та значнi людськi
жертви, iHtltltx. Тtлх, якi сидiли у вIIсоких кремлiвських кабi-
нетах. Так от, щоб не ходити далеко за примадами, наведемо
лещо з ilrTepB'to з tlайвЦомiшим фахiвцем у гмузi космiчrIого
кораблбулування академiком АН СРСР В, Мilпиним: <...,Хру-
lIIoB затслефонував Корольову та наказав запустити трьох
KocMottaBTiB одразу. Але розмiстити екiпаж iз трьох чоловiк,
та ще l] скафаttдрах, у кабitli <Востоку,> було ttеможливо. Зна-
члlть - геть скаt[rанлрlr! I KocMoHaBT}t лiтми без них... Не
можна було зроблrтII I-I TpIl люкIл мя катапульryвання. Зна-
чlrть - геть катаIIультлr... Iдея летiтrr в Космос без скафандрiв
i катапульт належить Феоктлtстову. BiH сам i полетiв для пси-
хологiчноi пiдтримки Комарова та €горова...

Вrrхолl,tло так, lцо тримiсниli корабель начебто й був, але в
Tol't же час fiого не було. Насправдi че був цирковлlй номер! На
3аходi HaBiTb у голову HiKoMy не могло прийти, що ми вiдпра-
вили скiпаж на орбiry фз вiдповiдних засобiв поряryнку!>

Полiбних приклаltiв <н€сть числzl> ! Просlгуховрання домаIц-
Hix телефоtriв майбрrriх <.героiв космосу>, постiйне стеження,
життя за rrайсуворiшим розrиадом, посriйна нервова Irапруга -
от доля T1.1x, чиi iMeHa були ще невiломi rпирокiй радянськiЙ
громалськостi. Плюс ло цього найвиснажливiпli тренувалня!

Але tYt ставши вiдомиltи, повернувшись iз польоry (а це, як
ми зна€мо, вдав:urося д:шеко не BciM) живими, цi героiчнi
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люли не м:Lпи можливостi подiлитися побаченим i пережит!rм
повною мiрою. HaBiTb з лiкарською комiсiсю! I з нею, до речi,
особливо! Оскiльки розпочався б, i неrайно, цiлий ряд <осо6-
ливих заходlв>.

Наприклад, повне, раз i назавжди, вiдсторонення вiд
польотiв, припинення дii допускiв i KoHTaKTiB з товаришами
та колегами. А це, KpiM негайного й повного краху службовоi
кар'ери, означЕUIо б ще й рiзке погiршення матерiального ста-
новища родини. I <зворlrшливе> прощання з Пiдмосков'ям
теж. I що тодi?

Подiлитися пережитим iз товаришем? Таким же космоIIав-
том? Так iз цим можна було теж не до всякого звернутисяl
От, наприклад, ви особисто пiшллt б на вiдверry розмову з
льотчиком-космонавтом (не стану тут уточнюватлr його прiз-
вище), який у своему iнтерв'ю журналу <TexHiKa - Молодi>
став вiщати таке:

- ...На мiй погляд, yci безпiдставнi розмови про iнопланетян
якимось чином приIIижують Ti по-справжньому фантастичнi
речi, цо ix роблять радянськi люди...

Чи от:

- ...Якщо HaBiTb iнсrпланетяни булуть набагато вищi за нас
у технiчному вiдношеннi, iM уже сьогоднi е чому повчитися в
нашого суспiльства, яке будуе життя на принципах соцiалiз-
му та комунiзму.

Я теж не став блr з ним вiдверто розмовлятиl Але ж BiH не
один такий там був!..

Мiж iншим, з Валерiем Филиповичем можна було вiдверто
рзмов.пяти! От коли BiH розповiв про Ti дlrвнi факти, якi стоя-
-IIи за поняттям <<синдром <Мiсячноi Райдри>... До речi, цю
назву я вперше почув саме восени 1986 року. Так, справдi, оче-
вIIдно не тiльки К виявляв у себе <дивацтва>.

Ще один космонавт (назвемо його К2) розповiдав, шlо BiH
став часом вiзуально спостерiгати начинку електронноi апара-
ryри... крiзь метмевий корпусl А також <6ачити> ii потенцiй-
но ненадiйнi вузли... К2 розповiв - справдi мав мiсце Голос!
Причому неможливо було сказати, мав BiH дружнiй, Bopoжrtfl,
а чи байдужий характер. Але повiдав BiH i про те, що до ньо-
го з'являвся... IОрiй Гагарiн. I радив, зокрема, негайно вiдклю-
чити один iз приладiв корабля, що, як виявилося згодом, мiг
створиiи катастрофiчну ситуацiю.

Спостерiгав К2 i деякi о6'екти... крiзь непрозорил"t корпус
корабля. Говорив i про те, що став <6ачити майбутне>. Та
наводив цьому пiдтвердження...
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справ космiчних. Космонавти ж (у всякому разi, подiбнi К,
К1; К2) у героях роману впiэнавали де в чому самих себе. Те-
пер у них з'явилася можливiсть спiлкуватися мiж собою без
побоювань. Адже вони <всього лиш€>> обговорюють фантас-
тичниfI сюжет!

Поступово дещо стzulи повiдомляти i медичним комiсiям.
Наllриклад, про <феномен центрифуги>. При випробуванlях
на нiЙ у деяких KocMoHaBTiB спостерiг:шося явище <виходу з
тiла>. Пiсля 1990-х poKiB воно одерж:лJIо офiцir-tне пiдтверд-
ження.

Так що до цюю моменту я цiлком зюдний iз В. Пса.помщlл-
ковим Iцодо акгу:ulьностi та серйозностi його статгi. Однак я не
зовсiм згодний iз ним от з якою MoMetITy, BiH гтипrе: <...К xoTiB
зIIати, яка причина цього синдрому, як це може пояснити
сучасна наука i чи можливе повторення подiбного. Тодi, в
серединi 1970-х, нiякого достатньо вирfftного пояснення цьому
я, зрозумiло, дати не мiг, до того ж усе ще пiдозрював нмв-
HicTb елементiв розiграшу. А от на останн€ питання я змiг вiд-
повiсти. При польотi на висотi близько 400 км К виявився в
значнili Mipi iзольованим вiд... природного електромагнiтного
поля. При цьому у KocMoHaBTiB починають вiдбуватися чис-
леннi порушенIuI в органiзмi...

Якщо стрес був rrевеликий, yci ui явища тимчасовi й
повиннi зникIIJпи при поверненнi в нормальнi умови. А от
при сильному cTpeci можJIива поява рiзних екстрасенсорних
здiбностей, якi можуть заJIишитися назавжди>...

Ну що ж, мо}сна тiльки <<позаздрити> шановному В. Пса-
ломщикову, якщо BiH дiйсно вбачае причину лиrtlе в iзоляцii
вiд природного електромагнiтного поля..Щобре, якщо це справ-
дi так!..

Цiкаво, що HaBiTb С. Павлов у своему poMaHi, врештi-решт,
чомусь не посмiв шукати можливу причину в пiдступностi
Розрлiв Зовнiшнiх! I саме це (приналiмнi з Moei точки эору)
гИне всiлякого подиву! Як же спритно BiH ухиляеться вЦ
цього!

Наводяться найнеймовiрнiпri (HaBiTb lгllя фантаспrки)
прийоми, аби ж тiльки не пiти на розгляд саме цiеi гiпотези!
Аж до непомiрних апетитiв свою роду <космiчних бактерiй> -
<ейвiв>, що несвiдомо здатнi нуль-транспортувати через
десятки свiтлових poKiB багатомiльярднотоннi маси речо-
вини!..

Ось ryт й виникае основне питання до автора <.Мiсячноi
Райдуг1,I>. Чому?
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А дехто (це вже буле К3) повiломляв, що мав <.6есiду> з
якимлlсь дивними, примарними людьми там, на орбiтальнiй
cTattцii. Найдивнiше, що цi <примарнi люди> були вдяпrенi
так, як було прийнято в €вропi на початку ХVII сторiччя!..
Саме так, ло речi, могли виглялати розенкрел"пlери...

Про щось подiбне розповiв у своiй cTaTTi i В. Псаломщиков.
fuie от BiH вiдзrrача€: <<Пiсля поверIIення на 3емлю К HiKoMy не
повiломляв про rli aHoMMbHi явIIlца, ло тою ж у перiод реабiлi-
тацii i наступною вiдпочинку вони пракпт.Iно минули>.

Що ж стосу€ться Ю (про якою р(вповiв MeHi Валерiй
Фlиипоilич), ю лrя ны)ю ситуацiя стала розвиватися трохи
iнакrше. Иого <дарунок> iз часом тiльки пiдсилювався. I щоб не
стати о6'ектом пильноi уваги психiатрiв, принцлтп яких вiдомилi:
<спершу iзолювати, потiм лiкувхlц>, К2, майстерно манiпулю-
ючи IIри медоглядi частотою i наповненrrям свого пульсу, зумiв
<переконати> лiкарiв у Tolvty, що його перебуванrrя в ск.llадi
заюЕу KocMoHaBTiB особливою сенсу вже не мае.

Тим бiльше, що на цей момент вже був пйготовленlлй йою
перехiд у дослiдницько-конструкторський вiддiл... Що вряту-
вало К2 вiд небезпеки дезавуаtцii I'Iого аномальних здiбностеfт.
А головне - неминучих та довгих пояснень iз приводу того,
коли il де воЕи поч:Utися..-

Однак кожний, хто yBiDKHo читав <Мiсячну Раr"лдуry>,
пам'ятае, цо Bci космонавти-екзоти побоювалися чогось iщel
Про rr1o С. Павлов говорить луже невиразно. Я чемно натяк-
Hyl} про це генер:ллу...

I все-таки, як же це здорово, що С. Павлов написав свiй
роман! От якби хто-небудь стороннiй став би нас пiдслухову-
вати - MLI всього лиrше обговорю€мо фантастичниri poMaHt
Тiльки це rYt нiчого oKpiM цього!

Валерiй Филипович погодився також i з тим, що тlодiбна
<.незвичаЙнiсть> роману <,Мiсячна РаЙдуга> досвiдченим
людям упадае в око вiдразу! BiH вважав iз цього приводу, що
будь-якиr1 космонавт, який впрlлтул зiткlIувся з таким яви-
щем, побоювався в наступному польотi rrеретворитися в пев-
rry подобу зомбil Що могло принести шкоду не тiльки йому
одному!.. При цьому чомусь вважалося, що, заJIишивши загiн
KocMottaBTiB тихо та вчасно, небезпеку зомбувания можна
обiйти!..

Уже багато пiзнitltе, знову повертаючись думкою до Toi
розмови бiля вогнища, MeHi подумаJIося, що роман <Мiсячна
Раliдуга> зiграв колосмыlу роль. Иого чит:ulи (та й зараз чи-
тають) yci, хто маts чи мае пряме (i непряме) вiдношенпя до
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Роздiл 6

привиди <.позАзЕмЕлля>
...Аналiтrtки аN{ерI{канських спеIIслужб при проведеннi сво-

ix професiflних дослiджень, якi стосуються особового складу
KpaiH у cTarti вit1lIи, ще пiд час [ругоi cBiToBoi лрийtшли до див-
Htrx вiдкриттiв. Виявилося, що наl'tсхильнiшi до <.забобонiвr> е
офirlери-льотчики й TaHKicTll! Тобто саме Ti, освiтнiй ценз яких
був Hal"tBltщlrl'I!

Подальшi дослiдження пiдтвердили не тiльки цей факт,
але й значI{о бiльшу поширенiсть цього феномена, нiж це
перелбачалося спочатку. HaBiTb вiдомил'r усьому cBiTy
С. П. Корольов дуже серйозно ставився до таких речей, як
прикмети fl ознаки.

Так, пiсля цiлого ряду початкових невдач зi зlrаменитимl.r
королiвськимlл <.сiмками>, влzuIо старryвала ракета, на кормо-
вiй частинi якоТ хтось устиг нанести олiйнокl фарбою iм'я
<.HiHa>. Пiсля цьоtо на Bcix <.ciмKax,>, якi стартувапи за коман-
дою С. П. (так прийнято було назлrвати Сергiя Павловича
Корольова мiж собою в ОКБ-1), був нанесений цей напIIс...

Вiломий i такlrй факт, що коли один дуже талановитиf,l
фахiвечь КБ з'являвся lta космодромi, то запуск або вiдкла-
дався взаг:uli, а_6о проходив невд2Lло. Сергiй Павлович, довi-
лавпIись про IIе, у наказовому порядку заборонив йому вiдвi-
дуватIr космодром у день старту...

Як ми тепер добре зна€мо, американськи}"I корабель
<.Аполло-13> не повинниfr був одержувати rдей номер, З при-
воду чого проходIlлIl досить трlлdалi та бурхливi дебати. Але
потiм, посLIлаючись на те, що нелюбов ло цифри 13 - це вже
явнi забобонIt, таки наполягли, цоб стартуючий до Мiсяця
черговий <.Аполло> Hic lta сво€му борry uю цифру...

У результатi тiльки героiзм американських acTpoHaBTiB i
чiтка, майстерна, самовiддана робота наземних служб НАСА
змоглI{ запобiгти катастрофi <.Аполло-13>, tIa бортi якого
вr,rникла пожежа... Вищезгаданий вже К якось сказав; <.Хлоп-
цi рiзне розповiдають - у наIшого брата теж е свiй фольклор
i своi легенди, як, наприклад, в альпiнiстiв чи спелеологiв.
Але в офiцiйIrих рапортах, наскiльки Melri вiдомо, нiчого
цодiбного не було - iнакше б моментально списtLди з подаль-
ших польотiв!r>

Так, дiйсно, у KocMoHaBTiB iснують cBili фольклор та cBoi
легенди. I вперше про це було вiдкрито сказано саме на сто-
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piнKax роману <Мiсячна Райдуга>. Зокрема, один з героiв
рюману, <екзот> Меф Аганн, висловлю€ подiбну лумку. Прrr-
чому роблtть це от у якiй цiкавiй формi; <..,Не вiрю я в IIpI.I-

булыцiв.,, Але якщо чудо вiдбудеться i ти ix там зустрiнеш -
передаfi iM мiй промiн. Мiй та Bcix тих, кого вони вбиллr на
Оберонi. А заразом i свiй...>

Проте, як уже Iоворилося, саме ця лiнiя в <.IVIiсячlriй Рай-
дузi> подальшого роэвитку не одержала. А може тут теж вин-
не <MapHoBipcTBo>? Мовляв, не будемо припускати це у <фан-
тастичному> TBopi. Тодi... i в реальнiй cllryauii це не буде
мати мiсце?l

Свого часу французькиri фiлософ Фурньс д'Альб у книзi
<.I[Ba нових свiти> писав: u...При переходi до керування
Соrrячною системою, людина може розвити, чи, скорiше, вiд-
новити здiбностi, що зIIаходяться тепер лише в зародковiйt
формi. <Скоривши> собi природу, людина втратила багато
духовних здiбностей, якими колись володiли ii предки...

Вони були навмисно атрофоваrri дJrя того, щоб пристосува-
ти Людину до з:шоювання Природи. Деякi види чрливостi
неначе обросли корою. Людина нiблr забилася у шкаралупу
щодо деяких cBoix эдiбностей. Вони зробилися схованим}l, але
якщо вони коли-небудь знадобляться, то знову виступлять
назовнi. Вже тепер вони починають виrIвляти сеф...>

Те, що людина, ям пiднялася в навколоземний простiр, рано
чи пiзно одержу€ коли на якийсь час, а коли й постiЙно деякi
HoBi, ранiше незнанi властIIвостi та можливостi - це не фанта-
зiя, а твердо встаIIовлений факг. От, наприк.лад, KocMotIaBT
бачив (iз космосу!) oKpeMi автомашинII на земних автострадах!

IIе здаеться неможливим; адже форммьно розрiзнювальна
здатнiсть зору - одна кутова хвилlIна, а автомобiль виднлtй з
вiдстанi 300 км пiд кутом усього 3-5 секуrц... А за свiдчеп-
ням iнrшого космонавта, В. Рюмiна, рослиннiсть вигляда€ з
космосу не зеленою, а темно-6урою...

Ось i виходить свого роду суперечнiсть... 3 одного боку,
схоже на те, що в KocMoci icHye <.II(ось>, здатне надiляти
людей новими вJIастив(rcтями, те, що да€ iM HoBi можltивостi:
перелч)гггя, бачення крiзь непрозорi предмети, унiкальне пiдви-
щення гостроти зору тощо. А з iншого боку - на них виявля-
еться нацiленим деякий <тиск>. Я зараховую сюди i таемничий
Голос, i той випадок, про який повйомляв на секретному засi-
даннi в.I|ержпланi СРСР льотчик-космонавт Г. Берговий.

У даному випадку мова йде про подii, якi вiдбуваллtся в
перiод iз 14 по 18 травlrя 1981 року з космонавтами Ковален-
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ком i CaBiHLIx. Вони спостерiгаJIи, а також знiмали на плiвку
НЛО. Так, 16 травня космо}Iавти спостерiгали таку картину.
flBoe мешIкаtrцiв <.тарiлки,> вийшли зi свого корабля... без
захIIснIIх KocTKlMiB i лiтальних апаратiв!..

Звrtчаl"tно, я розумiю всю HeKopeKTHicTb такого пiдходу, але
все ж alr}lllкae пIlта}{ня: що хотlли <<Itродемонструват}I> у
ДаIIОМУ В}lпаДку <.чужi>? От, lrаприклад, яку думку висловлю€
автор кнtlгlr <.Паспорт у Магонiю,>, франtlузькиЙ астрофiзrrк
Жак Валле: <<...мова йде про реальне явиlце, яке лозволя€
мttltiпулtовати IIростором i часом rtевiдомим нам сrtособом.
Сьогодrri фiзиклr визlIають, що для оп!{су BcecBiTy потрiбlrо
бiльulе чотирьох вlrмiрiв; у галузi свiтоглядноi космологii
фiзlrклr говорять HaBiTb про сто BltMipiB. Ми масмо справу з
матерiа.ltiзацiею, дематерiалiзацiею, змiною форми, телекirIе-
зом... Разом з тим дослiдження НЛО i гrрибульцiв грiшать
<.задашiстю>. Дослiлники явно пiдшrтовхують людеЙ у зв[Iчне
лля нинiшнього стану уфологii русло...>

I ось конкретниЙ приклад на тему цiеi caMoi <(заданостi>.
Скiльки разiв доводилося IIатрапляти на cTopiHKax уфологiч-
Hrrx повiдомлснь на статлтстичнi ланi про <,зрiст> енлонавтiв.
[о рсчi, оцiнкrл IIього параметру охоплюють дiапазон вИ 40 сан-
TltMeTpiB до маftже З MeTpiB! Не Molttta, звIлчал"tно ж, IIазвати
цi сrlостереження вхе зовсiм неrrотрiбнимtl. Але думати, що
саме IIя iнформаlliя златна кардинально розсiяти туман
навколо ланоi проблемrI, - теж не вt.lпадае!..

Тому, коли деякi aBToplt грiшать тим, що намагаються кла-
сtttРiкувати Bcix еtlлонавтiв лише на двi рiзнi категорii: влас-
не снлонавтiв i бiороботiв, то, почувlIIи подiбне, хочеться за-
датtr тiльклr олне пrIтання: шановнi, а iншlих можливостел"I ви
собi уявити не в змозi?

Чи B;tM тiльклr те й приходилося, цо безпосередllьо спос-
тсрiгатлt за проIlесом серiл"тного збирання <,6iopЙoTiB>? Я цс вслу
саме до подii з Коваленком i Савiних. Справлi, енлонавтлl без
ска(lirrrдрiв виходять у вiдкрлtтtrй космос. На досить трlrваллtli
час! Отже, якщо BoIII{ - iстоти, тодi iхltя фiзiологiя абсолют-
но нс алекватна нашif,t! Оскiльклt icToTa земного типу була 6
просто розiрвана внутрiшнiм тиском ще до того, як задихну-
лася б вiд нестачi ttовiтря! Ну а якщо це, скажiмо, просто три-
вимiрttа о6'емна проекцiя, а caMi енлоltавти сIlдять собi cllo-
кiЙнiсiнько в своiЙ <,тарiлцi,>?

Але, в такому разi, як }ке така <.проекцiя> може мати здат-
rticTb механiчного вtlлItву на фiзичнi тiла? Звичалiно ж, Mlt
зfадасмо i про прлtмар, причому в буквальному зrtачеrпti цьо-

186



го слова... Щi ефiрно-астральнi створiння, як вважа€ться, rliл-
ком здатrri механiчно вILдиватll на матерiальнi предметl,rl Що
l спостерlгалося в згаданому вище випадку.

Таким чином, KpiM Bepcifi про бiороботiв, як бачлrмо, не
лrеншr iMoBipHi l'r зовсiм iншi. KpiM того, € данi, lцо полтергеl"т-
cTlr вiдбуваються аж ttiяк не тiльки в <рядових громадя]I>.
Тасмничий невидимка бешкетував у квартирi льотчика-кос-
MoI{aBTa В. Аксьонова. А також у вченого-фiзика, дil'лсного
члена ЕНIО-Академii О. .Цобровольського. Це все на Землi...
Але хто вiзьме на себе смiливiсть стверджувати, що в Космо-
ci гtодiбного бути rre може?

Саме навпаки - тiльки там i с найширшlлй простiр для
<пр}|мар Позаземелля>l

I все ж таки цiкаво, що насправдi можугь означати <демоIl-
страцii> такого ролу?.. Той факт, що справжнiмlл хазяями Кос-
мосу можуть бути тiльки фiрно-асгральнi створiння? Чи це
спроба пiдгоryвати людеЙ до спрлtЙняття зовсiм iHtшoi космiчноi
парадltгмlл? Вiдповiдно до якоi на iнших IIлаIIетах Соlячноi
с}lстеми (Марса, прлrпустiмо), ми зустрiнемося з персоl{:Dками,
про якi paHirпe HaBiTb yBi cHi подумати не могллrl

Паралоксально, але як же завзято й довго намагаJтI{ся

радяttськi iдеологи витраDltти з нас будь-якi уявленlш про
ральнiсть iсrrуваrrня примар земних... I це все для того, щоб
одного чулового дня зустрiтися з ними D умовах Космосу?!

flo рсчi, aMepI{KaHcbKi астронавти спостерiгали (i HaBiTb
змоглII неодноразово зняти на вiдео- та кirrоплiвку) ливнi
свiтлсlвi кулi та iншi загадковi утворення неподалiк вiд кос-
rliчнltх кораблiв. Прlr цьому в деяких acTpoHaBTiB <.прорiзала-
ся> ще й телепатiя...

Саме вони повiдомляють про незрозумiлi вiдходl,t астро-
HaBTiB, що лiтали, якомога далi вiд космiчноi проtрамI{. Тобто
il у даному випадку повторю€ться iсторiя Девiла Нортона з
<Мiсячвоi Райдуги>, На cTopiHKax роману Павлова Mlt ба-
чltмо Мiсячного .I[eBa у багатьох сlлтуацiях, у тому числi ii
тодi, колtл Bilr, впкористовуючи cBoi можливостi <<екзота>,

промада€ шлях пересiчним астронавтам на Плоскогiр'i Вог-
ненних Змiй.

А от ситуацiя вже з реального космiчного ж}Iття. |7 ллl,с-

топада 1996 року стzшася катастрофа при запуску автома-
тllчного корабля <Марс-96>, <коли 400 мiльйонiв доларiв
.ryхнули> в океан>. Повторити найближчим часом полiбну
спробу Росiя, як було заявлено на прес-конференчii, 1,Iавряд
ч}t зможе...>
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Але член-кор. Московського авiацiйного iнстиryту Г. Белi-
мов опублiкував у газетi <Перхрестя Кентавра> цiкаву замiт-
ку, озаглавJlе}tу як <MapciaHcbкi загадки>. У нiй домадно
розповiдалося про прLIчини фiаско <MiciT <Фобос> 1989 року.
Говорилося про те, rцо й наступний запуск до Марсу закiн-
чIlться невдачею. Пiдставсlю для подiбного висновку були
<телепатичIli контакти> з ноосферою Марса. Газета в чiткiй та
недвозначнiй формi заявIIла: <Причинами ocTaHHix невдач у
галузi (rcво€ння космiчною простору € саме Ti нахабнiстъ i
безпрлlнцturttiсть, з якими мII н:lмага€мося втрутитися в чуже
жI,1ття. Ми lte caMoTHi у Свiтобуловi,.. Саме 1989 piK був роком
масовIIх спостсрежень НЛО по всьому cBiTi. Простил'r збiг? Вiл-
повiдrrо, останIIя невдала спроба запуску <Марс-96> може
спровокуI]ати нову хвилю <iHTepecy> до нас з боку Позаземно-
ю Розуму>.

як вiломо, це буллr д:urеко не единi неприемностi в Космо-
ci остапнiм часом... У результатi зiткнення на офiтi 25 червня
1997 року на космiчнiй станцii <Мир> угворилася пробоiна.
Життя трьох осiб - екiпажу станцii - було поставлене на
межу загrtбелi. Але непри€мностi на цьому не закiнчилися.
Чотири рази вихолив iз ладу бортовий комп'ютер... Чимало
KpoBi попсувма <безrrам'ять> екiпажу, через яку бiльш нiж
цiлу дЙу lre мiг вiдстlлкувап-rся черговий <Прогрес>.

Звичаt"rно ж, можна заспокоювати себе тим, Iцо IIе просто
станлартнi технiчнi несправностi, tlдо люди втомилися, IlIo
<Mlrp> }lадто давllо перебував в експлуатацii тощо. Але члt
потрiбrrо це?.. I що там вiдбуваеться trасправдi - ми, швилше
за всс, ловiдаемося ш{е нескоро. Тим бiльпrе, шIо пiсля черго-
вих <диваIIтв> Ttl <чудасiй> на борту uMrpyu, про якi компе-
тентними особами зберiгасться цiлковите мовчання, за заг:Ulь-
ною згодою було прийняте рiшення <ски}lути> станцiю в
океан. Бо, як то кажуть, <6аба э возу - коням легше>. Що й
було зроблено!

Навряд ч1I можуть виникtIути серriознi заIIереченIIя з лри-
воду того, що майже буль-яка iнформачiя, яка стосусться кос-
мiчнттх справ, проходить наЙхорсткiшу рецензiю, перпr нiж
буле повiдомлена шrирокiй громадськостi. I особливо в тому
випzцку, якщо в справi замiшанi УФО. Загалыrовiдомо, що на
пpoTrr-lleжltit:i cTopotIi Мiсяця ще астроtlавти <,Аполло-11,>
спостерiгаплт за <тарiлкамII>, IIIo мовчазно й зловiсно чогось
очiкували на днi мiсячного кратера.

Icrrye чиммо кiнофотодокументiв, якi наочно демонстру-
ють Tor1 факт, що на Мiсяцi <не все чисто>. Ми вже говорили
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про те, що над мiсячною поверхнею неодноразово спостерiга-
.1llся, (rcобливо в ocTaltнi роки, прольоти загадкових, прlшар-
}tltx тiл. На багатьох фотографiях поверхнi природного супуг-
пllKa 3емлi можна бачити й досить дпвнi iHuti тiла, форма
яких ма€ чiткил"t геометричний характер.

Але <Примари ПозаземgIля> бувають i трохи iншою роду.
Вони деколи досить <фзневинно) трактуються в засобах масо-
Boi iнформаllii, а також у спецiшriзованIrх журналах. Ось цiлком
конкрgптий пр}lмал: комету, чtо одер}iс:ца наймеrцrваrтня
.комета Арtца-Ролапа>, вiдкрлши бельгifrськi acTpolroмIl
С. Арrц i Г. Ролан. Фшсгичllо вiдкриття вШбулося 19 лисю-
паrа 1956 рку, коли лослйники переглянулIt фотопластинки.

Цiкаво, що 14 вересня 1956 р. фотографii rliei ж кометII
бу.,rи зробленi i в Зоllненберзi, однак... цi зltiмки iхпiм авто-
эа}l не лощастило перегляIrути вчасно, то ж честь вiдкритгя
liп-а,lIася бе;rьгiйrим. fuie в чому ж дивrтiсть цiеi KoMeTt, чому
чIr зirюворили про Hei?

3а розрахунками, ця порiвняно невелика комета 10-i вели-
:IIIHI{ повинна була пройти перигелil'л 8 квiтtrя 1957 року.
!'березнi ii вже було видно неозброеним оком; 2 квiтня вона
.Iосягла 2-i величини. Наприкiнцi ж квiтня у комети Аренда-
Ролаltа спостерiгмося... два хвости.

Головний iз них, завдовжкr{ до 25 градусiв, був сIIрямова-
:{IlI"l. як то й належить у <лобропоряднiflr> астlюномii, вiд Сон-
ця. Та був шде й другий, вузькиii xBicT, якил't нагадував сво€ю
фрмою гостру гiлку, влtтягttуту вiд ядра KoMeTll до Сонця, а
-re бчло вже явноIо аtlомалiеюl

Довжrrна аноммьного хвоста лорiвнюваllа 10 мiльfiонам
slrorreTpaM за ширини не бiльше 13 тисяч кiлометрiв! Але
*е 2 травlIя aHoMa;rbHrrй xBicT на очах розrубленItх цим
зlцовищем сttостерiгачiв... зникl

Ще 10 березня 1957 року aMepllKaHcbKltfi астроном
J;x. Краус повiдомив про радiовллпромiнюванtrя кометrr в КВ
( NорткохвItльовiй) областi. Вlлходило воно з дi.ltянклI пери-
фрii все того ж аномального хвоста. Л 20-21 квiтня саме та
тrшlна хвоста, що випромiнювала, раптово... вiдокремлюеть-
.,я r-t вiмаляеться вiд Сонlцяl

Бельгii.tськi астрономи при цьому визпачили, що це явно
lно}tальне утворення стало випромillювати на хвилi 50
rегрiв. Орбiта цiеi нсбесноi юстi була блиэька до параболи,
тоцч навряд чи MIl булемо коли-небудь знову спостерiгати
.хо_vету} Арrца-Ролана! Свою та€мIlлIцю Bolla lrазавжди вiд-
зес-rа iз собоюl
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...Окульттrа <.Традrttliя,>, треба вiдзнаtIIIти, злавна стверлжу€
н;цrrtliсть у IIашоi Соttячltоi системи певноi наtYlзагадковiшоi
CyTttocTi, }IеуявлеlIноi та rtевидимоi, котра ц9 1.дрiбницях>> l{e
втр).ча€ться в долi планет, а тим бiльшrе oкpeмIrx люлеr"r. Прrl-
чому цс не Бог у звI.IчаI"Iному розумiннi цього значення.
I ltaBiTb не Иого Днтипод!

Велrtка lYt та€мtltлча ця CyrllicTb iменусться - Безмовниl'l
СТРаЖ! Його втру.rання в iсторiю СонячноI сtIстеми носить BI{_

нятково епiзоличнlлt"r характер. Як i в iсторiю Землi, приролно...
Наrриклад, у rpaBtti 1937 року Земля, за тIIерлжеIII{ям астроIIо-
MiB, усього на чотирlI годиIIи розмиI{улася з tiгаtIтським астеро-
iдом, <.блltжча> зустрiч iз якrтм не тiльки знLIцIIIла б жlптя на
Bcil"t Halrtiii планетi, il"Te, IIIo тсж не виключено, могла перетво-

ритлt i l]сю земIIу кулю в деяку подобу пояса астероiдiв, розта-
шоваIIоl,о мiж opбiTaMrl Марса та lОгriтера!

CyMHiBHo, однак, xlo можна розраховувати на втручання
Безмовного Страха в MeHuI значних випалках...

Тим часом Ti артефакти, якi можна IIазвати <.ПримарамI,t
Позаземел"ця>, зовсiм rte обмежуються ГолосамрI, atloм:ulbниIr{t{
о6'€ктами, що мII ix спостерiга€мо на асr,рономiчних KiHo- чl.{

фотознiмках та якi прIIголомшують нашIу уяву il психiку, зус-
трiчами земIIIIх KocMottaBTiB з еIIлоIIавтами. А можлиао, що
теж rle виключа€ться, ixrtiMll фаrrтомами rra орбiтi. TrtM бiльш,
у вiлкрлттому KocMociI

Mlr вжс згадувzlл1l про полii на cTaHrlii <Mrrp>. Однак спро-
ба ро:згtовiст}I про це rle може в]]ажатIIся хоч скiльки-небуль
задовi.ltыrою, якщо не торкнутися ще деяких MoMeHTiB.
У напlirl розповiдi мII поки tlдо зовсiм не згалували про поже-
жу. Пожежа - tlc, мабуть, Har'rcTpalllHillrc з того, 1цо може ста-
тI{ся lla космiчному o6'cKTi. Офiцil:rна версiя добре вiдома:
одIIа з к!Iс}rевих емкостей, якi потрапили на борт станцii, була
з браком. Можна подумати, пlо ix якнаl:tретельнitrlе не перевi-
ряють перел IIим на Землi!.. Але припустiмо...

Та минуло лiвтора мiсяця, як на eKpaI{ax MottiTopiB
<.Миру> пiш.lrи незрозумiлi IIерешкоди. Саме тодi, коли льот-
чик-космонавт В. Циблiев BiлcTlrKyBaB <.Прогрес М-З3> i при-
гоryвався маневррати ним. У цел"I момент космiчна <,ваlrгажiвка>
ледь не протаранила станцiю. Врятувала aBToMaTLIKa. II,ього
разу... обiiiшлосяI

Але черсз Tptt мiсяtцi, при пiлходi <.Прогресу М-З4,>, ситуа-
цiя повторилася. <.Вантажiвка>, не реаryючи на команди, такtl
зiткtlулася зi станцiсюl При цьому силь}Iо постраэкдав модуль
<<Слектр>. Бiльш ToI,o, у зв'язку з цI{м згаду€ться tlt такий факт:
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....Може, й насправдi в KocMoci завелися злi <барабашки,r. Чу-
--Ilt ж космонавти якiсь там дивнi шумlr з пробитого та розгер-
-\|етизованого <.Спектру>. Мало того, один раз HaBiTb бачrии
_IIIBHy бiлу хмарину, яка влrлетiла з пробоiни. До речi, на 3ем-
_ri вченi перебрми все, що знаходlIлося в закр}Iтому модулi,
ane нiчого, що могло б перетворитися IIа хмарину, tle зrtалi-
ш-,llr>. Так що, щоtrайменше, одиtI привiд <склц{ути> cTattцito
lМир> в океан (разом iз <.6арабапrками>?) с.

А от це олин примад. Уже понад сто pKiB на поверхнi Мар-
са спостерiгаються винятково яскравi свiтловi спмахI{, якi три-
вають вИ кiлькох секуrц до декiлькох хвиJIин. Пiсля чого кож-
ного р:лзу спостерiгачамlл фiксусться утворення бiлоi xMapr.l. Так,
l, груднi 1900 року була зареестрована серiя спалахiв. У 1924 ро-
шi в ceptTlli та BepecHi також спостерiгапися яскравi бiлi смуг1,1.

У червнi 1937 року мав мiсце наiлмогутltiшllr"t з вiдомIlх
спмахiв. Пляма, ш(о блискала, трIIмалася аж п'ять хвIIл}Iн.
Своею яскравiстю вона значно переваж:ша сяйво полярноi
шапки Марсу! Те ж саме трапиJIося в 19З8 роцi. Явище IIов-
юрювалося в 1951, 1954, 1956 i 1958 роках. Але rriяких lпукових
пояснень про природу цього феномена поки нема€...

А цо, як все перераховане виIIIе - це справдi наl'tдивнiшi
.Примари Позаземелля>? .I|умаю, що все ж TaKlI rri! Хоча r'r

_I\жe складно ск:вати, за яким вiдомством зараховуватII те,
пр що мова йтиме нижче.

Роздiл 7

що тАкЕ <ситуАцIЙниЙ>
ПОЛТЕРГЕЙСТ?

Варто зауважити, що таке поняття, як <теорiя ймовiрнсlс-
п.. с фундамеIIт:UIь}Iою категорiею не тiльки лпя людлtfiI,I, яка
прIlсвятлIла сво€ життя фiзлrцi члI математицi, але }"I у не мен-
пюмy сryпенi д.ltя юртtста, кухаря, спортсмена. .Щля останнього,
ю речi, особливо! Тому що будь-якиtYt спортсмеII знае: с дrti,
rurlt йMoBiptticTb перемоги на змагаIIIIях для нього MiHi-
уLтьна, нез€шежно вiл lУтого спортивноI форми. У rli лнi не-
,\ача обов'язково десь та пiдстсреже його! Або ж навпакL{...
I mлi iioMy вдасться залtlшлIти д:иеко позаду HaBiTb TtIx сво-
!s cyпpoTrrBltltKiB, KoTpi значпо сильнiшi... Ще все зрозумiло й
rй.,rttвого поливу не вIIкликае.

191



Але хiба Mrl часто задуму€мося над тим, що фактично вся
юрIIспруденцiя, осlrови слiдчоi справи, система доказiв, саме
IlоtIяття справедJlивостi, нарештi, сltочивають усе rra тiй же
Teopii r"tMoBipHclcTi !

Тому якtlдо, напр}rклад, у пiдозрюваного icHye доказове,
за-ltiзtIе алiбi, то, як бll, погано BiH не ставився, скажiмо, до
вблtтого, лiого дуже Bzl]KKo буде звинуватити в причетностi до
цього вбивства. В усякому разi, власнор)rчному, а не за попе-
редньоi змовlr!

Або хто ж, примiром, повiрить людинi, яка на очах числен-
Hltx свiдкiв застрелrlла б кого-небудь iз револьвера, HaBiTb
якIlIо вона буде ревно кляст}тся й божитися, пlо насправлi
простяг;lла жертвi, прrtпустiмо, цигарку, яка потiм зовсiм
спонтанно, раптом, абсолютно невiдомо як, перетворилася на
грiзrrу ручну зброю?! Яка невдовзi, у свою чергу, теж сама по
собi, мrrмоволi вrrстрiлила? Так не повiрить же в таке нiколи
i найнеупередженiluил-r слiдчий, тому що це - абсолютно не-
liMoBipHo!

Те ж саме можна стверджуватIl щодо всякого роду <.збiгiв>.

Ось, напрrtкладд, слiлство встановило, що певний Фомалянин
просто так, знiчсв'я вiдвiдуе ювелiрнi магазини. А через хвLIллI-
IIу тудr ж уршваються грабiжникlt в масках. Якби така приго-
да сшшася з цiею люд}lною тiльки один-€дIrflий раз - це ще
можна було б розглялатI1, як непри€мну подiю.

!ва рази - як yKpali нспри€мI{и1"I збiг обставин (якщо буле
доведено, lцо вищезfадаttl.tй громадяниII tle мав Itiякоrо сто-
cylкy до гаtrгстерiв). Ме якщо подiбrrе стаlIеться три-чотири
разII, то в непричет}Ilсть IIього громалянина ло ланцюжка по-
грабувань, у яких BiH <став звIIчним>, слйство (та й прлrсяжнi,
мабуть!) вже IIе повiрить Iriколи il нiзацо! HaBiTb якцо прямих
дtlказiв дiftсllоi провини lre буде геть нiякllх!

Так, сул присяжнIIх у цьому разi наврял чI1 винесе виправ-
лувальнилi вердикт. TITM часом багатосотлiтня юридична
практика зtIае безлiч виltадкiв, коли все вiдбувалося саме всу-
]Iереч усякIIм по}Iяттям Teopii ймовiрностi!

...От, напрtrкIIад, розглянемо порiвняно недавню подiю, яка
мала Micrle HaBecHi 1994 року в СШД. Один молодrй америка-
нець, Роturльд Опус, вирiшлtв... покiнчити iз сбою, як це безпо-
середньо вIлплIIвмо з залишеноi ним посмертноi записки.

Причlлна такого екстраорлинарного рirпення? Нерозумiння
з боку батькiв та фiнансовi трудноlчi. Спосiб самоryбства?
Стрибок iз дев'ятого поверху!,. Нiде правди дiти, Рональд таки
домiгся поставленоi мети. 3давалося 6, просто ще одна з, на
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жаль, численних, lUIc лосIlть бана_пьнrrх трагедiй. Мабуть, так,
якби ж то не цiлий ряд приголомшливиц неймовiрних збiгiвl

Насамперед, як установило слйство, в той самий день, ра-
Ho-Bpatrцi, миЙники BiKoH натягнул}l на piBHi сьомого повер-
ху булинку, де проживав Ронмьд, запобiжну ciTKy. Так що,
хоча б через цю <запiзнуr> прIдику, все повиIlно було закiнчлtти-
ся хiба що легким переляком. Та й по тому!

Але коли Рональд пролiтав повз BiKHa восьмого поверху,
прямiсiпько в його юлову влучив заряд крупного дробу!.. Пiс-
ля чого рятiвна ciTKa, зрозумiло, абсолютно втратила для
молодоi людини на}"lменшу актуалыriсть. Хто ж стрiляв?
Такиl"л собi недолалний старий, який уже багато poKiB прожlt-
вав на восьмому поверсi. З'ясувалося також, що стрiляв BiH у
BiKrlo з глибиttи кiмнати. Природно, оскiльки в цьому вилад-
ку все вирiшують саме якiсь частки секунд}l, а передбачати як
сам факт палiнпя тiла зюрrl, так i найточнiшиЙ момент почат-
ку падiння <стрiлець> не мiг, обвлrнувачення могло бутrr
пред'явлене тiльки за фактом ненавмисного вбивства.

Слiдство, однак, продовжувалося. 3'ясувмося зокрема, що
старltй стрiляв зовсiм не в Рональда, а... у власну дружину,
яка в цей момент стояла бiля BiKHa. Але саме в Hei стрiлець-
l{евлаха r1 не влучлlв! Тому весь набiir вилетiв у BiKHo. Тепер
чже мова йшла tre тiльки про ненавмисне вбивство юнака, :ше
it про замах на вбивство власвоi дружинrr!,.

I отр слiдчi були зовсiм збентеженi та спантелIlченi, коли
i зi слiв старого, i зi слiв його rle illенш Ilерелякаrrоi дружинIr
з'ясуl];L/IIl, що нiякого зам:l'>(у на вбивство не було й у гадцil
А був... певний сiмейний, повторюванилi протягом багатьох
pKiB, чисто <iнтимнлrй>, так б}t мовити, ритум. Вiдповiдно
Jo якого, заради HepBoBoi розрядки, старий хапав зi стiни
незаряджену рушIrицю-дробовик та <<лякав> дружину ма-
цанням курка, що спускаеться!..

Пiсля чого чоловiк та жiнка негайно мирIIлися та йurли
обйати. ЖittKa доводила, що в ixllboмy булинку HaBiTb i пат-
poHiB не було! Та й узагалi рушниця нiколи не заряджалася!..

Тепер рке слйству конче потрiбно було з'ясрати основне
пIпання - хто ж зарялив рушниrцю? Оскiльки саме цей хгось i
rtiг бути звинувачениfi у ltенавмисному вбивствi. Тож саме ryг
i з'ясувалося, що €диIIим, хто мiг ue зробити, з огляду lla
iзольований спосiб жIIття подружжя, був iхнiй власнийr син!
Полiцiя cTa.Tla вiлпрацьовуIrати 11ю версiю. Що ж з'ясуватlося?

Виявлясться, лtолодий нащадок давно та люто ненавидiв
батькiв i влtрiшив позбутися ix. Знаючи про сiмеirпий
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<ритуал> iз руlпниllею, BiH, вiдвiдавlrtи пiд якимсь lliлком
ItIoTItBol]aH}IM пр}Iводом батькiв, непомiтно зарядив руIцtlицю.
Розрахуttок був простлrй: cTaplIt'l батько, не пiдозрюtочи, що
руIпIILпIя зарялжена, у6'е MaTip, а сам потрапить у в'язнлtllю!

Чrl просто збожеволiе пiсля цього та закiнчить cBoi днi в
божевiльнi... Але MltHy.llo вже кiлька TltжHiB, а мерзотнI{к усе
ltiяк lre мiг лочекатися фаталыIого пострiлу. Иого батьки
ж}IллI на дIrво мирно, забувши HaBiTb про сiмейний риryал...
Тодi слiлчlrл"t поrliкавлтвся, д€ ж ruyKaT}I цього лагiдного
<слttlочка>? I оryт cTaplll"l, yKpail здивований подiбною <неме-
тлtкуватiстю> полiцii, яка не зIlа€ таких елемеItтарних речеI't,
вiлповiв, lцо зовсiм нелалеко. Поверхом виIIIе...

Iнпtrlми словамLl, Рональл Опус виявився ixHiM сином!
От саме тепер i з'ясувалося остаточI{о: эовсiм зневiрив-

шltсь вiд того, що lIiяк не може (протягом декiлькох тижнiв!)
лочекаттIся баханого пострiлу, Рональд у хвIтлину тяжкоi леп-
pecii викlrнувся з BiKHa!..

Траскторiя його <.польоту> перетнулася з траскторiею дро-
бtлll, якi вилетiли з величезною швидкiстIо з дула рушницi.
Збiг цих TpaeKTopil't з точнiстю за часом, рiвним сотим част-
кам секунлll, привiв до влJлення заряду в голову Рональда!
I, TaKlrM чи}lом, ocTatпlirl таки змiг здiйснити задумане само-
губс:тво. Яке в протлIвlIому разi rle реалiзувалося б через стра-
хову ciTKy!

Або ще такrrй епiзол. Якийтсь офiцер, майор Саммерфорл, пiд
час Першоi свi,говоi вiihrи, rtеребуваючи у Флаrцрii, в 1918 poui
одержав пораIlеtIня вiд... удару блискавки, що скинула його з
коня. У результатi нижня частина йою тiла виявилася паралi-
зованою. .ЩемобiлiэувавшIись за станом здоров'я, майор виiхав у
BaltKyBep i, дещо оговт:rвшись, заI"Iнявся рибальством.

У 1924 роцi, влiтку, BiH разом iз ще трьома рлtбмками
вудив рлlбу пiд час грози. Блискавка вдарIrла в дерево, пiл
яклtм i стrдiв не(lартовиft майор... У результатi правлtlYt бiк
iiого тiла в!Iявився паралiзованr.tм. Колlл ж через шiсть poKiB
Bitt, ttapetuTi, Tpoxrr оговтавlц].tсь, став пiшклt прогулюват}rся у
ванкуверському парку, там, улiтку 1930 року, в нього знову
вдар}rла блllскавка!

Пiлсумок - ltoBltlll"I паралiч i через два роки смерть. А в
червrti 1934 року над Выlкувером вдарила сильна гроза, пiл
час якоi блllскавка поцiлила в один iз мотrtльних надгробкiв
так, що той розлетiвся на найлрiбнirшi шматки!..

.I[o бiса буль-якi cyMtliBlt! Справдi, це була саме могила
rtещасJll{вого Mailopa Саммерфорла!
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Газета <.Радянська Росiяr> вiд 26 червня 1991 року BMicTlr-
ла замiтку про те, що такий собi брlrтанськrrй KalIiTaH Едварл
Ладнер, який командував вiтрилыIиком <,.Щьюдроtlr>, lriл час
бурi загинув, змитий хв}тлею за борт. За 19 poKiB ло цього, на
тому ж самому мiсцi та за подiбнлtх обставlrн загIlнув батько
Едварда, капiтан вiтрильника <.Аретуз,>.

Але ще дивнiше, що piBHo за 19 poKiB до загибелi Koмa}t-
дlлра <.Аретуза,> тут (i теж у страшну бурr) потонув капiтан
пароплава <.Керн>. BiH був старulим з поколiння KaпiTaHiB
Ладнерiв. Ycix трьох, до речi, звалIr Едвардами...

А ось ще приклад. У перший понедiлок жовт}uI 1829 року iз
Сiднея виl"пцла навантажена вовною [Ixyнa <.Мермет"rд>. Усе
спочатку Ёtшло якнайкраще. Але непода.ltiк вiд берегiв HoBoi
Гвiнеi шхуну II;вдогнав штиль. Вiтрила обвисли, i судно втра-
тлtло хiд. У цей MoMetIT якась швIцка течiя понесла <.Мермейдr>
прямiсiнько на рифи. Незважаючи на вчаснlrй авраJI, самовiлда-
Hi зуслtлля морякiв, якорi та молитви, шхуна з розгону сiла
середньою частиною точнiсiнько IIа кор;Lдовий риф.

А коли через кiлька годин почався вihлив, корпус вiтриль-
нIIка з TpicKoM розламався навпiл. 12 членiв екiпажу перебра-
лися на маленькiIl lrlлюпцi на атол... Мltнуло три днi. На чет-
вертилi ранок потерпiлих пiдiбрав барк <.Свiфшур>. Але ще до
вечора tIлавання було перервано несподiванttм сllлыIим
ударом. 3авалилися ]цогли, через пробоiнlr ринула вода.
В останнiй момент порятунок надiйlшов в образi бригантлrнlr
<.Северон Реди,>.

I от урятоваtti на ii борту! Та раптом виявлIлося, що цей
корабель горить! Пожежу загасити не вдалося, i чсрсз кiлька
хвилин уже 56 чоловiк змушенi буллr негайно рятуватIIся на
шлюпках. За добу iM удалося знайтлt пристановище на не]]елlI-
кому вiтрильному суднi, яке л'rшло в Мельбурн. Але IYt цьому
судну теж не потаJIанило - порIлви BiTpy <.поклаJи> його на
борт i вiтрtлльник перевернувся. Люди опин}Iлися у волi...

Не миtrуло й годиrtи, як капiтан тр1.Iщоглового брига <.CiTi

ф ЛИс>, що прямував курсом на Irцонезiю, зIIяв потерпiлих iз
кораловоi грядII. Ix було t23 чоловiка, серед якIIх - аrK чотири
капiтани! I при всьому цьому не загинула жодна людлtна!

Нарештi, ще одItн дивнrrй випадок, який стався в США пiд
час Вiйни за незалехнiсть. Якltйсь flжабес Спайсер, уродже-
нець мiстечка Лейдена (штат Массачусетс), 25 сiчня 1787 ро-
Kv впав, убrrтий двома кулями пiд час атаки. Убитltл"t був у Tir'r
:ке самiй шипелi, яку раrliше носив його брат flенiел, що зап-{-
нув у бою 5 березня 1784 року.
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Найдивнiпlе, що кулi, якi вбили Джабеса, пройulлrл точно
черз Ti ж отвори в шинелi, якi прбили тры)ма роками ранiше
кулi, що вбиллц flеrriела!..

Yci вrtщенаведенi випалкIт, з погляду сучасноi Teopii l'lMo-
BipHocTi, мають або дуже мацl, або найменшу ступiнь реалi-
зацii! Напримад, у випадку iз серiею aBapil"l вi,грильникiв
малоймовiрIIим вважа€ться вже сам факт чотириразовоi мор-
cbKoi катастрофи в одному рейсi. Але все це буква-тlьно
меркне порiвняно з iнlшою чуднiстю. А саме з тим, що жодна
людина не загlлнула!

Рiч у TiM, що icHye визначена статистLIка нещасltих випад-
KiB, пlо дозволя€ оцiнитrr MiHiMa.llbHy кiлькiсть oci6, якi гrlнуть
прlr корабельних катастрофах. Ця кiлькiстъ прямо залежить
вiд обставин та вй початкового вихiдtrого чIIсла потерпiллlх.
Але Borro (че число) практично tliколи не може дорiвttюватrt
нулю!

А в ланому вrIпадку ми маемо чотириразову катастрофу,
жодна з яких не заподiяла хертв! Тобто вся ця серiя не вiд-
повiдае статистичrriй закоrrомiрностi, хоча i на щастя...

У випадку з майором Саммерфордом ми ма€мо деякил'l ви-
бiр: або ж визнати, що статистика уражень блискавкою на-
пряму порушуеться, або ж прлIпустити, що поряд з вlдомими
закоIIами eJIeKTpocTaTrlKlr rсfiують ще й абсолютно невiдомi,
якI,Iм прLIтаманнi зовсiм неймовiрнi речi! Але в цьому випал-
ку пiд загрозою повного перегляду основ опинясться вся фун-
даменталыIа фiзrrка.

у замiтцi про нещасливlлх капiтанiв Едвардiв Ладнерiв
збiгаються не тiльки обставинrл загибелi, але й мiсце. А, KpiM
того, ще flt перiодичнiсть - 19 poKiB. Усе це теж дуже погаЕо
вклада€ться в межi чистоi <Teopii Ймовiрностi>, як от i
влIпадок iз Роtl:tльдом Опусом. От чому дос.ltiдникlr схилыIi
зараховувати подiбнi подii на вiдомство <.ситуаlдiriного пол-
тергейсry>.

I туг мiж рiзними групами дослiдникiв не вщуха€ гаряча
суперечка, яка зводиться до того, а чи с <ситуацiЁtнllt:i полтер-
гейст> частковим вIIпадком долi, чи ж саме поняття доля -
це окремий в}Iпадок <сиryацiйного полтергеfiсту>?

Але е чимало прихI{льникiв i TicT гiпотези, що в подiбних
вI.tпадках мова може йтlл лро вибiркову чи ltaBiTb локаJIьну
змiну статистичноi ймовiрностi, здiйснюваIIу деякими сто-
роннiми силами...

чlл довiдаемося ми коли-небудь про точну вiдповiдь на це
пrrтаtпш?.,
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Розлiл 8

ЩОДО <МАРСIАНСЬКИХ MICT>

Нещодавно нiмецька газета <Гамбургер Абендблат> повi-
домила про дивну знахiдку, зроблену командою глибоковод-
ного батискафу <.Кмьмар>, який належрIть австралiйськиlrл
ВМС. Вони проводили глибиннi дослiдження в райоtti ВогrIя-
Hoi Землi, конкретно в улоговинi Беллiнсгаузена.

<.Кальмар> знаходився на вiдстанi блrтзько 40 MeTpiB вiд
дна улоговинlr. Зате вiд поверхнi oKeatry лiого вiдокрмлIов:LIIа
товща водr{, яка Tpoxl{ перевищувtLла шiсть кiлометрiвI

Пiсля пiдйому на поверхню виявилося, ulо кiнокамери
батискафу зафiксували... <<пiдводне MicTo> чи <<завол>. При
цьому так зваrti ..6удlrнки-корл}сI{>> мали елiпсоподiбну фор-
му та випромiнювали досить яскраве внутрiшне свiтло!..

Неrайно було створено експертну комiсiю, до склалу якоi
ввiйшли провiднi спецiа.пiсти Мельбурнського yHiBepcr.IтeTy
та Королiвського iнституту океаIIологii. Вченi найретелыti-
шIIм чином вивчили плiвклI. Висновок KoMicii був воiстину
шокуючим - че булiвлi шryчного походження!

Олнак негайно по тому органiзована повторна зr'Iомка цьо-
ю ж pairoHy вже нiчого не зафiксувала! У слов'яl{ськ}Iх легеtI-
дах i сказаннях згадуеться загадкове, невидиме MicTo Кiтеж.
Прlt чьому стандартна версiя легенди оповiлае про те, що IIе
ччлове MicTo стало невIlд}Iмим саме за часiв монгольськоi на-
вали. Але ж е данi й про те, що народний переказ про rIeBII-
Jtмий Кiтеж-град icHyBaB ще за столiття до Батисвоi наваллt.
Про пiдземнi MicTa земноi Шамбали ми вже згалувалlr. Але
тепер з'ясову€ться, що легендарнi та налта€мн}rчi MicTa
можуть MaTl.t не тiльки чисто земнилi характер. Хоча, безумов-
Ео, у гоtlитвi за черговою сеltсацiсю деякi журналiстlr, tre

розiбравttlись до пуття в cyTi справи, iнодi вiзьмуть та li пiд-
ro,rнyтb якиrlсь <.п€рл> !

При цьому викорлIстовуються справдi цiкавi фотодокумен-
Tll, якi lliсля подiбноi публiкацii часто виявляються длIскреди-
юваними!

Як приклад можна назвати замiтку <I знову телескоп
.Хаббл> фотографуе MicTa на плаtrетi Х-232 М>, опублiковану
в чltтлtнськiiл газетi <Поклик ittших cBiTiB> (М 1, 1996 р.).
\{абуть, варто привести витримкlt з цiсi cTaTTi.

<10 грулня 1994 р. cyпepмoryTнili телескоп США <Хаббл>
зробив з космосу сенсацiйtIi фотознiмки далекого iIrоплаrrет-
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ного Micтa. Засекреченi знiмклr були таемно вr.tвезенi iз шта6-
квартири <НАСА> та опублiкованi в багатьох газетах cBiry.

Mlr не caMoTHi в нашiй Галактицi, - сказав доктор Колiн
Щiворов, астрофiзик, який одержав знiмки вiд високопостав-
леного спiвробiтника <.НАСА>. Керiвниrlтво <НАСА> не хоче,
щdб cBiT довiдався про iснування iншоi цивiлiзацii.

Ми бачимо на зпiмку два iнопланетнi MicTa, що знаходять-
ся на BИcTaHi 30 тисяч свiтлових poKiB вiд 3емлi...>

На знiмках можна розрiзнити MicbKi квартми, рiки, а
також щось схоже на канtши та автостради. TaKi фото цiлком
можна одержатIt, скажiмо, з вiдстанi 500 кiлометрiв! I HaBiTb
Tpoxl{ бiльпriй.

Але вже аж нiяк не з вiдстанi в 30 000 свiтлових poKiB!..
Хочу нагадати, шановнлrй читачу, що в сучаснili оптичнiй

технiцi, яка б вона надс)rчасна не була, фiryруе такий пара-
метр, як кровий дозвiл. [ в найкраltlих у cBiTi, найбiльших
телескопiв BiH (кровий дозвiл) не може бри зроблениfi мен-
шим, нiж декiлька тисячних секунди дуги! А це, в свою чер-
гу, дозволяе (у найкращому випадку) на вiдстанi в 30 тисяч
свiтлових poKiB помiтIIти о6'€кт, розмiри якого вiдповiдають..,
лiапrетру орбiти планети Непryнl

Мш маемо можливiсть спостерiгати небеснi зiрки завдяклt
чудоDому оIIтичному ефекry, прIr якому iхнiй видимий у
телескоп (а хоча б i неозброеним оком!) розмiр значно пере-
виIJIу€ справжнiй дiаметр эiрокl Все це характерно тiльки для
ittтепсивно випромiнюючих тiлl..

А тепер стосовно <<планети> Х-232М. Зрозумiло, нiякими
телескопами fi на такiй BiлcTarri не знайти! Та про це мова й
не rYrде!.. Тим бiльше розглянути MicTa!.. I вже тим бiльше -
квартали!!.

На Сходi е напрочуд мудра прика:lка: <HaBiTb якщо ти
дуже чека€ш зустрiчi з другом, то не слiд приЙмати cryKiT
свого серця за cTyKiT копит його коня!>

Якщо ж врахувати, цо вiдстань у 30 000 свiтлових poKiB
вiд rrac реа-льна тiльки для космiчIrих об'ектiв у напрямку до
центру нашоi Галактики (в протилежному напрямку простя-
га€ться мiжгалактична порожнеча), то, беручи до уваги iHTeH-
сивне погли}Iання та розсiюваttня свiтла мiжзоряним пилом,
оптичними методами мох(на дослiдтсувати о6'екти, розташо-
BaHi не далi, нiж на 8000 свiтлових poKiB!

Зовсiм iнпrа справа, якби цi caMi гiпотетичнi MicTa знахо-
дилися, Irаприклад, на Mapci. Але нiяких MicT там, як вiдомо,
немае?!
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А ось тут i починаеться!.. Журнал <Оракул> (М 9, t997 р.)
помiстив таке повИом.дення: <.У <НАСА> е фотографii, на
яких чiжо зафiксовано космiчнi кораблi iноrшанетян, що завис-
:1и н?,щ кiльцем Саryрна зi зворотноi до нас сторони Сонячноi
системи. Один з кораблiв розмiром з дiаметр нашоТ Землi, дру-
гуй - 50 тисяч кiлометрiв.

Щi знiмки бачили знаменитий :rмериканський вчений док-
тор Уолтер Вiнчентi i Норманн Р. Бергран, професор аеро-
навтики та астронавтикrr Унiверситету в Стенфорпi. Вченi
впевненi, що це - <мiжпланетнi бази> перших жителiв кос-
мосу, наших предкiв, з яклIх i почалася iсторiя 3емлi. Вони
назвали ix <праземлянами>.

Там же повiдомля€ться й про те, що в 1982 р. американцi
вiдправили до Сатурна, цiеi загадковоi планети, два зонди. Якi
['l перед€ши на Землю вражаючi знiмки: бiля кiлець Саryрна
чiтко були виднi три гiгантських кораблi, якi немов IIIиряють у
мiжпланетнili порожнечi... 3а цими знiмками був ск.падений так
званий <внугрiшнiй звiт>, результати якою були негайно
<похованi,> службами NASA у секретнiЙ бiблiотецi.

Аналiз знiмкiв показав, що кораблi були порожнi. У вся-
кому разi, такI{ми вонII виглядають...

В енiологiчtliй та уфологiчнiIl лiтераryрi неоднора:lово гюз-
повiдаlrося шро досl|ть поIц/дярних у свiй час, аJIе вИ того не
менш загадковlлх <марсiанських сфiнксiв>... Однак поступово
вимzulьовусться картина, яка змушу€ значною мiрою перегля-
нути нашi погляди на це питання. Але не в п.ltанi заперечення
чього феномеfl4 а у ceHci прямо протиJIежному.

...Тодi, бiля пiдмосковного баrаття, Валерiй Флrлипович
досI{ть прозоро натякнуD, що дарма багато хто з тих людей,
якi цiкавляться загадками Космосу, так швидко охолонули до
Mapcal Та ще не вечiр... BiH i тут був правий!

На конфренцii <.IHTеpEHI0-97> саме цей виступ Bci при-
сугнi чекали з неослабним iHTepecoM. Енiологи з Pocii В. Лан-
:а та Н. Глазкова представили досить сенсацiйну доповiдь.
Вона називалася <MapciatrcbKi MicTa на фото NASA та ixHi ана-
Jоги на Землi>. Мова в цiй доповiдi йшла про таке.

У 1993 р. в Лондонi вийшла у cBiT унiкальна книга англiй-
ських вчених fl. Майерса та .I[. Перкi <.I[Bi ц)ет}Iни>. На 477
cTopiHKax тексту в книзi було 206 фотографiй, виконаних
<Вiкiнгами> на Mapci, та схеми, побулованi авторами. Глаз-
кова i Ланда зроблtли повнlлй переклад тексту англiйськоi
книги, в тому числi rtiдплrсiв, вмiщених пiд фотографiями та
схемами.
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якщо матерiми, якi були представленi на цiй доповiдi,
справдi заснованi на iнформацii книги англiliських aBTopiB
<.Щвi третиtIи>; якщо все це дiйсно мае мiсце, а яких-небудь
вагомLlх основ для заперечення цих матерiалiв немае, то вихо-
лI{ть така картина.

ABToplt кнLIги <.[Bi третлtни> дiйшли висновку, що багато
MiлbtYtortiB poKiB тому в Сонячнiй системi iснувала високороз-
винена цrrвiлiзацiя, яка вже освоiла космiчний простiр. Вона
базралася одIIочасно па Mapci та Землi. Бiлыпе того. автори
стверджують, що ..,цивiлiзацiя Марса набагато стародавнiша
земrtоi. Воuа продовжила сво€ iснування на Землi в часи
Атлантилlt та Лемурii (5-7 мiльйонiв poKiB тому), де звела Ti
ж комплексI{ та споруlци, якi були на Mapci, та у яких були
зашифрованi головнi закони BcecBiTy - енергiя обертового
дlIску члr спirtу, TpaHcMipHa енергiя переходу в iншi вимiрлt
BcecBiTy...

Прс.тryхавшlи доповiдь, виника€ питаtIня. А цо ж було взя-
то Д. Майерсом та fl. Перкi за основу? Виявлясться... дiаметр
Марса та довжиIIи eKBaTopiB обох плаttет (Марса та Землi).
Перtп нiж перейтлt до ана.пiзу доповiлi, побудованоi на MaTepi-
алах кнlIгIл <.[Bi третинLI>, наведемо пIе декiлька цитат. Оскiль-
Ktr наiлкраще rlодiбне спрtltlмаеться саме в оригiпалi; <...1360
частIIна дiаметра Марса ст:lновила одну :штеанську MI4IIю
(ярл), який лежIIть в ocHoBi багатьох математиtIних спiввiлно-
шень при розглялi MicT Алтеi. При обчисленнi розмiрiв земних
споруд, анмогiв марсiаtrських, узята довжина екватора Землi в
Mopcbк}Ix милях (21600) та нульовий меридiыr Великоi пiрамi-
ди Хеопса, налзваний авторами Хурмур...о

А от uIе бiльш д}Iвна цитата: uПоруч з Алтеею розташову-
еться дpeBltili гравiтацiйно-передавмьн1.Iл-t комплекс, названлпi
aBTopaмll Комплекс Хорз. BiH призrIачеItиI"I приймати гравiто-
ни в планетарних масшттабах...>

ffоповiдь була, без cyMHiBy, оригiнальною та lliкавою! На
халь, воЕа lre вiдповiдала тим глобально-фундамеtIтчrлыIим
IIлIтанI{ям, яких саме й стосувмася!.. fliйсrrо, давайте, як
луfiутлl юворити KiHoeKpaHHi слИчi мiлiцii в кiнофйьмах шiсi-
десят}Iх poKiB минулого столiття, <ршберемося>l

Отже, без cymririBy, Марс... <6ешкеryс>! Як ми вже говори-
лtt, <.6ешкету€> lle тiльклr Марс. Автор цих рядкiв вважа€, що
розглянута нова iнформацiя щодо пла}Iети Марс - винятково
серйозна! TllM бiльrце в тому планi, про який iле мова!

Тому всякого роду припасування та примiтивtti ttатяжки
rIеIIрипуст}lмi! От, скажiмо, автори говорять про Комrшекс
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Хорз. Назва як назва... До неi заперечень нема€. Але коли
мова заходить про те, що той комrrлекс призначениri саме
приймати гравiтони, та ще й у планетарних масштабах! Ну
звiдки ж така впевненiсть? Така безапе.пяцiйнiсть?

€ тасмниче, загадкове спорудження невцомоi гiпотетичноi
цивiлiзацii, вЦносно якоi нам фактично вiдомо HeaMipHo менше
ltiж, cKaxiMo, про АтлантIrдуl Ми не зна€мо найголовнiшого -
ixHix поглядiв (та й про <<нихr, власне, що нам вiдомо?) щодо
будовлI BcecBiry; не можемо HaBiTb (хоча б приблизно) уявl';пп
собi мож,llивостi цих гiпотетичнrrх icToT, логiку поведiнкr-r, яка
визнача€ ixHi намiри та вчI{Ilки. Але, очевидно розумiючлt цю
обставrtну, автори в категоричному ToHi говорятъ, що це саме
приймач! Причому саме гравiтонiв?!

Хоча вони, як i Bci земляниt не мають aHi наймеtrшого уяв-
лення, що ж то таке, врештi-решт, гравiтони? Та чи iснують
вони ткйraJli?.. Тому дозк)льте MeHi навести дуже слуш}ry до
цього випадку цитаry з неоднора:lово згадуваного роману
<Мiсячна Райдуга>: <...Хто дасть гарантiю, що людям уже
вiдомi Bci просторово-часовi закономiрностi? HixTo не дасть.
Спiвробiтники групи Калантарова на <Зенiтi} знають, скiльки
енергii треба для сеансу транспозитацii на дев'ять астрономiч-
них одиниць. Але HiKoMy з них не вiдомо, скiльки енергii
вимага€ гiперпросторове перенесення на дев'ять парсекiв. Чlл
на дев'яносто...

Раптом виявиться, lцо на дистанllii в дев'ятсот дев'яносто
дев'ять парсекiв цiлком достатньо еrrергii кишенькоtsого лiхта-
рика. Ще невiдомо, що ж Dиявиться пiсля добудовlr великого
бупинку фiзlrки Вакууму...>

Тому, шановнi Н. Глазкова та В. Ланда, можливо, Ви вже
зi мrrою погодитеся, що до з:rяв типу того, що надзагадковiша,
надстародавнiша iнопланетна цивiлiзацiя споруджувала
<захиснi вулкани>, краще ставитися бiльш критично? Розум-
нiшlе це буле...

I потiм, геометричнi спiввiдношення, caмi по собi, рiч
досить yMoBlra! От Майерс та Перкi, наприклад, ствердх(ують:
<...Кругла площадка на сходi комплексу н:ввана Кратер Тет-
раедр, тому що в пiвнiчно-схiднiЙ частинi кола височить
кам'яна фiryра тетраедра. Кратер Тетраедр утiлюе трансцен-
.treHT:L/IbHy константу BcecBiTy, яка дорiвнюс 2,7206990, - це
пропорцiя мiж поверхнею сфери та поверхнею тетраедру, впII-
саного в Hei>.

Можливо, цiлком можIIиво, ме для пiдтвердження цьою
.всього лише> необхiдно замiрити вiдповiднi лiнiйнi розмiри
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щ{х фiryр з точнiстю до семи (краtце восьми) знакiв пiсля
коми! А це зtIачить - з точнiстю до мiлiметрiвl

Але ж ttaBiTb чуловi й на диво чiткi фотографii, викоttанi
NASA, не забезпечJaють в даний момент TaKoi можливостi!..
Ще HaBiTb не потрiбно доводитrr! Тому наскiльки серI"Iозно
може виглядати в метрологiчlrому вiдношеннi TaKltii ось BIlc-
лiв: <.Бронзова пряма завширшки 1 дюiiм (2,4 см), проведена
на черепIrчному покриттi плоlцi Хур, е двомiрним зображен-
ням конуса фiзичного BcecBiTy>.

Природно, що тут специфiчнi питання виникають i до заз-
|Iаченого матерiа.lпу (6рнза?), i до ширини прямоi (така велll-
чина не пiдлягае кутовому дозволу оптики з орбiтальноi вiд-
cTaHi), i до матерiалу покриття (черепиrlя)!

З:rявtr ж тI,1пу того, що <Кратер Тетраедр cTBope}III!"l цивiлi-
зацiсю Марса як коI{центратор гравiтонноi енергii для переходу
в iншi вп,riри та як вiчнилi пам'ятник моделей спiну> - пред-
ставляються вже зовсiм с5rмнiвними. Роздумувати про IIе мож-
на il lloTpiбllo, а от остаточrti висltовки 1юбипл ще дуже зараноl

Я вже не кажу про те, що робити висIIовкI{ щодо абсолют-
Hllx (а не вiдносних) веллrчин, задаючись лосить ловiльнлrмлt
влтхiдними одиницями довжини, - це робота, яка зла€ться
вдячною тiльки tta перший погляд. .Щiйсно, чому ЙpaHi саме
MopcbKi м1,1лi, а rle кtrтайськi лi, напримад, стародаDнi pocili-
cbKi Koci саженi чи взагалi монгольськi ryгрики, якi до Mip
довжин}I не мають aHi наr"лменшого вiлношення?

Yci вищеrlаведеtti зауваженtIя стосуються тiльк}I одного -
cyMtliBiB у правотi aBTopiB, коли l]o]{t{ намагаються невiдоме
розтлумачlrти за допомогою спiрних i вкрай елементарних
спiввiлноrлень!

MeHi ж, як еrriолоry, нал"Iбйьш IIасторожJлим ввшкаеться
таке. Першi знiмки загадкових марсiанських <сфiпксiв> в}Iяви-
лися перед очима земнIlх дослiдникiв понад 20 poKiB тому.
Знiмки, oTprtMaHi на американському орбiтмьному телескопi
<Ха66л>, зробленi в лютому 1995 р. Але порiвня.llьнил't аналiз
зttiмкiв тою х самопо райоrry, напрлlкJIад, Сидонii, змушус зр-
бити прrтrryцення щодо ре:цьностi одною з таких варiашгiв:

1. Деякi детмi знiмкiв, якi стали вiдомrrми в 1995 р.,
повl-rннi були спостерiгатися ще lla зrtiмках <BiKittгiB>. дле на
IIриведених ранiше фотографiях ix немае!

2. Висновки про можливу стародавнiсть <марсiанськlrх
MicT> варто давати винятково обережно, оскiльки серfiознлrми
даними про це дослiдIIики rte володiють. Немас HaBiTb opieH-
тованого визIIачення <<BiKy> марсiанською феномена!
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3. Не можна абсолютно виключити й таку можливiсть.
<MapciaHcbKi MicTa> - це рffiультат навмисного чи квазiрелi-
гiйного дезiнформацiйного дистаIIтltого впливу <<чужих> lta
фотоприйомну апаратуру дослiдницьких автоматичних ком-
плексiв, запуrценлтх землянами.

Однак наitпростiшим твердженням € те, що Malra мiсце
цiлком земна <це}tз}ра>> фотографiй, отрима}Iих з Космосу.
У цьому випадку, як це не шкода, M}l ма€мо право досrшь
скептично ставитися до будь-яких запевнень rrених i
офiцiйlrtоi влади. Принаймнi якщо це стосу€ться космiчrtлtх
справ!

Але в буль-якому вIIпадку <MapciaHcbKi фотографii> - то
наt"tважливiltlа iнформацiя! Вона дае можливiсть по-новому
гляIIутлt IIа древIIю iсторiю людства. Заглибитися за порiг
1 2- 1 S-тисячолiтньоi давностi!..

Звичайно, ми не можемо виключити й Toli BapiaHT, що цi
<MicTa> та <сфiнкси> мають фантомку природу. Чи HaBiTb
квазiфантомну! Iнакше кажучи, нам просто <<крутять KiHo>!

Тому, перш нiж пускатися в бататодесятирiчrri дослiдденrrя
(а чи буле ще цей TepMiH адекватний поставленiй задачi?),
варто вrlрiшити мя себе первинне питання. А саме - чи
нема€ тут обману на чисто земному, людському piBrli? I якщо
все-таки е, то яка його <вагова частина>?!.

Розлiл 9

<грА в рулЕтку...>
...3араз iснують деякi данi про те, що ще в 1958 р. уряди

наrl6iльш розвинених KpaiH пiдписали якнайсекретнiurу cBiTo-
ву уголу пiд назвою <Космiчний пакт>, в якому говориться:
<,...публiцi IIе можна повiдомляти iнформацiю тривожного
змiсry. Вона повlлнна одерх(увати тiльки Ti факти, якi rle
мають пiд собою нiяких основ для припущень про iснування
неземних сил>.

Вiдомо, що у захiдних KpaiHax icHyc закон, вiдповiдно до
якого ceкpeTHi документи через певний час розсекречуються.
В нашifi багатостраждальнir"r KpaiHi не дотримуються дуже
багатьох мiжнародних норм i правил. У тому числi l'r цього...
Але, <захiд нам допоможе>, як справедливо та пророче вiдмi-
тив безсмертний герой... У тому числi й у цьому питаннi, до
якого, BTiM, Остап Бенлер вiдношення не мав.
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Тож наведемо деякi уривки олного BKpali цiкавого доку-
MeIITzl, якил"t бо.llгарськi колеги подару&лJIи вiдомому уфолоry
В. Ажажi. Зазначу, що пiд час мiжнародного симпозiуму
<EHI0-95>, я мав можлlлвiсть одержати вiд болгарських дос-
лiлнлrкiв дуже переконливi свiдчення iltодо справжньостi цього
локумеlIта. I не тiльки його...

Ось, до речi, дослiвниI"I переклад так зваtrоi <Пам'ятtlоi
запlIски>.

Бiлит-т лiм. Вашlrнггон... НайвишIа ceкpeTHicTb, Без права
копiюв:rння. 24 вересttя t947 року. Пам'ятtrа запIIска MiHicTpy
оборонtt США.

<Шановний MiHicTpe Форрестолl Виходячлl з нашоi недав-
Hboi бесiлrr, Ви уповноваженi використовуватII Bci захоли для
швидкого i.r уважtlого вирiшеlrня Вашоi задачi.

Надалi цеt"r предмет обговореш}uI пов}Iнен фiryрувати тiль-
Kt{ як Операlдiя <.Мажестiк-12>. MeHi зда€ться, що надалi
контроль за IIим предметом повинний бути прелставлений
тiльки Канцелярii Президеtlта з наступним обговоренням з
BaMtl, докгором Бушем i flиректором ЦРУ.

Гаррi Трумен>.
Вiлповiдно до добiркlr матерiалу за rliею тематикою, здiйс-

неною редакцiсю газети <Фата-моргана>, .Щуайт Ейзенхауер
ttезабаром змilrив Гаррi Трумена на посадi Президента СШД
i вже 18 листопала 1952 р. одержав докумеЕтаlliю, пов'язану
з провеленням операцii, яка вже набула глобмьного харак-
теру, - <MztжecTiK-12>.

У документi вказувалося, що <Мажестiк-12> е надсекрет-
ною дослiдниIIькок, та урядово-розвiдувальною акцi€ю, пiдпо-
рялкованою тiльки Презлценту США особисто. Неодноразо-
во згадувана <катастрофа> УФО, яка ст:urася неподмiк вiд
ба:rIл Розуелл, покJIала початок експериментальним дослiд-
жснням. З цлtвiльних i вiйськових свiдкiв була взята найсуво-
рiшlа пiдптlска про нерозголоrцення. Як <легенда> була задiяна
версiя про те, що об'ект виявився дослiдницьким гiдро-
метеоlхэлогiчким апаратом, який втратили пiд час виникнення
несправностi в crrcTeMi керування.

докладний аналiз чотирьох мертвих членiв <екiпалсу>
B}IKoHyBaB доктор Бронк, допущениr1 до операцii <Мажестiк-
12>. Саме BiH i зробив B}IcHoBoK iз приводу того, що останки
<.icToTr> не вiдносяться до виду <хомо сапiенс>. Хоча ocTaHKl,t
цIж чотирьох <icToT> знаходилIrся в cTaHi iнтенсивного
розкладу i близько тижtIя були здобиччю гризунiв, жукiв i
rлtiкроорганiзмiв.
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Вченi, шIо входиJIи до групи доктора Буша, запровад}rJIи
тимчасовиl't TepMiH <I{БI - неземна бiологiчна icToTa>. ,Що

речi, саме до складу групи <Мажестiк-12> входl,tв доктор
Мензел, якиI'l надалi доклав чимапо зусIтль лля створення
Bepcii <мiфу про НЛО>!

Цiкаво, що в Tot't момепт rtаfrбiльш ймовiрним каtiдидатOм
для <бази> УФО був саме Марс! Спроба розшифрувати сек-
рет рухового прIrстрою <тарiлки>, а також flаполегливi зусил-
ля зрозумiти параметри Ii технiчних характеристик, привели
до виникнення новою проекry. BiH проводився ВПС США та
одержав назву <3НАК>,

6 ллrстопада 1950 р. лругийt лiтаючий о6'екг, подiбниfi пер-
Iпому! за:rнав катастрофлt, а, за iншIими даними, був зблrтий у
районi Ель дiо-rуерреро, неподалiк вiд кордону мiж Мекси-
кою i Техасом. Пошукова команда знайшла майже повнiстю
зюрiлi змишки о6'екта. I в чьому випадку Bci залишки були
TepMiHoBo лоставленi для дослiджень у MicTo Санлiа (шт.
Нью-Мексико).

Однак, яезважаючII IIа те, що <катастрофrt>, як тепер
прлdtнято вважатI{, вiдбувалися пеодноразово, уламки УФО
потраплялr{ до рук дослИнltкiв далеко не завжди! Так, 21 чер-
вня 1947 р. над затокою Пьюджет-Саунд зависли вiдразу
шiсть <лiтаючих тарiлок>. Спостерiгачi повiдомJlяllи, що цi
УФО вiдрiзнялися метtLпевим блиском i оцiнювали iхнiй дiа-
метр у З0 MeTpiB. Одна з <тарiлок> зненацька рiзко пiшла на
знижеI{ня. На висотi приблизно 150 MeTpiB у нижнiй частинi
<тарiлки> спмакIуло слiпучо-яскраве свiтло, вiдбулася серiя
глухих вибухiв i у воду впали ...осколки!

Подiбнi подii, приролно, не могли заJIишитися непомiчени-
ми радянською розвiдкою! 3нав про цi повiдомлення i
И. В. Сталiн...

Вiдомо, що наприкiнцi 40-х poKiB <вождь ycix часiв i нар-
лiв> запросlrв до себе ракетного конструктора С. П. Корльова
та деяких irlших фахiвцiв рlя бесйи з приводу УФО, flo сьогод-
нiшнього дня так дrвниti
момект. Й. в. сталi спокir-t-
но! Його бiлыше за <якщо
ф о6'екпr й iсrгують, то вони не мож)пь буги cTBopHi американ-
ською прмисловiстю>. Вислукlвши думки фахiвцiв, Сталiн
<порадив> -rM не йюворловати цю тему з колегами тощо!

Природно, що до подiбноi <поради> вождя Bci запрошенi
поставилися з величезною уDаюю та повним розумiнням
серйозностi цього <<проханIIя>.,.
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Я думакl, пIо на сьоголнi без належного аналiзу залиlIIIlв-
ся ще пplrlraiiMrli одиtr факт, якиr:i мав лtiсце тодi ж, напри-
KiHlIi 40-х poKiB. Масться на увазi бум, що раптом сп:LпахIIув
i луже шIвIIлко набрав обсрти в СРСР, прIrсвячен}тli <.Туц.r-
ськоN{у фсномену,>. [{ентральниЙ журнал краiни <.Огонёк>,
якru"t зttахолlrвся пiд lrаr"rпилыriшим контролем, раптом почи-
нас друкуватIt cTaTTl нlкому ранlше невlдомого lнжеItера
А. Казаrrtlева про те, пlо TyHrycbKIlI"l метеорIIт - IIе космiчний
корабель MapciaH!

Hi-Hi, тут вже нiякоi <<вI{падковостi> чи там <<збiгiв>> бутLl
tte пlоже! Можллtвtl тiльки олне логi.tне l,i несуперечливе
пояснення - свlдомlсть <<IIIIIроких народних мас> починaLл[I
заздалегiль пiлготовлятll на тот"т вIIпадок, якби <.тарiлкиr>

trабуллt занадто вже явного статусу. I це могло б бути цiлком
реалыIIIN{, якбll tIa той час частота iхпiх появiв рiзко зросла!

Що ж стосу€ться США, то, виходячи з мlжнародного i
технологiчного значення проблеми, а також прагнення уник-
H_vTII можлtrвtri паlliки серед населеllltя краiни, група
<Мажестiк-12> вttсловl{ла думку, що з:Lпучатrr ло цiсi rrро6-
.]eMIl нових осiб було б небажано! В 1980 р. в США було
вIIдано кнIIry Стрiнгфiльда <.Синдром катастроф НЛО>, ле
вказувалося, що до того моменту в cBiTi зафiксовано
28 катастроф НЛО: 12 - на територii Америклl, 16 - в ilrших
KpaiHax, у т. ч. в СРСР.

У березнi 1950 р. преса Америки була заповнена повiдом-
леннямII про rtролiт цiлого флоту УФО (близько 500!) над
aTofirllllмll заl]одамlr в штатi Нью-Мексико. У липtti-серпнi
1952 р. групи УФО ciM разiв з'являлися rтад Вашrингтоном.
особлrrво чtтсленнлtй <,вiзит> УФо вiдбувся в нiч на 13 серп-
Jtя, колLI ttал MicToM було зафiксовано 68 o6'cKTiB.

У Bepecrri 1952 р. вiддiл науковоТ розвiдки ЩРУ пiдготував
секретниii меморанлум. Саме в ньому вказувалося про нео6-
хiлнiсть заснування глобальноi системII збору данrtх про
УФО з усього cBiTy з метою серliозного tsивчення цього фено-
мена. Вlrсувалася ii ittша задача - встаноtsити, наскiльки сер-
l"tозно tliсю проблемою займаються радянськi вченi. ЩРУ
значною мiрою насторожував i той факт, чому данi про УФО
всiляко замовчуються радянською пресою. Зокрема, вiд кого
з ралянських правителiв вlлrlшло це розпорядження...

KpiM того, ставrlлася Iце одна невiдклална залача - вжити
захолiв з лезiнформацii найвлtщих урядових радянських
структур для того, щоб гrроблема НЛО (УФО) в СРСР була
якомога бiльше cKoMI]poMeToBaHa.
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У доповiдi <.KoMicii Робертсона,>, датованiй сiчнем 1953 р.,
наводиJIися рекомендацii щодо закр!Iття доступу цивiлыulм
особам до важллtвоi iнформачii з проблемu УФО та прIlхову-
ваIrня вiл населення фактiв iснуванrtя УФО. У tIих же рско-
мендацiях стверджувалося, шIо Bci спостереження llltx об'ектiв
можуть бути поясненi звлtчаfltrtлtми прIlч}rнами.

Починаючи з березня 1954 р. дI{рекпJва <.ДЖАНАП-146>
олсржма iндекс 4ý,>. Ще означмо, lцо будь-яке обнаролуван-
ня irrформацii стосовно УФО чи iHtllc розголошсння зпtiсry
lrовiломлеltь про них (будь-якlrм способом!) забороltяеться i
кара€ться вiлповiдttо до... заколIу про шпlrгуllство!

У березнi 1966 р. дIlректI{ва <ДЖАНАП-146> одсржала Iце
один iнлекс!.. Щ,ього разу - <Е>. Цей iндекс означав, що вiд-
тепер УФО пoвltrrHi розглядатися, як Bopoжi цi.lli!

До цього часу нагромадилося вже цiлком достатItьо данttх,
щоб пiдifiтлr до УФО саме з такою мiркою! А в Toir же самиtl
час у ралянськiй <.HayKoBiil фантастлttli> та кiнематографi
продовжували фiryрувати в]{IIяткоI]о доброзич.ltивi та лагiдlti
образи iноплаltетяrII

Змальовуючи лубочно-ралiснi образи <<чужIIх>, безвiлповi-
лмьнi митlli посrrлено впроваджувzlлтl у свiдомiсть рялового
радяIlського обивателя двi ocrloBHi думклr.

Перша, що пiяклtх НЛО (радянська абревiаryра УФО) у
приролi нема€ та бути не може взагаJIil Та лруга - якIцо вонII
все-таки €, то обов'язково ryMaHHi!.. Тому, коллr 7 вересЕя
1990 р. в спiльному iнтерв'ю В. Ажаlкi та льотчика-космон:lвта
П. Поtlовича пролун:uIа з;цва карлrtlйлыlо iншого змiсry, це
вимик:шо деяк1,1лi rпок. от пIо сказ:Lпи П. Поповltч i В. джажа:
<Настав час визнати, llto НЛО - це не тiльки реальне, але l'r

дуже небезпечltе явl{ще! З агреслIвttою поведitrкою tPeItorueHa
зiштовхуються не тiльклt вiйськовi. Кiлькiсть rrападiв НЛО на
звичаfiних люлей постifiно зроста€...}

Перпrе свiлчення про це надiл"rluло ilte у Bepecнi 1946 р. з
Бразилii (штат Саu-Пауло). Сорока"лiтltiri фермер був прttго-
ломшепий та киrrллrй }Ia землю променем <<свiтла> з УФО.
Через якусь годину пiсля цього, на очах у вражен}rх свiлкiв
liого м'якi тканини стали вiдвалюватися вiд KicToK, зубr.т та
кiстки оголIшися. I через шiсть годиlr фермер помер. Ще був
початок подiбних випадкiв...

Вiдповiдно ло секретноi iнструкцii ВПС АFR Nb 200-2 вiл
2 серпня 1953 р., Bci дослiдження УФО зосерелжувмися на
трьох секретних й'ектах, у т. ч. в НТЦ ВПС США на чудово
обладнанiй в iпженерно-техtriчtlому та науковому планi базi
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Раfтт-Паттерсон. Трсте вIIдання вIIпIезгаданоi iнструкцii Mic-
тl.tло дуже чiкаву детtUIь - як на од}lу з ocнoBHlrx цiлей
в}IilчеItttя феtrомеtlа, вказувалося lta можливе под:Lльше роз-
цIrlрення HayKoBlIx i технiчних знань. У ltboMy зв'язку, деякi
аналiттtкlt вважають, пlо розроблений у лабораторiях Райт-
Паттерсоtl так зBattltl-t <дрiт Вiганда>, сприritrятиЁл електрон-
щllкамIl iз захватом, € однлlм з llаслiдкiв вивчеItlIя УФО...

У 1968 р. lця Акадсмii ВПС США був випаний пiдруlник:
<Введення в науку про космос>, BiH мав вiлповiлниl'r гриф
секртностi,га IIрл!зIIач:лвся тйьки дtя слухачiв Акалемii. В ньо-
му TeMi УФО вЦводлtлося t4 cTopiHoK, де, зокрема, юворl{лося:
<...Найбiлыш зрозумiла для нас теорiя поляга€ в TiM, пtо UFО
(УФО) - IIс матерiальнi о6'скти, якi або мають екiпажi, або
керуються на BИcTarti та якi для нашоi плаt{ети Ilва)каються
IteзeMHIrM}I. Наl"лкраще - прп зустрiчах iз lrltMt,t бути пrиыrrt-
ми, уважнIIм}I та не починати застосування якllх-небудь Kpal"l-
Hix захолiв>.

Але да.lli в тому ж пiлручttику аltilлiзува.пися можл}lвi при-
чиII1,I, за якtlми ще l't дотепер rle встаl!овленi коIlтакти людел'l
з УФО i наволлlлися прIIклади спроб перехоплення та обстрi-
лу <.лiтаючих тарiлок>. У BI,1cHoBKy вказувалося, Iцо наукове
дослiджеItня УФо наштовхуеться на обмеженi сучаснi
уявле|шя людеI"r в галузi фiзttки, та пiдкреслювzuIося, що до
полiбнлIх об'ектiв сучаснi знання застосовувати не можна...

IcHyKlTb, до речi, повiломлення перiодики про те, lцо 2 берез-
ня 1982 р. Презлцеrrт США Ронмьд Рейган кiбитtl пlювiцив
JrадсекретIIу зусгрiч iз iноrrланетяtlами на уфлогiчrrir'r базi в
MicTi Торонто. AMepllKaHcbкlll"T журнал <Уфолоджi> писав, ttJo

.I[ж. Картер, rце будуrи канлилатом у Презlrдентрт США, вIIсry,
пLtв з Iарячою пiдтрlrмкою реалыtостi УФО, оскiлькrt мав
особисry можливiсть спостерiгати ix. Але, ставш}t Презлцентом,
BiH зрозумiв, rIIo не ма€ правtl дотримати cBoci ж обirlянки, да-
Hoi в iHTepB'Kl газстi <Неr"rulнл IHKBatlp>. Тодi BiH заrIвlIв таке:
<Якщо я стану Президентом, то зроблю так, що будь-яка
irrформацiя лро спостереженIIя УФО в lпшii.t Kpailti буле лос-
тупною лля вчених i громадськостi>.

Приролно, lrlo TaeMHicTb стосовно буль-якоi iнфрмачii вiл-
носно УФО cTpiMKo набирала оберти в обох пiвкулях нашtli
пJlaHeT}t. Пентагоtr i ЦРУ ст;uIи тиснутlt }la NASA з метою
змусIлfll останн€ вжt{ти ряд захолiв для приховування даних
про спостереження УФО в Kocмoci, зокрема на Мiсяцi.

Вiдповiдttо до матерiалiв редакцii <Фата-моргана>: <,..в

iноземних вIцаrIIIях наводиJll{ся данi про те, що в перiод
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виконання програм1I <Аполло>.., у Космiчному Щентрi
Годдарда дiяла вказiвка <очltщатлt Bci зображеI{}lя та телемет-
ричtti данi, якi iiдугь iз... Мiсяця, вiд можл1-1в]Iх послIлаI{ь tla
нло>.

Варто вiдIt{iтmи, що влала в СШд дуже рiulуче розправ-
лялася з офiuiiiнимлt особами, якщо Ti почлlнalли caMocTil"ttri
лослiджеrrrlя УФО, Так, на чiй справi в 1952 р. постражlIав
MiHicTp ВМС США генсрчш Кiмболi, якIII"I зверI{увся за
роз'ясненнямll до комаrцуваtlня ВПС США з прI{воду двох
дискоltолiбних <лiтаючлrх тарiлок>, якi BiH слостерiгав олного
разу в райоlri Гавайськlлх ocTpoBiB.

У роз'ясненнях йому було категорLIчно вiдмовлено. Коли
ж Кiмболi спробував розпочати рtlзслiдування власнимIт
силами, якi зlrаходлtлися лз iiого безtlосерелIrьому пiдпоряztку-
Batltti (розвйка ВМС), то ЦРУ... доlчloглося iiого зltяття з
посадlI MiHicTpa.

Щодо СРСР, то ryт завжли вмiллt обходлlтися з люльмIl
<дешево й сердито>l Так, 17 травня 1967 р. в Щеrrтраrльному
БудиIrку авiацii та космонавтиклt iM. Фрунзе в MocKBi вiдбу-
лlлся збори iHitliaTllBHoi групи з вlIвчення НЛО у складi
45 чоловiк. KepiBHltKoM було обрано генсрал-матiора
П. А. СтоляроDа, а заступrIиком - доцента Ф. IO. Зiгеля.

Основна мета групи - зiбратlл {laKTIr спостереження НЛО
на TeplrTopiT СРСР та пiдготувати rрунт для створення сус-
пiльно-наукового KomtiTeTy з ix вIIвчсння. Але чсрез леякий
час iз самих BepxiB ttраiни lтztдil'tшло rrайсуворiше розIlоряд-
женIIя i <,проблемir була закрlлта>,

Пiшла широка KaJIaIvtyTHa хвиля uIельмувань, звинувачень
пIодо нерозулtiнь елементарнlлх (rcнов наук, зryбного BTuIIlBy
захiдttоi iдеологii, порушень психiкl,t тощо! Все вiдбувалося за
cyMttiBtlo вiдомим i добре вiдпрацьованим за час бiльшови-
llbKoi влади рецептом! Якось, згадrючи минуле, iнженер-полков-
ник, вiдома льотчI{ця М. Поповlлч розповiла: <,...Ранiпrе... варто
було кому-небудь зосередитися tta непоясненому та IIffiрозу-
мiлому, як riого вiлразу звиrIувачуDали в потаканнi реакцiii-
ним тенденцiям, прагненнi прrlмиритлt людей з BIIpa:}KaM}I
капiтапiстичного суспiльства та HaBiTb безчеснiIi грi на люд-
ських почуттях>.

Щим <захопJIlовався>, наприклад, кандидат фiзlлко-матема-
тичних наук Ю. Платов, який незрозумiло чому й ким був на-
дiлевий цравом забороняти публiкацii з НЛО. Свiдкiв-льот-
чикiв могли надовго усунути вiд польотiв, а вже IIаправле}пlя
до,.r,rcихiатра, як правило, було не миItути...
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Алс згадаrтltt"t BTtttle Ю. Платов аж нiяк нс очолював
шереllгу <.охороtlцiв чItстот}I> радяllськоi lrayкll вiд якItхось
там <<IJopoжIlx> зазiхilнь рiзrrого рсlлу уфологiв!

Роль головного <<наукового> гонителя лослiджень з УФО
взяв на себс акалемiк Арцl.tмович та ще олин дiяч, члсн-кор.
Мirулilr. Якltх тiлькl{ <(дока:Jiв> BolIIr lle повltнаходилll?!

Правда, lloTpiбtlcr вiдмiтtrтl-r, що, на вiлмiну вiд зашкарублого
у cBcliii лрiмучостi Арцltмовrtча, якIlл"I завлякIl своiй неалек-
BaTHili KpltTTTrli просто втратив авторитет серел уче1IIIх,
В. МiryлilI для себе все-таки заJlI{шIlв можJIивiсть пOчесного
вiдступу, BlI:]ltaBmLI, що суryбо зем}ll1ми прLIчи]{ами мож}lа
пояснLттLI тiлькrr 95 вiдсоткiв ycix <.явr.lrц, якi спостерiгаються,
зокрсма НЛО>. Алс cyTi спраRи lIe не змiнlовало.

Pocit:lcbKttii уфолог С. Булаrrцев у розмовi з вiдставним
пraiiopoM Колменом фоtr Кевицькlt, якIll"л заснував у США
Hltlri BcecBiTHbo вiдому органiзаIliкl IКУФОН (шriжкоrrтинен-
тiLльна мережа з вIIвчення УФО), почув вiд нього таке:
<,Я давtlо зl{аю, що росiйськi та aMepl{KaltcbKi лiдери зговори-
лl{ся TpLlMaTtr пiд ковIIаком TacMHocTi всю iнформацiю про
lнопланетян>.

Виявляеться, ll{o в сiчнi 1981 року IКУФОН направила
презIlдеlIту США Р. Рейгаrrовi докумеIrтацiю, в якiii мiстили-
ся досIlть мотивоваrti побоюванllя щодо можливоi загрозll
людськiт"t tllrвiлiзацii, яка виходить вiд УФО. В ltих локумен-
тах наволилlлся данi по 20 рiзних, урядового рiвня, локументах
u{одо |JLlладкiв бoiioBtlx KolrTaKTiB, якi MaJl|.{ мiсце мiж зброir-
Itиlvll{ сI.1л;lми рiзlItлх KpaiH i <<TapiлKaMI,r>.

Фон KeBltlIbKи олержав вiдповiдь вiд iMeHi Рали Нацiо-
нальноi безпекrI США, пiдпtrсаноТ Головнrтм BilicbKoBlш Рад-
IlltKoM Президеtrта США геrtерал-майором Р, Л. ШвеI:iтцером,
де директору IКУФОН повiдомлялося, зокрема, таке: <....Прези-

дснт добре обiзнаний про загрозу, яку Ви наочно арryменту-
валrl, i робllть усе, uIо в його силах...>

Однак lte виключе}Iо, що caM}IM фактом офiцitiноi вiдповiдi
ге}IерzuI порушрtв деяке табу, оскiльки пiсля цього був treгal"ttto
звiльненлrr'l iз cBoci посалI{ без буль-яких роз'яснень. flo цього
момснry ЩРУ погодr.Iлося обнародувати тiлькl.r дуже незначну
частIIну матерiалiв про УФО. Та абсолютно категорично
вiдмовилося розкритIr змiст irtших...

На TeprtTopii коллrпlнього СРСР iз rlllM питанням теж
особлrtвого прогресу не спостерiга€ться. У АН СРСР не було
cTвopello жодного офiцiйrrо дiючого пiдроздiлу для спецiалi-
зоваtlого вIIвчеI{ня <.тарiлок,>!.. Хоча lrапiвофiцizr-пьнi пiдроз-
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дiли були. Наприклад, при АН УРСР з вiдома ii Презлlдента
була оргаrriзована i декiлька poKiB працювала спецiалiзоваlrа
Комiсiя, яку очолював директор <,Iнституту проблем мiцrlос-
Ti> АН УРСР (вiце-президент АН УРСР), академiк
Г. С. Писаренко.

Однак прJ{ всьому прл1 тому хтось та десь таку роботу,
безумовно, BiB на значно бiльш солiдtrому piBHi... Бо кудIt ж
стiкалася вiл ycix шести регiонмьнrrх Комiсiй з Аномальнlлх
Явиlц iнформаlliя, цо одержувапа виlций iндекс - <шiсть>?!.

Протягом декiлькох poKiB MeHi довелось перебуватtt в аIIа-
лiтичнiй групi TaKoi Регiоналыtоi KoMicii, яка лiяла пiд KepiB-
нIrцтвом АН УРСР. Тож у cBoix поперелнiх книгах я вх(е док-
ладно розповiдав, що це таке - iндекс <шiсть>!,.

Але, на вiдмiну вiд найпередовiшоi краiни cBiry - д_MeplIKt,

у нас поки що ситуацiя хоча i змiнюсться, проте з чеIЕпаша-
чою ходою! Д тим часом подii розвиваються досить пrвr-rлко!

Роздiл 10

<А Iз нАшого BIKHA...
А Iз вАшого вIконця...>

Ну хто ж, дорогий читачу, не зна€ цього вiршика, яклtй так
полюблrвся BciM iще з дитинства? <.А из нашего окна - пло-
щаль Красная виднаl А лtз ваtшего окошка - только улIIца
rrемножко!>

Але ж у нехитрих цих словах вкладенl-rй якнаf.tактумьнi-
ший .тця нас фiлософськиri змiстl То з якого ж <BiKHa> (тбто
системи поглядiв i парадлlгм) потрiбно д}Iвитися на BcecBiT,
щб, у кiнцевому p:D(yHKy, наша, людська карта не виявIuIася
rIещадно битою <чужими>?!

Перел цим ми вже говорили про TaeMHicTb у питаннi
УФО. Часом багато хто диву€ться| як це в такiй вiльнiй та
демократичнiй Америцi могли пiти на подiбний багаторiчний
облtан i приховування фактiв?

Украiнський уфолог А. Логвiн з цього питання висловлю€
таку думку. Мова в даному випадку йде про те, lцо Презлtлент
США Дж. Картер запровадив мiжнародний режлtм TaeMttocTi
щодо проблеми УФО ще з кiнця листопада 1977 р. Тож
А. Логвiн, зокрема, вiдзначае: <....Деякi вбачають у дiях Карте-
ра злий HaMip США стосовно iнtших Kpaitr, однак (парадокс!)
з погляду обов'язкiв Президента BiH дiяв абсолютно логiчrIо...
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Фон КевиrIьк}I закллIкав його до визнапня проблеми НЛО та
до мiжltародtlого спiвробiтництва в цьому питаltнi, тобто
керуI]ався iHTepecaMl,t Bcici цлlвiлiзацii, а президенти дають
мятву служити irTTepcaM саме свою народу. В ллriй ситуацii
проявIIвся оснсlвниlt парадокс нашIоi цивiлiзацii вона
роз'€дlIаIIа державIIIIмLI iнтересами.,.,>

Начебто, все так... Але автор цих рядкiв, IIамагаючись, за
можллtвiстю, латлt Hexafi поперелн€ (через колосальнiсть i гло-
бальпiсть цiсi теми) вrrсвiтлення цього якнайсклалнiшtого
питаI{I{я, xoTiB бш вiдзначити такий факт.

,ЩiйсItо, уважlIе ознаiiсlмлеlrня з тIIм, як зараз ж}Iве амери-
канськиl]i народ, лозволяе зробитлt досить пeвHlll't та однознач-
нrп"r BItcHoBoK - Презlrденти США керуються саме )Iситт€ви-
Mrr irrTepecaMIr cBoei Kpaittll (траплясться, що за рахунок iнших
KpaiH)! fule згад:tiiмо, чи ж цим, врешtтi-решт, керувалися той
же Ленiн, ХрушIов, Брежнсв та iжe з ними?,.

Ленiн, cKopIIcTaBIпIlcb моментом, колrl у тяжкому двобоi
зiliшлlлся Росiя та Нiмеччина, завдав зрадницького удару у
cпrrlly власIIоi краiни. BiH розвалtлв вел}tчезну розквiтаючу
Росiю та спровокував разом зi своТмII бiльтповlлцькI-rми урка-
ми громадянську вiйlну, cTBopITB перlrтi концтабори. Невже BiH
i справдi думав про cBil"t rrарод? Коли казав, що }Ia Росiю йому
пдюват}l, тоrк rrexaiir собi згиttуть 90 вйсоткiв ii населення, аблr
ллrru всесвiтня революIIiя вiдбулася?

Чll Tol"r же Хрушlов, якиI"r заралIr того, пIоб lra вкрай далеко-
му вЦ СРСР ocTpoBi Куба мiг прав}tти новий диктатор, тодi, в
1962 р., пiшов lla наflбiльшу аваIIтюру, яка JIедь rte закiIIчлша-
ся атомн}lм Армагеддоном? I_[e BiH пiк.ltувався про iштересl.t
свого наролу? Можс, в Toir момент, коли нака.зав розстрiлюва-
Trr беззброtiп1.1х, доведен}Iх до крайнього ступеня розпачу
poбiTllllKiB Новочеркаського тепловозобудiвного заводу?..

Чи Брежнев, веллtкиl,'i <експортер рволюlцii> в Африку,
Азiю та Латинську Америку, а також Афганiстан? Скiльки
rriльярдiв доларiв, вiдiрванлtх вiд lrароду, пiшло на це?! Щоб у
lticTa Камболжi ввii,iшли <.червоlli кхмери> щирого KoMyHicTa
Пол Пота! Щоб HarlTi хлопlli вмиралII, незрозумiло за Iцо, на
розпечеких скелях Афгану!

Щоб <BlцaTHtrl"t марксист> (BiH же, за сумiсництвом, людо-
жер Бокасса) мiг cTloKiiirlo i з апетитом поiдати frе)дOдllих Йому,
BIrmyKaHo корlrстуючIIсь пр}т IIьoмy в}lделкою та ножем?.,

Так, дiйсно, HaBiTb MoTopoIIIHo уявити собi, якi божевiльнi
д_чмки завертiлrrся б у мiзках подiбних <вiрtrих ленiнцiв>, даfл
у руки ВПК (вiйськово-лромисJIовлlй комплекс) СРСР ttoBiTHi
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<iнопланетнi> технологii! В iдеалi TaKi, що значно переважа-
toTb вiйськову мiць Америки! Якби, не дай Боже, сталося 6
таке, HaBiTb фантазiя великого L А. €фремова, який зм:lлював
у сво€му poMaHi <,Година Бика> планету <соцiалiзму, IIIo пере-
мiг>, Торманс, була б неспроможна описати дiirсну
сlлтуацiю...

Розумiлlt все це й у США, причому добре розумiли!.. Вiд-
значимо ще й такий незаперечний факт. У cTBopcHHi aToMHoi
зброi СРСР бiльш нiж на три роки вiдстав вИ США. Америка
весь цеfл час була монополiстом у галузi ядерноi зброi! Ну то
що, обрушил}Iся lia нас l-r бомби?

А тим часом наявнiсть УФО, що потерпiли аварiю (tta
думку дослiдникiв), дае вченим унiкальну можливiсть зроби-
ти гirаrrтський технологiчний стрибок! Отже, в iHTepecax кож-
Hoi зi cTopiH було приховання, засекречувапня Bcix докумеlr-
TiB i матерiалiв, якi мiстять (або можуть мiстити) потенцittну
можливiсть на вихiд до таких технологiй.

Як мiг, наприклад, Картер пiти на втрату rlрiоритетiв
США в цiлому рядi напрямкiв?l Тому поспiшати з розсекре-
ченням не стали!

Але ось, у результатi катастроф НЛО (УФО), ixHi залrlш-
ки виявляються надбанням вже двох конфронтуючих одIIа з
однiею полiтичних систем. 3давалося 6, TacMHicTb )rц)атила
сенс! Олнак Hi! Гра тiльки починаJIася, оскiльки в даному ви-
падку все з:UIежить вiд умiння адекватно проаналiэувати, зро-
зумiти та, сп}Iраючись на техlIологiчrrу базу краiни, вI{корис-
тати побачене. I от саме т)л можЕа було <робити чудеса>!

Якlцо ж говорити за великим рахунком, то такого понят-
тя, як <людська цивiлiзацiя>, поки lцо, на превеликиflr жаль,
не icHyc! I зовсiм вiдкритим зzlлиша€ться питаtIнrI, колl1 ж то
вона, як цiлiсне утворення, вiдбудеться?!.

.Цо того ж уряди не знають, цIо ж сказати своТм народам,
Так, поза сумнiвами, при всьому бажаннi, HaBiTb прII макси-
мальнiй мобiлiзацii науково-виробничих можливостей, багато
властивостей УФО повторити пеможливо! <Наше вiконце>
просто не дае TaKoi можливостi. HaBiTb чисто теоретичноТ!

Наприклад, змiнювати сryпiнь MaTepiMbHocTi. Розпадатися
в повiтрi на декiлька фрагментiв, робити рiзнi маIrеври, а
потiм знову перетворюватися в одне цiле - <наше вiконце>
такоi можливостi не забезпечуе!

А тепер згала€мо таке, Ti ж США, якi завжди все роблять
для того, щоб iхня вiйськова TexHiKa, наприклад, авiацiя, за-
лишаJIася б найкращою, налiмогутrriшою, найбоездатlriшою в
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cBiTi. Отож, хiба вони не пролають свою бойову TexHiKy
TpeTiM KpaittaM? Продають, та ще стiлькиl..

Скажiмо, вlttulщувачi <Ф-15> та <.Ф-16>. Але в <експорт-
ному BapiaHTi> l1i повiтрянi бofioBi MaIuIlH}I мають <трохи> нс
ту елсктронiку, <.лешцо> не те озбро€ння, <<ледь-л€.щь>> не таку
лоскоII.1",Iу рухову ycTalloBкy... та решту в цьому ж лусi. А в за-
гzLлыIому <експортIIилi> BapiaHT зашкдп в боrlовому вiдношен-
Hi булс с}Iльно посryпап-rся анмогiчному винишlувачу, якlrй
персбувас на озброеннi ВПС США!

Те ж саме стосуеться tte тiльки лiтакiв, але й iнших зраз-
KiB (lolioBoi технiки. Те ж саме, за великим рахупком, вiдtlо-
сIiться й до <тарiлок>. HixTo не вважае, rцо, <пiдглянувI]]и>
технологiю <чужих>>, можна вiлразу розраховувати на негал"tну
побулову аrtалогiчtrого ix казковлtм мохлIlвостям <<свого)>,

земItого УФО! Але ж цього i не потрiбшо!
Створення нового зразка бойовоТ TexHiKll, заснованоI хоча

6 на невеликiй частиIri можллtвостеfi УФО, це вже гiгант-
ськиЙ крок вперед! Тому, коли А. Логвiн пише, що <розвива-
€ться процес пр:lктичIIою впровадженrrя iноrшаrrетttих технiчtrих
принцrrпiв i технологiй>, то BiH одночасно i правий, i не
правлrfl. Хiба подiбне можливе?

.I[авайте спрбуемо дещо прюаналiзувати ситуацiю. Насам-
перед, якi е, I{ехай непрямi, пiдтвердженtlя того, що <процес
практичного впроRадження> iнопланетних технологiл't розвива-
еться? От, наприклад, цитата на r{ю тему, опублiкована газе-
тою <Гарлiаll>: <Iношланетяни сприяли розвитку aмepltкaн-
ськоi Bir"rcbKoBoi техIlологiir> - така ocHoBlla теза книги <На
друв{I'т лень пiсля Розуелла,>, яка належить перу Фiлiпа Карсо
(офiltер американськоi Bil'tcbKoBoi розвiдк1,I, а нинi полiтичниl"t
консультirнт сенату). Всуrrереч офirriйнiй Bepcii Пентагоltу,
aBTclp вiдмiтае всякi сумlliви з приводу катастрофи космiчного
корабля з iнопланетянами на бортi в Розуеллi в 1947 р. та
стверджу€, що oTplIMaHi тодi зведення сприяли розвитку
американськоi комп'ютершоi та лазерноi теюriки, впровадхеlIню
оптичttих волокоl{ у военну промисловiсть>.

Можливо, й так. Хоча буль-якi властивостi УФО не вичер-
пуються будь-якtлм удосконаленням лазерiв i комп'ютерiв.
У кращому випадку, мова тут може йти тiльки про викорис-
тання другорядних властLIвостеI1 <<тарiлок,>. Але далi ствер-
джуеться таке: <.НаЙбiлып доступними для практлrчноi peмi-
заIIii виявилися принIциплl побудови лвиryнiв <BiMaHa> та
<.лiтаючих тарiлок,>, а_ле поки в спрощеному вигляДi... В США
вже даI]но проходять доробку <лiтаючi трикутники,> У-2, якi
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ре:шlзують принцIIп тяги лlтаючI{х тарlлок, а також <<пульса-
тори>, якi ремiзують приtrцил тяшл <.Вiмани>.

У попереднiй книзi Mlt вже торкI{улuся TеMI{ та€Iltllllчоi
<червоноi pT}гтi>. .ЩiЙсно, UIе з:цовго ло скандаJIу, пов'язаного
з цiекl загадковою речовIlною, уфологи висловлюв:uIIr пр]rrtу-
щення про те, що вона, можл}tво, с рбочlrм тiлом двrrrуIrlr
<. BiMaHa>. У газоrrодiбtrому cTatti, розумiсться...

Ю. Pal'rTapBcbкrп"I BllcryпrtB iз rIiKaBoю статтсю <Незвllчаiiнi
лiталыri апарати> у щ4rнмi <НЛО> (М 8, 1997). У нiй, порял з
в}II1адкамII спостереженt{rl саме тих УФО, якi tliякiit земrtil.'.r тех-
rrологii не по зубах, наводиться думк4 що принаймнi деякi НЛО
(УФО) цiлком можуть виявIIтися чисто земною пролукlцiею.

Або, наприклад, цiкава, хоча 11 не занадто оригiнальна
думка А. МельничеItка lrро те, що <,BiMaHa,> е нiщо iнше, як
<корабель iнопланетян>.При цьому BiH послutасться tla древI{€
санскритське джерело <Самарангна Сулрахара>, в якому €
поетIIчниl"t опис стародавньоi легендарноi лiтаючоi машIинIl,
яку l:i було IIазвано <BiMaHa>. Там i справдi с lrатяки на оIlис
конструкцii легендарIIих <BiMaH>. Говориться про <пристрiйr
iз ртуттю,>, про <<пристрiлi, шlо пiдiгрiвас>, про <несучий
вихор> та iнше... А. Мельниченко вва]ка€, якшIо ртутне кiль-
це змусIrти обертатl.tся зi швидкiсткr декiлькох coTeltb т!tсяч
обертiв на хвилину, то пiд дiсю вiдцентровоi сили ртуть
набуде форми бублика-тороiда, в якому виникне пlе й внут-
рirшнiй вихровлtй потiк. Завдяки <(пристрою, що пiдiгрiвас>,
рryть iз рiдllни перейде в стан llеренасиченоi пари.

Якщо туди подавати ще й повiтря, то Dоно буде викидати-
ся назовнi через сопло. Тобто за Мельниченком, прIтнl(Irп

руху <,вiмани> ма€ все-таки реакгивнлlй характер. Плюс гiро-
скоrliчrtий ефект. Говорl.tться й про iншi конструкцii, якi BrtKo-

ристовуютt, силlл Лореtrца it AMrtepa. Стверджу€ться, ltiбlr в
НВО <Енергiя> подiбнi pyшlii вже проходять вltпробування...

Можллrво, можJI}Iво... Хоча все че й дуже cyMHiBHe.
НiмецькиЙ журнм <.Простiр i час,> помiстив cTaTTi

С. MapiHoBa, де повiдомля€ться про створення вiчного двигу-
на, названого <TecTaTiK>. Вiдбулося lде, нiбито, ще в 1978 р. у
ШвейтlарiТ... Наскiльки <,TecTaTiK> можна сприймати всер-
rlоз - це питання окреме...

Таким чиIIом, чис.llеtIнi оItиси <земних УФО>, особливо ж
Ti, KoTpi наволяться на cTopiHKax масових видань, rрунry-
ються, як правило, на ком(liнацii давно вiдомих речей. HixTo
не говорI{ть, що це шлях тупiковиЁл! Але тут аматорським piB-
нем усе-таки не обiйтися!..
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Заяви ж типу того, uIо НЛО - IIе <машина часу>, звичаti-
lto, цiкilвi. Але piBeHb Категорii (тобто часу), якоi lrри цьому
торкак]ться, дуже високlrй та вкрай загадковиtl! Цiннiсть Bll-
словлень aBTopiB статей на цю тему, без уявлення сучасного
стану цього питання, на жаль, буде HeBTlcoKoKl,..

Все сказiurе вIIще так чlt iнакше може працювати }Ia пlд-
твердження лравоти слiв А. Логвiна. У чому ж тодi BiH може
вIlявIттися не правим?..

Автор цrtх рядкiв припуска€, що це може вiдбуватися за
такою, дуже серtlозною д,Iя ltac, людей, причиною. Ранiше Mlr
гоl]орllли вже про так зваIIу Потрiйну Модель, суть якоi в
тому, ulo в напIому CBiTi iснують не тiльки Свiтло та Пiтьма.
Вiрнiшlе сказатIl, IrIo сама Пiтьма неоднорlдна, оскlльки розпа-
да€ться rta двi рiзнi, так би мовити, комIIонеIIти. А саме, Пiть-
му внутрiшltlю, яка н;LлежIIть Сонячнiй системi. Щя Пiтьма, що
не вIlключено, в перспективl може <посвiтлiшати>l

I Пiтьму <.зовнiltlню>, абсолютну стосовно нас. Вона нал-
звичал"ttlо д;L/Iека i ворожа не тiльки cTocoB}Io слtл Свiтла, але,
як це }te дивrIо, IIaBlTb стосовно сил trашоi системноi, <<вIIут-

рiшньоi,> Пiтьмrr. Ми намагалися обrрунтуватII право на icHy-
вання цiсi молелi значl{ою кiлькiстю приклалiв i ситуачir1.
OcrroBHt.tй BI.IсIIoBoK - УФО щодо }Iac е або ворожою силою,
або потеlrцiйно ворожою..,

Прrrстроi <чуж}Iх)>, якi звичайно називаються <.тарiлками>,
за сукупнiстю cBoix властивостеI"I, за спостереженнями тисяч
дoc.ltИHlIKiB, змушують прийняти ту точку зору, що вони футIк-
rliоIr_чють tre тiльки на чисто фiзичному планi, але й на Тон-
кIIх планах Буття. Однак, як]lIо уважно розглянути опублiко-
BaHi в рiзнлrй час i в рiзних джерелах вLIпалки, пов'язанi з так
зваI{I1ми <<аварiями> чи HaBiTb <<катастрофами,> УФО, то
rrеобхiдrlо вiдзначrrтлr таку постiйну, властиl]у BciM цим публi-
каtliям, особливiсть

Mrt вже ранiше казали, tцо Bci УФО, якi зазнають <<катастро-

фtл> чи вI{являються <.збитI,Iмиr>, е цiлком i повнiстю матерiаль-
ними об'ектами, що являють собою <тверду> конст?укцiю!

Спостереження ж за тими УФО, якi нiякоi aBapii на очах
людел"I не зазнають, змушу€ припустити, що вони виявляють
властивостl, яких жодна конструкцiя твердого типу мати не
може!

I справдi, ось, примiром, якил"l випадок стався HaBecHi
1997 р. в Дстраханi: <,В один з лiтнiх вечорiв з лоджii 9-го
поверху я лобачила, що в небi спочатку з'явилося свiтiння
кольору багаття круглоi чи овальноi форми з клаптикамI{ по
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крrшх, яке потiм набуло форми перевернутоi лiтери <Ъ>. Вiл
Hei вiлокремилися двi кулi того ж кольору, потiм rце чотири.
Потiм yci вони з'едналися i утворилася нiби сковорiдка, з якtli
утворIrвся хрест, Останнiй згодом перетворItвся в стрiлу...
Первiсниfi колiр, lцо зберiгався, - це колiр багаття, полум'я.
Потiм явище набуло форми тарiлки, у BepxtriЙ частинi якоi
були яскравi червонi, зелеrri i бiлi кольорrr. Ще явI-1ще IIоч:L/Iо-
ся о 22.08 i трлrвало 1-2 хв...>

Безумовно, подiбних випадкiв чим:lло. AMeplrKaHcbKl,tlt
дослiдник .Щжон Кiль, який багато poKiB аttалiзував рiзrli
виIIадки сп(rcтереження <тарiлок>, вiлзначав, що прибллlзrlо у
50 вltпалках спостерiгалися ocHoBHi форми УФО, проте Bci tli
форми можна звести до деякого одноIо типу. .I[. Кйь назllвае
ix <твердими o6'eKTaMlt>. BiH також вDаrка€, що <твердi о6'ек-
ти> * це не бiльше, нiж принада!

Так, подiбна точка эору нинi знаходить усе бiльше при-
хильнлtкiв сера уфологiв i, особливо, енiологiв, Ну а що ж ще
з€Lлиша€ться думати, коли }Ia очах у свiдкiв o6'cKTlr змiнюва-
ли розмiри та форму, подiлялися на декiлька м:шеньких об'ск-
TiB, кожнийr з яких потiм рlпкався у сво€му напрямку?!.

У подiбному випадку особливостi УФО асоцilоються з
поцяттям ом'якi о6'скти>. Чи ж потрiбно говоритL{ окре[!о, що
з <IIашого вiкоtlця> подiбнi технологii не виднi ltaBiTb в армiй-
ський польовиit бiнокль?..

Але е ще одна дивна обставина. Справлi, MeHi не довелося
зустрiчати хоч яке-небудь згадування про ексцеси, пов'язаlti
зi спробою <тарiлочникiв> вилучити фрагментлI своТх
<зазналих катастрофrl> або <.збитих> дп2рхriв з мiсць ix збе-
реження... Подiбнлtмlt <сховищами>, мiж iншим, можуть бути
саме вiйськовi бази...

Ми вже говорлIлlл про <людел-t у чорlIому>, якi силыIо тис-
нуть на свiдкiв УФО: залякують, а часом HaBiTb викрадають.
3вiдслt мох(на зрЙтrти висновок, що деякi свiлклr <тарiлочнrt-
кам>> BKpaI"I небажанi! Але вони (ui свiлки) <лише> бачrt;llr
щось!.. I це в Toli час, як <справжнi фрагмеrtти>, якi часом ви-
являк)ть Еапрочуд екзотичнi (на наш погляд) властивостi, за-
лишаються в руках дослiднlлкiв невизначено тривапltй час! Ix
HixTo не влrкрадае! У чому ж тут справа? I_|,e що, прямlлй
недогляд <чужих>?

Звичаt"rно, якrцо вже <чужа дуIIrа - сутiнки>, то логiка
<чужих> i поготiв! Олнак у дослiдникiв повинна бутлt якась
практична, робоча гiпотеза. У тих же енiологiв (до якtлх i я
належу), скажiмо?
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Безумовrrо повинна! Тому, як чисто практичний, без муд-
рува}lня лукавого, висновок, пропоlIу€ться таке: деякi (lото-
докyме}tти та свiдчення УФО-феIIомеIIу BKpali небажанi для
<.тарiло.tнлtкiв,>. У тоЙ же час, <.фрагменти> УФО, якi потрап-
ляють до рук дослiдникiв, не вIIкликають серйозного занепо-
ко€нlIя в <<чужIIх>.

Отже, <.фрагменти,> апаратiв, якi залишаються в мiсцях
<.катастроф> УФо, нам просто пiдкидаються!

Прлт цьому не виключений BapiaHT, коли <.липовi> фраг-
MeHTlI <.тарiлок> дir"rсно мiстять у собi технологiчнi HoBltHKlr!
На ttаш IlогJrяд, природно! Таким чином, пiдкидаючи земля-
rralt lti <<новIlнки> зараз, <.тарiлочники>> вIIзначають науковий
та технiчнlrй напрямок розвитку людськоi llивiлiзацii як
зараз, так i потiм! Отже, Dони програмують його!

Ну, а як же caMi <<енлонавтI,t)>, яклIх знаходять у мiсцях
<.катастроф>? Вони ulo - приносять у жертву cBoix?! З rIього
прIrводу в нас нема€ особливих прIrчин для категоричностi.
Хоча ocoбlrcTo я вв;uкаю, що вони мають <<прекрасну> можли-
BicTb rte вдаватися до подiбнлlх дiй.

Справдi, нам сьогоднi вже вiломi численнi випадки безпо-
воротного викрадення люлеI't. Так, у 1990 р. в MicTi Фрунзе
Ilроходила конференцiя пiд назв9lg <,Iнформенерго-90", rta
яrсiii вiломий уфолог М. Попович повiдомлIла офiцiйrri данi,
пtо в США lцорiчно зника€ понад 20 тисяч лiтей у вiцi вiд 5
до t7 poKiB. В. Ажажа прIrволив аналогiчну цифру по
СРСР - бiльше 10 тисяч на piK! fute це бу,lrо тодi!

3араз цю цифру, на ж:Lдь, можна смiливо помножити Ita
коефirliент три!.. Ну а <.переробка> колI-I]IIньоi людинlт на
<<енлонавта> - це питання технiки. Тим бiльше, що в руки
людеri подiбrli <<енлонавти> потрапляють, звичайно, вже у
вrtглялi сIlлыIо ушкоджених та обгорiлrrх TpyltiB. <,Переро6-
ка>, ло речi, може мати настiльки обrпирниl"1 характер, пIо
висновок патологоанатомiв, швидIце за все, буде саме на
корIIсть <(I1еземного> походження <.пацiеttтiв>...

<.Тарiлочники>, будемо виходити з цього, спробують зро-
бlrти все можливе, щоб ми не пiлilYrшли до <<iхнього BiKHa,>! От
чому ми маемо тiльки таку лерспективу: або макслrмалыrо
розшI,Iрити <наше вiконце,>, або... прорубатлr поруч iз HtlM iще
одне, розташова]tе якомога блIIжче до <riхнього Biкtla>, яке ко-
лись ласть нам можливiсть вiльно полорожувати у cBiT зiрок!
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Роздiл 1t

нАЙкрАпи стрАтЕгIя...
Вважаеться, що переоцiнювати себе в складнiй сиryацii

погано! Але не набагато краще й недооцiнювати! Ще, в дано-
му випадку, стосу€ться загальноi iнтелектуальноi оцiнкrt
людства. Справдi, людськi технологiт в даний час далекi вiд
тих вражаючIш уяву можJIивостей, якими володiють УФО!

Але ось наскiльки далекi й чому саме? 3 огляду на вище-
ск:ване, зробпмо припущення, яке поляга€ в тому, цо <чужi>,
з неясною нам покIl що метою, дiйсно намагаютъся чи просто
<направляти> розвиток цивйiзацii на 3емлi, чи принаiлмrri
<зафiксувати> цей розвиток на тому piBHi, який би вимючав
для люделi можливiсть peallbHoi протидii <тарiлочникам>,
якщо така необхiднiсть чомусь виникне!

От i спробуемо проан:шiзувати, якi саме напрямки фуrrда-
мент:йьtlих земних наук розвив:uIися бiльш-менш вiльно, а
яlсi - Hi! При цьому враху€мо, що саме УФО (НЛО) не вар-
то брати на себе занадто явно функцii <цензора> чи <догля-
дача>. Як промовляв (зовсiм з iншого, щоправд4 лриводу)
незабутнiлi полковIIик Скалозу6: <Навiщо ж ла:|ити, наприкJIад,
самим!..>

,Щля того, uIоб не дати мiльл"tонам людей розвивати Ti чи
ittшi HayKoBi напрями, якi рано чи rliзHo звели б rrанiвець
перевагу <тарiлочrlикiв>. Простiше всього... нацькувати IIа
них iншi мiльйони людей! При цьому не варто потiшатrt себе
iлюзiями, що цi, iншi, взагалi до кiнItя розумiють, чию сторону
вони трtлмають!

А щоб було ще надit"tнiше, то доцiльно позбавити людство
можливостi о6'еднатлtся! Навпаки, вигiднiше розколоти л"lого!

Причому абсолютно неважливо, на якому пiдrрунтi вiдбудеть-
ся цей розкол. <найкраще>, якщо лitriй протистояння буде
декiлька! Спробуемо з цього погляду уявити сиryацiю з фуIl-
даментальними науками.

От, скажiмо, офiцiйна фiзика! Деякi люли вважають, ulo
ми опанували атом}Iою енергiсю та використову€мо ii в атом-
Hl{x електростанцiях, Правда, не прийrtято (як про того небiж-
чика в домi) говорити про те, цIо на кожну вироблювану
кiловат-годину електроенергii виробляеться ще й 0,7 Кюрi
довгожив)лих iзотопiв! Надiлiнiсть атомних peaKTopiB авто-
IIомною типу T:rKa <висока>, що бiльше десятка замблих атом-
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HID( субмарIш лежать сы)юднi на днi oKeaHiB на г.rпrбllнi декiлькох
Ki"rroMeTpiB. Разом з ялерllI,,мII боскомплектами, до речi!

I Ti.llbKlr радiоактIlвнi вiдходи, що просочуються з уrцкодже-
EIrx peaкTopiB, <пiдсвiчують> навколиtпнiri глибиrпrltй MopoKl
Про Чорнобиль говорити взагмi не ловолитьсяl Ього клопоту
вистач|{ть lla декi.rrька тисячолiть! Ну а <6езпечного> термо-
ядерtlого реактора, tlезважаючи на багатомi.ltьярднi витратIл,
cTBoplITLI поки IIIo так i не влаеться. Та й чи взагалi вдасться?
Бо самс зарш у науковIIх колах все голоснцuе задають пIlтан-
l{я: ч!t не ryltiKoBrrм шляхом взагалi пiшла термоядерна наука?

I{едавrriй випадок, якrtй стався в Pocii, коли пслtхiчIlо не-
врiвноваженлrЙ матрос, перестрiлявrrrи кiлькох морякiв, замк-
нувся всередrнi ядерного пiдводного човна, наволIшь на луже
TpltBoжHi фiлософськi роздумлt. А якщо пiд впливом якогось
ltaBiKlBaltltя з:lовlri виlYtде з психiчноi piBIroBaгlt комаlцир
aToMHoi субмарлlнlr?

Тому розвrlток Taкoi земноi фiзики <тарiлочникам> не за-
грожуе. BiH загроасус тiльки людям! Чи ось, прлrмiром, мате-
MaTltKa. Деякi думають, що вона <цариця наук>. ,I|,iЙспо, B:uKKo
собi уявлtтлl, яким чином без ii використання могла б рзвIrва-
тIIся с}л{асна TexHiKa. особллtво Ile сюсуеться галузi зв'язку,
кiберrtетltки, систем :штоматичшого реryлювання складними
техrIологiчн}IмIл процесами, гiдро- i аеродинамiки тощо.

Але вlrявляеться, що прI{ всьому тому офiцil'tна математи-
ка е <.надвiлсталilltою> з HayKl Вона, як нiяка iHrlra наука, рев-
Iruвo чату€ на сторожi власнлlх rтiдвалин, <суворих> закоlriв
логiкlt, якi вl.tмагають <I}IIключеного TpeTbol,o>.

Правда, в даниli час пiсля торжества та IrIирокого влIзнання
TeopeмIl Гедe;lя-Коен4 повернення iз забуггя спадIIIин}I iгryiчiо-
HicTiB та ii дедалi зростаючою значеItня, а також деяк!ж iлшлtх
парадоксмыrих галузел"t - математика зItов,у вiдролжуе своТ мо-
ryTHi фiлосо(rькi KpnTla. Але ж час, it'l потрiбний с)rггевltfi час...
I TplrBMa робота в спiвдружностi з тими експериментаторам}I,
якi зможугь втiдити в життя t-t (математикlr) осяяння.

Ну, а бiологiя та гелетлIка? Адже, за велI{ким paxyllкoм,
саме в HIlx захована казкова можллrвiсть виходу на TaKi при-
голомтплllвi речi, як ефiрне та астральне тiло, телепатiя, а там
хто зtIае... Так, але не в цiй же бiологii, яка густо замiшаttа,
зовсiм як деякi обряли чорноi магii, на KpoBi! Прлrчому KpoBi
своiх власних, наt"rкрапlлrх, найбiльш освiчених апологетiв!
KpoBi тих ulкiл i напрямiв, якi починали нехаЙ несмiливо,
Hexaii малою ходою, з певrIими побоюваrrнями пйходити до
цих пltTatlb ще coTHi poKiB тому.
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Згадаймо експерименти доктора Месмера, сумну долю
генетики. Повllе згорта}lllя в 19ЗO-х роках робiт iз телепатii та
телекitlезу! Сьогоднi спостерiгаеться не ме}lш драматl{чна
картина. Перед гснетикою впрIrryл пост:uIа проблема нового
карколомного переглялу Ti фунламентальних потrятьl

Мова йде про iснування в прироД чог(rcь подiбного <геflетич-
IIому перемикачу>, а зtIачить приголомшллtвоi можллtвостi
програмувати генепrчнi (внаки ззовнi, незiulежно вИ батькiвськоi
та материItськоi ДНК. А також про так зgпцi <<мzлtцрiвнi> гснlt.

OcrloBHa драма Ilолягас I] тому, що з}Iову .I!Iаячить MoжJllt-
вий <,вiдхiд> вiд поглядiв Tllx учеII}Iх-fеItетикiв, якi fi справдi
можуть вважатIIся мучениками науки! А це дуже складне
питання з поглялу не тiлькrt фiлософii та гносеологii, але l't

моралi. Так що ризltкI{у Dисловити таку думку - сучаспиti
piBeltb бiологii, lIезважаючлI lra Bci ii успiхtt, <(тарiлочIrrtкiа>
навряд члr здатнlrй сильно HacTpaxaTlt!

Занадто багато переII|код було створено на шляху вiльно-
го та спокiйного розвитку бiологii та генетttкll за ocTaHtti
десятилiття. Щоправда, iсttують напрямкlI, якi розвлtваються
ду2ке високими темпами. В усякому разi, з точклI зору люли-
ни. Масться на увазi TexHiKa зв'язку, комп'ютери та 11 взагалi
вся ця чудова гrLдузь - електроЕiка. Це одночасно i дуже
раду€, i насторожуе. Чому раду€ - зрозумiло. А tlcb чому на-
сторожус? flля цього е декiлька MoMeHTiB.

Так, декiлька poKiB тому випмо MeHi буги присутньому на
зустрiчi з дуже цiкавою людиною академiком AIEH
А. Ф. OxaTpiHttM. Багатьом, безумовlrо, зttал"tоме це llрiзвлlще.
BiH е автором i апологетом гiпотезII про мiкролептоннi взае-
модiТ. Присутнiм лемонструвався зttятttл"т у лабораторii OxaTpi-
rta майже трлlгодинн}Iл"t документалыцrлi вiдеофiльм, в якому
розгtовiдалося про деякi експерIlмеItт}I, що там провадяться.

Одlн з експеримеrпiв був прttсвячен1,1й пtюблемi лI{стантно-
го безконтактного впливу на сучасну електронну апаратуру.
Домадrtо я опI{сав lдеIi експеримент у <Примарах IcTopii>.
тому в цiiл книзi lIаведу основrtиl"t висllовок - спецiально пiд-
готовлениii екстрасенс здатнилi впллiватII на iHTeHcrrBHicTb

радiоактивного розпаду, а також на показання електроннIIх
приладiв без безпосередIIього фiзtrчlrого коIIтакту з апарату-
рою! Причому на досить значнiй вiдстанi!..

Ну а <тарiлочники>, як уже не раз мали можливiсть пере-
конатися лослiлникrt, локI{ по rlir"r частлtнi! Згадаемо також
недавнiй ryчний вLrпадок (про ttього IIеод}lоразово повiдомля-
лося по ТV СНД) iз показом дiтлахам <мультику>, пiсля
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якого декiлька сотень малят (i не тiльки ммят) потрапили до
психiатричrlих лiкарень! Це, як вiдомо, мало мiсце в Япоltii.
Д на rtашiй <.6агатостраждальнiй> зараз нараховуються coTHi
людел"l, в яких вiдбулися шrвидкi змiни у психiцi пiсля... пере-
глялу ceaнciB Кашпiровського по телебаченню!

3 усього цього вLIплива€ досить тривожltиtl висIIовок: наш
дорогиl',l друг i помiчltик електронiка може у найвирiшальнi-
шrиЙ момент змIIшLIти нас без своеi MoryTHboi пiдтрltмки. Ье
повнiстю звинувачувати ii в IIьому не можна!

Ну i похiдне питаtIня: чи володiють <.тарiлочнI{ки> мож-
лtrвiстю д}rстаuтноl-о впливу на файли комп'ютерiв, HociiB
житт€во важлIrвоi iнформацii? Можна сказати, пIо в нормаль-
нiй обстановlli - Haura електронiка лiйсно <наша>. А в екстре-
мальнtIх сltтуацiях?..

Навряд чи може турбуватI1 <тарiлочrtикiв> i розвлtток lta
Землi спостережллrвоi acTpoHoMii. L|,я найцiкавiша з наук, lцо
напряму з'еднуе нас iз космiчною безмежнiстю, збiлыtlуючлt в
колосапы{ому cTyTIeHi обсяг знаllь людства про зоряниl"r cBiT,

фактично, ttевпиItllо закида€ нас усе новим!I й rrовими голо-
воломками. Уже сьоголнi моryгнi оптичнi телескопи, якi е в
ii розпорядженнi, з деякою довiрчою Ймовiрнiстю здатнi
зафiксувати наявнiсть у якоiсь iз ttайбллrжчих зiрок планетIl.

Але тiльки в тому в}tпадку, якщо вiдстань до цiеi зiрки пе
перевIrIIIуе велич}Iни UIести-семи свiтлових poKiB, а розмiрll
та маса такоТ планетII не луже вiдрiзняються вiд вiдповiлнrrх
rrapaMeTpiB IОпiтера! Та якщо вiдстань до гiпотетлrчноi бать-
KiBщl.ttllr УФО перевl{щу€ вищенаведену велI,Iчину хоча б на
порялок, а до того ж шIе й маса <<планстлr Х> icToTHo MeHIlIa
вiд Maclr Юпiтера, то в <тарiлочникiв> приволiв для занепо-
ко€tIня просто не може бутrr! Оскiльки земнi оптичнi прIlла-
длI дJrя астрономiчних спостережень ix просто ше засiчуть!

Хоча нсзабаром очiкусться значне збiльшення потужностi
земних телескопiв. Яскравlrм прикладом цьому € супутIrико-
ви}'l телесlкоrr <,Хабл>. Те, що вд:цося цьOму космiчllому iHc-
трументу, - просто вражаюче! Але не будемо забувати, що
спостереження супутникових телескопiв мають <ахiлесову
п'яту> - iхня iнформаltiя переводиться на мову електроннIlх
слtгналiв! Отже, IIе можIIа вiдмахнутлtсь вiд неприемноI дум-
KlI про те, що icHye приIIциIIова можливiсть непомiтноi
<корекцii> псреданоi на 3емлю iнформачii з боку <чужIlх>.

Нарешrтi, HaBiTb маючи <<змiзнi> ланi вiлносно того, бiля
якоi зiрки прописаrti <чужi>, який практlrчниri крок можуть
зробити люди? А тому декйька слiв про сучасну пiлотоваttу
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космiчну TexHiKy. В данилt момент нема€ cyMHiBy, Iцо за
сприятливих умов (наявнiсть фiнаtrсування, вiдсуттliсть вели-
ких вiйськових конфлiктiв i стихiйlrl-rх лrtх глобмыtого по-
рялку) космiчна TexHiKa сьогоднiшrнього лня lliлком спромож-
на поставити технiчне завдання IIIодо розробкrr пiлотованого
космiчttого корабля для польоту до Марса. Чи HaBiTb групlr
кораблiв у кiлькостi двох-трьох одиниць! Макслrмалыrа кiль-
KicTb acTpoHaBTiB, HaBiTb у випалку групового польоту кора6-
лiв, не буде перевищувати 12-15 oci6.

Але говорити про можпивiсть одночасlIого в}Iведенrш в
космiчний простiр сотеIIь або тисяч людей - це вже утоlriя!..
Ну, а яка ж сцена може розiгратися у випадку недружньоi зус-
трiчi земного корабля i <тарiлки> у вiдкритому KocMoci, то про
IIе вже говорилося вIIще на прикладi подiй ще 1981 р., якi
малrr мiсце з космонавтами Коваленком i Савitrих.

Сьогоднi cBiToBa астронавтика разом з космонавтикою пtе
нiяк не можуть оговтатись пiсля трагедii американського
<.сttейс-шатлу> <.Колумбiя>. CiM життiв, чудов1.111 космiчltпji
корабель, величезtrиi',t авторитет НАСА (що вже к:ЁатI{ про
мiльярди доларiв!) - все IIе поставлене пiд cyMHiB. Але най-
прrtкрiшим е те, цIо надходять данi про явну причетнiсть
<непiзнаtIих o6'eKTiB>, якi, очевидно, й були причиIlою траге-
дii. Чlr треба казати, що пiд загрозою удару <чужих> зlIахо-
дIIться вся cBiToBa космонавтика?

про те, щоб псребороти безмiрнi зорянi далi та <пограти
rlрицiлом> у безпосередltil'л близькостi вЦ <IIланети Х>, HaBiTb
питання не cToiTb! Так шIо, мабуть, lIaI]Ia земlIа космiчtIа тех-
HiKa навряд чи виклIкае особллtве занепоко€ння в <тарiлоч-
никiв>, оскiлькlr про участь на змагання з УФО за:IвкII вiл Hei
(земноi технiки) не надходило!..

Але ж невже нiколи не було l't немае в зIIаltнях земляIl
таких напрямiв, якi б нагадува.lти феноменологiю УФО?
У тому то й справа, що були i е! 3галаймо драматIlчну долю
Алхiмii. Ця найдавtliша lla Землi наука перетерпiла на своему
шляху незлiченну кiлькiсть нападок. Ii адептIл протягом тися-
чолiть зустрiчалися з неприйняттям i гонiннямrt. Бiльшt того,
вони випробуваsм на собi аж занадто велике неприл"тняттяl
Можrtа сказати, надприродно велике!

А мова в Алхiмii йшла про <<всього лише> двi приlrципово
HoBi речi: мож.пивостi здiйснення трансмутацii хiмiчнlж еле-
MeHTiB i перетворення caMoi людlлни! Тож згадасмо, що гово-
рять дослИники про Ti слiдlr, якi iнодi з:Lдишаються на мiсцях
посадок Нло?
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<...УФО можуть вплIIRат}I на люлеI1 i TexHiKy невiломttм
llaM ч!IIIом, HalJBaIlllM психо(liзlrчlI}rм вIlливом. flослiдженltя
рослlllt, доrtорськоi KpoBi людей та тварин показали, що Mic-
ця тIрIIзе}Iлскня УФО е аномальнIlм[l зонамII. В Hllx вiдбува-
€ться трансмутацiя хitчliчтtих елемснтiв,>.

Це, до речi, лалеко не cдltltltl"t лрlIклад. Але в Tattoмy ви-
палку <<траIrсмуr,ацiя> хiмiчнlлх e;teMelrTiB - I{e вже tцось iз
безпоссрслнього арссl{алу можлrIвостей <тарiлочнltкiв>l Ось
BiH, наочнrtii прлtклад перетинання rrrляхiв розвитку техноло-
гiй! Чrr, якщо завгодlrо, Магii!

Досlt,гь часто прlt зустрiчах з tteltiзrtatIцM фото- i Kirloaпa-
ратура просто <.вiлкривас }laM очi,>. Так було, скажiмо, у
в}Iпалку кiнозIlомок леяклIх аномальнLlх зон у псрелгiр'ях
KplrMy. А також прлt подiях у paйrorri MicTa КостроNrи, KoJIlt
IloJlкoвlrrtк мiлiцii В. .I[ячков розслiдував дивну подiю, яка
вiлбулася 15 чсрвня 1991 р. На фотографii залltulила чiткиlYt
вiлбllток, як вважак)ть, лсяка лlrховiсна астрzlльна c5iTHicTb, а
можJIllво, t)i <.тарiлочttлtкr>.

Merti тirKoж дово/U{Jtося бачити багато подiбrIих фотогра-
фiii. Про лсякi з нIIх я вжс розповiдав, про iHlпi - розмова
поперелу. Сксптлtкlл бе:r якrтх-небудь вагомлIх основ стверл-
жують, цlо це звлrчал"rtrlti-r фотомоllтаlt. flумаю, що BoHlI прос-
,1,o <tte в Kypci clrpilвIl>. Як тойt актор-Jtектор з <KapltаB:utb}loi
ночi> tцодо проблемIl ж}Iття Hzt Mapci.

Заналто часто багато хто з нас просто прохолlIть повз
загадковi <<Iv1oltTaжi,> (Bottlt ж <,гра cBiT.пoTirIi>). Д деякi з тtа(l

cttoKilirricilrbкo IIовертаIоться до IIодiбlIоло спl,tноlо! Чlr ж rre ix
Iй1.1 бачIlмо потiil{ на фотограtРiях тих стенлiв, якi волають
знаl'tтtt знt клllх безвiстlt? 3ате деякi екстрасснси вiдчувакlть
ltодiбнi <фотопrсlнтажi> вiдразу!

Щодо легеlIдарlIоi розеttкрейцерськоi Людиltи II'ятого PiB-
ня, то серел прrттам;lннIlх iii, вiлповiлно ло <Тралиtlii>, мож-
лIIвостеI"I, € I"t та, котра лозволяе легко бачrtтlt ефiрнi та аст-
ралыIi icToTlt. Це ще одllе fiеретt.rlIа}IIIя lttляхiв ttiзtrаttltя з
<тарiлочниками> або <чуrклtмlл>! Вiд Людлlни П'ятогtl Рiвltя
прIlховати свою пр}rсутнiсть енлонавту було б кулrr як склал-
но! Тому вважаеться луже ltMoBipHlIM, що лехто зробlrв усе
MoжJlllt]e, цоб прltзуllIlIlIIтI{ на Землi розвLlток Алхiмii! А це
означае, що гzUIьiltувався POзI]I,ITOK окульт]II.Iх, дчховlIих наук,
i волночас - icTopiT, с:оrliологii та фiлософii!

Адептlr Оlцсну Розенкреitllерiв пtllpoKo експериментувми
з пронIlкнеltlrям i в}rвченllям Тоttкого CBiTy (Тоrrких CBiTiB).
IJ,e зараз, rro cyTi, вже до|]едеltо. Але ж були rце й одиrrаки, якi
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теж намаг;lлIIся прилучитися до эагалкового CBiTy ffyxiB?
Так, були, i в значнiй кiлькостil Як могли влtглядати ixHi дii
в цьому напрямку? Тодi, декiлька сторiч тому?..

Рrrryш почrlнався з проведення ножем магjчного кола, яке
заповнюв:lлося ка66алiстичними символами. Iз заколотого
япtятIl знiмали i вt.tчиняли шкiру, а потiм на нiй п}rсали
магiчнi слlмволIt та фiryри, Ритуальне замlrнання .Щухiв
триваJrо приблизно голину та включмо мiстrrчнi погрози
вI{микуваним духам, у тому випадку, якщо вони вчасно не
з'являться...

Згiдно <Ключам Соломона>, духи таки з'являлися; причо-
му, <...деякi в одiяннях солдатiв, iHшli булlr вдяпrенi, як ap}Ic-
токрдти>>. А напрлtкiнцi з'являвся i сам Король у супроволi
магiв. Пiсля ототожI{ення шляхом спмlоваIl}Iя ладаlIу та
показу символiв Королю - дияDолу чи iltшому представнику
пеIс.lIа, маг мiг поворити, Iцо саме йому потрiбно: iнформаlдiя
про майбутн€, лопомога демонiв у здiйсненнi чакпунства...
Iм'я Бога й Icyca при цьому повторюеться фзлiч разiв, щоб
пiдкорлrти лухiв..,

Приролно, пIо пiсля заверIшення дiЙства Bci виклrtканi
духовнi cyTHocTi чемно вiдпускмлтся iз проголоillснням вiлпо-
вИrIих закJIиIIань. А магiчне коло негайно руйнувалося, що(l
маг не був розiрваниi,r демонами...

TeMi таемною, магiчного спiлкування з астрмьнIIм cBiToM
присвячували cBoi твори багато всесвiтньовiдомих письменни-
KiB. Ось yplrBoк з роману В. Брюсова <Вогненнлtй аrIгел>:
<Рената... визнаючи свос близьке знайомство э магiсю, сказма
MeHi приблизно так: - Ти не знаеш, Р5rпрехте, TicT царини,
куди хочеlп ступити- Там немае нiчою, KpiM жаху, i маrи - це
}lайнещасливiшi з людей. Ми живемо пи постiйною погр(вою
болiсноi cMepTi, тiльклt }lевсипущою дiяльнiстю та краi.tньою
напругою волi стримуючrl лютIlх духiв. Готових щохвилIIни
рФтерзати ltого.,. сонм ворожих чудовиськ стереже кожен крок
мага i стежить, члr не забуде BirI чоюсь, чи не допустлtть BiH
яку-небуль малены(у необережнiсть... Уяви собi заlсllинателя,
якиfi проводить днi fi ночi в tclliTцi ск:lэкенпх собак чlл отруй-
них змiй, лють яких BiH ледь приборкуе ударами бича та роз-
жарен}Iм залiзом, - от що таке ж}Iття мага. I в }Iагороду за це
безперервllе мтування одержу€ BirI змушену службу лрiбних
бiciB, мало знаюч}lх, д:шеко не всесиJIьних, завжди готов}lх на
зрадництво i на всяrу rrизькiсть...>

Ье вельмrt цiкаву вiдповiдь на цi сповненi глибокою
смутку li розrtачу слова героiнi роману дас iнший геройl рома-
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ну - лIщар Рупрехт: <....Я готовий погодитися, що все це так,
але страх ще нiколи не стримував мене. Злi духи теж створе-
Hi Богом, але позбавленi f{ого благодатi i, як усе в природi,
KpiM особистоi i BceMoryTHboi ролi Творця, не можуть не бу-
пr пiллеглi прI{родним законам. Залишаеться тiльки пiзнати
цi законлt, i Mtt будемо в силах KepyBaT}I демоIIами, як Htlrri ко-
ристуlоться сIIлами BiTpiB для руху кораблiв.,,>

Нагадаемо, що дiя роману вiлнесена до перiоду серпня
1534 - oceHi 1535 poKiB. fliйсно, у XVI столiттi доморослi
практикуючi маги, знання яких Ее базувалися на колос:шьно-
му безцiнному досвИi, yMiHHi йI Траличii орде}rу Рози i Хреста,
думалIr, мабуть, як i лицар Рупрехт, lцо: <.,.Сила заклинання
вклалена в магiчне значення чисел, як це роз'яснив ще Пi-
фагор, i... у тому випадку, якщо весь лорядок викликанIlя
зроблеrrий точно, iм'я демона написане правильно й закли-
нання зроблене без помилок, демон не може не з'явитltся до
мага i не пiлкоритися Його велiнню...>

Ti, хто lIодiбltим чином шукав контролю над тими сугнос-
тями, якi в розеIrкреliцерськiй iнтерпретацii йменувалися
Стихiiiнлтми .I[yxaMlt, застосовуючи для цього набiр приl'rомiв
i закллlнань церемонiальноi магii, бажа.пи отримати вiд cBiTy
духiв зtIанIя та владу. Але трансцеlценталiзм та Bci форми
церемоltiалыrоi магii € з:lг:lJIом ryпiковими колiями. Iнша
справа - то славетнi Розенкреl'lцери, якi пiдходили до Тон-
Kllx cBiTiB незмiрно бiльпI усвiдомлено, нiж якiсь доморослi
маглl. СIlравдi, Траличiя Рози i Хреста стверджу€: <<...у той
час, як Людлtна складена з матерiй (iнакше Планiв), з'еднаttих
в олне, cTиxil"tHi духи мають у собi тiльки один елемент чи
принцIIп. I-[e - ефiр, з якого вони склалаються та в якому жи-
вуть... € стiльки ефiрiв, скiльки елементiв. [ с стйьки
сiмейств природrrих духiв, скiльки е ефiрiв. Щi сiмейства цiл-
ком iзольованi в свосму ефiрi i не вступають у зносини з меш-
канIlями iнtших ефiрiв...>

Так що брати Рози i Хреста, без cyMHiBy, анiтрошки не бу-
ллr б здивоваtti надсучасними Цеями лро пармельнi свiти!
I, маб5rть, якби ж можлива була бесiда мiж Розенкрейцером-
Палiдлtстом та с)лrасним вiльнодумнllм ученим на цю тему, то
першиI"I IIавряд чи почерпнув би щось для себе приI{ципово
IIове... А ось розповiсти BiH мiг би речi справдi приголомшли-
Bi. Якби, звiсно, побажав.

А тепер уявiть собi тремтячого вiд страху, неосвiченого,
самотньо лрактикуючого мага, який, начертавши магiчне
коло, став, як лю6;rять висловлюватися китайцi, <смикати
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тигра эа вуса>... Чи трохи бiльш знаючого християflського
екзорциста, яклtй приirшов у той же монастир урсулillок з
HaMipoM <виrаняти бiса>.

Тобто з'явIIвся в ту саму географiчну точку та той самирYI
час, ле i коли була зруйнована, внаслiдок цiлого ряду прич}rн,
незрима cTiHa, ям захища€ ltac, людеЙ, вiд чудовиськ iншлIх
cBiTiB!..

Ну що, в бiса, гарнопо може вийти в цьому випадку? Од-
нак зовсiм iншlа картина ввижаеться дослiднrrку в тому ви-
падку, якщо за подiбний експеримент брапися брати-розен-
крейцери!

Hi, автор чих рядкiв зовсiм не збираеться стверлжуват}I,
що саме в цьому випадку подiбний <контакт> з Iншим cBiToM
був такою собi легкою та веселою забавкою. Hi, як говорив
дух(е популярний нинi лiтературrrий герой: <Hi в якому разi
fl нiколи!>... Але ж рiзниця колосмьна! Як у планi можJIIлвос-
тей, так i в планi отрIlманого результаry. Що вже й говорлtти
про велич Мети!

Вивчення таемниць свiтобудови, експерименти з Невiдо-
мим - ось чIIм займалися брати орпену Розенкрейrtерiвl На
вiдмiну вiд Hltx, самодiяльнi, як правrIло, неосвiченi (у кращо-
му випадку, освiчеlti дуже поверхово) доморослi llрактltкуючi
маги пр(rcто-напросто грали в rtебезпечнi iгрlл. Як Ti нерозум-
Hi дiтлахи iз сiрниками!..

Роздiл t2
тАемничА ввIIич прЕдкIв...

У книжках <На перехрестях BcecBiTy> та <Примари IcTo-
pii> ми досить докладно говорилL про велику й легендарну
Атлантиду, яка шIезJIа у вогненнiй лавi та киплячiй водi не
набагаm бiльше, як 12 000 poKiB тому... На цю тему взагалi
чим:шо в}ке нап}IсаноI Отож я не стаIIу приводити ,,ryт велlrч-
Hi описи <<острова, оточеного водяними кiльцямrt>, де височать
величнi стiни навколо зовнiшнього земляною кiльця, <по Bcilli
окружностi оздобленi мi,lцю>, чи <недоступttий святий храм
liдейто та Посейдона, бнесений золотою стiною>...

Нiчого цього не бупе! Лiтераryрнi красоти зilлишимо пое-
там - lle ixHi володiння... Платон, описуючи Атлантиду в
<.KpiTii> та <.TiMei>, блиснув великим cBoiM талантом, принайм-
Hi на двi з половиIIою тисячi poKiB напередl..
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Великою загадкою i таемницею тlrсячолiть була й надмi
змиша€ться легендарна та загадкова Атлантида. Ii часом iMe-
ttують ще Атлантидою-Посеl"lдонiею. Але той, хто читав лiте-
раryру езотер}Iчною напрямку, безумовно, знае, tцо там мова
йде не про олну Дтлантиду, а про декiлькаt..

Ми до цюю момешry всiляко унIrкаJIи цсi теми. Чому? Були
iншi питання, якi стосуються icTopii людства, що, однак, не
вIIхолrlл}I за межi 12 000 poKiB. BipHime сказати - майже не
виходили! Перчи:ryлочи iсторiю Пауля Шлiмана, ми зiткнули-
ся ще й з iншою iсторичною величиною - 40 000 pKiB!..

Саме лро такlлй часовиfl промiжок йшла мова в докумен-
тах, якi, незадовго ло Перrrтоi cBiToBoi вitlни, Пауль Шлiман
одержав у спадщину вiд свого всесвiтньовiдомого дiда - Ген-
pixa Шлiмаrtа, вiдкривача Tpoi. Саме такий BiK - 40 000 poKiB
малrr дивнi, легендарнi MeTMeBi предметlI, що ix Пауль Шлi-
ман вважав монетамII атлаптiв...

TaKrrM чином, iсторiя, яку Пауль [Плiман вперше повИав
cBiToBi 20 жовтня 1912 р. в газетi <Нью-Иорк AMepiKeH>, зро-
бивши сеttсацiю, спричIrнила цiлий ряд фундамеllт:Lдьних
питань. Олне з них таке. Якщо монети (чи Iцось iнпlе, що було
спрлтйнято Паулем за монети) були виготовленi в перtlrиr"l же
piK icкyBartи леr€Iцарноi державлt, то звйси виIuIивае, rцо час
iснуванrrя Tiei держави становив майже 30 000 poKiB!..

Ще TcpMiH не просто нечуваниI"t, а бiлыше того - BiH не-
уявний!

fiir"rcHo, iснуваttпя [ревнього KeMi (СтародавIIього €плпту)
Ilротягом декiлькох тисячолiть приголомшуе уяву iсторикiв.
Так, Старолавнiй €пtпет неолноралзово супроводжували спаJIи
та пiдl'rоми, якi трrrвали столiття. .I[ержава пlнула, а потiм зно-
ву вирод(увilJIася. Але це була, по cyTi, одrа держава, (ю Bolra
з(врiгала спадкоемltiсть культури та основtIих оэltак цивiлiзацii.

Олнак у смалi сучасноТ нам rlивiлiзаrtii таких лержав-дов-
го:клттелiв бiльпlе немас! Дле 30 000 poKiB - цс вже uIось
прI{IIцI,Iпово illше! Ще велике чудtl HaBiTb з точки зору €гип-
тологiв. Тут траличii та спадкоемнiсть iдеологiчна, державна,
економiчна й цiльова (система цiнностей) повиннi булч 6
досягтII пр}lголомпrливоi стабiльностi !

Але як же тодi бути iз прогресом? Техlriчttим i науковим,
скажiмо? BiH мав блl бути абсолютlrо tIезначним, практично
зовсiм нспомiтним, lllоб за десятки тисяч poKiB ця легенларна
лержава не втлбухнула!..

Moжlla, одttак, Йiйтll цю незрозумiлiсть. .I[ля цьою треба
(для початку) припустити, що Атлаrпида-Посейдонiя проiс-
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IryB:UIa порiвняно неловго - не бiлыше декiлькох тисячолiтъ.
Але тодi не змишасться rriчою iншоt!, як поюдит!lся з T}IM,
що й Атлантида-Посейдонiя, в свою черI,у, мала державу
(лержави?) попереднltка!

Езотерична <Тра.lцицiя> виходImь саме з такого BapiaнTa-
Вона говорить, що до Посеl"лдоltii була ще одttа AT.rtartTltдa.
А перел нею ще однаl А ось уже перед другою Атлантидою
була саме та легендарна держава, яка вiдома пiд iм'ям <Kpai-
на глинистих пагорбiв - MYu, чи Лемурiя...

Про цlо найстародавlriшу державу € згадуванtIя в дItвом
збереженому рукописi маl:tя. Toit рукопис входить до колекцii
Ле Плонжона. Ми вже говорIrли про цей рукопис у.поперед-
Hix книгах, тому повторюватися не станемо.

А важлива дIя нас [ц тема в зв'язку з деякl{ми висловлен}я-
ми Н. Глазковоi та В. Лапда - росiлiських aBropiB кIrлrги <Все-
cBiTHi таемrrицi пiрамЦ i Атлантидлr>. Вони вперше зlюбlrллr цi-
каву доповiдь на цю тему на <.IHTepEHI0-97>. Наводl{мо IIлпаry
з ixltboi доповiдi <MapciaHcbKi MicTa tra фото NASA та ixtti rut:шо-
ги на Землi>: <...Автори дiйшли висповку, цо багато Mfutbr'toHiB
poKiB тому iснувала високорозвинена rllлвiлiзацiя, яка освоiла
космiчний простiр одночасно на Mapci та на Землi. Причому
цивiлiзацiя Марса rlафгато древнiша земноi, продовжrша ct]oe
iснування на Землi в часи Атлантиди i Лемурii - 5-7 MiлbiiorriB
poKiB тому, де звела Ti ж комплексil та спорулжсння, lцо були на
Mapci та у яких були затпифрованi головнi закони BcecBiry...>

Нагадасмо, що туг мова йде про такryв:шlrЕ деяких IIоло-
жень кнIIIи, яка виirшла в 1993 р. в Лоtцонi пiд назвою <.I|Bi

третини> (автори .I[. Маflерс та .Щ. Псркi). Хочу вiлразу обмо-
витися - обчrлслення BiKy Дтлантидrr та Лемурii у 5-7 мiльiто-
HiB poKiB зaJI[r[I}tMo на coBicTi aBTopiB кн}lги.

У книзi, KpiM хроttологii, мiститься члlмало tYt iншlлх досIIть
спiрнttх BllcHoBKiB. Мова, як бачимо, iтле про колIпIIне icHyBaH-
ня rlлrвiлiзацii на Mapci. Пiсля знiмкiв <Вiкiнгiв> та фотогра-
фili <Хабла> Ita цю тему можна порозмiрковуват}l, оскiлькrл
тут icHyc предмет обговоренняl.. Але робити це можllа по-
рiзному! Може, все-таки спробуемо пiдiйти до IIього пIIтання
по-науковому? Нс копiюючи прIr цьому повслiкку слона в
ltосуднiit крамtrицi?.. HixTo не проти?..

Тодi, насамперед, булемо шаноблtлвi з хроIIологiею. На
данtrй момент у нас нема€ нiякоi можлltвостi доказоDо лаryва-
Trt BiK Hi марсiанських сфiнксiв, Hi <MicTa Аптеi>. Можемо
говорити лише про мiнiмальIrо можливлtл't TepMiH, та й то вста-
новлениr"I непрямим чином. Про який же TepMiH йдеться?
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€гтrптолог Грехем Хенкок у своiй наrlцiкавiшliл"t кнlrзi
<.Слiдlt Богiв,> зверlIув уtsаlу IIа той факт, цо iсроглiфи, якi
вllз}lачають iм'я фараоlIа Хуфу (Хеопса), булll знаr"tдеtli
тiльки в олному Micrli Великоi Пiрамiдлr. .Що того ж вони булl.t
напrrсанi з помилками i частково <<логорII ногами>...

Тому Хепкок висунув гiпотезу про те, що прIIзначення
Be.ltllKoi Пiрамiдr-r полягало зовсiм IIе в тому, щоб бути гроб-
нIIIIею Пер-о (фараона) Хуфу. Ще вiдбулося досить втtпадково!
Весь комплекс пiрамiд Гiзи був створений за €линIлм Планом!
Що ж це за план TaKrrli та хто його придумав?..

За доtrомогою комп'ютера вдалося реконструювати зоряне
небо нал, Великою Пiрамiлою, як[Iм воно було в 2500 por1i

до н. е. З'ясувалося, Lцо в той далский вiд нас час, один з пiв-
деIIнIIх коридорiв Пiрамiдrr був точltо спрямованиri на зiрку
Cipiyc. У тсlй же час irIшил"t корtIдор вказуваl] IIа tltlжню з
трьох зiрок, якi складають так званltt"т Пояс OpioHa. Щ,е сузiр'я
вважiulося обителлю бога Озiртlса. Хенкок i Бьювел прIrпустлI-
ли, що подiбнлtй збiг не € випадковим... А три наirбiльшi пiра-
мiдrл Гiзи слtмволiзують Пояс OpioHa! Найнесподiванiший
наслiлок TaKoi гiпотези, однак, полягав у тому, що кут нахи-
лу Пояса в наш час нс збiгасться точно з вiссю розтаlllуван-
lIя трьох лiрамiд. Це, мiж iншим, Hi в кого не вtlклик:lло особ-
лIlвого подиву, що цiлком природttо!

Але... кут нахилу не давав вiдповiдного збiry HaBiTb i за тих
лсгенларних часiв, коли булувалася пiрамiла Хуфу! Безпсреч-
tto, кtlмп'ютер - це rtайбiльше досягuенI{я цивiлiзацii! Ось за
l"rого доrrомогою l't був обчислениii час точIIого збiгу Пояса
OpioHa i трьох пiрамiл Гiзи!

Саме толi l,'t з'ясувалося, пIо цеtl момент вИповiлас 10 500 р.
до ttашоi eprl! Ось коли дослiдники Бьювел i Хенкок вlIслови-
лlI пр}lпущеl.tl{я про те, що IuIaH комrlлексу в Гiзi розроблявся
на 8000 р. paHillte початку будiвниt{тва Великоi Пiрамiди! I_{ей

План IерофантIl перелав.uIи з поколiння в поколiння!
Тодi вiлразу сIIрацьовус <принцип домiно>! Бо ж вихiдна

дата дуже близька до моменту загибелi Атлантиди-Посел"rдо-
Hii... В такому вIrпадку напроrltу€ться пIлтання - а цивiлiзаlliя
Атлантrlди-Посеfiлонii знала Пiрамiди? Чlr для llicT легенлар-
ltoi цлtвiлiзацii цi сtторуджеЕllя заJlиш;uIися ltевiдомtrмlr?..

У Геродота icrryc барвиста розповiдь llpo те, як будувала-
ся Велrrка Пiрамiла, скiлькrt редлIскII, rдибулi та часнrrку з'iлlr
Ti будiвники ToIIIo. Однак американський дослiлник Менлi
П. Хол щодо цього цI.IтанfIя вllсловllвся так: <,...ХочА ця роз-
повiдь (Геродота) ltадзвичайttо барвиста, ясно, що <,6атько
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icTopii> з причин, якi BiH вважав досить важливими, вIлдумав
облуану iсторiю для того, щоб cxoBaT}I справж}Iю, а також
цiль побудови Ве;rикоi Пiрамiдлr. Цеli прикJIад... змушу€
думати, що Геродот був iнiцiйований у священнi школи i був
змушенlлй, отже, зберiгатII недоторканими секретII древнiх
Орленiв...>

у свiтлi давrtьоi cekpeTHoi фiлософii iнiцiйованих keMi,
У. Хармон визначив, IrIo перша церемонiя в Пiрамiдi вiлбула-
ся... 68 890 poKiB ToMyl .Що порiвняно недавнього часу подi6-
на дата €гиптологами вваж:UIася за таку, яка }te мае нiякого
речLдьного змiсту! Разом iз тим, як можливе рiшення цiеi
загадки, цiлком можна прI{пустити, rцо Перша Iнiфацiя лiй-
сно вiдбулася в Пiрамiдi маЁtже 70 000 poKiB тому! fuie... lte
не була пiрамiда Гiзи! Трохи пiзнiше ми ще повернемося до
цiсi дати, а поки згада€мо ось про що.

Згiдно езотеричних поглядiв, саме у виглядi Найбiльшоi
Пiрамiли бр вибулованиft Храм Мiстерiй Атлантiв! Йою
розмiри, вiдповiдно до Переказу, перевищували розмiр Пiра-
мiли Хуфу. Вiш розташовувався в самому цеlrтрi 3акрtлтого
MicTa, посерелинi столицi Атлантлцлt. Якщо це так, то Пiрамi-
ди Гiзи можна було б вважати тiльки вторIIнними споруджен-
нями подiбноi архiтектури в icTopii людства. У TiM розумiruri,
що первинним був Храм Мiстерiй Атлаптiв!

Але ryт € леяка невiдловiлнiсть. По-перше, дата, наведена
У. Хармоном бiлып як пiвстолiття тому, становить 68 890
poKiB. Ну fi, по-друге, Ti caMi MapciatlcbKi <знахИки>! Ось
чому виразити тверде переконаI{ня в тому, що храм MicTepil"r
справлi був Перlшою Пiрамiлою на Землi, вважа€ться не зов-
ciM обrрунтованltм! У такому випадку i дата першоi IIеремо-
Hii в Пiрамiдi цiлком може вiдноситися зовсiм не до египту!
I HaBiTb lre до Атлшtтиди-Посейдонii!..

Усе це, з одЕого боку, с вагомими арryментами на користь
того, що Першi rшвiлiзацii в icTopii Землi flrдуть своiми коре-
нями значно гл1,1бше, ltiж це передбачалося раttiше, Звiлслt
випливае цiлком <закоltнилi> характер лискусiй на тему про
те, що варто говорIIти вже не про одне, а про декiлька десят-
KiB тисячорiч icTopii цивiлiзацiil

У Tol:t же час, усе це не може не призвести до зростанIIя
деякоi плуганини! особливо в питаннi щодо наiлдавнiших
Переказiв i Легенл. Ну, справдi, якtllо виходитIl з примата
Атлантидlr-Посеliлонii (Посейдонiса), то все Iце якось вклада-
лося в деяку стандартну офiцiЙну iсторttчну картину, якirl ще
вдав:ллося надати деякоi cTpyHKocTi.
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Але в тому випадку, якпIо Атлантида-Посейдонiя дiйсно
не перша, а тiльки одна в ланцюry легендарн[tх держав Hal'l-
давнiшоr,о cBiTy, варто луасе обережно постаDIrтися як до
самих легснл, так i до Tici невеликоi, але винятково цiнноi
спадIII}Iни, яка с. ОскiлькIл, якIцо ранiше ще можна було вва-
жат1{, що Bci BoHtl (найстаролавнiшi державлt cBiTy) так чи
iнакше, але спiввiдrlосятtся з Посейдонiсю, то тепер - Hi!

Що ж стосу€ться марсiанських фотографir"l, то вони не
просто повернули актуальнiсть питання щодо iснування чи не
iсttуванlrя життя й цивiлiзацii rIa Mapci!.. Справдi, сам факт
вiзуа.лыrого вI,1явленIIя tta поверхнi iншоi планети гiгаttтських
споруд, якi мають свiй аналог на Землi (а можливо, ще й на
Мiсяцi), змуuIу€ прпt"lняти робочу гiпотезу про те, що Най-
давltiшi цIrвiлiзацii нашоi планети були елемеlrтом бiльш
загаJIь}Iого, бiльш масштабного ланцюга, який мав вже не члIс-

то земнlrii, а мiжпланетний характер!
Тому хоча б вiлносне латування того перiоду, коли цi спо-

руджеIrlIя булlr з якоiсь причиltи пoKllrtyTi своiми загадкови-
]!1Il мешкаIIцямII, моfло б дати досить матерiалу для роздумiв.
Але теперitшнiй аналiз можливого BiKy MapciaHcbKlTx пiрамiд
якоi-небуль Rизначеностi не пр1,1нiс.

У листопадi 1991l р. НАСА офiцiйно пiдтвердило, що
Сфiнкс i пiрамiдlt lra Mapci iсltують! Ця сенсацitlна прес-
кон(rcренlliя вiлбулася пiсля того, як сотня фахiвцiв сказала
свое тверле так!

fule... rtевiдповИнiсть у датуваннi лросто приголомш.ltlлва!
Мiltiмалыплl't lraзBaItl.tt",t TepMirr становить 9000 poKiB, а макси-
лrаьtпtli - аж 500 мiльi.iонiв! Це не дrlвно, якцIо врахувати, що
не так вже просто лотягтися до полiбного о6'скта лослiдження!

А <<послiку> скiльки-небудь достатньоi точностi в цьому
пtlтаннi llayкa поки ulo датлt не може, то якогось браку в
сч6'сктltвно-довiльнлtх oltiHKax ми теж не вiлзначаемо.

Так, дуже нетривiальнrlйt та rliкавий дослiдник А. Кiндере-
вtlч у cTaTTi <.Та€мниця загибелi Атлаtlтиди> (<.Наука-фантас-
TltKa> Nb 1-2, 1996) спробував устаноDити розглянуту дату,
спIIраючIIсь на результати cBoci власноi Teopii Поля.

Вiдповiдно до iiого пр}IпуIIIень, колись мало MicTle пересе-
лешIя жttтелiв плаIIети Марс па 3емлю. Вiдбулося це, нiбито,
б;цlзько 42 000 poKiB тому. Якби подiбrrа хронологiя мала пИ-
твердження, то значення цього факту було б колосальним!

Однак насторожують леякi моменти. Наприкпад, той, ttlо
А Кirцерев}tч lIостулюе рiзну irrTeltcItBrlicTb пербiгу часу l{a
Зепuti та rra Mapci. Щя можливiсть (HepiBHoMipHicTb перебiry
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часу в рЬIrих точках не тiльки BcecBiry в rliлому, але HaBiTb
Соrrячltоi системи) безпосердньо лежить в ocHoBi його Teopii
Поля. А це поки що луже спiрно, хоча в цИому не вIlмючено
i, в принцлrпi, MolKe буги перевiрпо. Та доти, поки IIе не пере-
BipeHo, полiбнi висновки мали б зал"Iво категоричнлtrt харакгерl
flалi А. Кirцеревич говорить таке: <...Представнr{ки сатурIIо-
юпiтерських цивйiзацiй осягли знанttя ,Teopii поля, вмйll
створюватlr uIтучну си;ry гравiтацii й на цiй пiлставi забезпечу-
вати ссбе достатком енергii, придумуючи гiперсвiтловi лiтальнi
апаратлI типу лiтаючlлх тарiлок... Воrrи також прил"rции до BIrc-
новку про IrеобхЦнiсть переселенrur на Ti гrпанети, якi ще довго
булрь мати атмосферу та сприятливий MiMaT...>

Буль че написапо у якомусь фантастrtчному poMaHi - без,
лiч читачiв гiдно оцiнили б розмах автора. Але (i це ltайдив-
нiше) в даному випадку мова йде про ре:Lпьнltй феrrомен!

Тому постара€мося вiдштовхуватися тiлькrl вiд установле-
них фактiв. Тим бiлыrrе, lцо ix чиммо! Найразючiпrим
фактом е наявнiсть на iншiй плашетi штучних мегмiтлrчних
споруджень, якi мають (у буль-якому BapiaHTi) дуже древнiй
xapaKTepl

Ну а який факт с найбiльшt вражаючим вiдразу пiсля випIе-
наведеною? Той, що на марсiанськiй поверхlri е сгrоруджепня,
апалогiчнi земrtим! А саме, будiвлям культури .Z[авнl,ого KeMi.
Ну а rцо ж дивуе вiдразу слiлом за тим? Розмiри, без cyMHiBy,

розмiрлтl А що, людrr нiколи в icTopii не зводили порiвняних за

розмiром споруд на Землi? Справдi нiколrr?
Ну чому ж? 3водили, ще й не раз! Наlrриклад, величнi гре6-

лi деяких гiлростанцiЙt мають довжитту, яка обчлтслю€ться
багатьма кiлометрами. Так, найсучаснiший автомобiльниlYt MicT

у Японii, якил't з'еднус мiж соСюю декiлька невеликих остlювiв,
ма€ загzшьну довжину до 40 кiлометрiв! Або ще один прIклад.
Налрикiнцi 1930-х poKiB у Третьому Рейху був прелставленrrй
до затвердження план булiвництва Будинка Haltii - квадрат-
пого величною булинку, одна cTopo}Ia якого перевищувала
1 км! Така споруда не поступiшася за розмiрами Mapciaнcbкllм.

I якби ж таким}l враrкаючllми розмiрами (близько 1,5 км)
характеризувалися тiльки MapciaHcbKi пiрамiли, то IIе ще мож-
на було б якось витлумачити, у першому lrаближенlri, звичай-
но. При цьому, наприкJIад, ,Щ. Mailepc i fl. Перкi сповiдують
iлею про те, il(о пiрамiди - r(e концентратор гравiтонноi енер-
гii для переходу в iHtlti вимiри. Кiндеревич проникнутIlЙ дсltlо
iпшою iдесю. BiH пише, що <пiрамiди - статичIri лirtзи 4юку-
сацii ентропiliного часу>.
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Можллтво, знаl"tдеться Iце десяток суперекзотичних функцiй,
якi фанта;liя сучасних земtIих дослiдIrикiв здатна iM (чим
гiпотетичним спорудам) приписати.

Але чому TaKi колосальнi розмiри мас <.марсiанський
сфiнкс iз зачiскою пажа>? Земний сфiнкс, при всiй його
IIерозгаданiй тасмничостi, все-таки <<дивиться> прямо trеред
с<lбою на води древнього Нiлу, на овiянi легендамII рiвнини
€гипту... А от <погляд> його старшого марсiанського побра-
тима спрямованлttt до зiрок! BiH дивиться в Нескiнченнiсть!..

€ таке поняття - <<момент iстини>... Колlt першi тамплiери
стоялII перед дванiццятьма кам'янtлми скринькам}I, якi зберiга-
ли стародавню Тасмницю, момент iстини полягав саме в тому,
ulo вони ще не були готовi прийнятrl tler'r невiдомий [арунок.
I BoHlr caMi добре розумiли цеr:i факт. MapciaHcbKi сфiнкси, без
cyMttiBy, ховають у собi Велику Тасмницю. Може бути, ми тех
не станемо виявляти зайвоi метуIIтливостi в своiх спробах
розiбратися в нiй? Тим бiльurе, знахолячись вiд Hei на вiлстанi
в багато десяткiв мiльйонiв кiлометрiв?

<.flарунки Марса> бiльш нiж гiднi того, щоб подумати про
них повагом, детально, не поспlшаючи, залучаючи для цього
аналiзу весь багаж знань людини! Тим бiльшtе, шIo, як
вLIявLIлося, марсiаttський Сфiнкс - cyTнicTb дуже HaBiTb
кокетлlлва!

Бо на олнtлх фотографiях BiH е, а на iншIих, зроблених зов-
ciM недавно, I"Iого немас! Однак не MeHIJI значним е li припу-
щеIIня, що ми з Вами далеко не rtершi земляни, якi хивуть у
<.космiчну еру>. Тому, можливо, цо найперша хвиля <<кос-

мiчнrrх перпIопроходцiв> залишила Землю lце десяткIл тисяч
poKiB тому...

Тодi дивгti apxiTeKrypHi феномени, якi спостерiгаються на
Мiсяцi й на Mapci, це... можJIивi слiди саме ixHboi дiяльностi!
Але що ж могло вiдбугися далi, прлrчому таке, Iцо дозволяло
пIе недавно офiцirlно вважати нас €диною верuIиною людськоi
цлrвiлiзацii?! Що сталося з <<космiчttими першопроходцями>
потiм? Втрата iHTepecy до подzLдьшого прогресу? Чи поразка в
невiломiй космiчнir't вiйнi? Чи страшtна епiдемiя, яка пртлйшла
з невiломих та безмежних зоряних безодень?

Але, можливо, справа вltявr{лася зовсiм в iншtrму - Кос-
lroc трансформуl]ав ко.ltишнiх землян. I воltи сталt,t <.дiтьми
простору>, назавжд}{ залишIlвши свiй колrturнirl будинок -
прекрасну планету, названу нами Земля.

От чому так важл}lво не повторити ixHix помилок (якцо
вони були) чи ixHboi трагедii (якщо Botta fl справдi мала
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мiсце). Вiдшукати той шulях, який колись повiв у зоряну дате.
чittь наших великлtх прдкiв - Найдавнiшi цивiлiзацii 3eM.lli, -
е найва:ruивiшою та найзlrачнiшою задачею людства.

Роздiл 13

слIдАми зоряних воен
Чого грiха таiти, Bci ми, читачу, зналiомi iз <corцaTcblotxlt

анеIцотами>. Серед них зустрiчаеться багато вельм}t дотешrrпг!
Чого вартил"l, напрIIкдад, вiдомий анекдот про генерала, яrgп"t
не бачлrв особливоi рiзниtli мiж цебром та синхрофазотроном!

А тим часом чутки про тупоголовiсть вищих Bil'tcbKoBttx
вкрай перебiльшеrri! Зараз е багато офiцерiв i генералiв, якi в
професiйнiй та в загzшьнiй ерудичii (не говорячtл вх(е про спе-
цiалiзовану профсiflну пiлготовку) не поступляться Hi про-
фесору, Hi академiку, Hi письменнику... Автору цlлх рялЁв
пощастило декiлька разiв у спокiйtIiй, неофiчiЙнiй обстановШ
поспiлкуватися саме з такими прелставниками 36ройних CrlT.

В однiй з таких бесiд i була порушена, зокрема, тема
УФО. Mif.r спiврозмовник, досить молодий генерал танковIIх
вiйськ, сказав прлtблизно таке: <TaHKlt з пiхотою - ц€ коэlо-
сальна сила! Причому сила лосI{ть yHiBepcмbHa. Прlт вiдпо-
вiлнiй пiдтримtti з повiтря, нема€ оперативно-тактичноi зада-
чi, яку вони не змогли б вирiшлtти! Тому едиIIа Moж.ltttBicTb
для протидiючоi сторони завдати iM поразки - це зробитlл все
можливе та неможливе, щоб вiлiтнути пiхоту вiд TaHKiB!>

Потiм генерм продовж}rв: <....Я ка:ку це ось у якому зв'яз-
ку. Зовсiм не виключено, що ми дiйсно lle перша високороз-
винена цивiлiзацiя на Землi. Ti, якi були ранiше нас, тепер
десь далеко в KocMoci. Але, в слtлу цiлого ряду причIrн, пр
якi ми можемо взагалi не мати в даний час нiякого поняття,
ixнilt <(наступальниЙ порив> видохся,..>

<ТЙто Ви припуска€те, що вонп ще в дуже давнi часtl за-
крiплrлися далеко в KocMoci, а тепер чекають на нас? Щб
разом продовжити <iсторrrчний шryрм BcecBiry>? Чrr, що
також tle виключено, щоб просто зберегти досягнуте?>

Мiй спiвроэмовIIик при цьому вiдмiтив, що обговорювана
гiпотеза нiчим не гiрша iнших, але ма€ ряд KoHcTpyKTlIBH}Ix
момептiв. Я з rmM охоче погодлtвся, оскiльки вже давно до-
тримувався щодо цього думки, деякою мiрою вiдповiдноi до
висловленоi пенералом.
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мiсце). Вiдшукати той шulях, який колись повiв у зоряну дате.
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УФО. Mif.r спiврозмовник, досить молодий генерал танковIIх
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<ТЙто Ви припуска€те, що вонп ще в дуже давнi часtl за-
крiплrлися далеко в KocMoci, а тепер чекають на нас? Щб
разом продовжити <iсторrrчний шryрм BcecBiry>? Чrr, що
також tle виключено, щоб просто зберегти досягнуте?>

Мiй спiвроэмовIIик при цьому вiдмiтив, що обговорювана
гiпотеза нiчим не гiрша iнших, але ма€ ряд KoHcTpyKTlIBH}Ix
момептiв. Я з rmM охоче погодлtвся, оскiльки вже давно до-
тримувався щодо цього думки, деякою мiрою вiдповiдноi до
висловленоi пенералом.
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Справдi, якшlо <тарiлочники> (можливо, зовсiм iншi <.чужi>,

якi ховаються пiд ix личиною) - це i е та сама гiпотетична
пlютилiюча нам цивiлiзацiя, то налiвиваженiша для них стра-
тегiя - tlc <вiдiтнути> нас вiд <першоi хвилi>! } цьому
вIlпадку <.одним пострiлом можна вбити двох зайtliв>!

Обмiрковуючи потiм ту розмову, автор цих рядкiв не став
збиватися IIа IIитання про те, а чому <<перша хвиля> не нада€
нам допомоry? Оскiльки, по-перlпе, у нас нема€ категоричних
свiлчень того, Iцо вона цього дiйсно не робить чп, cKaжiмo, не
рбlrла у вiдносно недалекому минулому.

А, по-друге, цiлком допустима ситуацiя, коли ця допомога
сприймаеться нами як зовсiм <природне> явище, яке мае
абсолютно <<приролне> походження! Напримад, Ti ж <.тарiл-
Klt>, якi с <.хазяiнамлl в небi> Землi, поводяться, як говорить-
ся, <у рамочках>. З одного боку - зовсiм не рitхуються з
людьм}I, а з iншого - при всьому прлI тому тримаються <в ра-
мочках>... Що ж iх стримус в такому випадку? Чи хто?

I потiм цi, нехай нечастi, але добре встановленi випадки
<6ою в повiтрi> мiж самими УФО? Чи, скажiмо, хоча б той
влtпадок, коли УФО просто-напросто врятувало важкий лiтак
<АНТ-12>? Саме про цю подiю розповiдала у свiй час Мари-
lta Попович... I кому, врештi-решт, заJIишенi в спадщину
<MapciaHcbKi сфiнкси>?..

Але, раз уже ми торкнулися теми про вiйськове мистецтво,
то коли супротиDнику таки вдаеться вlдlтнути танки вtд пlхо-
ти, що у вiдповiдь повинен робити наступаючий? Насамперед,
для виправлення ситуацii, погодити cBoi подапьшi дii щодо
вiдновлення едностi TaHKiB i пiхоти...

Ну, а що можна припустити, якщо перейти вiд оператив-
но-тактич]Iих загальновiйськових проблем до розглянутоi
нами проблематики?

Пртt rpoMy завжди булемо пам'ятати ry обставину, що в той
час, як офiцiозна академiчна наука займалася (та й сьогоднi
намага€ться зайнятися) <<полюванням на вЦьом>, заперечуючи
за езотерикою HaBiTb czrмe пр:шо на iснування, окультизм гово-
рив таке: <Лемурiю... не слiд змiштувати з материком Атланпл-
ди бiльше, нiж €вропу з Америкою, тому що обидвi занурили-
ся та були потопленi разом зi своiми високими цивiлiзацiями
та <<богами>, однак мiж двома катаСтрофами минув перiод
приблизно в 700 тисяч poKiB, причому Лемурiя досягла свого
розквiry та закiнчила свою кар'еру c:lмe бiля перiоlry часу, який
передув:лв цершому перiолу Еоценськоi епохи...>

IJ,e писала О. П. Блаватська у своiй <Таемнiй flоктринi>.
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А ось ще один витяг iз цiсi ж працi: <.Пiрамiди егиrгry
були побулованi приблизно 200 тисяч poKiB тому, за 10 тисяч
poKiB до другоТ катастрофи Атлантиди. Близько 850 тисяч
poKiB минуло з часу занурення великого острова Рута (час-
тини континенry Атлаптиди). .Щаiтiя - це маJIеIrький ocr?i-
вець, населений змiшаною расою, був зруйнований близько
270 тисяч poKiB тому...>

От саме подiбнi цитати вв:DкаJIися, з точки зору офiцiв_ч,
яскравим приIшадом зовсiм безгrryадих i далеких вИ якоi-
небуаь практичноi цiнностi висловлювань.

3нахiдки на Mapci та мiсячнi загадки в черговий p:xr пока-
з:лJIи, що практлтчноi цiнностi позбавленi саме офiцiознi по-
гляди на цю тему!,. Щоправда, у дослiдникiв iснують чима,тi
розбiжностi з приводу того, щоll( саме посJтужило безпосерл-
ньою причиною загибелi Атлантиди-Посейдонii, 1 до Hei ще
декiлькох високорозвинених земних цивiлiзацiй?..

Справдi, тут ми ма€мо вибiр BapiaHTiB, як то каж]пь, .па
рiзнi смаки>. Перша гiпотеза поясню€ причину Bcix глобаль-
них катастрф на 3емлi явищами, якi мають астероiлнg"
кометниЙ характер. Тобто науково встановленим фактом, шо
з перiодичнiстю в coTHi чи пrсячi (HaBiTb мiльЙони) poKiB вй-
буваеться зiткнення нашоi планети э кометами чи великItми
астероiдами. Наслйки цього зiткнення мають характер гJIо-
бальноi катастрофи, яка здатна призвести до загибелi всюю
живого в континенплJIьному маспrтабi.

Друга гiпотеза говорить про катастрофи таких же масшта-
бiв, однак ix причинами висува€ суто земнi процеси тектоЁч-
ного характеру. У iхнiй ocHoBi лежлtть таке припущеrтня. На
початку кайнозойськоi ери (приблизно 65-60 мiльйонiв poKiB
тому) тих континентiв, oKeaHiB i MopiB, якi зараз icHyloTb на
3емлi, не було зовсiм!..

Наприк.пад, Пiвдеrтпа Америка та Африка явJIяли сбоlо
€ди}ry, величезну дiлянку сушi. Не було €вропи, а fi нrпiпгtя
захiдна частина (теперiшпя Iспанiя) була единим цйим iз коrю-
сшьним материком, до сIйаду якою входIrIа й сучасна терrгорiя
Пiвнiчноi Америки. Зате Азiя була значно менша, нiж зараз.

IcHyBaB ще один материк i саме там, де зарлl перекочуlотш.я
хвилi Iндiйського океану. I так далi...

Але минае <яких-небудь> 20 мiльйонiв poKiB - i картина
разюче змiнюетьсяl Проходять ще 20 мiльйонiв poKiB, i магю-
нок континентiв знову стае зовсiм iншимl Таким чином, це €
ваюмим арryментом на користь того, що басейн Атлантичною
океану пiддавався MoIyTHboMy впливу тектонiчних процесiв.
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Але якlцо це так, то дивуватIIся з приводу перiолlтчного за-
топJIеIIrlя (чи ttавпаки, сплlIвання) велrtкого острова (чи гру-
tltt ocTpoBiB) Ire доводиться.

У тlьому вIrпалку, загибель таких легенларних держав, як
Атлантl,тла або Му, можна пояснIlти rliлком природнлIмлI при-
чIlнамr{. Так, без cyMuiBy! Але тiльки в тому виIIадку, якщо не
зl-адуl]атtl, цо в древttiх легендах згалу€ться про нищiвнi вiй-
нrт, якi буrrrувалrr на Землi незадовго до катастроф!

Тому трстя версiя прлшин катастрофи - це <.розборкI-1>

ttал"tдавltiших цttвiлiзацiri мiж собою!
Але е ще tl четверта версiя - це агресiя <<чужих>>, яка за

cBoiMrr наслiлкамлr Mzlrra характер повномасштабноi мiжпла-
нетноi BiiiHrt проти найдавнiпlrtх llлrвiлiзаtlifi Землi. При rtbo-
мy, lIрIIролllо, tle 1]иключа€ться li той BapiartT, що причинl1
загlrбелi rIопередrtiх нам цrtвiлiзацiй можуть бути рiзними д.llя
кожноi з нIIх...

У цьому зв'язку, хочу звернутIr уваry читача от на яку
обставlrну. Кiндеревлrч, наприклад, пише: <....Повернемося до
загl.rбе.lti Ат.llантиди. Те, що знищенrIя було свiдомllм, а не
в}Iпалковою катастрофою, можна сулит1I хоча б з того, u(о
якби на нашlу Землю впав метеорит розмiрами 16 км, BiH роз-
KoJloB би ii (Землю) rra шматки. Але тодi зiрка Баал, яка вик-
Jlllк;ula загибель держави Му, була значно меlIших розмiрiв...
[ля налrlивiлiзаlIii, що здir"tснttла переселення з планети
Марс, зiрка Баал не була загрозою - вона (ця надцивiлiзаlдiя)
змоlлzl б зullщttтrt та розсiятlt IIа молекули цю зiрку Баал ще
tla traiiдa.llbmtrx triдступах до Землi. Виходить, знищеlrня було
планомiрнtтм. KpiM того,6ув торпедованиЁt центр розвитку -
Атлантлrла. А l{e зайвий раз тiльки пiдтверджуе цiлеспрямо-
BalticTb цiеi акцii>.

Погодltтtrся з TaK}IM лр}IIIущеrt}Iями, до певноi мiри, мож-
на. Оскiлькlt дiйсно мас мiсце, хоча й не зовсiм ловедене, лри-
пуuIення про iснування на Mapci <.налllивiлiзаI{ii>. Але сам
Bltcl{oBoк здаеться досить очевItдним. Для аналiтика дIlвним
вважа€ться саме ставлеIлIя ряду сучасних дослlднIaкlв до cyTl
подiбнlrх фактiв. Ось, напрлtклад, процитованлrй випIе Кiнде-
ревlrч далi пltlttе: <.Наlше суспiльство тепер не випIе вй того, ним
cTBopelte цiлковtrте прек-llоltiltlrя перед багатствами, розкiшшю,
rioMy прIлтамангti rlайстрашнiшi вади Mop;L,IbHocTi та моралi...
ЯкпIо мII не лосягнемо BcecBiTHboi моральностi... ми немину-
че будсмо знищенi. Не краса, а моральнiсть врятуе cBiT! Нам
BciM rloтpiбHo чiтко знат}I - HixTo не дозволить сIIотвореним
душам керуI]ати космосом!r>
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Але ж це, процIу пробачення, уже за версту вiддае хан-
жеським святенництвом!.. Тому звiдси виплива€, що деяка
<<надцивiлiзацiя>, щоб схилити землян до <BcecBiTHboi
моральностi>, не зупиня€ться перед тим, аби эавдатr.т масова-
ного удару, пiдступно й пiдло замаскованого пiл приролну ка-
тастрофу, безпосередньо по нашiй матiнцi-землi!

3розумiло, що в такому випадку п{Ilуть yci: i гарнi, i пога-
Hi, i всякi... Виходить, <спотворенi душi> прав на iснування
при такому розкладi не одержують. Як не одержують I"lого
при цьому ж розкладi й <праведнi> тея(! Ну, а куди ж та по
якому вiломству, у такому випадку, зарахувати нам iз Вами
подiбну <падllивйiзацiю>? Ким вона € стосовно нас? <.Щоро-
гими та наймилiшими друзями>? Чrr, з нашоi, людськоi точ-
ки зору, усе-таки цiлком заслугову€ зовсiм iншоi lIазви?

YTiM, icHye дуже мудра схiдна приказка: <Завтра буле
повiвати вже завтрашнiir BiTep>. PiBeHb наrшоi людськоi мора-
лi можемо визначати тiльки ми caMi! I пIе HarrI Господь Бог!
Але тiльки не <чужi>! I якщо сьогоднi якомусь <чужому> Birr
(тобто piBeHb нашоi реальноi людськоi моралi) не подобаеть-
ся, то де гарантiя тою, що завтра уже у <<виправленому та
доповненому виглядi> piBeHb людськоi моралi знову не вик-
личе, з якихось причин, нового lrевдоволення?..

Тож MeHi зовсiм неясно, чому деякi люди намагаються
апрiорi виправдати полiбнi дii <<чужих>?! HaBiTb у тому
випадку, якщо вони мають характер явного та неприхованого
геношrду щодо землян!..

А взагалi ж, шановнlIй читачу, питання про <<Всесвiтню
моральнiсть> теж до особливо прозорих не BiдHecelrll Хоча б
з Tiei причини, що MeHi спостерiгати таку поки що якось не
доводилося! Я надалi ще trовернуся до цього питання значно
докладнiше, спираючись при цьому Ita чисто документальнi,
астрономiчпi факти.

I проблема в тому, чи можна взагмi уявити собi якусь
реаJIьну соцiогенну систему, здатlIу функчiонувати та розви-
ватися, постiйно збiльшуючи при цьому apezul свою iснуваrrrrя,
без застосування нею якихось твердих заходiв шIодо сторон-
Hix можливих претендентiв на цей же ареаJI.,.

Тому cyMHiBHo, щоб буль-якi можливi експансiонери, чий
apea.rr iснування (або просто житт€вих iHTepeciB) теоретично
може досягtи й охопити Сонячну систему, не розглядали 6
эемлян як потенцiйних претендентiв на той же самий ареалl
От одна з причиfl, через яку Посвячеtri стародавностi в най-
суворiшiй тасмницi тримzLlIи cBoi досягнення та зrrання. I_I,e,
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звичаtiно ж, стосу€ться не тiльки €вропеЙських, aзiaTcbкI{x i
африкаlrськI{х ПосвячеItих.

Але li Посвячених Пiвденноi AMepllKtt.... Серел перуан-
cbkIrx днл знахол}lтъся висока гора Уакаран. Ii верпrина сяftl€
BiдMiTKlt 6768 м над piBHeM моря. Але Уакаран мае також i
друге iм'я - Гора IltKiB.

Ще в елоху коltкiсти, при Пiсарро,6ули виявJIенi декйька
обклменлrх KaMeHeIll входiв у печер}I, якi ведрь у таемнllчi над-
ра Гори IHKiB. З ItимIl печерами пов'язано багато лревнiх легенл.
Але нещодавно irrTepec до <.гротiв iHKiB> набув <другою дихан-
ня>. Археолtrпл влrрiшили дослiдtсуватlл 'tx за допомоюю сучас-
Hoi TcxHiKlr. Вiдкриття не змусили себе чекати...

Насамперел археологи наIIIтовхнулися на величезнi дверi,
BttKotlaHi з кам'янlrх плит. При цьому Dисота цих плит досягае
8 м, а шlrрItна - 5 м! Якщо враryвати, що товщина стаIIови-
ла2,5 м, то iнaKute, як циклопiчнимлt TaKi <дверцята> й назва-
ти важкоl При цьому поворотнил't пристрiflr лверей мiстить
свого роду <ltiдшипttики>, якi являють собою кам'яtIi кулi, що
знаходяться в особливих лотках. Це дозволяло при д}lвовиж-
нiй вазi лверей обiйтися для iхнього вiдкривання зусиллями
тiльки чотIIрьох чоловiк! Саме цi дверi й приховувми тунель,
якlлit було lJкрито кам'яtlими плитами, що вели в Ilапрямку
моря. Одиtl з pyKaBiB тунелю проходив tla глибинi 25 м ниж-
че морського лна та закiнчувався пiл островом Гуанапе.

Дле, влtявля€ться, печери взагалi булlл невiд'емною части-
Ilою стародавttiх пiвдеrlшоамерикаltських культур. Ще з праць
О. П. Блаватськоi, зокрема, <Викрлtтоi Iзiди> виплив:Lпо, що
таемнрrчi печери в Андах дуже розгалуженi. Згадуе про rцю обс-
TaBI{Hy тако2к i Epix фон [епiкен у книзi <Посiв i космос>. От
що BiH пише: <...У надрах ПiвдеIпtоамерIlканською континенту
глt.lбоко пiд землею розташоtsуеться створена ltевiдомо ким i
невiдомо колlл гiгантська система ryнслiв завдовжкIl багато
тисяч кiлометрiв. У Перу Ёr Еквадорi вже проfiленi та обмiрянi
coTlti кiлометрiв таких ryttелiв, але це лише скромний початок,
а людство зIlаходиться в неведенtli>.

BiH налзвичайrно супсречлива та захоплююча людина -
цей Epix фон leHiKeH. Йому неоднорuвово дорiкали в пере-
кручуванrri фактiв, у ixHboMy неадекватному TpaKTyBaHHi Й
ToM5t подiбних грiхах. Хоча, нерiдко, rlого критllки caMi вдава-
лI{ся до псрекручувань, хоч i в деtцо iншиtl бiк! Як бlл там не
було, але фон .Щенiкен стверджу€, шIo в Еквалорi, на глибинi
240 м BiH зltайшов, сфотографував та описав невiдому до ToKj
систему тунелiв,..
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Дапi BiH стверджуе, що fioMy вд:lлося зiбратлr деякi факпt.
якi свiдчать про те, що в доiсторlлчнi часи саме в Еквалорi
певним та€мничIлм чиltом виIIикJIи колосмьtti за розмiрмlt
спорудження. Вiдносно кучуryр золота вже l"t говорrттrt нiчо-
го - неприборканий Epix .I[eHiKeH своiми барвистtлмlt комен-
тарями про це просто потряса€ уяву читача!..

Влtявлясться, що i високомltстецькi вlrроби з эолота. i
таслtничi сI{мволлI - lle свiдки легендарноi стародавностi. яrса
вiдстоiть вiл нашоi епохIl в часi на десяжи тlлсяч poKiB!.. BLT-
повiдrtо до думки.I[еltiкеtп (хоча особлlrво оригilrалыlою ii пе
назвеш), луже й дуже давIIо в далекому KocMoci вИбулася
гiгантська битва!.. Пам'ятасте: <...Давнltм-давно, в даrrекifi
галактицi...>?

Так от, пiсля цiеi битви в KocMoci переможеtIi, переборвrшr
десятки тисяч свiтлtrвих poKiB, знайшли притулок на 3емлi...
Так lle було чlл Hi, важко cKa:taT}I. Проте фон .I[eHiKeH вIIслов-
лю€ думку, яка ма€ HaBiTb бiльrш конструктивний харакгер,
нiж це може здатися: <...Переможеtri зналlr, яка ве.llика бу,rа
небезпека, що ix помiтять iз космосу, вони зl{ми, що шукатtl
Тх булугь yciMa технiчними засобами, Почалася гра в пiжмrр-
ки, гра не на життя, а на смерть: астронавти, якi ступllлIl на
l{ашу планету, обкопалися, створилIл довгi пiдземtti переходl|,
глибоко пiд землею побулували опорtli пункт}r, якi й забезпе-
чили iM безпеку та лозволили поширrIти свiй впллrв на iншi
частини свосi HclBoi батькiвщинtл...>

Автор цих рядкiв ше подiляс досить популярttоi думкп, що
земляIIи € Irащадками iншозоряних блукачiв. Але BllщellaBe-
денi слова Денiкена злаються MeHi луже KoHcTpyKTIlBHlrMlt з
iнпrоi причини. Вибрати на 3емлi бiльш удале Miclle, чttм гiр-
cbKi печерлr, якщо вже iclrye Ilаг:uIьна потреба щось перезахо-
вати або просто сховати lta ttерiод часу, якил"t дорiвнюс бага-
тьом тисячам poKiB, - просто немоrкллrвоl

Постiйнi вологiсть i темпераryра; можливiстъ доситъ просто
контролюватrл Bci млrслимi пiдходлt до скарбницi; вiдtlосна
легкiсть здiйсttення системи пасток мя небажаlrих cTopotrrrix
вiзитерiв - от дмеко не повнлrй перелiк того, lцо забсзпечують
печерrl. До цього варто додати зручнiсть проведення значних
за обсягом вrlутрiшнiх будiвельних робiт при гараltтоваIlому
дотриманпi ixttboi BlrcoKoi скритностi;

Тому сама по собi думка про те, що древнi системи пеЧер
i тунелiв (якi мають мiсце в еквалорських i в перуанськI,1х
Андах) як ]{е можпа краще пiдходять для облаштування гло-
балыtих cxoBaI.IoK, - безумовно рацiонмыrаl Пllтаtrня ж про
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те, а чи lснують pezlпbнo цl колосаJIьнl за ловжиною пlдземнl
корl{дори, в даItиl'{ час також вирiшене ствердно!

Але було б дуже необачним стверджувати, що на сьогод-
HiruHiTi день Tlcri тасмничий cBiT хоч скiльки-небудь задовiль-
но вивчениlYт!..

Отже, пiдсумусмо ска:}ане. Дослiдникам у даниЙ час дос-
KoHzuIo зрозумiло таке. В Андах слравдi icHyc унiкальна
система печер l тунелlв, загальна довжина яких колос;L/Iьна -
тлtсячi кiлометрiв! Не викликае cyMHiBy й той факт, що BiK
цих печер дуже солiдний. € свiдчення того, що Посвяченi
Пiвденноi Америки знчLди про iснування цих печер ще багато
тисяч poKiB тому!

Iз caMoi cyTi напrоi розповiдi можна зробити висновок про
те, що потеrrцiйна потреба в Посвячених планети 3емля
використовувати <<пiдземелля Анд,> дц9 створення системи
серrlозних схованок була!

Все це, без cyMHiBy, так. Але ле ж цi схованки i що вони
можуть зберiгати в собi?.. Згадуванилi вже ранiше фон Щенi-
кен запевня€, що разом з таким собi Хуаном Морiчем BiH
спостерiгав в однiй з печер таке: <<...за столом нарад зна-
ход!Iться бiблiотека з металевих пластин. Частиною - це
пластиIIII, частиIlою - металевi аркушi товщиною в мiлiметр,
розмiр бiльшостi 96 на 48 сантиметрiв... Кожна пластина по-
крита текстом, ма€ печатку; текст рiвнийt, начебто набраний
типографським способом. Морiч поки не зумiв перерахувати
ix, але, без cyMHiBy, ix декiлька тисяч. Щя металева бiблiотека
була cTBopetta, цоб перебороти час...,>

З розповiдi фон fleHiKeнa виходить, що начебто знайдена
ним!l печера-схованка € UIe даJIеко не головною. flo того ж:
<....Вхiд у пiдземелля, де зберiгаеться iсторiя людства, поки
вiдомий лише деяким довiреним особам; BiH охороняеться
дикlIм плем'ям iндiанцiв, OcTaHHi, озброенi духовими трубка-
ми з отру€ними стрiлами, тaulться в заростях, i кожного, хто
сIlробуе ввiйти в печеру, чекас BipHa смерть...>

Але, в даному випадку, зовсiм не свiдчення [eHiKeHa та
Морiча мак)ть першорядне значення. Занадто багато непря-
мих данIлх поступово накопичу€ться в дослiдникiв на користь
того, що <.пiдземелля Анд> зýgрiгають у cBoix таемничих над-
рах чимчLпо такого, що здатне пролити зовсiм несподiване
свiтло на драматичнi подii в icTopii людськоi цивiлiзацii!..
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Роздiл l4
ТА€МНИЩ ДОЛИНИ ЛЕГЕНД

Щя пустеля розтаlпована нед;lлеко вiд захiдного схлtлу Анд
у pafioHi плоскогiр'я Наска. Ввалсаеться, цIо вона належ}fть до
найпосушллtвiших областей 3eMHoi кулi. Дощ туг тапляеть-
ся не частiше одного разу в два роки, причому BiH дуже
короткий - трива€ не бiльпrе пiвгодини.

Вiтри в цiй мiсцевостi також не спостерiгаються. Тому над
поверхIIею rрунту утворю€ться гарячий шар повiтря. BiH
вимоту€ спекою подорожуючого, який заблукав у цi мiсця,
проте iдеально захища€ м:Lпюнки...

Ti caMi, якi були cTBopeHi ще в незапам'ятнilt стародавнос-
Ti, але. вiдкритi (вiрнiше, помiченi) тiльклr в 1939 р. з лiтака.

<...Ixrя дi;rянка прстягаеться rп 1500 юл рдовх Тихо-
океанського узбережжя Перу. Комплекс цих фiryр вIсlIючае
13 тисяl лiнiй, 100 спiралей, 700 геометрисIнIIх плопlадок i
близько 30 малюнкiв тварин. Пусте.пя займас IuIaTo IuIощею
500 квадратних кiлометрiв мiж долияами piK Наска та IHxeHia...>

У свiй час HiMetIbKa дослiдниrtя Марiя Райхе виходIlла
пiшки кожен кiлометр спаленоi п:uIючим сонIIем рiвнини.
вона дослижувма iснуючi там величезнi загадковi зображен-
ня, начебто <вигравiруванi,> в тонкому шарi rрунту, гtiд яким
знаходиться скельнлtй rрунт.

Про плоскогiр'я Наска ось уже poKiB трлцrить пиlIIуть,
зrtiмають фiльми, мiркують та фантазують. I вже тут про роль
Epixa фон .Щенiкена забути просто неможливо! I_|,e саме в його
фiльмi <Спогади про майбутне> (зробивши ефектний захiд iз
розворотом) лiтак з кiнооператором немов готуеться до
посадки, повторюючи тим самим подiбний розворот, який, tra
думку .Щенiкiна, тисячi poKiB тому рЙили <спейс-шаттли>
космiчних прибульцiвl

HaBiTb росiйський фантаст-дослiлник А. Казанцев у сво€-
му есе <З космосу - у миIrуле> написав таке: <....I[ивна лiнiя
виводить льотчикiв на гiрське плато пустелi Наска. В нiй
немае пiску, тiльки KaMeHi! I серед них... свiтлими каменями,
принесеними невiдомо звiдкiля тисячорiччя тому, виклаленi
дивнi фiгури, якi зображують комах, тварин i птахiв, часом
неземних, тобто саме тих, що на Землi не зустрiчаються. Роз-
мiри ix досягають кiлькох сотень MeTpiB...>

Але Ti припущення, що tliлком доречнi в якомусь захоплю-
ючому авантюрflому кiнофiльмi, з,погляду дослiдника-аналi-
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тIIка прl{ розглялi рсальноi ситуацii взагалi можуть <не прой-
Tll>! У 1946 р. Марiя Райхе приступила до перепису числен-
Hlrx зображень. Виявr.rлося, що icHye зЙраження гiгантського
павука. Иого реальна довжIrна станов}lть майже 50 MeTpiB.
А ще там багато зображень птахiв.

flеякi з rlих особливих питань IIе викликають. Проте iH-
шi! От, скажiмо, зображеrrrtя (майже двохсотметровеl) яко-
гось гiбрилу птаха та змii. Що це таке? Яку реальну icTory
чrr полiю символiзуе? Чи стометрове зЙрмсення мавпи, або
шiла група зображеIIь, якi взагалi rriяк не iдештифiкуютьсяl..

Щiкаво, що Koжlle зображеItня виконаIIе одtiеlо неперерв-
ною лiнiею, Вона, дивовлIжно виг}Iнак)чись, вреtптi-решт
закiнчуеться майже в тiй же точlli, вiдкiля Й починалася...

Отже, за фон .Щенiкеrlом, все досить просто. Простiше
пiкули!.. Мовляв, уся справа в тому, що Наска - то древиiй
космодром прllбульцiв, а лiнii та м:шюнки - це щось на
зразок посадкових знакiв! Льотчик ВПС В. Бабапiн вважае,
що мчulюнки Наска € колосаJIьною картою Землi, яка приз-
начzLдася для космiчних кораблiв i лiтальних апаратiв! Що-
правда, Марiя PalYlxe на цей рахунок ма€ свою думку:
<Я нiяк не можу пiлтримати думку Epixa фон Денiкена, rцо
великi прямокутltики i трикутltики являють собою площад-
KrI для космiчrtих кораблiв прибульчiв. Космiчним кораблям
i невелттк1,1м космiчнrrм апаратам не потрiбнi злiтно-посадковi
см}гrI>>.

Отже, декiлька десятилiть натtруженоi, виснажJIивоi робо-
Tlt tre ltабагато набллtзили Марiю PalYrxe до розгадклI тасмницi
плоскогiр'я Наска. СпрЙи <<розгризти> цю загадку за допомо-
гою Tllx пояснеЕь, якi виплltвак)ть з гiпотези В. Бабанirrа,
також мають слабкi моменти.

Справа в тому, що на статус <кораблiв прибульцiв> до
якоiсь MiprI <претенлують> тiльки УФО. Але, як ми вже
ранiпlе неодноразово показувми, саме iM злiтно-посадочнi
смугLr дil"tctto не потрiбнi! Що ж стосу€ться легендарних
<BiMaH>, то в стародавньому епосi також rriде не зафiксоваtlа
саме та обставина, що перш нiж злетiти в пинебесся, iM не-
обхiдна пробiжка, як важко навантаженому лiтаковi. Бiльше
того, Марiя Райхе у сво€му <Репортажi з Наски> заувах(у€
таку oбcTaBlIlry: <...Поверхневий шар rрунту тут дбайллrво
очиlцений HaBiTb вiд найдрiбнiшlих KaMiHrliB, i коли BiH бувае
зволожсний, то HaBiTb легковlrй автомобiль не може по ньому
пересуватIIся>.

Правда, зволожуеться BiH украй рцко...
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Таким чином, iдея fleHiKeHa про те, що Наска - це давнiл:i
космодром прибульцiв, луже спiрнаl Розглянем9 тепер iдею
В. Бабанiна, яка поляга€ в тому, що <малюнки> Наска с lti що
iнше, як гiгilrтсьrса карта 3емлi д.ltя космiчних кораблiв i
лiта.llьних апаратiв. На л"lою думк}, це спаJIене сонцем плоско-
гiрЪ, знову ж, е гiгантським космодромом i одночасrtо картою-
покажчиком вакливих цеlrтрiв дтлантиди та Лемурii.

Марiя Райхе взагаJIi вважа€, що плоскогiр'я Наска - це
щось подiбне до астрономiчного календаряl Прлt цьому ство,
реною, на ii думку, tre набагато бйьше однiеi тисячi poKiB
тому. Але це дуr(е спiрно, оскiльки зрЙлений дослiдницею
вибiр азимута;rьних лiнiй та насц/пЕе порiвняння ix iз сучас-
ними азимутами сходу i заходу сонця в раЙонi плоскогiр'я,
носять надто упереджений характер.

Тим часом надто вже велика кiлькiсть висхiдних прямих
лiнiЙ, якi ро:rкреслюють плоскогiр'я в ycix напрямках, Jпво-
рюючи при цьому розгаIryr(ену мережу, змушу€ дос.пйrтикiв
дедмi бiльше вважати, що тут ми зустрiчаемося з чимось
iншим, :ше не з ка;lеrцаремl,,

До того ж створення подiбних малюнкiв безперечно коlш-
туваJIо колосzшьних зусиль i трива.поi працiI Якщо виходитлt
з того, що це робилося вручну, примiтивним способом. Киiв-
ськиЙ уфоексперт А. Бе.поконь, аrrалiзуючи данi вимiрiв
експелицii Д. XoKKiHca на плоскогiрТ Наска, оцiнюе загаJIь-
нlrй обсяг робiт дlя створення фiryр величиною порядку ста
тl!сяч людино-рокiв!..

Але при цьому дослЦники якось обхомть ще цiлий ряд
дуже сутт€вих питанц якi виникають при аналiзi. Напримад1,
я не знайшов гiпотеэи про те, що цйком розумнIш було б
таке припущенttя: (маJIюнки} могли перiодично реставрувати-
ся. Тодi часова оцiнка Райхе вiдповiдае не часу створення
малюнкiв, а _цише перiоду ixHboi ocTaнHboi pecTaBpattii!

Так що сам BiK та€мничих зображень може становити
практично буль-яку мислиму величину. I десять, i двадrцтц i
тридrить тисяч poKiB!.. Це що спrcу€ться стардавlrостi зЙ-
раженьl

А от тепер вiдносно того, lцо Наска, мовляв, була картою-
покажчиком найбiльших чентрiв цивiлiзацii Землi... Якщо
встати на цю точку зору, то як вiдправний постулат при-
йдеться прийняти припущення, що сама пустеля Наска
чомусь вiдiгравма в Ti стародавнi часи роль загадковок) <цен-
тру> нашоi планети, вiд якою саме й вiвся вiдлiк! Але тодi
п(rcта€ питання - а чому саме Наска?!
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Яка ii унiкальна особливiсть лозволяла б саме iй претснлува-
TlI lla роль lrехай незрозумiлоm, нехай таемничоFо, але цеrrrру?

Автор цих рядкiв пропону€ таку гiпотезу. Секрет загад-
кових зображень плоскогiр'я, можливо, пов'язаний саме з
та€мнич}Iми <пiдземеллями Анд>! Точнiше - з тiсю самою
гiпотетичrtою найдавrriшою схованкою, прихованою в недос-
тупних глибинах печер, про яку Iнiцiйованi Посвяченi та
розенкрсл"tцери знають уже багато тисяч poKiBl.. Толi не BLIK-
лючено, що в самих зображеннях зашифрована вказiвка на
точнi коордиltати .Щревньоi спадщини.

Але ж i складно нам буле зрозумiти цей шифр! Для цього
треба було б бачити cBiT таким, яким його бачили першi
гiпотетичнi творrцi зображень Наска, досконzlло знати та€м-
ний змiст кожноi фiryри!

Тому, не знаючи про творцiв практичIIо нiчого, дуже B:ulK-

ко буле дослiдникам с5rчасностi розгадати древпю Таемни-
цюl.. До речi, пропонована гiпотеза припуска€ iснування
декiлькох наслiдкiв. Один з них той, що <тарiлочники> також
не можуть розгадати цю загадку!

Хоча й намагаються це зробити дуже давноl I, можливо,
ревно ставляться до подiбних спро6, якi час вiл часу розпочи-
IIаютъся людьми. Цiкаво було б пов'язати частоту появи
УФО в районi Наска з дiяльнiстю дослiдницьких експедицiй
земних вчених у цьому ж регiонi!

При такому пiлхолi не виключа€ться, що caMi малюнки
буллt вперше cTBopeHi ще десятки тисяч poKiB тому саме тiсю
<першою хвилею>, яка, заJIишивши Землю, спрямувzL/Iа свiй
шлях у да.тlекий Космос. Вiлбитки (зображення) цiлком могли
вrtникIIJпи в реэультатi впливу спрямованоi енергii невИомоi
природи на поверхневий шар фунту... Марiя Райхе, до рчi,
цiлком справедливо зауважу€: <....Щовгi прямi лiнii, якi покри-
вають рiвнину сiткоподiбним ммюнком, фон .Щенiкен на:lива€
<координатами>. Але пей TepMiH эапозичений з европейськоi
науки, а при вивченнi Наска виника€ настiльки несподiване Й
нестандартне осмисленIrя дiйсностi, що звичнi понrrття cTpiM-
ко вйходять нiби на друпай план... Т5rг зiштовхуецIся з дея-
ким рiзновriдом iнryiтивного знання, яке стало MeHi особлrrво
зрозумiллIм на останtriй стадii дослiдження...>

Ми, можливо, просто не оцiнюемо справжнiй piBeHb
хитростi та скритностi Посвячених Пiвденноi Америки! Неве-
лика iлюстраrliя до тiльки що сказаною...

Пiсля загибелi Iмператора Моптесуми (Монтекухсоми), бо-
ротьбу ацтекiв проти конкiстадорiв Кортеса очолив новий Вер-
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ховний вождь - Куаутемок. Але безпримадна за мужнiстю та
стiйкiстю боротЙа закirrчrаtrася перемоюю iспаrщiв. Куаугемок
був захоплений у полон i невдовзi страчеrtий конкiстадорачи,..

Однак iндiанськi воiни... викрали тiло свого Вождя та
похов:uIи його так, ulo бiльше 400 poKiB европейчi не моглIl
зрозумiти, де ж саме BiH похований?!. I тiльки нещод:rвно
з'ясуваJIося, що ще тодi, в дмекому XVI столiттi, ацтекlt
поховzLди Куаутемока... в однiй TpyHi з католицьким MicioHe-
ром, який одержав вiд BaTiKaHy ранг святого!..

Таким чином, вже HzmepнeHi в християнську Bipy iнлiашti,
пЦносячи молiння мтолицькому святOму, в дiЙсltостi... пок,IФ
няJltися па.Dl'ятi та решткам свою велI{кою вожм!.. А.пе, як сгвер
дIсують дос;IЦrтики, irцiанцi зныIи про це пртяюм сотень рокЫ-

Ось як довго та непорушно зберiгалася та€мниця Berllt-
кого вождя ацтекiв - Куаутемока! Але хiба було б несправел-
ливим щодо його пам'ятi ск:вати, що плоскогiр'я Наска
зберiгас бiльш величну та€мницю? Яка (а це зовсiм не BITK-

лючено) визнача€ вже не стiльки долю великого irцiанськоm
племенi, скiльки майбутнс всього людства!..

Тому HaBiTb багата уява навряд чи здатна помiстити в собi
весь набiр ceKpeTiB, методiв i пасток, якi можуть пiлстерiгапt
пересiчного аматора при спробi розгадати Велику TaeMнltцro
Землi - таемницю пустелi Наска!

А тепер знову повернемося до космосу. На вiдмiну вй на-
шоi планети 3емлi, яка ма€ тiльки одного природного супуг-
ника - Мiсяця, у системi далекоi та та€мничоi планетrt Уран
нарахову€ться як MiHiMyM п'ять мiсяцiв! Ще - Мiраrца, Api-
ель, Умбрiель, Титанiя й Оберон. Запуlrlений у сiчнi 1986 р.
американський космiчний зонд <Вояджер> через кiлька poKiB
досяг мiсячноi системи Урана. I його чутливi фотокамерrt
зафiксували присугнiсть на IIoBepxHi Мiраrци... дивно BIro-

рядкованих лiнiй.
У цьому зв'язку, В. Ланда i Н. Глазкова вважають, що

таемничi лiнii на Мiранлi надзвичайно нагадують лirrii пусте-
лi Наска. А що, така вiрогйнiсть тФк fiе викпючаеться!..

У брошурi <.Слiди древнiх acTpoHaBTiB> Ю. Морозов вiд-
носно пустелi Наска говорить: <Малюнки помiтнi тiльки
вдень i з порiвняно невеликоi висоти (100-200 м), та li тех-
HiKa iхнього нанесення д(rcить примiтивна: HeBИoMi майстри
видаляли коричневий поверхневилi шар пампи, оголюючи
бiльш свiтлий rрунт>.

при цьому посилання даються на неодноразово згадувану
Марiю Райхе. Але у книзi <Таемниця Пустелi> ця дослiдни-
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ця нала€ трохII iншу iнформаt(iю: <.Але найlliкавiште, шIо мiж
цttмlt абстрактtIимIt фiгурами всюд1l вttднiються гiгантськi
зображенlrя тI]арин, ясllо ItoмiTtti rtaBiTb з висоти 500 MeTpiB>.

Як бачttмо, tцrфрлт лещо не збiгаються! I потiм, чому опоненти
так завзято Йхоlить у cBoix комснтарях чи аналiзi той факг, тцо

ltся покрr.rта мaLпюнками мiсцевiсть затоплювiLпася океаяом? Зав-
дяки цьому цi зображеruш закоtIсервув:Lпися морською водою.

Оскiльки rIя подiя мала мiсце не пiзtritllе, нiж лекiлька
тuсяч poKiB тому (через те, ItIo за перiод з початку 2-го тl.tся-
чо;riття ло II. е. i аж до uашltх дlriв вiякого затопленIIя пусте"lti
Наска не було), то BiK MatлlolrKiB у всякому разi не молодшl{л"l
rlici дати. Що ж стосу€ться загадковIIх лiнiй, виявленt{х на
лалскiй Мiранлi, то це вiлмiнна зzuтвка на лослiдження лля
MaiiбyTtlix поколittь уфологiв, еrriологiв та аrtа_пiтикiв!..

Вiд:значлtмо Tol"t факт, що IIа чiлiйському узбережжi в palioHi
Таратакара також знаходиться гiгантське стометрове зобра-
ження деякоi дивноi стлlлiзованоi фiryри, яка нагадуе i люди}ry,
i робота, i незрозумiлу icToTy одtlочасно. Але це - поодиItоке
зображеrtня. Можлlлвсl, воIIо просто мас яклtliсь допомiжнlлfl
характер..,

Yci, хто rliкавиться езотерIIзмом, знають, що ряд зобра-
жеlIь i фiгур може MaTlt яскраво виражеlIий медитацiйtIий
характер. Особлltво це стосусться сtлмволiв! Чlr потрiбно
ловолllтлI T<rr't факт, lIIo та€мничi зображення плоскогiр'я Нас-
ка € MoryTHlMII сLIмволами, справжн€ значенЕя яких покрито
мороком ltевiдомостi?!.

Тому я tte з(lrлраюся сперечатltся або дtrскутувати з приво-
ду того, а чи можна бачитлт малюнк1I плоскогiр'я Наска тiль-
кII влеI{ь, чlI не тiльки? I якими BoHlT бачлrлися 6, скажiмо,
вtlочi, та ще з вlrсоти декi,ltькох сотень MeTpiB тим людям, якi
добре втаемнtlчеtti щодо ексllеримент:шьноi rlараtlсихо.догii?!.
Оскiлькlл lle окрема тема лля розмови.

Роздiл 15

МIСЯЧНI СУТIНКИ

Так, безперечно, один з мiсяцiв Урана - Мiранда - зберi-
гае tlалiцiкавiшу загадку! Що вже гоIJорити про Марс! Хто
зна€, як ule повернеться справа там, на червонiit планетi, коли
(6улемо живi й здоровi!) астронавти Землi poKiB через двал-
цять ступлять rta ii rtоверхltю!
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Але все це, за словами С. Павлова, дмеке Позаземелля, а
от що робиться на ttайближчому до ttac небесному тiлi? На
нашому Мiсяцi? Ми, щоправда, у Ilопереднiх роздiлах зmду-
BaJIlI, що наш небесншл't <друг> теж зJIегка <6ешкстуе>, ме от
чи про Bci вiдомi факти згадали?

У 1995 р. в MocKBi на правах рукопису була видана кнlrга
американського дослiдника flжор,члса Леоrпрда <На нашому
Мiсяцi € хтось rце>. Дж. Леонарл ствердл(у€, lцо tlого данi
rрунтуються на наfiсекретнilпiй iнформачiТ NASA. Так rte чtl
rli - lla coBicTi автора.

Однак, якщо те, про що веде моDу.Щж. Леоlrард, вiдповiдас
icTrrHi (а леякi його твердження незалежно пiлтверджуютъся
l'l iнпlлIми дослiднлтками), то влlходить така картина.

Поблизу мiсячного кратера Кеплера виявлена фiryра, яка
Ilагаду€ латиrrський хрест. На днi кратера Tlrxo зафiксоваIй
незрозумiла символiка. Те ж саме можна сказатll щодо лна
кратера Копернiка. Там також помiчене <(послання>. ,{,re
автор книги <На нашому Мiсяцi е хтось ще> повiдомля€ не
тiльки про це. На однiй з tфтографiйt мохсна побачrrти одr-
налцять лiтер, нiбlr виявлених на Мiсяцi.

Саме з цього приводу повiдомляеться: <3гiдно дани}l
NASA, у KpaTepi ApicTapxa 112 разiв ре€струвалися рiзtri
оптичнi явица. Воrtи спостерiгалися в KpaTepi Платона
(29 разiв), у дол}шi Шретера (15) iB Mopi Криэ (16 разiв).
Усього за ocTaHHi п'ять столiть на Мiсяrli помiчено блrtзько
400 минущих явищ...}

Сам Джордж Леопард почав cBoi спостережеIIня це в
1952 р. на ломашньому шестидюлiмовому телескопi. I хоча
спочатку BiH працював на аматорському piBHi, зате KoHTaKIy-
вав iз lIайвiдомiшими дослiднrrкам1,1.

У 1983 р. rliмецький журllыliст Гельмут Хефлiнг слодiвав-
ся, мабуть, вразlIти уяву читачiв книгою <НЛО, рiлкостi,
чудов}tська - велика кнIlга сенсацiй>. У нас, lIIоправда, вона
вiдома лiд назвою <Yci <чудеса> в однiй кlruзi>. У нiЙ з
повною свiдомiстю власrtоi IIравоти автор заяI]JIяс: <Сьогод-
Hi нам вiломо, що Мiсяць мертвиI"l. На Mapci, найподiбнiulоi
до 3емлi з вiдомих планет, теж не влаJIося знаrlти ознак
життя>,

Можна тiльки радiти, що на 3емлi iснують людl1, яким все
зазлмегiдь вiломо. Велика наука ще сором'язлltво мовчить з
якогось приводу. Зате BoHlr знають абсолютно все!

Автор цих рядкiв зiзlIаеться, що, на вiдмirtу вiд
Г. Хефлirrга, всього не зtrас! Проте що ж насправдi являI]
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собою невiдомий сигароподiбний об'скт, якпй летiв над
поверхнею Мiсяця та був сфотографований з борту <.Лунар
Орбiтеру-4>?

KpiM того, що ж реаJIьно може являти собою блискаюче
зображення величезноi латинськоi лiтери <.s> на мiсячнiй
поверхtIi, фотографiю якоi (NASA 14-8-104З9) доставив на
Землю <Аполло-l1r>?.. Те ж саме можна сказати з приводу
блlrскаючого сrlгарополiбного о6'€кта, який лет,iв над Mi-
сячнI,Iми кратерами, наскiльки можна судити, у вертикаль-
ному cTaHi, сфотографоваItого з борта <Аполло-16> (NASA
1 6- 19238)?

За повiдомленням iталiйського журналу <.Феномену пара-
норм.це> (про ступiнь довiри до 1Iього видання мова зараз не
liде), <.Нещодавно вiдомий американський вчений Mopic
Ведлер розсекретив унiкальну iнформацiю: америкаIrськi
астронавти доставили з Мiсяця uIMaToK породи, в якому була
знаr"rлена металева ЗO-сантrrметрова статуетка. I_|,e був ангел з
жiночим обличчям, кучерявим волоссям, розгорнутIIми
криламl{, якi ростуть iз rIлеч. Статуетка була виготовлена з
по-особллtвому вiдшлiфованого метrLпу. Хiмiчний аналiз пока-
зав, Iцо tlil"t статуетцi приблизно 200 тисяч poKiB. 3вiлси ви-
плItвае, що мrсячIIа раса сповlдувала релrгlю ан:Lпогlчну хрис-
тиянству?>

,Щобре, lцо подiбне повiдомив не якийсь солiдний, визна-
Hrtr'r у cBiTi науковий журн:ц, а напiврозважальний... Тому що
ittакше в}tникло б найскладrtiше релiгiлiне питання: як у тако-
му l]ипадку розумiти iдею про Друге Пришестя Христа? Бо
тодi яклtм за рахунком воно бупе?

Чrr от ще... На Мiсяцi icHyc дiлянка, яку HaBiTb у плаlri тих
прIrголомшл],Iвих речей, про якi мова йшла трохи вище,
.Щ,ж. Леоrrард ItазLtва€ фантастичtlою. Мова йде про графiчне
зображення, зроблене .Щж. Леонарлом i, незалежно вiд нього,
iншим ученIIм Деном iз фотографii NASA.

Mll бачимо (якцо корIIстуватися лексiкою .Цж. Леонарла)
<<вал шестiрtti, якrtл't стl{рчить> (найбiльш близька ан:ллогiя)
поблизу кратера Любенецький А. Цеiл механiзм величиною ло
5 мrrль у дiамстрi, очевидно, був зруfiнований внаслiдок яко-
гось катаклiзму.

Але вельми насторожу€ та обставина, що багато o6'cKTiB на
Мiсяцi являють собою руiни. Я б сказав, занадто багато. Так
не тiльки ж на Мiсяцi! Згадаймо розбиту гiгантську пiрамiду
rra Mapci (у районi Сiдонiя). Слiди ушкоджень помiтнi ft на
<чолir> з}Iаменитого <.марсiанського сфiнкса>. я нарахував ix
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шiсть, i Bci вони являють собою заглиблення дiаметром MiHi-
мум у декiлька десяткiв MeTpiB!

Усе це дуже схоже на те, нiби колись, у незапам'ятltiлi ста-
ролавностi, Сфiнкс зазнав обстрiлуl Наводимо твердження
одного з фахiвцiв NASA, доктора Уiткомба: <<[осить багато
квмiфiкованих людей зара:} визна€, що Ila Мiсяцi дiються
дивнi речi. HixTo з нас жодного рmу не згадав УФО, zlдe вони
дуже реальнi, це знас кожниЙ, хто вивчав данi. I BoHrr повиннi
десь бmуватися. Мiсяrь - це цiлком логiчна база д.ltя УФо,
якi мають безперечtrий вплив на нашу культуру з древнiх
часiв>.

У цьому зв'язку ста€ зрозумiлiIпим пiдrрунтя сканлzUIу,
що стався в 1995 р. в США. Коли уфолог Юджин Греммон
спробував органiзувати публiчний показовий процес проти
NASA. Пiдстава - приховування вiд громадськостi наr"tваж-
ливitпоi документацii, яка ма€, природно, чисто космiчниr'l
характер та яка стосуеться, до речi, справжнiх знiмкiв
Мiсяця! Де, нiбttто, зафiксованi базовi площадки прибульцiв,
KpiM того, Греммон вимага€ оtrублiкувати справжнi фото
поверхнi Марса, де вiдбитi скульптури та колосальнi
будинки невйомого поход:rсення, якi HaJteжaтb до вимерлоr-
цивiлiзацii...

Наскiльки MoжIla судити, вЦважного уфолога <умовиJIи>
не пiдiймати з цы)ю приводу зайвого rшуму! Справедливостi
заради потрiбно вiдмiтити, що НАСА також вiдчувае цiлком
вiдчутну розryбленiсть iз цього приводу. Але ж хiба тiльки ця
чудова i славttа органiзацiя (HACA)?! Чи багато Mlr бачили на
cTopiHKax вiтчлтзняних масових видань фотографirl зворотноi
cTopoнIr Мiсяця, наприклад, зроблених у cBiTi час радянськи-
ми <Луннiкдми>?

А драматлtчна епопея, пов'язана з грандiозним проектом
запуску на Мiсяць радянського космiчного корабля з екiпа-
жем, зашифровiлна як Проект <Н-1>?.. Кiлькiсть пов'язаних
з цiею глобальною невдачею подiй настiльки зIIачна, що в
майбутньому варто торкн)rтися й цього питанflя... Але по-
вернемося до розповiдi [ж. Леонарла. BiH повiломля€, uIо
в KpaTepi Буллiальда-Любенецького ма€ мiсце деяка коло-
са-пьна конструкцiя, вiдносно якоi деякi фахiвцi NASA
схильнi припустити, що це - гiгаrrтськиЙ космiчниЙ кора-
бель, який прийшов у Сонячну систему багато тисячолiть
тому назад!

Хто знас, можливо, <надлишок механiзмiв> у рiзних ра-
йонах Мiсяця пов'язаний саме з цим <кораблем>? Взагапi ж
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фотографii зворотного боку Мiсяця показують, ц(о там
сltтуацiя значно бiльш незрозумiла, нiж tla його видlлмiй
cTopoHi!

Так, в пiдсумку, життя, як завжди, виявля€ться набагато
бiльrп дивним, нiж буль-яка фантастлtка на мiсячну тему! Зо-
крема вItявt{лося, що зворотна сторона Мiсяця ма€ кратери }Ie

Kpyluoi формlt, а скорiше у виглядi багатогранltикiв! Причо-
му багатогранникiв сIс.llаднllх, якi немов сполучать у собi рiз-
Hi гсометричнi форми. А l1e вiдразу став}rть пiд великий сlм-
HiB гiпотезу про чисто метеоритlrиf.r характер походження
гiгаlпськrtх KpaTepiB uа Мiсяцi!

Американський корабель <Аполло-t4> зняв на невидимiй
для нас cTopoHi Мiсяt(я дттвнi о6'скти... Ix назвали <,Суперус-
тановка-1966> та <Суперустановка-1971>. Так, остання
<дt.Iвиться> прямо вгору i, треба думати, зiбрапа з конструк-
цiйплrх елементiв, якi являють iз себе щось на зр:ч}ок три-
кутникiв.

Однак список <<див)> IIа цьому дzLлеко lre вичерпу€ться...
У cBiri час одrлн iз провiдttлtх уфологiв СРСР А. П, Лiстратов
розповiлав, пIо <розговорLlтI{> радянськI{х acTpoHoMiB вiднос-
но побаченого н[lми крiзь о6'ективIl телескопiв не вдасться.
Вiлмiчу, що значltою мiрою це було lrравдою, 2ше не абсолют-
ною правдою!

Оскiльки п(е в 60-х роках XIX сторiччя BcecBiTнbo вiломtтй
французьктlй астроном К. Фламмарiон спостерiгав у районi
мiсячного цлIрку Платоttа ceзotrlli змiни забарвленIlя поверхrri.
Bitt сам IlоясIIlоваI] це прлrсутнiстю тут Be.ltltKoi кiлькостi рос-
линностi. На сьоголнirrrнiй день вiдомо, Iцо вже чого-чого, а

росл}Iнпостi на Мiсяцi немае, як MiпiMyM, мiльйони poKiBl
Тому, що саме було дiйсtlою пр]Iчи}Iою змirrи кольору поверхнi,
е абсолютlrою загадкою!

Минуло rце кiлька poKiB, i англiйський астроном Бiрт зно-
ву переполоtrrllв наукову громалськiсть cBiTy. В 1871 р. I1ого
TeJlecкoll зафiксував на днi все того ж кратера геометрлtчtti
фiгурп, якi вилIускалIt свiтловi сигllа.ди! До того ж вони ще Й
рухалlrся!..

Зрозумiло, II(о сьогоднi Bci цi стародавнi спостереження
одержують досить вагомi Itiдтвердження! Я вже згадуDав
фраtrцузького acтpo}Ioмa та уфолога Жака Валл€, автора
<Паспорта в Магонiкl>. Тож BiH розповiдав про такий неве-
лlтчклtr'I епiзол: <...Колlлсь я не спрlтliмав <.тарiлки> всерйоз,
але rta початку 60-х poKiB потрапив у Парлrзьку обсерваторiю.
Ми спостерiгалlr штучнi супутttttкп Землi. I ось, на лодив,
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серед o6'eKTiB виявилися !'t TaKi, KoTpi вже аж нiяк не можна
було прийнятIt за супутники. Mlr з колегами за допоlrtогою
обчислювальноi машиltи розрахув:лли траекторiю цлtх o6'cKTiB,
нанеслrI ix на карry зоряного неба. fllrpeKTop обсерваторii,
ловiлавшись про Haltli в}rr[Iукування, виJryчив yci tti локументl,t
та наказав знищити записи. Довелося пiдкоритttся. В Toit же
самий день ми зрозумiли, що НЛО не тiльки iсttують, ме ii
добре вiдомi астрономам...>

Бачлlли дещо й астрономи СРСР. Але, мабуть, варто поче-
кати, поки вони caMi розкажуть про це громадськостi.

А тим часом .Щж. Леоrrард повiдом.ляе: <Один з ilrжeHepiB у
Щеrrгрi космiчнлтх дослiджень полютiв Годдарда в Грiбелтi прп-
Hic MeHi, знаючи Mitl iHTepec, фютографiю, яка rпIркулюв:uIа
серл спiвробiтIrикiв Щеrrтру. Вона... змонтована в лаборirторii
ре:lктивrlих лвигуltiв lfuлiфорнiйською техllологiчtlого irtстлtцl-
ту (НАСА, Пасадеlrа, Ка;riфорнiя, США). Напис на нихнiй час-
плнi фото: <ФотографiI... oTplrMaHi з висот вИ 8000 (lугiв до
1000 футiв IIад поверхlIею Мiсяця... У лiвому KyTi... вtцtrо веллt-
кий об'ект. BiH мае близько 30 футiв у поперечtIику>.

З tIього приводу вже неодноразово згадуванi вltпIе лослiд-
HrtKlr Н. Глазкова i В. Ланда висловIIли таку думку: <...Оче-
вIлдно, <.Рейнджер-7> rIe випадково там примiсячився. Mll
бачrtмо шiсть o6'cKTiB, виконаних iз завI{дною майtстерttiстю
на сонячнiЙ cTopoHi невеликого кратера в лвохстах милях вiл
кратера Буллiальла>...

fliйсно, на фюграфйх пoMiTtti бiльш HilK длlвнi об'сктlt. Тх
IIросто tti з чим порiвlrяти,6о аttмогiв у земlriй технiцi iM rteMac...

На Мiсяlti багато rlllx дивних гiгантськrrх установок вели-
члтною з лобру милю. €дине, з чlIм ix можна порiвнят1l, - це
два гiгантських перехрещених земляItltх хробакiв. Автор книI]}I
<На нашому Мiсяцi с хтось ще> It:*lBaD ix (як уже неодtIора-
зово говор}lлося) <,Х-лронrl>. Прrt lpoMy BiH вiдзначllв, IIIo
вони не виглядають мет:LIIевимI,I. I в ходi функцiонування
}rожуть пiдttiмати то одну, то iltшу <llory>, а також протяга-
тися поперек кратера...

Вивчаючи фото кратера Кiнга, flжордж Леонард побачпв,
що <Х-дрони> нсмов вгризаються в його cTiHKrT... Особлива
активrriсть зафiксована на зворотнiй cTopoHi Мiсяця в крате-
рах Тихо, АльпiltськiI'r долинi, Mopi Криз та Плато.

flж. Леонарл висловлюе припущення, Iцо на Мiсяцi взага-
лi одночасно iснують двi рiзнi iнопланетнi цивiлiзацii! Але я
не став би poбlrTlr подiбних приIIущень, оскiльки тут i вiд
одriеi не зна€ш чого чекати надалi!
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Ну, а якrlдо без жартiв, то ситуацiя виявля€ться значно
бiльш крит}Iчною, нiж ранiше передбачалося, Справдi, якщо
yBzDKtIo прочитати науково-популярнl книжки на цю тему
двадцят}r- або тридцятилiтньоi давнини, то виходить таке.

Не особливо кваплячись, але r.j без эайtвоi тяганини,
людство сrIочатку колонiзуе Мiсяць, rrотiм Марс, а вже потiм
прltлiде черга й зовнiшнiх планет нашrоi Сонячноi системи. Як
уже говорилося на початку lliei книгlt, Bci перслбачуванi
трулноlпi при приfiдешнiм ocBoeHHi Мiсяця MaJr}l при цьому
чисто техItологiчнi причини: житло, еlrергiя, транспорт...

Але в жоднiй з подiбних брошур, HaBiTb у планi божевiль-
Hoi iдеТ, не розглядалася ситуа[liя, при якiЙ на Мiсяцi вже
тепер, тобто на самому початку <iсторичного штурму BcecBi-
ту>, людство може вIIритул зiштовхнутися з могутIrьою волею
та технолоfiсю <чужлrх>, якi освоюють природниil супутнлtк
нашоi планепл вже баrато тисяч poKiB! Власне, саме про це ми
l"l говорили на початку цiсi книги...

TaKrtM чLIном, питання про осво€нtlя людьми Мiсяця, лiого
сIIровиннIIх pecypciB, стас проблематичним HaBiTb у чIIсто

фiлософському розумiннi. Так що знаменита фраза американ-
ського астронавта Армстронга <BoHtt вже тут...>, яка пролуна-
ла при першому вlлсадженtri людин}1 на Мiсяць у 1969 р.,
сповнена нал'lглlлбшого змiстуl

А все ж таки цiкаво було б ловiдатися, що саме буаують
на зворотнilt cTopoHi Мiсяlи гiгантськi <.Х-дронlл> та як дав-
I{o воrIи цим залiмаються? Чи мають вони вiдноше}lня до
дiяльrrостi <тztрiлочникiв>? Або ж тут ми зустрiлися з чимось
прлtнц}Iпово iнlпим?..

Припустимо, те, Iцо вдалося побачrlпл на Мiсяцi, ма€ тех-
rtiчнrul або техногенниI"1 характер. Нехай так. Проте як же
поставитися до такого от повiдомленltя: <.На Мiсяцi виявлеtti
лiтерr.t алфавiту, схожого на земний. <,Рейнджер-7> сфотогра-
фував район моря Iмброс i знайшов там I{e послання з повто-
рюtsаIIою лiтерою <А>... Знаки у виглядi букв <А; Х; Р> можна
зустрiти на Мiсяцi скрiзь. Iероглiф <S> у KpaTepi Тихо вид-
HrTrl на багато миль - BiH велttчезнлrйr.

На Мiсяцi дюжини зображень гiгантських лiтер <.Е> i <Гr>...

Вони зображеtri в кратерах Платона й Гессендi>.
.Щж. Леонард зiбрав цiлу колекцiю iероглiфiв, сфотографо-

ваних у рiзниfi час на Мiсяцi. Там зустрiчаються буквrt ледве
чlt не Bcix алфавiтiв cBiTy. В тому числi кlrтайськi iероглiфи
та лiтери, схожi на рунiчний а.llфавiт... Розмiри букв вiдповiд-
гli - coTrri MeTpiB!
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Усе це занадто дивно i луже таки несподiвано д;rя того,
щоб вiдразу робити якi-небуль остаточнi висновки! В дашtй
момент дос.lliдники рiзних краiн поступово звикаються з ý.}r-
кою про те, що все вищесказане не мiстифiкацiя, не обман. пе
помилка. Просто сума нестандартних, несподiваних вiдкрrгг-
TiB у рiзних г:lлузях науки, в тому числi й acTpoHoMii, пер-
йшла в нову якiсть.

I тепер, мiркуючи про полмьшу космiчну перспектrrвy
людства, HaBiTb про чисто <земнi> аспектII його iснування в
TpeTiM Тисячолiттi вiд Рiздва Христова, iгноруватr-r цi факпt
дмi просто неможливо!.. Про <мiсячнi сутiнки> Посвяченi
розенкрейцери знали протягом багатьох столiть! очевидно,
вони неодноразово спостерiгалlt ix... Як за допомоюю cBoix
секретIlих оптичних irrcTpyMeHTiв, так i за доломогою члlсто
езотеричних методiв.

I, хто зна€, яким саме з цих методiв належить май-
бутве?!.

Роздiл 16

ФРАГМЕНТИ НЕЗБАГНЕННОГО ЦIЛОГО

25 пrпня 1959 р. на борт aToMrtoi пiдводноi субмарtлrlи
<.Наутилус> ВМФ США пiднявся таемничий llасажир. По-
TiM <Наутилус> негаI'Iно вiддав IIIвартови та вил'lшов у
вiдкритий океан, де зацrрився на значну глибrtну. Протягом
шiстнадцяти днiв субмарина не пiдiймалася на поверхпю.
Таемничий пасажир не залишав свосi каюти, й HixTo з eKi-
пажу пiлводного крейсера не бачив I"Iого в обличчя. Тiлькrr
матрос, який приносrtв йому харчування, та пIс капiтан, яко-
му та€мничиiл пасажир двiчi на день передавав якийсь запе-
чатаний конверт.

У цих конвертах мiстltлися аркушi паперу, на яких у рiз-
них сполу{еннях булlr зображенi п'ять символiв: хрест, зiр-
ка, коло, квадрат i три хвилястi лiнii... Капiтан i невiдомиir
пас:Dкир мовчки розписувалися на кожнiм аркушi. Потiм
капiтан особисто запечатував ix в осбливий конверт. Робив
BiH це дуже старанно, бо при налiменшiй неточностi його
под.lльша кар'сра у ВМФ могла закittчитися тiльки га-
ltебною вiдставкою. Штемпель на цьому KoHBepTi був ка-
тегоричний: <Абсолютно секретно. У вlшадку небезпекrt
знIIщити>.
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Основою цього дивного пристрою були'. пари спецiатьно
пiдiбраrrих равликiв. Ще попутно ставить перед дос,riдшrlашt
ще цiлий ряд конкретних IIитань. Напришlад, як довю та пj
саме треба було проводити експеримепти, rцоб взага.пi Bиl"tTlI на
сшrу iдею моrкlIивостi реалiзаlдii зв'язку подiбного прrrпшrrrч?
Чи е дане вiдкритгя самостiйним вин:lходом альбiгоitськrц
учених, чи це спадщиrrа невiдомих Посвячених стародавностi?

Щодо равликiв, то один э них мiстився в <передава-тьно-
му>, а iншltй у <прлtлiмальному> пунктi. Особливо навченi
KaTapcbKi неофiти (HoBoHaBepHeHi учнi) спостерiгалlr цiлодо-
бово за поведiнкою равликiв саме у точцi <прrtйому>. Прlt
цьому, як тiльки равлIrк починав виявлятIl ознакII занепоко-
€ння, його опускми на спецiмьний похилий жоло6, на cTiH-
ках якого були HaHeceHi лiтери латинського алфавiту. Колlл
равлик завмирав бiля якоi-небудь лiтери, то ii вiдразу заIIису-
вав спостерiгач. Так з окремих лiтер складалося поспання.

А на <передаваJIьному> пунктi <телеграфiст> спочатку
дратував <свого> равлика уколами шпильки, а вже потiм
перемiщав Ira такий же лоток. I коли равлик пiдповзав до виз-
наченоi букви, знову уколював fIого. Равлик завмлlрав i...
олночасно завмирав rlого побратим, який знаходився часом на
вiдстанi в декйька десяткiв кiлометрЬ,

Протяюм декiлькох десяткiв poKiB цел"r метод рiшувався за
розрядом курйозiв. Поки в 1878 р. в науковiй лiтераryрi не
була опублiкована стаття Гуго Щаймана, що пiдтверджувала
подiбниri ефектl Наприкiнцi минулого столiття фраrIцузи
Алекс та Бсно за допомогою <модифiковаIIого> равликового
зв'язку здiйснили передачу iнформацii через... Атлантичний
океан! Якщо вiрити Алексу та Бено, то коли равлик, якиft
зllаходиться в (rcередку з вЦповiдною буквою, одержував
слабкий удар струмом, йlого напарIIик в Америцi теж пово-
дився вiдповiдним чином...

TaKi дослiди проводилися у 1933 р. в Нiмеччинi. А саме в
зловiснiй органiзацii <fuiнешербе>. В СРСР TaKi дослйи прво-
див ецтомолог I. Фабрi. Щоправда, у йrого експериментzlх, якi
пrюводилися llle в тридцятих роках, були викорисганi ме-ItJики.
Роботи з виявлення ефекry телепатiТ мiж TBapltHaMII проводи-
лись у СРСР також у 1967 р. Хоча у вiдкритiй пресi повiдом-
ленIlя про них з'явилося тiльки в 1984 р. в книзi <Електромаг-
HiTHi поля в бiосферi>, яка вийшла незначним тиражем та
попшрюва7Iася тiльки за особливими списками.

Мова цrг l'це про те, що в 60-х роках ХХ ст. одержаJIо Htt:l-
ву <бiологiчпий рааiозв'язок>. Сьогоднi це явище фiryруе пiл
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Коли субмарlrна 10 серпня 1959 р. приIцварryваJ,тася в пор-
Ti KpoliToH, пасажt{р i сейф, якиl"л мiстив у собi 16 пакетiв з
вItщевказанлlм}l штемIIелями, були на спецiальному BilicbKo-
вому лiтаку негайно лоставленi в невелике мiстечко Френrrliп
у lптатi Мерlrленд.

У секретному L{eHTpi спецiальних дослiджень у присрIlостi
aBтopltTeTнoi KoMicii Bci пакетrr, привезенi з субмарини, були роз-
KplTTi i... порiвнянi з BMicToM itrпrих аналогiчних KoHBepTiB, якi не
були на бортi <,НаупIлуса)>. Порiвняння пока:l;ulо, шIо з точнiстю
ltоltад 70 вiдсtlткiв зltаки були тотожним}l i стояли в TiM же
tlорядку tla обох JIистках, позl{ачених одrtiсю й тiсю ж датою!

Полковник, ховаючII хвилювання, вимовив: <Ми з вами
зараз прIrсугнi при поворотi icTopii. Вперпrе в cBiTi, в ).мовах,
що не допускають нiякоi фальсифiкацii, з точнiстю, достатtIьою
для практичIIого застосуваll}Iя, людська думка передана на вц-
стань без промiжного прIlстрою - прямо вiд мозку до мозку!,>

Водночас полковник i мав цiлковиту рацiю, i був неправrrлi
зовсiм! Оскiльки слова <<Dперше в cBiTi> в даному випадку
були зовсiм недоречtli... Адже подiбнi ексrlерименти (тiлькIt в
бiльur rшl.Ipoкoмy масllттабi) проводилIrся IIIе в сиву давнину!
У lцьому зв'язку, можна нагадати про одну з та€мниць ката-

рiв-альбiгоirцiв, якi були TicHo пов'язанi з тамплiсрами та з
братамлr ордетIу Рози i Хреста.

Оскiльклt, вiдповiлно до ранilше наведеноi Bepcii, четверо
ocTaHHix KaTapiB i стали розенкрелillерами. Але HaBiTb якщо
цю версiю rte rtриймати (а octloB для цього немае), то Сttад-
uцrlta KaTapiB - це частина Спадщини розенкрейцерiв. Про це
говорять yci варiанти <.Тралицii>.

Отже, зi збереженI{х локументiв Tiei епохи (XIII ст.) стало
вiдомим, що вождi <,KaTapiB> тр}lвалиt"{ час напрочуд успiulно
та вмiло керували во€IIIIимII дiямlt по всьому фронтi, вико-
р}rстовуючи лля ]Iього якиI"rсь таемничий прlrстрiй для митт€-
вого зв'язку мiж собою. Таемниtи rIього зв'язку деuIо вiлкри-
лася лtllце в лершiй полов1.1нi XIX ст., коли француз Аuрi
Фабрiцiус, лiкар за професiею, опублiкував дуже д{вну
статтю про бiологiчну телепатiю...

Потрiбно сказати, цо Фабрiцiус стверлжував, нiбито BiH с
д:Lпекl{м наtцадком одного з вождiв <KaTapiB,>. Одного разу,
беручlл участь у розбираннi фундаменту зруйнованого замку
cBoix предкiв, BiH знайпrов документи того легенларного часу.
.Щокументлt цi булrt вкраl'r цiкавi, оскiльки, KpiM iнrlrого, MicTlt-
л}t... доклалttий оплtс <телеграфу>, яким користаJIися <<KaTap}t>

дltя зв'язку мiж cBoiMll замками та фортецями.
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iнlшl.тшrtл назвами. Тож чи потрiбно ще рш згадувати про те, як
тамплiери i розенкреtlцерrt, будучи спадко€мцями мьбiгойцiв,
про подiбllий сIlосiб зв'язку безсумrliвrtо зrrали?

То вже зовсiм iнrше питання, а чи вважаJIи вони саме lIeI"I

метол вiлповiлнrш своiм задачам i потребам, чrr Hi?
Автор цttх рядкiв вважае, що орден Розенкреliцерiв мав у

сво€му розпорядженrri iншi, значшо бiльш вдалi спосби зв'яз-
ку, в тому числi r"t ралiотехнiчнi. Якi ж icHyKlTb об'ективнi пiл-
ставII лля подiбного твердження?

Ciparro ле Бержерак, якого сучаснi дослiдIIики ввzDкають
зв'язаtIим з орденом РозеrIкрейцерiв, у кнlrзi <.ЩержавIл Мiсяця,>
говорLIть про нескiнченнiсть BcecBiTy, про лiого населенiсть,
про нсскiнченну подiльнiсть атома... Говорячи про життя на
Мiсяцi, Birt оповiдае про вепичезнi cBiпri MicTa, якi пересува-
к)ться по мiсячнiй поверхнil

У роботах CipaHo зустрiчаються також описи апаратiв i
прl.tладiв, прIлзначених для запису й вiдтворення звукiв, а
також для зв'язку rra да.декi вiдстанi!..

Залiмаючись протягом довгих poKiB розробкою електронtrоi
апаратурлт, хочу вiлмiтIIти, пIo у жлtттi кожкого електронщи-
ка (rувають хвIlлlIни, коли BiH ясно вiлчува€ - € у Прлrродi
значttо биьш доскоrlалi види зв'язку, Itiж виома сьогоднi радiо-
TexHiKa будь-якого рiвrrя! Маються rlа увазi саме принцппово
iншi видl,t зв'язку!

Вtltцс Ml,T роllповiлали про Ti, покIl Iце тiлькrt початкоDо дос-
.ltiджуваri, Mo)tc;tlrBocTi, якi пропоlrус та якi вiдшукус енiологiя.
В га.llузi зв'язку, IlаtIрикJlад, € ttИстави думати, що еttiологlt
сьоголнi впрIlryл пiдходять до постановки тIIх питань, якi булlr
BltpillleHi Розенкреi'.ll1ерами пIе coTHi poKiB тому. одним з такIIх
легеrцарtlих засйiв зв'язку з та€мlrичими Сутttостямlt i був, як
rrpиilrшTo вваrкати, <iдол Бафсlмет>, що дiстався в спадшц.lну
братам Розrl i Хреста вiд TaeMHltx Тамплiерiв.

Ще одтн легендарнrтл't спосiб зIt'язку, який базуеться на
пок1.1 що важко уяI]JlюItаi{их для IIас [рлIIIцI{II:Iх, в окYльт}tих
джерелах Ilазиваеться Магiчltил"t Кристал. Про ttього згадуеть-
ся в лсяких розенкреiiltерських раритетах. Вiлповiдно до
<.TpaлrTllii>, Магiчний Кристап вrIкорI{стовувався, зокрема, ко-
лlr було необхйно зв'язат!Iся мiж собою розенкрейцерам, роз-
дiленлtх сотfiями члI тисячамlл кiлометрiв.

При цьому будемо пам'ятати про одry найваж.lIивiшу прин-
цппову рiэнltlцю, характерну при порiвняннi Bcix вiломих нам
сучасt{Itх способiв зв'язку iз тлIми, диtsними, володiння якими
здавIIа припIлсусться <.Традицiею> саме розенкрейцерам.
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Справдi, яку ж основну залачу повиннi B}lKoHyB:lTTt лlодськi,
знаЙомi BciM (хоч i в суттсво рiзнiЙ Mipi) та Biдolti спосЙlr
зв'язку? По слi, тiльки одну! Тому що, при Bcit"l розмаiтостi,
Bci вони призначенi лllя здiйснення зв'язку однIIх людеl"r з
iншlими, якi знаходяться на значному, чи HaBiTb дsже значно-
му вi/цапеннi один вЦ одною. 3i мною можна не погодlтrtся
в TiM планi, що зв'язок може здiЙснюватися iз деяким TexHiчHlttrt
пристро€м, розмiщеним на космiчному o6'eKTi чи у в:Dккодос-
тупному мiсцi, де людей немае й буги не може. Hexal"t так.

Але, за великим рахунком, поки цо тйьки один раз в офi-
цiйrнiйl icTopii людства засоби зв'язку були використаrti люд1,-
ми для принципово iншоi мети - це коли радiотелескоп в
Аресибо вiлправив послання людей до зiрокl Тiльки в цьому
випадку люди шук:лли зв'язку не з людьмиl

Зовсiм irrша картина виход}Iть при розглядi способiв зв'яз-
ку Посвячених. Причому робимо rle на системному piBHi. .Щiй-
сно, з ким, вiдповiдно до <Традrrцii>, намагал}Iся встановлю-
вати зв'язок (у широкому розумiннi цього слова) чи просто
намагатися здiйснити перехопленнrI стороннього rювiдомлен-
ня, наприклад, розенкрейцери?

Мiж iнtttим, П'ята Книга, яка нмежить Орлену, вiдповiд-
но до <,Традицii>, охоплювzlла дуже багато несподiваrtrlх для
пiзlriших дослЦникiв, способiв зв'язку:

способи зв'язку звичайних людей Четвертого Рiвня з людь-
ми такого ж рiвня з використанням техногенних методiв;

способи зв'язку людей П'ятого Рiвня з itrшлtми Людьми
такого ж рацry;

способи обмiну iнформацiсю iз Сутностями .Щуховного
CBiTy;

способи здiйснення виклику представникiв Iltших CBiTiB;
способи здiйсненнt' контакту з Iншими Реальностями;
експерименти в гаJIузi вiзуалiзачii подiй Минулого та

Майбутнього.

Тепер iснують деякi непрямi пiдтвердження того, що
полiбнi рчi лifrсно були пiл силу ордену Розенкрейцерiв.

У документrLпьному фiльмi <НЛО в третьому Рейху> пока-
зано, що наприкiнцi 19ЗO-х poKiB, при розробцi в Нiмеччинi
двох експерименталыIих <(тарiлочок>, було використаrtо
iнформацiю, отриману органiзацiею <.Анненербе> вiд нiмецькоi
жiнки-контактер Mapii Отге. А сам ii <<контакг> iз Срностями,
вiд яких вона одер]капа цю iнформацiю, був здiл-rснений аж нiяк
не спонтанно, а лише пiсля задiяння деяких <ключiв>. У свою
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черц, цi <ключi> були добутi пiсля декiлькох poкiв поuIуку
будь-яких матерiалiв i документiв, якi мали вiдношен}ш до
тамплiерiв. А TttM бiльше до середньовiчних можливостей
ордену Розенкрейцерiв. На пошуки буль-якоi документацii,
так ч1l iнакше пов'язаноi з орденом Рози i Хреста, в <Анненер-
бе> не шкодували нiяких зусиль i засобiв!

Розенкрейцерська <Традицiя>, викладена в <Сповiдi
Братства> (че другий серелньовiчниI"r раритет Орлеку пiсля
<.Славlл Братства>), повiдомля€, що в Гробницi Християна
Розенкреiлца були знаl'tденi зразки дивних техногеIIIIих
<.прлIстроiв зв'язку>.

Окультнi дкерела згадують i про таку цiкаву особливiсть
Спадrlдини, коли Посвячений Розенкрейцер мiг перетворюва-
ти в подобу пристрою зв'язку TaKi предмети, якi, здавалося 6,

аж нiяк не претендують на таку роль! Наприклад... KiMttaTHy
cTiHy. Чи сферополiбну скляну посудину з водою, Чи HaBiTb
просто бiлий аркуur паперу. Але найчастituе це були особли-
Bi дзеркала!

,Що речi, у cBoix <Щоденниках> CipaHo де Бержерак эробив
такий запис: <....Вiдкрившrи футляр, я знайшов щось MeT:UIeBe,
nlo нагаду€ наш стiнний годинник, наповнене незлiченними
лрiбними пружиIками. Ще дiйсно книга, ме чудесна кшига,
яка Ile мае rri cTopiHoK, Hi букв. Нарештi, це книга, по якiй
можна вчитися, не використовуючи зору, потрiбно тiльки
слухатII... Члtтач поверта€ стрiлку на той роздiл, якltл"I хоче по-
чути. I в цей момент машина почина€ говорити нiби люд-
cl,KlIM ротом чи як музичний iHcTpyMeHT, видаючи налiрiзно-
манiтнiшi звуки>.

Так у кого 2к у (Dранцii ХVII столiтгя моэrtна було
побачити подiбне? Вiд кого можна було взагалi одержати
iнформачiю про TaKi пристроi, якi ilк нiяк не впLIсувulлися в
тодiшнiй технiчний piBeHb епохи? Але мова йшла ще й про
прrtстрiй д.тlя вiзуалiзацii.

В ycix перераховаtIих вище випадк:lх, на поверхнi чи в гллI-
бинi цих <eKpaHiB> виникалI{ слова та образи, тобто здiйснюва-
лася вiзуалiзацiя певноi iнформацii. Особливо дослiдникiв
цiкавили засоби, за допомогою яких звичайнi люди могли б
зробити д.дя себе можJrивою саме вiзуа,ltiзацiю Позамежною.

Звичайно, шановний читачу, кожний з нас, хоча б один
раз, ме користувався зiпсованим вуличним телефоном-авто-
матом. Ще коли можна скористатися зргlностями та перева-
гами телефонного зв'язку i при тому зовсiм безкоштовно! Що
можна ска:!ати у зв'язку з подiбною аналогiею?
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<Освоення> езотеричних засобiв зв'язку з .i{уховним cBi-
том чи з iнlцими ре:шьностями, або з <чужими>, обходилося
д}гже дорою i древнiм, i середньовiчним дослiдникам. Не
буде чисто лiтераryрним перебiльшенням твердження про те,
що це був шлях Жаху i KpoBil Скiльки ix було в icTopii: магiв,
волхвiв, жерrцв, алхiмiкiв i HaBiTb Посвячених, KoTpi цiною
свою жиггя та життя cBoix помiчникiв добували дорогоцiнпi
знання| якi потiм стали надiйним фундаментом мя вд:ших
експерIIментiв ix бiльш rrlаслIlвих спадкосмцiв...

Хто згадае жерчiв Аккаду й Шумеру, Вавилона й PeTeHrly
(Ассирiя), Iндii та Китаю, Америкlл й Африки, якi були знай-
денi своiми побратимами або лс просто випадковими cTopoHHi-
Mlt бездиханними, з перекрученими вiд жаху йличчями, що
назавжди засплгли серед уламкiв незрозумiлих пристроiв,
осколкiв магiчних посудин та обгорiлих пергаментiв?

А скiльки ж ix, зникltих н:l:rавжди з п:rшопо cBiry, не було
знайдено нiколи? Хто доторкувався зап'ястя руки Посвяченого
Тамплiера в той момент, коли спрацьовував l(.llюч Вишlику?

Та про що думав в ocTaHHi cBoi хвилини знаменитий поль-
ський Посвячений XVIII ст. Ян Потоцький (до речi, автор
дивноi книги <Рукопис, знайдений у Сарагоссi>), заряджаю-
чи пiстолет (пiсля встановJIення такого <зв'язку>?) срiбною
кулею, призначеною для самою себе?

чи iншrий поляк, який очевлцно теж мав пряме вiлношення
ло Орлеrry Рози i Хрста, вИомий пiд iм'ям Пан Тварловськил"r?
BiH був <вихоплепий> з нашоп) cBiry в рзультатi майже непо-
MiTHoi помилки при здiйсненнi чергового експерименry?

Ось деякi приклади, про якi сьогоднi можна говорити. Та
ж це HaBiTb не крапля в Mopi. Хоча правда й те, що iншi По-
свяченi все одно твердо йшли далi. Трагiчна доля вищезгада-
них ix не зупиllяла. Вони йшли далi, знаючи та вмiючи вхе
трохи бiльutе, нiж ixHi попереднIIки! Все це аж нiяк не до-
звiльнi мiркування. Оскiльки слiдами окультних фiлософiв
Стародавностi та Середньовiччя вже не перше десятилiття
йдуть, напримад, прихиJIьники парапсихологii.

Ъrм часом, серд Посвячених, i в юму чиоd братiв Орлеrry,
дуже цiнувалося вмiнrrя розрriти мову Й змiст такою загадко-
вого <канапу зв'язку>, як феномена.llьнi небеснi явища. Важко
скдtати, що саме браш Рози й Хрста мовили б iз приводу, ска-
жiмо, ось такого цiлком су{асного спостереження: <,..Свiдок
звернр уваry на срiблястиfi трицrтник, який з'явився в небi, зi
свiтнiми куJIями на цд:Dq розсiчений по цеmру прменем про-
жектора. Освiтлеrrою була куля й у своiй нижнiй площинi.
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В лlвirl част1.Iнi трLIкутника, саме на площltнi, лежIттъ хрест,
скпадеItrtr"r iз дваlrадцятlt зiрочок, а в правiй - кiвш Малоi Вед-
мелltцi, пр}rчому llallprlKirtцi <<ручки> тою ковша, triсля cboMoi
зiрклl, яскраво свiтилася rце одна велlтка зiрка.

З лiвоi сторони, поруч iз тртткутником, срiблився ще од}Iн
зrtак. Як устаlrовIlли пiзltiше - це був знак Тiльця. Кулi в
кутах TpI.IKyTHl.tKa з'сднувалlrся мiж собою тоlJкими променя-
MI,I, а ловжLIна основII трIrкутника доход}tла до одного кiло-
метра. Пiл трикутником знахолилr:rcя два космiчних кораблi.
Одltlr з IIих - двометрова куля з трубамlл, якi стирчать, а
irImItl't - трьохсотметровиI1 човник з конусними надбудовамlr
зверху та знI,Iзу. Куля ir човник були зв'язанi мiж собою лан-
цюжком вогнlв...>

От таке явище cllocTepiftlлlt жtrтелi стаlrицi Мiтякiнськоi
PocToBcbKoi областi взимку 1996 року... Що че - феноменаль-
Hltl"t о6'скт чII... напис на небесах?

У цьому зв'язку, доречно згалати дослiднлrка В. Утенкова,
в apxiBi якого € чI{мало знакiв так званоi <.Космiчrtоi aбeTKlt
Bc:ecBiTy>. Там BiH приводить запис <<телепатеми>, отриманоi
олнIlм з <<KoHTaKTepiB> (мешканцем MicTa Шахти). Я не став
бrt так вже категорично стверджувати, що це саме повiдом-
Jlе}I}lя з ilrших зiрок, оскiльки icHyc безлiч iншlrх поясI{ень
д.rtя л<rдiбrulх влtпадкiв.

Але створю€ться враження, lIIo деякi <.контактери> i справ-
дi здil'lснюють псрехоплення якихось дlIвних повiдомлень,
прIlзriачеItих, скорiш за все, зовсiм t-le для tlих, Тим бiльше,
що ltoIlII можуть тiлькlt вiдтворювати зIlаки, часом HaBiTb яск-
раво, хоча Ti l"T лосlrть спонтанно вLIникак)ть перел iхньою
лумкою. Зрозумiти Тх (l1i знаклt) вони абсолютно не в змозi.
Але чи не с полiбtrе IIерехопJIення просто IIродуктом фантазii
цl{х самих <,KottTaKTepiB>?

Бсзумовно, полiбне пояснення на Bci cTcl вiлсоткiв виклю-
чатII не можна, оскiльки особлl,tвостi функlliонування
.дIодського мозку в cTaHi Змiненоi свiдомостi - нерозгадаrIа
таемtlttця! Але вся спраtsа ts тому, що зараз у розrrорядженrri
енiологiв е цiлиt:i рял випалкiв, коли подiбне перехоплення
<.повiдомлень> злiйснювалося декiлькома особами, ло того ж
одIlочасlIо. KpiM того, як установили дослiдження, цi особи
попередньо не буллr знаl.iомi одLIII з одItим.

проте ловгиlyl ряд зовсiм незрозумiлих i складнlrх знакiв
yci BoHrr вiдтворили з дуже BrtcoKlIM ступснем збiry. Вiдкiля
ii rtапllошусться l]ис}Iовок про мож.lIивiсть <(перехопле}Iня)>
деякIlх rtовiломлень, якi йдуть не вИ людейr!
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.Що речi, 15 вересня 1989 р. в небi над MicToM Сальськом
з'явttлося ltинi надзвичаЙllо популярне <ttебесне IIослаIIIIя>,
яке смадалося з розташованих одI{It l]o одно}tу, зовсiм як у
ллtстi, цифр i знакiв. Причому свЦкамrt цього загадкового
явIIшIа сталлr майже Bci MicbKi жителi.

Тож звернемо уваry на ту обставину, що в наведенлIх
випадках масоtsих спостережень (Сальськ, стаtII{ця Мiтякiн-
ська) свiдками були, принаймнi така думка смалася в лослiд-
никiв, зовсiм випадковi людп.

А що, за тисячi poKiB розвитку езотеричних поглядiв rta
CBiT чогось подiбного не спостерiгалIл Посвяченi? А ixrri адеп-
ти й ана.пiтики не мiрtсува.пи довгi poKI,I над можJIивIIм змiстом
побаченого? Безумовно, спостерiгали, без cyMHiBy, мiркуваrпr!

У сучасltих дослiдникiв створю€ться дос}Iть обгруltтоваttе
вр:Dке}Iня, що за ocTaнtti десятлtлiття вд:шося тiлькtr ледь-ледь
пiднятлt BaжKlltl, таемничий оклад Великоi П'ятоi Кнлrги.
Вона, якшIо наз[Iвати речi своiми iменами, шIе зовсiм не про-
читана нами.

ii сторiнки чекають, терпJuIче чекають гЦних ix глиблrнtrого
змiсry читачiв. Сторiнки, якi мiстять приголомшIливi таемницi,
написанi чудовою мовою загадковою Братства Розлt i Хреста...

Роздiл 17

космIчниЙ тЕАтр...

Як вiломо, амсриканськi астронавти Нсl"lл Армстронг i Ед-
BiH Оллрiн ст.lли перllтIтми люльмIl, якi ступилIl на поверхню
Мiсяця в лiвдеlrlrо-захiдttiй частиrti Моря Спокою. А Bcbolю
ttа Мiсяцi побува_ltи 12 америкаrIських acTpottaBTiB. На поверх-
Hi наtrlого прIIродного супутника вони пробуллt безпосередrrьо
80 годлtн. На Землю було доставлено близъко 400 кiлограмiв
зразкiв мiсячного грунту. 3араз вважа€ться, що <хлопцi зраз-
KoBoi KpaiHlt>, безумовно, бачили там щось таке, про що IIе
люблять говорити...

Ну, а пlо ж <KpaiHa сот_liалiзму, що перемiг>? Хiба нашli
космонавти були гiрше пИготовленi? Чи не хотiлlл летiти?
Що взагалi тут вiдбулося, на територii колишньою СРСР, за
<залiзною завiсою>?

Бiльurовицька влала в СРСР завжли вважа-па власнltii
народ найнеttавлtснiшлtми шпиry}tами в cBiTi. LIexTyBMa, нена-
видiла та боя.цася йогоl.. А тому й тотмыrа шrrrrryноманiя, як

26з



правило, з найбiльrпrtм <.успiхом> лiяла саме проти власних
громадяlI, якi, до речi сказати, Hi сном, Hi духом...

Один iз rrрик.ltадiв подiбноi хвор,6ливоi шпиryIlомtцlii мае
бсзпосередне вiдношення до розглянутоi нами теми. .Щекiлька ро-
KiB тоtиу серед великоi кiлькостi вrIдань на Мсrcковському книж-
ковому ярмарку була прдставлена й американська енциклопедiя
К. Гетлагца <,Космiчtrа TexHiKa>, Видшrtrя було барвистим, чудо-
во BllKoHaH}lM, але фахiвцям воно запам'яftUIося зовсiм не цим!

Справа в тому, що на cTopiHKax Ilього вилання, поруч iз ве-
личезним американським rIoci€M <.Сатурн-5>, якtrtl виводив
yci амершканськi <.Аполло> на мiсячну трасу, була вiдтворена...
аналогiчна радянська ракета <.Н-1>. I це при тому, що ii роз-
робка вважалася найбiльIшим секретом радянськоi космiчноi
галузi, ltайсуворiшою державною та€мницею СРСР!.. У лiте-
paTypi, ttaBiTb технiчrriй, яка до того ж мала вiдповiдниrl rриф,
про <.Н-1> i близько не згадувалося!

Проте в енциклопелii К. Гетланла мilлюнок, на якому була
зображена <.Н-1>, був представлениIYt точяо, з подробtлцями,
вiдсiк за вiдсiком! На Байкоrrурi з цього приводу ходила така
легенда. Нiбито в одному з будинкiв, по сусiдству з монтаж-
но-iспитовим корпусом, звiдки на спеlliальнiЙ платформi пер-
шу <.Н-1> повлlннi булtt вивозити на старт, IIрацював tuибоко
закоtrспiрованиti шtrлtryн. Щоб не викликатtt на себе rriчtriх
Kocl{x поглялiв, BiH багато poKiB чесно, вi.lцано ir уларно тру-
дlIвся во славу радянськоl космонавтики, одержуючи за удар-
ну лрацю всiлякi червонi вI.IмIIели та почеснi дипJlоми.

А задача в нього була одгrа-сдиIIа - замалювати чи (юдаit

сфотограсРуват1.1 <,Н-1,>. Та хоч як вона ззовнi вtлглядае! Потiм,
колI{ вже було пiзно i ruпиryн, який виконав свою мiсiю, благо-
ло./Iучно влrпаруваI]ся, доблеснi радяttськi контррозвiдники
traBiTb обчислили, з якого саме BiKlta ллIвився цей вражина на
мiсячну ракету. Але... дороге я€чко до Хрттстова лня!

flo речi, енциклопедiю К. Гетланда, не забувшtl влатIIся ло
всiлякого роду <.необхiдних скорочеtlь>, TaKIl леревид:Lл}t в
СРСР. Природно, що в TeKcTi вже не було HaBiTb }Iатяку на
<,Н-1>, а вже такого моторошного крttмiналу, як малюнок, тим
бiльше! Скiльки ж ix icHyBMo, тих <<мотороIuних ceKpeTiB>,
про якi чудово було вiдопло в усьому cBiTi, але от власнi гро-
мадяlIи rte повиrtнi булl.r знати про них?

У цьому епiзодi як у дзеркалi розкрита вся брехлива суть
держави, яка була вltбудована на KpoBi та називil;tася СРСР!

flecb бiля року тому по ТВ вперше IIоказ;Lди цi, у cBiIl час
надсекретнi кадри, призlrачеtri д.ltя наЙзакритiших ltереrлядiв.
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<Пiдписка про нерозюлошення} дiяла ловю. Хоча корrтстi вiд
цьою було небагаm. Ось щодо цього BiдMiTrtB С. Лссков, якltй
досить доllго працював у космiчrriii галузi: <Донедавrtа буль-якi
матерiали з космонавтики перед rryблiкацiею проходllлtt Hal"t-

суворiшу <космiчну> цеffiуру. Чи варто поворити, пlо Hal"t-

скромнiший HaMip зазирнути в царину засекреченоrю, будь-яка
спрба повИомити хоч що-небудь нове, вийти на проблему чlt
просто обнаролувати сенсацiю - все це старанно перетин;uIося
пиJIьними цензорами... Пропаганда досяtнень радянськоi кос-
моIIавтики велася навдивовижу незграбно. Про критичниii atra-
лiз, пр невдачi не могло бути li мови>.

Так, саме критичнил'r анмiз - ось MiHiMMbHo необхiлне,
без HMBHocTi чого важко усвiломити, що ж, власне, скоiлося
в радянськiй космонавтицi за вел}tким paxyHKoMl

<Н-1> називчuIи <остапнiм коханням> С. П. Корольова,
якиfr був напрчуд т:uIановитлIм, честолюбним i яскравлlм
творцем iз залiзною, непохитною волею. За жllття, однак, BiH
був позбавлений двох речей - вJIасного iMeHi та свободи. На-
BiTb у газетних статтях BiH пiдписувався псевдонiмом, а про
справжню свободу ulo вже fT казатиl С. П. Корольов, факттrч-
но, все життя був на положеннi пiдконвойtного, або взагалi
ув'язнеrrого!

Може, тому BiH був Творuем i Поетом космiчнrrх кораблiв.
Бо ж як ryт не згадати схiдну мудрiсть: <Лук проtllепотiв
Стрiлi, вiлпускаючи ii: <у ТвоТй своболi - моя!>

Коли одного разу Сергiю Павловичу над:лJIи ryафiк з
оптималыtими стартами до Мiсяця, Марса та Веrlери, Birt
сказав так: <.I[обре було б пройтися по всьому цьому фронту
i скрiзь виявLIтися перIIIим,}... його глибиннi iнтереси булtt
досить далекi вiд Bir'rcbKoBoi сфери, aJIe з вiйськовою
технiкою BiH був найтiснiшим чином пов'язаltлtйt Dсе сDо€
жIlття.

Та ж саме BiH ii й створив!
У помпезrtому, але абсолютttо брехливому радяlrському

фiльмi <ПриборканIIя вогню>, актор Кирило Лавров, який
грав прообра.з Корольова, на наралi в Сталiна вимовля€
сакрамент:шьну фразу: <MeHi у фон Брауна нема€ чому нав-
чатися>...

Абсолютltа неправдаl I справжнiй С. П, Корольов Taкol,o
ска:}ати просто не мiг! У 1945 р. С. П. Корольов разом iз
групою фахiвцiв був направлений у Нiмеччину для ознайом-
леIlЕя з конструкцiею <Фау-2>. Там вiп жив Ila покинутiй вiл-
лi штурмбанфюрера СС Вернера фон Брауна - тманоIiитого
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нiмеIIького конструктора. Пiд його керiвництвом через багато
poKiB у США був створений носiй <.Сатурн-5>, який доставив
<Аполло> на Мiсяць!

Академiк В. П. Мiшин, свого часу заступник С. П. Коро-
льова, згадував, що ще на початку 1960-х poKiB Корольов
надiслав до уряду записку, де пропонував свiй сценарiй пiло-
тованого польоту на Мiсяць.

У той час у США за проектом <Аполло> вже йшIла iHTeH-
сивна робота, весь хiд якоi координувався €диним мозковим
центром - NASA. В СРСР такого €диною центру не було.
!екiлька колосiulьних КБ працювzlJIи кожний над cBoiM про-
ектом, часто дублюючи один одного. Урялова постанова про
створення ракетrl-носiя з'явилася в 1960 р. ТЙто ще до
польоту IОрiя Гагарiнаl

От що сповiщае про це С. Лссков у брошурi <Як ми не злi-
тали на Мiсяць>: <...У 1961 рошi рiшення переглянули, ство-
рення машини перенесли на 1965 piK... Але лише в 1964 роui
вперше була офiчiйно поставлена задача висадки космонавта
на Мiсяць... У листопадi 1966 року експертна комiсiя пiд
керiвництвом М. В. Келдиlпа (Президеlrга Академii Наук
СРСР, який, на вiдмiну вiл його наступника Александрова,
був людlлною дивноi душi, шляхетностi, iнтелiгентностi та
зlrань) дала позитивний висновок на ескiзний проеIст по
мiсячнiЙ експедицii з використанням ракети-носiя потужнiс-
тю (тобто вагою корисного навантаэкення) 95 тонн. Ще дозво-
ляло б висадити на Мiсяць одного космонавта, з:uIишивши
другого члена екiпажу на навколомiсячнiй орбiтi... Вже було
вiломо, що американцi старryють у 1969 рочi.

Але нашим фахiвцям, зовсiм у дусi часу, ставилося в
обов'язок забезпечити прiоритет СРСР у вивченнi Мiсяця...>

Вже були сформованi радянськi мiсячнi екiпажi, основний
та дублюючилt. Близько дванадцяти KocMoHaBTiB розпочали
iнтенсивпий тренаж на спецiально побудованих для цього
стендах..Що проекту та€мно залучалися все HoBi й HoBi coTHi
спецiалiстiв рiзних гмузей. На пiдготовку була витрачена
кол(rczшьна праця. Але незабаром не стмо С. П, Корольова...
Розробка <Н-1> затяryв€ulася. Познача.лася й постiйна пiдоз-
рiлiсть у вiдносинах деяких Генеральнltх KoHcTpyKTopiB, якi
очолюв:uIи рiзнi КБ: Глушка, Челомея, Янгеля, Чертока та
iнших. Природно, все це працюваJIо проти гiгантськоi <H-ln,
стартова маса якоi досяг:ша 3000 тонн! Не вистачало й нео6-
хiдних технiчних засЙiв, бо ix просто не встигали створюва-
ти! А от далi починае вiдбуватися взагалi щось дивне...
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3 метою <eKoHoMii часу та засобiв...> вiдмовилися вiд стен-
дових iспитiв першоi сryпiнi!.. II,ей крок за безглуздiстю та
елементарним недомислом порiвlrяти просто Hi з чим!.. I най-
бiльше приголомшус той факт, що на цю страшну авантюру
пiшли найвизначнiшi фахiвчi cBoei справи.

3вичайно, люди працювали в умовах цiлковитоi вiдсутнос-
Ti пЙутових зруrностей! Без вiдпочинку й crry!.. Тож
21 лютого 1969 р. почмися льотнi iспити ракети <Н-1>. I пiш-
ли страшнi невдачi!

Перша <Н-1> вибухнула через 70 с пiсля старту. Потiм нас-
T:uIa черга й другого екземIulяра (всього ix було шiсть). От як
це вIlглядало: <3 липня 1970 рку пiд час спроби другого
запуску черФ несправнiсть кисневого насоса стався сильний
влtбух, який вщент зруйнував стартовий комплекс. На його вЦ-
новJIення та пiдютовку HoBoi ракети пiшло чиммо часу, i лише
27 липня 1971 р. вiдбулася нова спрба. Ракета ледве пiдняла-
ся над землею, ме через уграry KepoBaнocTi... подаJIьший полiт
зiрвався i знову стартовий стiл був ушкоджений...>

Чому ж туг дивуватися?! Коли вибухають, факгично не
витраченi, двi з половиною мсячi тонн вI{сококалорil"tного
паJIьною, геть все, що не вкрито пiд землею в залiзобетоннлtх
бункерах, на кiлометри навколо перетворю€ться на пару!..

Четвертий запуск вИбувся 23 листопада 1972 рку: <Bci сис-
теми зачарованоi першоi ступiнi, Bci ii двиryни праIIюв;ши нор-
ммьно, полiт тривав tl2 с, але наприкiнцi атсп,lвноi дiлянки...
винима несправнiсть, i полiт припинився,..>

I оryт ухв:ulю€ться остаточне урядове рiшення заморозити
Bci подальшri роботи з <Н-1>. У TpaBHi L974 р. замiсть
В. П. Мiшина призначають В. П. Глушка, який терпiти не мiг
<H-l>l.. 3давмося 6, ось приклад того, як бiльшовицький
диктат заryбив престижну мiсячну програму СРСР.

.Щiйсно, це все так... У кадрах документмьного фiльму до6-
ре видно i такий собi дивноi форми дашок, встановJIений на
Байконурi в парку над танцювzulьним майдаrrчиком. BiH цiкавий
саме тим, що був виготовлений у патонiвському <[нстиryтi
елеrгрозварювання>. його, до речi, варили iз застосуванням
арюнно-дуювою зварювання з рентгеноФафiчним контролем.
.Щорого обiйшовся народу цей дашок, що вже й казати...

Хоча спочатlсу BiH призначався зовсiм не дIя зручностi му-
зикантiв. Це - частина наJtмiцною пмивною бам дrя <H-l>l..
Але, може, ця трагiчна, грандiозна невдача - випадковiсть?

Хотiлося б, звичайно, вв:Dкати c:lмe т:к, fuie от факги, Фкги!
КБ, очоlповлIе вже Генера,шмм KoHcTpylcopM В. П. Глуlпсом,
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зреIптою, створило <.Енергiю>, яка вдаJIо старryваJIа з першого
ж разу! Ми yci в cBii.r час мtulи можливiсть спостерiгати по
телебаченню i старт <.Енергii>, i tце один ii старт, коли на орбi-

ry був влrведений <.Буран,>. У даrrому випадку не було катас-
троф, не було невлач. Але rцо, по сугi, змiнилося?

Чуловий <.Буран>, який не поступа€ться американським
<.ТIТ1l1лпцr1 (а в clrcTeMax автоматичноi посадки HaBiTb пере-
верпryе американськi машини) не згорiв у атмосферi пiд час
повернення на Землю. BiH не вибухнув, не заryбився в
KocMoci. Нiчого цього, на щастя, не було! <.Буран,, просто...
перетворився невдовзi в кафе-ресторан, мабуть, найдорожчий
ресторан у всiй icTopii людства!

Так от, як же воно цiкаво виходить. Житгевий шлях <Н-1,>

i <Еrrергii> - рiзний, а результат один i той же! Через зовсiм
рiзнi, як роз'яснюють, причини.

Отже, обидва радянських космiчних проекти, здатних здiй-
снити пiлотований космiчний полiт на Мiсяць, провалилися!
Але, може, це стосу€ться тiльки Мiсяця? А MapciaHcbкa, ска-
жiмо, програма дае зовсiм iншу картину? Та з десяти космiч-
Hrrx апаратiв, запущених СРСР до Марса, жоден не виконав
свою програму до кiнця. Тiльклt дDа апарати взагалi змогли
благополучно досяtти поверхнi Марса! Але ж усе це бiльше,
нiж дивно! Щю <.чудасiю> помiтили дуже багато дослiдникiв.
Так, автори <.BcecBiTHix та€мниць пiрамiд i Атлантиди> пи-
шуть: <.Перпtою успiшно прорваJrася до Марса америкаЕська
станцiя <,MaptlHep-lr>> } листоп?дi t964 р., потiм ще декiлька
стаltцiл"l, якi зроблrли близько 8000 зrriмкiв. Росiйськ1,Iм стан-
цiям у 60-х роках нi.tого не вдалося. У 70-х роках мав мiсце
новилi успiх <.Вiкiнгiв> i неуспiх наtrlих <.MapciB>, у 80-х
роках - зltову успiх американцiв та неуспiх наших станцiir...>

Я тут згодttлtl"t з кожним словом aBTopiB. KpiM одного-сди-
ного! CTaHlIii, запущенi в 1960-х роках, не були <.росil"rськи-
ми>, Вони буллr <.ралянськими>! Як була суryбо <<радянська>
i станцiя <.Мир>, яка спричинювала стiльки турбот до недав-
нього часу, поки ii не затопили в oKeaHi, скинувши з орбiти!
17 листопада 1996 р. засоби масовоТ iнформацii передали про
найбiльrпу катастрофу з космiчним апаратом. На цей раз
прIlr"lшла черга <Марса-96>. Ось BiH, Ila жаль, був уже й
справдi <.росiяrtином>. Я, звичаЙlIо, не хочу сказати, що мiж
лвома IIими поняттямIl на сьоголнiшIнiй день <дистанцii вели-
чезного розмiру>. Але й змilшувати ix не слiд!

ЗвичаlYtно, цю тему обходять стороtlою. Однак нагада€мо, що
майже чверть столirтя тому в районi станицi Зеленчуuькоi було
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завершене булiвпlптгво найбiлыпою в СРСР радiотелескопа
<Ратан-600>. На жаль, незв:uкаючи на багаторiчнi зусIл.lulя

фахiвцiв-нмадчикiв вийти на зiluпноваtry чугливiсть цы)ю,
вр:lJкаючою за своiми розмiраr,и iнструмеrгга, так i не вдмося.

У 1979 р. в Mopi Ясностi на дно кратера Лемонтьс сiла
автоматична пересувна лабораторiя <МiсяцехИ-2>. Але, на
вiдмiну вй <Мiсяцехода-1>, який прачював майже piK, другий
<мiсячний трактор> працював тiльки 4,5 мiсяцi. Хоча був
виготовлений бiльш ретельно та значно влоскон:uIений. Вза-
галi iсторiя з <Мiсяцеходом-2> досить темна.

У свiй час Melri довелося працювати в гмузi спецiальноi
електрнiки, зустрiчатися i роэмовляти з профсiонмами та

фхiвшяrчм в гаlrузi космiчною прлulадобуryванпя. [[e, як пра-
ви.по, дуже досвiдченi Й рзумнi люди, знавцi cBoci справи,

I я не вiрю в те, що апаратура, призначена для космiчних
дослiджень, була виготовлена неякiсно!

Власпе, прикJrади можна наводrттп ще й ще. fuie чи дасть це
щось принципово нове? Тому спробуемо пЦвести деякий пiд-
сумок. Так, експедицii до Мiсяrи американських acTpoHaBTiB

розва)кмьними проryлянками fiе п:х}веш. Ще була колосаJIьна
праця, помножена на найбiльшу мужнiсть. IM було дуже нелег-
ко. Так, полiт <Аполло-13> був взагалi невд:шим. На кораблi
виникла пожеж4 i висадження acTpoHaBTiB на Мiсяць стало
неможливим. Але американськi астронавти в цiй нал"tсмаднi-
шiй ситуацii все ж таки пiшли на облiт Мiсяця, .Що речi, це бу-
ла €дина можливiсть повернутися на Землю; будь-яка iнша
траскторiя вела до загибелi.

Ходять також упертi чутки про те, що пiд час експедlrцii
<Аполло-14> астронавти Шеппард i Мiтчел, залипIивши
посадковий модуль, який чекав на них на поверхнi Мiсяця,
вiдправилися дослiджувати мiсцевiсть i... не повернулися в
призначений TepMiH назад. BoHlt повернулися тiльки тодi,
коли за BciMa розрахунками iхнiй автономниЙ запас кисню
давно скiнчився.

Вони повернулися! Але категорично вiдмовилися пояснити
свiй неймовiрний порятунок. А пiсля повернення на Землю
подzlли у вlдставку...

,I[o речi, пiсля <мiсячноi Одiсеi> у вiдставку вийшли багато
acTpoHaBTiB! Отхе, виходить така вр:Dкаюча дивинa Пiлото-
BaHi та автоматичнi американськi кораблi, як правилоi вико-
нують свою задачу в KocMoci. Трагедii, на превеликий жаль,
нерiдко трацляються i в них (<Челленджер> та <.Колумбiя>).
Але вони не е визIlача.пьнимиl
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Аналiз icTopii космiчн}тх дослiджень у колишньому СРСР
показу€ зовсiм iншу картину! При тому, що загаJIьна кiлькiсть
катастроф (маються на увазi пiлотованi кораблi) ненабагато
перевиUIу€ цей же пока:}ник в американцiв, виника€ величез-
на кiлькiсть накладок, нестикувань, позацIтатних сиryацiй,
дрiбнlлх аварiй тощо. У результатi саме вони i е вирiшальни-
ми! Вони зводять нанiвець можливiсть досягнення принципо-
во нових рубежiв для росiйськоi космонавтикиl

I ryт справа не тiльки в нестачi засобiв чи у так званому
технiчному BИcTaBaHHi! В HMBHocTi ще якийсь постiйно дiю-
чий фактор, що, як правI,uIо, мае невир:Dкену форму. Ще виг-
ляда€ так, що нiбито Марс <не пiдпускас> до себе росiйськi
автоматичнi кораблi. BiH <вимикае> сприймаючi системи
наших автоматичних станцiй. Слово честi, читачу, я щиро
xoTiB би, цоб цi Moi висновки виявилися помилковими!

Роздiл 18

нить слов,янськоi долI
У надзвичаЙно цiкавому та повч:иьному виданнi Свято-

Троiцькоi Сергiевоi Лаври <Росiя перед другим пришестям>
(1993) наводиться дивна iсmрiя пИ назвою <Веrцiй чернеIIь>.
Мова йде про ченця-провидця, вИомого в icTopii як Авель.
Один з влtпадкiв документмьного пiдтвердхення цiсi icTopii
мав мiсце в Оптинiй Пустелi 26 червня 1909 року...

Чернець Авель жив у другiй половинi XVIII та у першiй
половинi Х[Х сmлiття. В iсторичltих матерiапах пр ньою зф-
реглися свiдчення, як про прозорливtи, який напророчив най-
бiльшi подii свого чаry. Пророкування йою були TaKi, що з
бiльш нiж 80 poKiB свого життя BiH 21 piK провiв у в'язницi.

За cBoi одкровення про майбутrrе...
Напророчив BiH, зокреrиа, эайняття французами Москви. Ще

за десятилiтгя до цьою. Иого знали росiйськi iмпертори Кате-
рипа II, Пав;tо I, Олексшцр I та Микола I. Ifu дrвна людина,
на вiдмiну вЦ Нострадамуса, пророкува/Iа :Dк зшtадто чiтко та
ясно, BiH знав i розумiв це, мабугь, як HixTo iнший. Ось чому в
сво€му лисryваннi з Параскевою Андрiiвною Потьомкiною, яка
просила вiдкрити iй майбрне, Авель пише: <Сказано, коли чер-
нець Авель стане пророчествовать уголос лк)дям, чи кому
писати на харатiях, то брти тих людей пИ секрет, як i самого
Двеля, та тр[lмати ix у в'язниrцх чи в осIрогах пiд крiпкою
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стаэкею... Я погодився нинi краще нiчого не знати, так буги на
волi, aHiJK знати, так буги у в'язницях i пiд неволею>...

А в iншому сво€му листi Потьомкiнiй Авель повiдомля€,
що все-таки написав для Hei кiлька книг, однак <Оних книг
зi мною нема€. Зберiгаються вони в та€мному мiсцi. Онис Moi
книги дивнi та й прдивнi. [ гiднi Moi Ti книlи подиву i жаху.
А читати ix тiльки тим, хто упова€ на Милiсть Бога>.

Тож погодьмося, lцодо <,подиву i жаху> сперечатися з Аве-
лем дуже ва)кко! Перша ж написана ним книга, потрапивши до
архiеря, змусила останны)к) вимовити TaKi слова: <Щ,я твоя
книга написана смертною казнiю>. Потiм книга була нацiслана
в Петербург, у Сенат, самому генерiллу Самойлову. А той i
прочитав у книзi, що Авель через piK пророку€ раптову смерть
Госуларинi-Iмператрицi Катерини II. Самойлов подумав було,
що перед ним просто якийсь юродивий. Тому посадив Авеля
у в'язницю, ме Государинi все-таки доповiв.

Iмператор Павло I теж прочитав Авелеву книry i наказав
Авеля звiльнлtти та привести в пмац. Розмова в них вiдбула-
ся секретна, тет-а-тет. Пiсля якоi провiсник був поселений у
Невськiй Лаврi, а вже звiдти пiшов у Валаамський монастир,
де й написав друry книry. Пiсля чого Авеля запроторили в
Петропавлiвську фортецю, де BiH сидiв, алс поки не вмер, вiд-
повiдно до пророкування, Iмператор Павло...

Коли Москву взяли французи, новий Iмператор Олексаrцр I
згадав про пррка та з:Dкадав його до себе, однак соловецький
архiмаrцрит, боячись, що Авель розповiсть царю стосовно його
(архiмаlирита) неналежних дiй, вiдписав, що Авель хворий.
Тому при царському папацi провидець з'явився тiльки в 1813 р.

Колишнiй офiцер росiйськоi Iмператорськоi apMii
П. Н. Шабельський-Борк у сво€му <iсторичному сказаннi>
<Вецiй чернець> пише, зокрема, таке: <...Син його, а твiй
правнук, Олександр Третiй. Нещасним буде чарювання його.
Осадить крамолу oKarIHHy, cBiT i порядок наведе BiH.

- Кому передасть BiH спадщину чарську?
Миколi .I[ругому - Святому IIарю, IoBoBi Багатостраж-

дыIьному подiбному. На вiнець терновий перемiнить BiH
корону царську, зраджений буде народом cBoiM, як колись
Син Божий. Вiйна буде, велика вiйна, cBiToBa... По повiтрю
люди, як птахи лiтати бупуть, пiд водою, як риби плавати, cip-
кою смердючою один одного винищ)rвати почнуть. Зрада ж
буде рости та збiльшуватися. Напередоднi великоi перемоги
впаде Трон IJ,арський. Кров i сльози напоять сиру землю...
Насryпить воiстину казпь €гипетська...>
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ле TI{M же цiпком накреслив: 1913; 1914; 1917; 1922; 1930;
1933; 193,t роки. Раптом... стittи не cTiulo. Я л'rду зi старцем по
зеленому полю i бачу безлiч xpecTiB cToiTb: тисячi та мiльliо-
ни мzUIих i великлтх, дерев'яних, кам'яннх, запiзних, мiдянltх,
срiбнлтх та золот}Iх. Я проходив повз хрести, перехрсстився та
rrасмiлився заплIтатлt старця, що це за xpecTtl? BiH ласкаво
вiдповiв Metri: це - Ti, KoTpi за Христа i за Слово Боже по-
стDаждмIl.

^ 
Йдемо далi, i бачу: цiлi рiки KpoBi течугь у море i море

червоне вiд kpoBi. Я вiд побачеtIого жахнувся й знову заI]лtтав
дивовIlжного старця: <А що це KpoBi так багато лролито?> Bitt
знову глянув i ска.зав MeHi: <Ще християнська кров>...

Однак cTpaIIIHe проро[Iтво IoaHHa Кронштадського на llbo-
му не кirrчаеться. € там i TaKi слова: <...Ми пiшлIл далi. Дrrв-
люся - йде маса людел"I, страшеIIно змучених, на чолi в кож-
ного зiрка. Вони, побачивIIпI нас, закричми: <Молiтеся за нас,
святi батьки, Боry, /ryже нам важко, а caMi ми не можемо.
Батьки й MaTepi нас не вчили 3акону Божому i HaBiTb iMeHi
християнського в tlac немас. Ми не одержми печатклl благо-
словення Духа Святого (а тiльки червоного прапора)>.

А от ще: <...Потiм я бачу - маса народу йде: старлrх i
мalлих, i yci в червоIIих одягах i несли величезIIу червоllу зiр-
ку... Весь народ кричав: <Вставай, проклять€м зaTaBpoBattltii>.
3'явилася маса бiсiв, yci червонi, r"r таврувiulи народ, прIIкла-
даючи кожному печатку до чола i на руку у виглялi зiрки.
Старець сказав, що це € печатка антихриста...>

Так, у ту жахливу нiч iз 4 на 5 липня 1918 р., разом з Госу-
дарем i Госуааринею бiльшовицькi кати за нака:}ом кремлiв-
ського ApxiKaTa багнетами вбивали юних красивих дiвчат -
царських дочок!.. Але нал"rяснiша родина в KpoBi та страждаtI-
нях пiшла з цього cBiry lte однаl.. 3а нею незабаром пiшлlt
десятки мiльл"lонiв перел тим вiльних i щасливих лкlдей, якi
тодi tце не вiда.llи, ilIo саме несе iM <зоря соцiалiзму>l

Зараз уже нваперечно доведено, що грошIша дtя пiдготов-
K}I революцii Ленiна i всю його погаrrу компанiю шпиryнiв та
зра,lникiв (так звану <ленiнську гварлiю>) в 1915-1917 рр.
постач:ша Нiмеччина, яка на той час вела проти Pocii вiйну.

На цей рахунок прямо i не криючись юворилося в офiчiйнiй
доповiдi MiHicTpa закордонних справ Нiмеччиttи Р. фон Кюль-
lraHa iмператору Вiльгельмовi [ругому вiд З грулня 1917 р.
А в apxiBi Гуверовського iнституту (США) збереглася i фото-
копiя розписки, виданоi одним з тодiшнiх слiвробiтникiв
Ленiна, <iнтернацiоналiстом> А. Л. Гельфандом (Парвусом):
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<29 грулня 1915 року мною отриманий мiльйон карбованцiв
v росiйських банкнотах лпя посиленнrI революцiйного руху в
Pocii вИ lriмецькою уповноЕйженою... у Копеtп-аге}d. Д-р А. Гель-
фац (пiдпис)>.

оryт BrKe, Iцоправла, нiчого прrнIIипово нового не повiдом-
1,Iялося, оскi.ltьки ще в 1904 р. ленirrська газета <Вперед> вида-
вмася на грошi, oTpI-lMaпi вЦ Японii, яка саме тодi воювала з
Pociclo. Ось BoHlr <ленiнськi традицii>, BipHicTb яким прагнугь
збергпл HrrHirпHi бiльшовики... Воrrи вв:Dкають себе насryпни-
ками РКП (6), яка принесла в жертву революцiТ весь нард
Pocii! Iз самого початку прирема його на фiзичне знищенняl

Я не стану продовжувати цю тему, оскiльки така бесiда була
6 дуже тривмоюl Я тiльки наведу слова <6езневинноi жертви
сталitrських репресiй>, що йою енкаведiсти в cBoix чекiстських
катiвнях забили чоботями в пам'ятному 1937 р. Маеться на
увазi такилi cбi недолюдок IoHa Якiр, член I-tK ВКП(б) у
1934-1937 рр.: <У тrlцI наших вiйськ узIrмку 1919 року настав-
ляв вiйськових KoMicapiB член Реввiйськради 8-i apMii черво-
них Якiр: <.I надмi булуть розпалюватися повстання, якщо не
буде вжито заходiв, якi у KopeHi припинять HaBiTb буль-яку
думку про можливiсть такого. Цi заходи: знищення Bcix, хто
пйнiмае повстанЕя, розстрiл на мiсцi Bcix тих, що м:lють
збрю, i HaBiTb проценпrе знищенrrя чо.ловiчого насепенпя>.

Ну а сам <пахан> у Кремлi (партiйно-бiльшовицька кJIичка
Ленiн) писав у 1922 роцi: <.Чим бiльше число представникiв
реакцiл"tlrоi буржуазii i реакцiйного духiвництва нам удасться
3 цього приводу розстрlляти, тим краще...>

Вiйна з власним народом розп:ulюв:rлася... У 1920 poui
бiльшовицький ржим перетворIо€ в юлоднi колишнi жи,пrицi
Kpairrlr: Тамбовську, Воронезьку та Саратовську ryбернii.

На прохання голодуючих селян дати iM хоч трохи хлiба,
вIlпливала одна вiдповiдь - кулеметниЙ вогонь i репресii
ВЧК... Вiдiбраний же в слов'янських народiв хлiб iшов на
<прокорм> <iнтернацiоналiстiв> i чекiстiв. Перших у Черво-
rrili ApMii тодi служило бiльше 300 000.

Генерапr РосiйськоI (БiлоТ) ApMii, командир .I[роздовськоi
Дlrвiзii А. В. Туркул так згадував про полонених ним улiтку
1920 року червоноармiйцiв-китайцiв: <.У багатьох з них на
пмьцях були золотi обручки, вiдiбранi в розстрiляних росiян,
у к}тuIенях портсигари й годинники, теж вiд розстрiляних,
Азiатськi кати ЧК, з ixHiM щурячим смородом...>

Але я нiчого поки що не говорив про бiльшовицьких <вож-
дiв>. В абсолютно брхливих та фарисейських радянських
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Ось пiсля чого повелiв Iмператор Павло Перпlиr"т Авелю
в1.1класт[I все це пI{cbMoBo, запечатав скриньку iз цим сташ-
ниllt документом сво€ю царською печаткою та потiм написав:
<Розкритrr Наlцалку Нылому в столiтнiй день Moei кончини>.

... Госупар-Iмператор Микола Олександрович ознайомився
зi змiстом цiеi Скрлrньки 11 березня 1901 року. Ось чому,
коли б сiчrrя 1903 р. в Зимовому Палацi при салютi з гармат
Петропавловськоi фортеlti одна з них <<помилково> виявила-
ся зарялженою не холостим пострiлом, а картеччю, та картеч
ударлша тiльки по BiKHax палацу.

Частково ж картеч, немов сокирою, зрубала щоглу церков-
Hoi корогви над Щарською головою. Спокiй, з яким Госулар
поставлmся до подii, був до юю враJкаючим, цIо це привернуло
уваry налiближчих до нього осiб з числа оточуючого Iмпера-
тора lIочту. IMrlepaTop Микола II, як вже говориться, бровою
не повiв i тiльки запитав:

- Хто командував батареею?
Коллt йому }Iазв:lли iм'я офiцера, то Iмператор чього офi-

цера (Карцева) простив, оскiльки найлегше пораIIенпя одер-
жала тiлькII олна людина - гороловий. Коли ж Госуларя
запитми, як подiяла на нього lи подiя, BiH вимовив TaKi слова,
якi тодi ще M:ulo хто зрозумiв:

- До 18-го року я нiчого lle боюся!
Мене, в цьому зв'язку, завжди цiкавило ще олне питання.

А пIо було б, якбrr rцось подiбне скоiлося стосовно кого-
Irебудь iз самозваних бiльшовицьких <.вождiв>? Скiльки
десяткiв тлtсяч (чи сотень тисяч?) людей було б нещадно зни-
tl{ено, пIоб помститися?

CTpaшrHi перелбачсння, однак, були не тiльки в Авеля.
Ось, ltaltp1,1K.ltaд, слова Св, IoaHHa Кронштадського: <Господи,
б.дагослови! Я баrатогрiшниfi раб IoaHH, iерй Кронштадський,
пIIшу це бачення... В нiч на 1 сiчня 1908 р. пiсля вечiрньоi
мол}Iтв}r я прлIсiв трохи вйпочити бiля столу. В келii моiй
був пiвморок, перед Iконою Божоi MaTepi mрiла лампада...
я почув легклtй шум, хтось легко торкIIувся мого правого
плеча i... сказав MeHi; <Устань, раб Божил"r IBaH, пiдемо зi
мною...>

Бачу - передi мною постмо видiнrtя: чуловий дивовиж-
ltий старець, блiдий, iз сивинами, у MaHTii, в лiвiлi руцi чотки.
Полl,rвився на мене суворо, ме очi були ласкавi та лобрi. Я...
xoTiB ulось ска:tати, :Lпе язик мiй не повернувся. Старець мене
перехрестив, i MeHi зробилося легко та радiсно - я теж пере-
хрестився. Потiм BiH цiпком ука.}ав на захiдну сторону стiни,

272



кiнофiльмах про революцiю та громадянську вiйну наш народ
юдувiлJIи <.свiтлими образами> голодуючих KoMylricTiB, якi кар-
тинно пад:шlt в юлодну непритомнiсть прямо в KaбirreTi <вож-
дя свiтовою щюлетарiаry>. Але ось, наIrрикIIад, як реально BIl-
глядмо збережене в секретному apxiBi (1920) меню к)лови
ВЧК, недобрi пам'ятi Едмуtцича (Ф. [зержинського):

<Понед. Консоме з дичини, лососина свiжа, цвiтrt. капуста
по-польськи;

BiBTopoK. Солянка грибна, котлети телячi, rrтпинат з яI'IIIем;
Середа. Суп-пюре iз спаржi, яловичина буллi, брюссель-

ська к:lлуста;
Четвер. Юштка боярська, стерляIка парова, зелень, горошок..,>
I це в той час, коли дiти тамбовських селян умлrрали вiд

голоду... Але оскiльки вже ми торкнулися гастрономiчноi
теми, то нагадаемо слова ще одного виродка-<товариша>
Троцького, який у cBoix мемуарах нiяк не мiг забуги кучуryр
червоноi iкри, що немов iз неба звмились на нього в 1917 ро-
цi: <Цiею незмittною iкрою пофарбоваlli tte в Moil"t тiльклr
пам'ятi першi роки революцii>.

Hi, досить, продовжувати не станемо! Не станемо поспiш-
но й уривчасто говорити про Bci цi сатанинськi злочини! Хто
зна€, мохсе, в цьому HaBiTb сам CaTarra неповинний?!

Пiтьма позамежн4 пiтьма кромiшня прогляда€ться за BciM
цимl Знищувався народ слов'янський, знищувалися традlлцii
багатьох поколiнь... <Перековув:lли> великий народ, який мав
важку, ;lле славну багатотисячолiтню iсторiю, в щось незрозу-
мiле, у якиI'lсь сурогат...

Та й назву }к придумалрr бiльшовицькi верховоди, безглуз-
дiпlе не вигада€ш - <радянськиl't народ>! Що за плем'я таке,
що за нацiя?!.

Але ось виявилося, що нема€ такого поняття - <радян-
ський народ>! Так i не склалося за 73 рокиl Тому варто було
ледь-ледь ослабнути кайлановим тискам бiльшовизму, i роэ-
вмилася величезна Kpaiнa, як той картковий будиrIочок!
I HixTo по-серйозlлому на ii захl{ст не пiднявсяl Жодна рота з
велlлчезноi S-мiльйонноi Радянськоi ApMii!

Ми говорили ранiше про те, utо офiцiйно основна iдеоло-
гiя в колишньому СРСР -,це матерiалiзм. Але ось чи дiйсно
це було так?., Можливо, i тут, як i багато в чому iншому, нас
теж обманювали?

Не зупиняючись на цьому питанпi детмьIlо, наведемо без
KoMeHTapiB цитату з вiрша (<Скрипаль>), власllоруrно надря-
паного в свiй час Карлом Марксом;
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Пекельнi в}mари пйнiмаються i наповняють мозок,
поки не збоясеволiю i мос серце в KopeHi не перемi-
ниться.
Бачиш цей меч?
Князь пiтьми продав його MeHi!

Як бачимо, чудовий зразок чисто <атеiстичного>, цiлком
матерiiл.lliстичного свiтогляд5l!

У 1989 р. локтор фiлософських наук, директор Iнституту
бiоенергетики л"t екологii людини Тодор .I[iчев, виступаючи iз
серiею статей у радянськiй прсi, називав сеанси того ж Каш-
пiровського - <психiчний Чорнобиль>. Зокрема, BiH сказав:
<Я розглядаю кашпiровiзацiю радянського суспiльства як
продовr(ення колективiзацii, iндустрiалiзацii, якi зпищили
цвiт нацii в СРСР>.

Т. Дiчев пiдкреслював той факт, що MacoBi сеанси, якi
демонструють психотехнiку, завжди знаходили пiдтримку
реакцiйних кiл, вк.llючаючи членiв колишньоп) Полiбюро I|K
КПРС. Чому? Пiд час ceaHciB застосовуються так званi фра-
зи-<кува,Iди>, якi вIIливають на визначенi центри мозку. При-
чому людина пiсля цьою здiйснюе зJIочини, насиJIьство...

Пересiчна людIlна може злiйснювати це неусвiдомлено,
запрограмоваrrо. Якось Т. Дiчев був присутlriй в Олiмпiйсько-
му комплексi в MocKBi на подiбному видовищi й згадував
потiм, як вiлзначив журналiст С, Онупрiснко: <Зал нагадував
божевiльнло. Присутнi 4300 чоловiк були, по cyTi, перетворенi
в бiороботiв: по комilцi знiмали кlутгя, шкарпетки, синхронно
проробляли якiсь рухи руками, головою... Якби iM наказ:lли
вблrвати, то i це було б эдiйснене. Перел нами була юрба, яка
вже не володiе собою>.

А ось тепер прошу особливоi уваги: <.За теорiею [iчева
запрограмоване насruIьство мо2ке проявJIятися не вiдразу, а
черз якийсь час у виглядi, примiром, неоголошеноi вiйни
проти власного наролу>.

У нього (Т. fliчева) е данi, якi дозволяють стверджувати:
пiсля ceaHciB деяких <радянських eкcTpaceнciB> cMepTHicTb
зроста€ в три рази! Знижуються захиснi сили ортанiзму гля-
дачiв. У США, напримад, а також у деяких iнших цивiлiзо-
ваних KpaiHax масовий гiпноз поза законом!..

Там сеанси проводять тiльки irцивiдуалыrо, в спецiально
оснащених медичних кабiнетах. Причому стан пацiентiв пiсля
цього перiодично контролю€ться. Оскiльки вкрай важливо
знати, що вiдбувасться з людьми через досить тривмий про-
мiжок часу, скажiмо, через кiлька poKiB.
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Ось чому, шановний читачу, хочу подiлитися такою iнфор-
маФеlо <дIя розмiрковуваrrfiя}. У lцвiлiзоваrпш Kpaftrax гiпllо-
тичпому вItливу пiддасться в середнюму вИ 3 до 5 чоrовiк rra
Trrcлry. Але в СРСР i ко;lrrшнiх KpaiHax соцiшriстичною табору
lIей вИсоюк 9роста€ до 40-50 чоловiк на тися,lуl

Хоча саме ц/т, на жаJIь, я не можу погодитися з Тодором
.Щiчевим (тiльки що були tlаведенi саме йою статистичнi
лапi)! Оскiльки вваrкаю, що реаJIьна сиryацiя значно гiршаl
Тож судiть про це caMi, спираючись от на що. MeHi у свiй час
дове.пося буги присутнiм на чотиры)х чи HaBiTb п'яти сеансах
<масовою гiпнозу> у рiзних аудиторiях...

I кожного разу кiлькiсний факт процентного навiювання
виступаючий гiпнотизер влtзначав на початку кожного сеансу,
причому досить точно.

Як правило, гiпнотизер пропону€ глядачilм зчеп}Iти pyкt{ в
себе над юловою, а потiм покJIасти зчеrurенi долонi на пом-
лицк). Пiclrя чого да€ устаноDlry: прис}лпri в залi не можуть
розчепити rrальцil Я спостерiгав подiбне щоразу, коли був
прислнiй на таких сеансах.

Отже маю пiдстави вважати, пlо принаймнi в колишlпьому
СРСР ре:цьна цифра становить пе менш як 80-90 чоловiк на
тисячуl fule riайстрашнiшi дJtя окремих людей i народiв ceart-
си демонструються зовсiм не в концертних зм!lх чи аудито-
рiях. А на плоцах i мiтингахl От саме подiбнi сеанси fi при-
вели Haпri народи ло фатальною 1917 року!..

Мовою африканських TaittcTB вуду - це пазива€ться зом-
буванням!

Роздiл 19

. виконуючи волю <чужих>
Ну що х, без роздумiв про зомбування, очеDtцно, нам не

обiйтися. днтрополог BikTop Пелевiн у своiй найцiкавiшiй стат-
Ti <3омбiфiкацiя> (журнал <Бiлоруський мiмаъ М 4, 1997),
:к)крема, повЦомляе: <У 1982 рцr етпоботанiк Уейд Девiс
вирушив на Гаiтi. Метою йою поiэдки було вивчення повЦом-
лень про випадки зомбiфiкачii - магiчною Йивства з по-
даJIьшим вйрдженням жертви та використанням ii як рЙочоi
сиJIи... Феномен зомбiфiкаrii, що асоцiюеться звичаЙно з релiгiею
волу (вуду), не займае в нiй цеlrтрльною мiсця й icHye нiби на
ii перифрii, булучи одIим з ii пракгичних пiдтверддень...
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!уковна культура Гаiтi, стрl,tжнем якоi служить вулу,
вllllllкла, як ам;Lдьгама BipyBaHb жителiв безлiчi африканських
pal"tolliB. I],i людlл IIротягом трrtвалого TepMilty перебували на
становrtlцi рабiв, якi протпставляли в такrtй спосiб волi фран-
IIчзькltх плантаторiв острова свою власну волю...>

Може, це лекому ii видасться дивIIим, але багатi rIегрлIтян-
Klt Порт-о-Пренса хllзувмLlся в IIарлIзькI{х Ty:uleTax. Розмов-
-,lялtl зi cBoiMlt чоловiкамлr по-французьки i вiдправляли cBoix
дiтсl't вчлrтllся за корлон. У Tofr же час сiльськi громали
зilл!Iш:LпI{ся осколками Африки...

Те, шо у вiдомttх релiгiях назива€ться <одержимiстю>, в

рлiгii вуду € практичною метою. Iснування зомбi не злаеться
}IеIIIканIIям острова Гаiтi чимось ливним або особливо lцiка-
влш. З погляду вченtlя вуду, людина склада€ться з декiлькох
тiл, з яклtх звлIчайному сприйняттю доступне тiльки одIIе -
фiзичне.

Власне, погляли жерцiв вуду на <ToHKi> тйа не луже то Й
вiлрiзняються вiд окультних поглядiв €вропи та Азii. Рiзни-
ця тiльклt в назвах. .Щослiдtrrtки вулуiзму давно припускали
rlожллтвiсть iснування особливоi отрути, так званого <поропI-
ку зомбi>. Але от |IIо саме вхол}Iть до його смаду, було не-
зрозумi.lllлм. Щiкаво, що з цього приводу в 1938 р. Зора XepeTolr,
a:\leplIкaнcbKa етнограф, помiтила: <Mlt встановили, що спра-
ва тут не у BocкpeciHHi з MepTBIlx, а у вилимостi cMepTi,
вltклlтканоi якltм-небудь наркотиком, дiя якого вiдома дуже
обмежеttому колу осiб. Напевне, якийсь секрет був вивезений
з Афрlлкrл та IlередаваI]ся з поколiнtlя в поко.ltiння... Жертва
}rожс рухатlлся i uцось рбити, але абсолrотно не спроможна
сформулюватl{ думку>.

Треба вiдмiтити, що напрлtкiнцi 80-х poKiB ХХ ст. одному
дослiдниковi вдалtlся lliдкупити когосt, iз жерцiв Вуау i Tol'r
вiлкрлtв l*ToMy секрет приюryвання магiчного зiлля. .I[o речi,
самою жсрlи зюдом помрми за зIй/0/ дпке болiсною смертю. .I[o
складу <<порошку зомбi>, tliбито, входил}I TaKi iнгредiснти: мор-
ська жаба Борджiа, якийсь невеличкий морський хробак полi-
хст i декiлька трав, даних про якi нема€. А також кiстки черепа
недавно померлоi мамбо-жриtti вулу. Ну i, нарепlтi, риба-
сбака. Потiм усе це ретельно перемiшувалося й товмося
пртягом трьох лнiв пiд ритуа.ltьнi спiви, поки не )пI]орювався
пороIIIок. Пiсля чого все це мiсиво опускаJIося на одIrн день у
труну, де вже пер,6увала ранiшс йезюловлена, покiйна мамбо-
жplrrи. Тшсим чиllом, у буль-якому випадку кожна порчiя
порошку вимагzulа людськоi жертви, якою й ставzLда жриця.
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Хiмiчний аналiз порошку пока:tав, що це нервово-паралi-
тична отрута, яка за ефективнiстю десь у 500 разiв перевLrщу€
цiанистий калiй. Але буле справедливо згадати й про те, що
caMi чаклуни це заперечують, мовляв, саме цеl'r пороlшок i е
головною зброею iхнього магiчного арсен:lлу.

Тим бiльше, що смад поршку йrясться заJIежно вИ юю,
якиЙ жрець вуду використову€ його. Частина iнгредiентiв взага-
лi входить у рецегп порошку пiд шифрованI{ми назвамtt. <.Роз-

рiж-вода> чи <зламай-крила> - що вони скакуть непосвячено-
му? €дине, що вд:ш(rcя встановити точно, так це те, що основою
<пОРОшкУ зомбir> € тетродотоксин - пайсильнiша отруга, яка
блокуе передачу нервових iмпульсiв шляхом <запир:лння>
клiтин для ioHiB натрiю. .i|o речi, саме Iи речовина мiститься в
знаменитому смертельно небезпечному делiкатесi Краiни Вра-
нiшньою Сонця (Японii) - рибi uфуryо! Але ось що вiдносно
цьою пише В. Пелсвiн: uФуry продовжують гоryвати. Але не
тому, uIо це вкрай смачно або дае надзвичайно яскравий та cBi-
жий спогад про ризиковану пригоду, як пишуть автори декИь-
кох публiкачiй. Справа в тому, що в невеликю< коlrцентрацiях
тетродотоксltн дiе як наркотик, викликаючи ейфорiю та приемнi
фiзичнi вiдчуггя. I задачею кухаря (лiцеrвiю H:l право кrryвання
фуry одерlмти вкрай смадно) с не повне видмення теlродоток-
сину, а зниження йою концентрацii до небхИного рiвня>.

CaMi японцi з rIього приводу жартук)ть:

- Той, хто icTb фуry, дурний. Але той, хто не icTb фуry,
теж дурний.

fuie повернемося до зомбiфiкачii. Втертий у тiло <порошок
вуду> викликае свосрiдний транс, подiбний до cMepTi. В нiч пiс-
ля похоро}rу могилу рзривають i зомбi за допомоюю спецiапь-
Hoi прочелури приводять до свИомостi... При цьому винятково
цiкавим € таке: *...Якщо европейrц (чи людину буль-якоi iншоi
кульryри) броблять <поропrком зомбi>, ю на нього подiе тiль-
Kll тетродотоксин. Ця людина або вмре, або на деякий час впа-
де в глибоку кому. А от на сiльського житеJIя Гаiтi подiе саме
<порошоr зомбi>. Осягнувши, що лежить у TpyHi та не дихае,
BiH (житель Гаiтi) зрозумiе - це хюсь iз ворогiв <продав йою
чамуtry>, який i вiлокремив його <маленькою доброго ангела)>
вЦ тйа за допомоюю магiчноi пастки>,

Вiдмiтимо, що <мчшенький добрий ангел> - це частина
дуuli, здатна не тiльки лежо вiдокремлюватися вiд тiла, апе й
повертатися назад. Тому, щоб магiя дiяла на людину, необхiд-
ною умовою е iснування <психiчного тiла>, яке й робить все
це можливим,
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Варто визнати той факт, lцо донедавна керувати <ра;цн-
ською людиною> було не дуже складно. Спрбусмо пИ цим
ракурсом розглян)лI{ деякi момеllти 10-15-рiчноi давtlинлt. Як
же, з погляду антрополога, формр:uIося <(психiчне тiлоr> в
СРСР? От слова В. Пелсвiна: <.Магiя переслiдуе нас iз самого
длtтItllства. Спочатку IIас прикрашають мtulенькою пеIIтаграмою
з червоrrоi пластмасLl iз портретом кучерявого засryпника Bcici
маJrечi. При цьому ми одержу€мо перше з магiчнIlх iMeH - <.жов-
тенята>... Щя перluа iнiцiацiя не несе в собi нiчого загрозлl{вого
i, подiбно грi у BiliHy, € Iрою в майбупlс... Друга iнiцiацiя вже
набагато складнiша - школярiв навчають початкам ритуаrry та
символiцi. iм вручасться новIлй значок (па,rаюча пентаграма з
метмевого сплаву та тикутник iз червоноi MaTepii).

ПioHepcbKlIli г:ulстук зав'язувався вузлом у дiлянцi юрлово-
го центру. BiH мав забезпечувап.r якийсь мiстичний зв'язок
(матерiалiстичний свiтогляде, агов!) з червонIIм прапором.
I хоча вся його цiна - сiмдесят копiйок на радянськi гроrui, BiH
уже в}lмаrа€ особливого звертання. flитинi привласню€ться
певний магiчний статус - <(пiонер,>. У ii свiдомiсть вводиться
страх - той галсryк вже не можна Hi забуги, Hi заryбити! I Bci
пiонерlr на заIадкове; <.Будь готовийr!> повиннi були вiдповiсти
безглуздоrо ритуzLльною фразою - <ЗавждIл готовий!>

Причому абсолютно l1езрозумlло, яка готовнlсть мzulася на
увазi: пiти пообiдати, чll вiдвiлати KlHoTeaTp, чи заглянути в
ТУмет... Чи взятлt }п{асть (причому зовсiм неясно як хто) в
якir"tсь боротьбi за абсолют}tо абстрактtIу <<справу Маркса-Ен-
гельса-Леrtiна>. Здавалося 6, то була iхrrя справа, тож нехай во-
ни за Hei li борються, а ось чомусь без тебе ну аж нiякl..

Третя масова iнiтliаrliя - це прийом до <<комсомо;tу>. Статус
<<комсомольця>> - що це таке? Пелсвiн так пI{ше про це: <.Статус
<комсомольця> - рiч дуже серйозна. BiH не приносить вiдчугttих
вlIгод, a,Tle в змозi приtIест}I вiдчугнi неприсмностi. Риryал - не
вiдмирае, а немов ToHlIIa€ та ста€ езотеричним, тобто переданим
безпосередtrьо. Чуггя (саме воно) визнача€ манери й лексику,
Комплекс правиJI, як}Iми вони (комсомольськi працiвrrики) керу-
ються, немож.7Iиво сформулювати - проте буль-який комсомо-
леIIь спроможнrtй помiтити, дотримуються цi правила чи Hi>.

У радянськоi людиtrи, TaK}lM чином, KpiM фiзичного тiла,
з'являються й iншi: побутове, виробниче, партiйне, iHTepHauio-
нальне i т. д. Тому те, що вiдбувалося на комсомольських i
партiйпих зборах, практично не вiдрiзнялося вiд одержимiстю
духом - учасники так же само }Iадаtsали cBoi тiла деякiй силi,
яка не була ix rtормальнl.tм <.я>!
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Проюлошене колись гасло <вихованrrя HoBoi людини> ммо
на MeTi зробити цю одержимiсть iндивiдуа;lьною, ме постiйною.
I найбiльшим табу та непростимою €рессю дJIя комсомольlц
було зрбити або хоча б спробувати зробити крrrтlлчнийt аналiз
буль-якоi сrryацii. От уже це караJrося нещадно!

<Наступна ступiнь iнiцiацii - <партiя>. Про iнтенсивнiсть
процесiв, якi вiдбуваються в партii, можна судити за вiдомипr
анекдотом про канський фестивмь фiльмiв жац, де рiзнi там
<Щелепи> та <Механiчнi апельсини> поступаються стрiчlli
<Утрата партквитка>. Тут вже повною мiрою в}tявля€ться
феномен <вуду-смертi>...

А що являла собою мова радянськоТ системи? В. Пелевiн
з rIы)ю приводу дотепно зауважу€: <Подивимося, якi пiryлки
щодня ковт:ша наша душа: <Рай-со-6iс>, <Рай-i-с-полком>,
<Гор-i-с-полком> (або, якщо дати спокiй давньому €гипry,
<горi-с-полком>), <О6-ком> (дзвонить дзвiн?), <Рай-ком>,
<Гор-ком>, <Край-ком>, знаменита <Iндус-три-Алi-за-цiя>
(якийсь iндiйсько-пакистанський конфлiкт, де lla одного
iндiйця приходяться три мусульманлIни, немов би lIaTxHeHHi
тiнню 3iя-уль-Хака - i все це в одному словi), <Пар-торг>
(паром, чи що, торryе?)...>

Чи от TaKi словоспол)ленIи: <улюблена комуrriстIлчна пар-
тiя> чlt <крiпи працею демократiю!>. Дiйсно, точнцl"t культур-
нltй дублiкат суспiльства, побудованого в СРСР, знал'tтлt
неможливо. Соцiаrтьно-магiчна струкryра занадто емектична
дlя будь-яких аналогiй, вона iM майже lre пiддаеться...

Хiба що така анzйогiя. Прочиту€мо ще раз В. Пелевiна:
<Уявимо собi невелике село, яке cToiтb на пагорбi. .I[еякi
булинки вже дуже cTapi, iнmi, навпаки, побудованi за най-
останнiшими проектами, а бiльшiсть - щось середн€ мiж пер-
шими i другими, Серед будинкiв - напiвзруйнована церква та
недобудований KrIy6,.. Словом, звичал"lне життя, зм}lцIки
нового й старого, переплетенi найвигадливirtrим чином.

Тепер уявiмо собi бульдозериста, який, начитавшись як}t-
хось брошур, вирiшив змести всю цю вiдстмiсть i побудувати
нове селище на зовсiм piBHoMy Micrd, Якось жовтневою нiччю
BiH сИае в бульдозер i зрiзуе всю верхню частину пагорба iз
селом та жителями.

I ось, коли бульдозер крутиться в брулi, розрiвнюючи май-
бутнiй будмал'lданчик, вiдбуваеться щось неспЬдiване: BiH рап-
том пров:uIю€ться в порожнечу - навколо якiсь напiвзгнилi
колоди, людськi й KiHcbKi кiстяки, черепки та шматки iржi.
Бульдозер виявився в могилi...
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Чому так вiдбувасться?.. Тому що Hi сам бульдоэерист, Hi
горе-автори тих млетантських i поверхневих брошурок, яких
BlH начитався, не спромоглися подумати про те, що коли вони
все зметуть, то вслiд за IlIlM оголитъся й те, rцо було до цьою
прIIховане...

Оголилася вся передiсторiя, щось дуже стародавн€ i
страшне...>

Тож повторимо слова знавця людськоi психологii, англiй-
ського драматурга Прiслi, що прmвrlали в йою <небезпеч-
ному поворотi,> - не булiть сIшячу собакуl..

Те ж саме можlIа ска:iати про багатошарову психiку люди-
ни. I тим бiльше про психiку суспiльства, про культуру...
Якось, коли Bci були в повному захватi вй iмпозантного
Штiрлiца, потрапила MeHi до рук одна з книг автора цього
цiкавого серiалу Юлiана Семенова пiд назвою <.Третя карта>,
де розповiд:L[ося про пригоди популярного героя в 1941 р. на
Захiднiй YKpaiHi. Отож, саме там Йершryрмбанфюрер СС
Штiрлiц (штаrцартеrrфюрером BiH ще на той час не став) на
якесь категоричне твердження московського зв'язкового,
BKpali затятого на своiй <точцi эору> iз приволу... (неважли-
во, BTiM, якому), зовсiм справелIIиво зауважу€: <.Точка зору -
рiч непостiйна. Вона змежить вй ступеrrя iнформоваrrостi. I мо-
же, часом, мirrятися кiдька разiв на дню>.

Ну а щоло психiчноi культури, то, оголосившlи Ti набором
забобонiв, оманою та класово далекими точками зору, безвiд-
повiдмьно оголили темне несвiдоме з залишками психiчних
утворень, якi iснували ранiше.

<...Вчораrrrн€, вкладене в сьогоднiulн€, як матрьошка в мат-
рьоIцку, i той, хто спробус зняти iз сьогодення стружку, цоб
потiм розфарбувати його пiд майбутне, в результатi прова-
литься в дуже далеке минуле.

Саме це й вiдбулося. Психiчний котлован, виритий в
душах з метою будiвництва <новоТ людини> на мiсцi невiдпо-
вiдного старого, призвiв до пожвавлення величезного числа
архаiчних психоформ i ixHix залишкiв, якi належать до рiзних
способiв бачення cBiTy>...

.I[iйсно, нам так довго та пудно бубонiли про <нехожений
шлях>, що його нiбито вперше в icTopii промадае саме
<радянський народ>. Абсолютна неправда, як i решта. Ну що,
справдi, принtдиhово нового поляга€ в дерх(авному рабовлас-
HlttlTBi, повному знецiнюваннi людського життя. Чи у вiдрод-
женнi <курултаю> як вищого органу влади. У татаро-монго-
лiв у XII столiтгi так н:Ёtивався <з'iзд>...
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так що <радянська культура> в чомусь була схожа на гаi-
тянську, в чомусь на монгольську, а в чомусь на похмуриI"r
культ Баала. Там приносилися жертви Молоху... HaBiTb
укравши марш у бiлогвардir'rцiв, бiльttlовIIки не змоглII прlI-
думати нiчого розумнiшого, нiж запроторити до нього (лtар-
шу) oui олiгофренiчнi слова: <Смело мы в бой поr'tдём за
власть Советов и как один умрём в борьбе за это!,>

Туг, вiлповйно до слiв пiснi, змiст от якиЙ - певна <влала
Рад> зовсiм не ма€ aHi найментrrоi потреби в людях, тож BoHIl
можуть умерти Bci як один, дtя Hei це rriякою значен}tя Ire мае!

Так що не погодитися з В. Пелевiним - складно! I якщо
я все-таки насмiлюся rle зробити, то тiльки з Tiei причини, IlIo
(якщо я правильно його зрозумiв) BiH вважа€, немов причина
колосального краху, якиl".t спiткав нашу KpaiHy, - це просто
безвiдповйальнiсть i недомисел <6ульдозериста>. Який, по
дрiмучостi своiЙ, не знав - не вiдав, rцо TBopIlTb. Тож саме з
цим погодитися неможлrtво! I ось чому.

У свiй час MetIi довелося неодноразово на cTopiHкax жур-
}lMiB, газет, книг, брошур, а також на екранах KiHoTeaTpiB i те-
левiзорiв бачити й чуги сцену, яка добряче набила оскомину.
Сцену зустрiчi ir бесЦи вiдомого англiйського письменника
Г. Уелса i <кремлiвського MpiiiHиKa> Ленiна. Який, нiбrrто,
наммював перед поглядом фантаста неосяжнi дмi та вiлразу
ж i розфарбував ix у голубий та рожевltй вИтiнки. Ну i, як
годиться, запросив Уелса приiхати в СРСР piBHo через десять
poKiB (очевидно, щб помилуватися штучно органiзованим го-
лодом в YKpaiHi...).

Отже, дбайлlлво <зберiгакlчи спадцину улюбленого вождя
свiтового пролетарiату>, в СРСР неолнор:tзово перевидавали
<Росiю в iмлi>, але бiльшов}Iцька цензура внаслiдок якихось
дивнl1х причин уперто, вiд видаlrня до видання, <вирiзувала>
саме ту частину бесiдлt, де мова зайtшла про можливий кон-
такт землян iз прелставниками iнших cBiTiB. Ось саме цп, за
твердженЕям Герберта Уелса, Ленiн ск:лзав винятково бага-
тозначну фразу про те, що коли це вiдбудеться, вся система
людського знання повинна бути негайно викин)rга на смiтник.
Якщо говорлtти образно!..

Та rrаI'лцiкавiше, що при цьому якiсь особливi права
марксизму-ленiнiзму тут не обговорювалися! Чому ж саме цi
слова <вождя> так затято вiдкидала цензура? 3 якоi TaKoi
причини саме цi спова того, хто <жив€€ Bcix живих>, пора-
хувми небажаними для сприйняття <простими радянськими
людьми>?
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Як образно помiтив колоритний актор Бруно Оя у фiльмi
<.HixTo tte xoTiB умирати>:

- Про що моtsчl{те, мужики?!

Роздiл 20

ОБРIi ГЕОПОЛIТИКИ

...Наше зrtайомство було випадковим i коротким. Вийшовши
з павiльл"тону пiсля однiеi з лоповйей (а ix у той лень на zlп}шr-
TI{HcbKoM}, конгресi <,EHI0-2001> було чимало), яка змиIIIила
в бiльшостi ii ylacнllKiB почJrггя якоiсь неIJдоволеностi та дея-
Koi прtлгнiченостi й досади та вже ступивши IIа iulею, де так
прLl€мно просто мовчки постояти й подихати свiжим кримським
повlтрям, мII, проте, це мовчання все-таки порушили..,

Miri спiврозмовIIик, який колись був переконаним aTeicToM,
торкнувся TeMll тiлькlл що прослуханоi доповИi. В нiй були
поруrlтенi деякi питання проблематики, яка в даний час н:lзива-
€ться геополiтика. Так iменуеться певний глобальний пЦхiд до
icTopii народiв, а також ii рушiirнlлх сил. У кrrизi <.Феномени
itlmlrx cBiTiB> я вже торкався цiсi теми, згадавш}I дуже неордI{-
нарного с)ласного росiйtською автора-фiлософа А. [угiна.
OKpeпli MoMeHT}I л"lого <.Конспiрологii> чи <.Великоi Вiйнlл Кон-
TlIHeHTiB,> ввrркаютъся досить цiкавимl{. BiH, факгично, розвива€
tlоглядlt Ю. Еволlл, Жаrrа Парвулсско та iнших.

Скориставruись вiдкртrтим листом А. flугiна головному
рслакторовi журналу <Елементи> (М 3, 1993), MolKHa в
декi.ltькох фразах передати ocrtoBHi положення геополiтики:
<..,.3 ttаiiдавнiшлtх часiв i аж до сьогодrriшнього дня iснують
лва та€мних товариства планетарного масlштабу, якi ставлять
сво€ю метою реалiзацiю двох :Lпьтернативних геополiтичних
TlpoeKTiB - проекту <.€вразiйського> (<.iмперського>, <.icpap-
хiчного>, <<творчого>, <<сонячного> тощо) i проекту <<атлан-
тистського> (<<!емократичною>, <<торговою>, <.мiсячного> i т. п.).
<.€вразiйський проект,> реалiзувався в .I[aBHboMy Римi, а
<<атлаIlтIlстський> - у Карфагенi. Перший надихав Нiмеччи-
ну, Росiю i Японiю в ocTaHHi столiття, лругий - Англiю та
СШд... <.€вразiйцi,> та <<атлантисти> можуть бути серед чле-
HiB будь-яких полiтичних партiй.

Iсторiя Pocii та, зокрема, iI <.радянського> ета[у найкраце
може бути зрозумiла при приЙнятгi TaKoi <.конспiрологiчttоi>
молелi. <.€вразiйським>> полюсом пiсля 1917 року було ГРУ.

284



<Атлаrписти> домiнувми в КДБ... Серпневил"l <<путч> 1991 р. -
наслiдок змови <атлаI{тиста> Крючкова проти <евразiitчяr
Лук'янова... Розва.п СРСР - перемога <атлаrrтистiв>.

Ось як все чулово та лалнесенько, а головне, легко fl пр-
сто в .I[угiна влrхолить! flBa табори - два iнтереси. Я, правда,
нiяк не можу собi уявлIтIл, при чому ж тут дpeвIritYl PllM i древ-
rrili Карфаген? Вважаю, цо ixHiii розподiл }Ia два вищезmда-
них табори - натяжка бiльlu нiж явна!

Але ось яка lIiKaBa молепь справжньоi полiтичноi сиryаlfiI
виника€ в cTaTTi iсторика О. Аriрапетова <Чи ж був вllбiр у
росiйськоi длrrломатii?> (<.Знаrtttя-сила> м 2, 1992): <У цю
пору в €вропi см:шася дуже непроста мiжнародна сlrryаlliя...
У жовтнi 1873 року Вiльгельм Перrпий у Шенбрунrti пiдпrrсав
<Акг приедtlання Нiмеччини до pociйcbKo-aBcTpilicbKoi ко] IBett-
цii>. Таким чином, оформився союз трьох iмператорiв, у рамках
якою Нiмеччина праffiула iзолювати Францiю вiд Pocii;
Росiя - Ьстрiю вiд Англii; Австрiя - Росiю вiл Нiмеччltн1,1>...

Я ItaBiB цю цитату тiльки з однiею метою: показатлI, що
реzшьна полiтtrчrrа сrtтуацiя, практично, нiколи не бувае дво-
полярною!

Щоб переконатися в тому, що це характерно не тiлькlл для
oceHi 1873 р., i не тiлькrл для €вропl.t, досить просто lrеуперед-
жено вивчати iсторiю! TlrM бiльше дивtIим для фiлософа е
спроба постав}Iти в главу кута пам'ятнlлх yciM полiл'r 1991 р.
мiфiчне <протистояння> Лук'янова та КрючкоRа, якLIм бiльшrе
пiдiйшло б порiвняtlня <два чоботи - пара>! А BTiM, це llзa-
гмi <.ахiлесова п'ята> геополiтики.

От чому так запам'ятаJIися MeHi слова спiврозмовнIIка, D

мIIнулому переконаного aTeicTa: <...Може бутrt, якби Бiблiя
пLс;Lлася саме тепер, то до десяти вiдомlлх заповiдел"t додма-
ся б ще й одлtнадцята - не спрощуй!>

.I[iйсно, визнаючи iснування двох, завжди тiлькlт двох
таборiв, ми ризикуемо взаг:лJIi пiти в напрямку, протлIлежно-
му тому, якltй здатен привести до розумiння реалыlоi спryацii.
Ось, напрлtкл2д, ми вище говорили про зомбуваrlня. Чимало
уваги пр}rдiлили розповiдi про <<порошIок вулу>. Але хiба
справа обмежуеться тiльки поропrком? У 1996 р. в москов-
ському Булинку журналiстiв вiдбулася прес-конфереlrцiя,
присвячеIIа однiй з найактуалыriших проблем cyrac}tocTi -
рiзним методам впливу на психiчну сферу людини.

У дtскусiях та обговореннях бралlr }^racTb провiлнi вченi
Pocii та YKpaiHlt, Були присутнi також представIIлtкlл засобiв
MacoBoi iнформаrrii та iншi зацiкавленi орrанiзацii. Пpl,teMlro
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було довiдатися, ilIo у{асники конференцii визн:lJIи необхiднtлм
rle тiлькlr сформулюватlл правовi положенlul, але l"t пердбачи-
Trr формуваrrrtя пИроздйiв технiчrrоi та псrrхо-фiзiологiчноi
експертIIзII. Але чому? Що так сryфувало фахiвltiв?

Та хоча б той факт, u1o мають Miclte деякi данi на користь
того, що за допомогою техttiчlt1,Iх засобiв Moжlla здiйснювати
зомбуванtlя на вiдстанi.

А тспер, члпачу, уявIiмо собi цю вIItuIтково мzшопрIт€мку
слtryаrцiю. Певна група осiб, якою може буги та чи iпцrа по.lliтич-
на струIсt)ра (офiцii:-rна або TirrboBa) члt крrrмiнально-по;riтичttа
стуктура, рзлобувшlI в cBoi руки подiбнlлй засiб sпливу, пус-
ка€ I"того в хiд протlt iHTrroi полiптчноi груптт, прлrгryстимо.

Чи безпосередньо протIr населення якого-небудь регiону.
A;le така дiя може фiксуватися спецслужбамлt iншоi держави,
яка при ttеобхiдностi скористаеться результатами ltодiбпоi
акцii. I прII цьому буле щиро впевнена, Iцо дJIя втучання в цю
<розборку> в Hei е Bci небхiдtti <моральнi> пiдстави.

Але (про це ми вже говорилlл ранiше) тодi подiбнi дii, якi
мають явнлtй вiдтilrок еtliологiчного характеру, цiлком можуть
вIIкпIIкатлI достатньо визначену реакцiю з боку <.чужих>l
Бiльпlе того, перIпопричIIна полiбних дifi рiзних держав, ixHix
спецслуж6, полiтичltuх чи кримiнально-полiтичн}lх структур
може взаг:uli виходлrти не вЦ них!..

Тобто не вiл людеr1, як би BrlcoKo на полiтичному Олiмпi
цIIх caмlIx лержав BoHlI нс знаходилрIсяl Олнак HaBiTb у цьо-
му вIIIIадку характер Irтручання <чужих> у земнi справи може
MaTlI lteпocTiiilrllfi у часi вигляд! I_[e можна уявитI{, як з:йеж-
HicTb iнтенсивностi цього втручання вiд псрiоду aKTtrBHocTi
Захllснrrх Слlл наlпоi Сонячноi cIlcTeM}I...

Я згiцав про це без сlrроби розгляду саме з цих позrrцiл"t
якtli-ttебудь конкретноТ полiтичноi слtтуацii в тому чи iншому
регiонi, в Tol'I чи iHшttTfi iсторлтчниfi перiод. Необхiдно показа-
тII, ItIo елементарнi, хоча l'l луже претснзil"rнi, концепцii геопо-
лiтикiв - це даJtеко не €дина можлIlвiсть для осмисленtIя
Ilарадокс.шыtих реалili нашого cBiTy!

У ранiшrе влцанiй книзi (<Прлrмари lcTopii>) ми торкалися
нспростого п}mання пр О. П. Блаватську, а також точки зору
вче}tIIх Р. ШтаЁlнера, С. Прокоф'сва та iншl.rх дослiдникiв про6-
леми, яка стосу€ться розбiжностеIYI у rIоглядах Схiдноi та Захiд-
Hoi <Тралтщiй>l А саме цi розбiжностi утиснути у TicHi рамки
протистояння <атлант}Iстiв> i <евразiл'trцiв> кули як непросто!

ПрдставнлtкIt православltоi церкви поквапились пiддати
анафемi твори БлаватськоТ. Тим часом до причин розколу в
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сучасному Православ'Т добутки llieT дмеко не ордrrнарноi
жiHK}r не мають нiякого вiдношення. I взагалi, жоден xplrcTll-
янський езотерист не виступа€ протLI Щеркви!..

Бiльпlе того, усвiломлюкlчlt 1юзбiжнiсть леяких своiх посry-
латiв з канонiзованими церковними, хрI{стиянськi езотерлтст}I
не ставлrIть питання пр буль-яке лама}Iня каrrонiчrrих уявлень!
Але буаемо пам'ятати, що дуже багато древнiх посryлатiв езо-
теристiв знаходять пiлтвердження в роботах та поглядах eHio-
логiв! Можна в!лсловитися iT бiльш просто - ix пiдтверджуе
жиrгя! Це дуже тонке та в:l]миве пrtтаIlня... Але оскiльки су{ас-
Hi езотерlлсти, енiологи та просто вчеtti все частiше посилають-
ся на роботлl О. П. Блаватськоi, то варто торкнупIся ще деяких
MoMeHTiB. Mepi К. Нф у кнлIзi <Осбистi мемуари О. П. Бла-
ватськоi> плtше: <НезвzDкаючI-t I{a сво€ aмeplкaнcbкe громадяIIс-
тво, панi Бла
патрiоткою. ii
з Туреччtлною,
caHi в 1876-1877 роках, переповненi тривогою за cBoix спiввiт-
чltзникiв... Вона забула cBoi... окультtri cTaTTi, щб направити
воюнь та по.rц/м'я п[ютlr ворогiв pocil-TcbKoi нацii...

Коллr вона почула про знаменIIту промову папи Пiя
.Щев'ятого, в якiй BiH паставляв вiруючлtх, що <рука Божия
може керувати i мечем башi-6узука>, та дав свое блаlюсловення
мухаммеданськiй зброi, використовуванiЁr проти... ортодок-
смьноi Грепькоi II,еркви, вона занедужала...

Yci заlюбленi нею грошi за gгатгi в росiйських газегаq а також
першi виторпr за rryблirшriю <РазЙлачёшrоii Изрцы> були Bi-
дiсланi в Одесу та Тiфлiс лпя поранених co.1цaTiB i ixHix рдлrн...>

А ось ще один витtr, присвячепиii вже т,рохи iншому питzlнню:
<ДовИавшись про смерть [мператора (олексаlцра lI), вона
(Блаватська) писала: <.Госгtоди!.. Що ж це за жuх? Кiнець CBi-
ту чи що, у вас?.. Члr сатана всеIIився у вIrIшодки землi наruоi

росiйськоi! Члl збожеволiли нещасливi росiйськi люди?.. Що ж
тепер буде? Чого нам чекати?!, О Господи! ATeicTKa я, по-ва-
шому, буддистка, вiдщепенка, республiкаltська громадянка - а
гiрко MeHil Прко! Шкода царя-м)неника, шкода родину царську,
шкода всю Русь православну!.. Гребую, нехтую, промIrнаю шIх
пi.lцих нелюдiв - соцiашiстiв>.

Чи от ще слова Блаватськоi:

- ...З вiрою в Православну росiйську церкву не порiвняю
я HaBiTb буллиэм. Це сильнiulе за мене...

У Ti часи офiцiйна Православна Щерква не поспiшала пИ-
дати анафемi добутки цiеi жiнки. Чому ж вона (Щерква) така
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покваплива саме тепер? Звtлчайно, HixTo не заборонить свя-
TltM батькам зараховуIrати УФО, а також ще бi.пьш дивнi речi,
за вiдомством <<дияволtських спокус>! Але ж чи баlато це да€
вlrгол?

УФО - це ж не KoMapi, ix так просто не вiдженеtul
Тому, звичал"ttlо. MoжrIa подискутувати щодо таких слiв

еttiоексперта з MicTa Ростова В. Рогожкiна: <,Релiгii, забувши
сво€ пр[Iзначення, ста.пи однiсю з граней поневолення нашtоi
l(lлвiлiзацii Неземним Розумом!.. Вiдбулося влrбухоподiбне на-

роджеtIня та вiдроджеIIня протиборчлtх релiгifпrих сект на
octroBi вчень Христа, Будди, Крiшни... За свосю чиселыtiстю
та фiнансовою моryтнiстю крiшнаТти, мормони, адвентисти,
еговiсти та iH. в рядi регiонiв залиIlIили далеко позалу орто-
докс:цьне христлIянство... Колупаюч}lсь у власнiй <.бруднiлi
бiлизtri>, pttcilicbKe хрIIстI{яI{ство Ilрогавило той момент, коли
ii паству повелII на жертовнrtй BiBTap iнtших богiв за допомо-
гокl методiв.., зомбування.

3а гоrriннями у власних рядах, у вiйнах з вiтчttзrtянимlr
магами, екстрасенсами, цiлителями нiколи було вникатлt у
впровалження, яке зараз вiдбува€ться, <<перIпого звiра, в якого
смсртельна рана зrliлил2gя> (Откр. 13)...>

Ittmrlil вiломий еrtiолог, помiчник ПрезидеItта Мiшrарод-
rtoi Академii Енергоirrформацiйrtих наук (МАЕН) С. Пiллу6-
ниr't вiлзначав i такил"r факт, пlо й дотепер офirrii:rнi науки, якi
RIlвчають людину, вважають: розмiрлr людини обмежус ii
(liзltчttа форма. А от за нею lleмa€ ttiчого!

Енiологiя ж вважа€, що це - trаiiглибша омана! I хоча
(liзlrчrrе тiло люлини дiйсно обмежене його фiгурою, однак
l:tого ToHKi оболонклт (енергетrrчнi тiла) поIIIирюються у зви-
ч:ri.rttltх лrодеii на вiдстаtIь до десяткiв MeTpiB, у сеtlситивiв -
до coTe}Ib MeTpiB i HaBiTb кiлометрiв!

А у високолуховних лкlдеir - до тисяч кiлометрiвl От через
utо c1^lacHi енiологлt, як стародавнi Посвяченi i розенкрейцери,
IJt];uкaloTb, що, знаходячлlсь десь у pafroHi flttilrpa, людина за
дOItомогою cBoix Тонких rtолiв може досягти та вступ!Iти У вза-
емолiю з бiополямrr люде}"t, якi знаходдться в цсй caMltli мбмент
в Авс,гралii, США, ЯпонiТ тоtцо! Ось чому енiонапрямок, неза-
JIежно вИ бажаlшrя полiтикiв та iдеологiв, з tIовою силою пору-
шуе пIIтаIII1я про необхiдttiсть духовного вiдродження нацii!

Тому енiологи бажали б зустрiти в IIеркви бiльше розумiн-
ня! Не су/цею швилким, а часом i cyMHiBHo справедливим, xoTi-
лося б rraM бачлlтtл Свяry церкву, а тiсю Силою, яка завждII
l-oToвa пiдтрl.tматtr Шукаючих. Внести заспоко€ння в ixHi душi,
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пiдтримати мормьно, а якщо знilIобLIтъся - то й прIтIiтн на
допомогу в тяжку хвlллину! Протлt з.па зовнiцдrього!

Ще, звича_л'ttrо, ст(rcу€ться rte тiJtьки пpaBoc.llaBttoi церкви.
У <Великiлi Грi> необхйно чiтке розумiння тою, що: <До

тих самих пiр, поки tlивiлiзатIiя землян буде розлiлсна забо-
рами релiгiй, нацiонапыIих озIIак та державно-полiтлrчttих
пiдвалин, ii представнItки зilлllшаться <.вiвцями, заклаIIIIим}I в
черелi> д:lлеких нам неземних цлtвiлiзацiй!..>

От з яклtмп словами енiоексперта В. Рогохскiна автор цих
рядкiв солiдарний цiлком!

Роздi.п 2l

двА шляхи
Хмари нtlвколо ордеIrу Рози i Хрста почаJtи ryстiшашr ще в

сердлtнi ХVII столiтгя. € така досить IIоширена сеrtтеltцiя, що
цiннiсть люлинII визнача€ться мiццю ворогiв, яким вона проти-
cToiTb. flo певноi мiри це можна вiднести й до TacMHttx орленiв.
Ще був, дiйсно, нелегкиfi перiод дlя братства Рози i Хреста.

По-перше, тому що ордеI]у Розепкрел'tцерiв протlлстояла
луже моц/тпrr i теж секртна орIzlнiзаIliя - орден €зуiтiв, яклtй
користався особливою прихильнiстю Ватикану. Пiдсryпнiсть,
хитрiсть, розум та наполеглrtвiсть сзуiтiв були колосальнi!

,Цо складу iKlix численIl1,1х лав l}ходl.{ло багато людеr"l, якi
робиллt честь cBoTli епосi. Так, Роже Боскович наролився в
1711 porri в !убровнiку. У PlTMcbKoMy езуiтському коледлсi BiH ви-
вчав acTpнoMiKl, MaTeMaTlrtry i тюлоtiю. У 1736 poui опублiкував
тактат, присвячений вивченIlю lшям на Сонцi. Незабаром став
науковим радником BaTrtKaHy. Глllбlтна його iдел't була недосяж-
ною HaBiTb для такIIх видатних вченлIх, як д'Аламбер i Лаплас...

У cBoix працях Роже Босковt{ч опl{сав... кваIlти, хвильову
MexattiKy, електрItку, статllстI.lчttу MexaHiKy, скJIадну булову
атома, iснування планет навколо iнших зiрок. Iснують л-Iого

ливнi праlli в гаlryзi опгIIк}I. BiH дав c)r.Iacнe роз'яспепня радiо-
активностi та дуже переконливi свiдчення на користь ictIy-
ванltя Алхiмii та колоса.ltьнl.tх ii можливостей...

Iсторiя зна€ ч1,Iм:lло знаменитих люлей, якi у тому члt
iHшloMy сryпенi були послiдовниками Iгнатiя Лойоли. Але
якttм би великим не був ixttil"l BtIecoK у досягttенlrя людськоi
цивйiзМi, все ж т:lки канон i догмат перев:uкали. Орлен €зуi-
TiB, будlуlи органiзаrliею секретною, за одну iз cBoix основних
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задач вва:кав спостереження та добування максимальноi кiль-
KocTi iIrформацii про TaeMHi ордени i, насамперед, про дiяль-
HicTb ордеltу Розетrкреfrцерiв.

Були багаторазовi спроби пiдкорити, розчинити в собi
розенкрейцерiв. 3 цiею, зокрема, метою практикув:Lлося ство-
реIlI{я псевдорозенкрйцерських лож. А також пош|lрюв:ulись
деякi твори, якi нiбито н:LпежаrIи шеру розеIrкрейцерiв.

Прtlродно, що IпануваJIьники ордену Розенкрейцерiв у Ста-
рому та Новому CBiTax не змIIшI:шися в борry. На початку ХVII
сто.lti,ггя найвiдомiшими захисt{иками Братства Рози i Хреста
були Мiхаель Maficp та Роберт Флум. Деякi дослiднIIки вважа-
ютц tllo вонII не були Братами Ордеrry, а.llе ixHifr вiдлрrтий
зчцIIст Ордску мав значнl.rй вплив на переловI{х люлей того часу,

Так, Mal"lep у Касселi опублiкував <.ТrIшу пiсля шуму>, в
якiй доводлIв, що <Слава Братства> та <,СlIовiдь Братства> -
це глибокi fi u1llpi добутки. BiH пояснював, що обв1.1нувачен-
ня братiв-розенкрейцерiв у зарозумiлостi насправдi свiдчить
тЙьки про cyBopi правила ордену стосовIIо конспiрачii.

Дiйсно, кандидатам у розенкреl'лцери IlilJIежало довглtй час
очiкувати, оскiльки у виланнях пояснювмося, цIо вони пiдда-
дуться та€мному п'ятирiчному iспtrry, перпr нiж довiлаються,
чи влtзн;tли ix придатними цlя вмючення до скJIаду Братства.

PiK по тому Майер пише ряд розширених KoMeHTapiB пй
назвою <Фемiда 3олота>, ле булrt навеленi деякi пояснення до
ItIccT}I основних прrrнцлlпiв ордену, сформульованих у <Славi
Братства>. Ось там BiH особлlлво rtiдкреслював, що людям, якi
бажають скластI{ правилыli початковi поняття про розеltкрей-
церiв, варто бути BKpair уваэкнлtми, <проводячи розходжсння
мiж безлiччю самозванцiв i лrtшlе деякIlм[l iстинниryли>.

Нарештi, в 1618 роцi Майер публiкуе двi новi/книги, але
вже,.. вiд iMerri розенкрейцерiвl Вважають, що саме в цей перi-
ол BiH i став безпосередньо спiвробiтничати з орденом, Це
булн дуже спецiалiзованi книflл, присвячепi окультизму,
Алхiмii та розенкрейцерському Символiзму: <Мандрiвка> i
<ATMaltTa, що BTiKa€>.

В Англii над пош}rренням популярностi ордену багато по-
праIIював Робсрт Флум. BiH довгi poK}I вIlвчав каббалу, алхi-
мiю, герметlлчrtу фiлософiю та медttчнi Teopii Парацельса. Як
i lYIого чr.rслеrrlti прихиJIьники, BiH дуже лютував, коли чуD
нападки на розенкреl:lцерiв. У 1616 роцi BiH пише eмolliirнy,
zlпe змiстовну книry <.Коротка апологiя Братства Розlr i
Хреста, замараIlого брулом пiдозри та дурноi слави, iLле Tellep
очIIщеного водами Iстинtл>,
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В <Апологii> Флулл описував розенкреt"lцерiв як IIIIrpIlx
христI{ян i духовн1,1х нащадкiв Гермеса Трисмегiста. I прого-
лосив цiкаву тезу: <...Я стверджую, що кожен теолог мiстttч-
ноТ tlеркви е дiйсним братом Рози i Хреста>.

Пiсля 1640 року зненацька припиня€ться поява HoBI{x
добуткiв з розенкрейцерськоi тематики. <Традишiя> ствер-
джу€, що ордеIr вступив в один зi cBoix цrrклiв <зовttiшItього
мовчання>>. Але в першi ж лесятrrлiття XVIII столiття орлен
зrrову рiзко активiзувався. Нiмеllький розенкрейцер, якlлй
н(rcив псевдонiм Сirrцерiуса Ренатуса, опублiкував текст
<РозеrIкрейцерськоi Клятвlt>: <Клянуся жIrвим i сущим Бо-
гом, шlо я нiколи не розкрию передану MeHi Таемницю жолнil,"t
люлськili icToTi, ким би вона не була. Але булу зберiгати Ti

потай, з печаткою мовчання }Ia вустах усе сво€ жLIт-гя. Я буду
тримати в ceKpeTi також i все до Hei cTocoBrte, наскiльки MeHi
цс стане вiдомим. Я не розкрrrю нiчого з топо, rцо мае вiл-
ношення до мiсцезнаходження Haltloю ордену та ж}lтла, чи
iMeHi або зваltня }Iашого Iмператора, так само як lriKoMy lte
покаJку kaMiHb. yci цi рчi я бiцяю зберiгати незмiнно в
священному мовчаннi, з загрозою для мою життя, так нехай
допоможе MeHi Бог i Слово Боже>.

А от якi слова мiстяться в V Главi <.СповИi Братства>:
<...Наше суспiльство lte може бути вiдкрито цiкавlrм, але тiльклt
серrYlозним i ревним мислителям... цоб правелнi Bcix народiв
мzlllи можливiсть знаттл про нас, HaBiTb якIцо BoHI{ не € дос-
лiднлrками. Тисячу разiв недостойнi можуть стукатцся в нашi
ворота, але Бог забороltив нам, членам Братства Р<lзлI i Хрес-
та, чути ixHi голосrr... Bci людrл, якi жадають знання, одержать
fтого, вiдповИно до ix прлtдатностi та розумiння...>

Неможливо також втримаплся вiд того, щоб не навести
дивну фразу iз VII Г.пави: <,..Неправда i пiтьма, якi проtIик-
нули в науки, м}Iстецтва, релiгii й уряди та эробили аж над-
то скрутним, HaBiTb lця мудрих, вiлкриття справжнього шля-
ху, булуть поваленi, i встановиться едиltltЙ стандарт, щоб yci
могли радiти плодам iстиttlr. Нас не булуть розглядати, як
вiдповiдмьних за l1ю змirry, тому шIо люди булуь говориттr,
що це результат прогресу...>>

Мабуть, в icTopii lre iclryc бiльш складноi загадкl{, чим роз-
криття розенкрейцерських та€мlIиць. Неможллtво fi просто
оцiнlлти нzlлежнllм чIlном все зроблене ними. Оскiлькrr бiль-
шiсть вiдкриттiв, зроблених людством, начебто к}Iмосъ пiлклт-
HyTi! Вошл (шi вiдкритгя) вiдбувалrtся вже ло кiлька разiв, але
у в!tзначений MoMelrT деякi з них цiлком забуваллtся або й
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зовсiм зникалrl. Наприклал, винахiд паровоi машини. € певнi
даtti uро те, що перший пароплав був побулований не в
Анплii, а... в lcпatrii в ХVI столiттi!

Щ,е ж саме можна сказати про винахiд пiдводною човна,
якrrй зображено на cTopiHKax рукописноТ HiMerIbKoT поемIл
1190 року <Соломон i Мальроф>. Звичайно ж, це стосу€ться
HaBiTb багатоступirtчастоi ракети. Вона описана BcecBiTltbo
вiдомим поетом CipaHo де Бержераком, який, як нешIолавно
з'ясувалося, мав вiдноцIенпя до орлеIry Рози i Хрста. Чи пот-
рiбно згадувати Роджера Бекона (XIII столiття), який описав
телефон, автомобiль i телевiзор?

Члl першого европейського творця роботiв-анлроiлiв Аль-
берта Велlrкого Болыштедського? Чlл масона Швентера, який
у 1636 роцi описав у дет;Lдях прI{IIцип електричного телегра-
фу в своТх <Фiзrtко-математичн}lх розвагах>?.. У 1925 poui
член MacoHcbкoi ложi, близькоi до розенкреliцерiв, одержав
пате}Iт на... польовий транзистор, що лiого промисловостi вда-
лося реально стtsорити тiлькrr в 60-х роках!

А от trевловимий та незбагненний для сучасttоi науки
<Фiлософський KaMiHb> - це саме тоfт секрет, феномен яко-
го не раз демонструвався за ocTaHHi чотириста poKiB. Проте
TacMHIIrи якого не розкрита i по нинiшнir"r день.

Так цо бажаючлD( сlати нюфiтами орде}ry Розенкрейцерiв
було скiльки завюдно- Але Братсгво гrриймало в cBoi ряди
дмеко нс Bcix. Тим не MeHuJe кожrтий, хто написав письмове
звертання про свое бажанlIя вступити до Братства, як стверд-
жус <.Трiцtrцiя>, мiг тI]ерло сподiватлtся, що Йою заява буле
наr"трстельнiшим чIIном розглянуга! Пltтання про те, кули ж
виIUIIIваJIо вiднести цю &чIву, вва.lк:шося просто недорчним i

зал'lвим. Та нiкули не треба нiчого BiдHocrrTlr! Бо ii (заяву) мож-
ltа було взагапi вiдразу пiсля написанrrя rrадiйно сховати!..

У стiл, шафу, скриню, або у спеrliмьно пристосоване схови-
ще.,. Але, ле б ця зiulва не знаходилася, Ti, якi бачать крiзь cTi-
ни i читаrоть у душах людеit - ПмлИисти ордеIry Розенкрейче-
piв, не доторкаючись до папера, lte бачачи iiого взагалi, могли
читати текст так само вiльно, якби трималлr fiою у cBoix руках!..

flеякi дослiдники <традиllii> вважають, шlо <кадрове
питання> зокрема вlлрiшувмося в свiй час таемничим i тапа-
новитим художником leportiMoM Босхом, I в цьому д:Lлеко не
останню роль грали r"tого дивнi, Iцо одночасно навiювали вiл-
разу i притягували до себе, карти}Iи,

.I[ивна рiч! Король iспанськилi Фiлiпп Другlлri, iм'я якого й
дотепер ще проминають у Нiдерландах, рвний винищувач
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еретикiв - i раптом не де-небудь, а у своiй королiвськit"t
спальнi, встановлю€ картину-триптих Босха <Сад насолод>...

Картини IcpoHiMa Босха вiдкривають перед нами CBiT
iнших категорiй. Там немае наших звичних критерiiв flобра
й Зла, немае нашого розумiння Прекрасного та Моторошно-
го. Взасмоперетворення форм та icToT Йде врозрiз iз BciM тим,
що ми можемьспостерiгати в нашому повсякденному cBiTi.
I все-таки цi добутки заворожують! Адже це нiшlо iнlпе, як
cBiT астрмьних Сутностей!

Тому, коли Bpaжetti й приюломшенi побаченим глядачi
стояли бiля полотен Босха, розглядаючи зображене... то ix са-
мих в цей же час теж розглядалlл... 36оку, непомiтно. I якщо ре-
акцiя глядача була адекватною зображеному на картинi, то це
вiдчувалося тими, хто непомiтно спостерiгав за глядачамIl...
Через якlrйсь час до деяких глядачiв, чия реакцiя була адек-
ватна очiкуванiй, пiдходили незналiомi люди. Щiлком випад-
ково, звичайноl

Розмова, яка при цьому зав'язувалася, як правило, взагмi
не мма нiякого стосунку Hi до cBiTy acтpally, Hi до cyTi поба-
ченого. Але з цiеi хвилини i починався <iспитовий TepMiH>
неофiта.

Звичайно ж, орден €зуiтiв Ite був €диним супротивнико}t
розенкрейцерiв. I HaBiTb д:шеко не половним...

[есь у першiй чвертi XVII сторiччя Ti, хто йшов по шля-
ху Лiвоi Руки, тобто арiмано-люциферiти, раптово завдfuтIIt
нещадного удару по ордену Рози i Хреста. Однак орден був
занадто моryткiй та законспiрований, щоб так просто можна
було покiнчити з нимl Налiйшла належна вiдповiдь...

Почалася Велика Таемна Bil"lHa, що, звичайно ж, не знай-
шла мiсця на cTopiHKax шкiльних пiдручникiв. Методи веден-
ня бойових дiй, якi застосовували обидвi сторони, були TaKtt-
ми незвичайними та дивними, просто казковими, що коли 6
описати хоча б десяry iхню частину, то це був би бестселер,
як MiHiMyM, найближчого десятилiттяl

У цiй вiйнi, яка незримо Dирувала бiльше трьохсот poKiB
тому на територii европи, Америки, частково fuii й Африки,
застосовув:шися, зокрема: телепатiя, яснобачення, зомбуван-
ня, спiлкування зi cBiToM духiв, енвольтування (взагалi чак-
лунство), техrriчнi та технопеннi засоби, якi невiдомi й зараз,
та пIе багато чого.

При цьому вiйна велася з постiйною осторогою на можлIl-
BicTb небажаfiого дJIя обох cTopiH втручання. Hi, HaBiTb не
сзуiтiв або Iнквiзицiil А зовсiм чужих нам Зовнiшнiх Сил.
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Як би там не було, але i розенкрейцери, i арiмано-люцифе-
рiти вчiлiл1.1. А незабаром ст:|ли потроху за,пiковувати рани.
У великiй TaeMHift BiйIti наступив переIIочинок. I ось тут вiд-
буваються cyMHi подiТ. Орпен Розенкрейцерiв... безповоротно
роздiлясться на двi частини. Розкольники вирiшують Bci прлt-
дбанi ранiше знання киllути на... соцiiцьно-революцiйlrу лiяль-
HicTb, У цьому вони виявилися заодно з деякими масонськими
ложамIr. Саме Ti розенкрейцери, якi вiдкололися, ст:лJIи вiдомi
в icTopii як <,6aBapcbKi iллкlмiнати> (з 1776 р.). А до rIього, про-
тягом бiльше ста poKiB, вони досить часто iмеrlува.пи себе
<розенкреlYlцерами>, хоча насправдi ними вже не були.

Стаryс розенкрейцерiв був неруllтимим... Пмлiлисти спра-
велливо вваlкми, що використання ixHix та€мних знань у рево-
люцiл'ttrих цiлях rte мас нiякого змiсry i здатlrе тiльки помt{о-
жит1.1 кiлькiсть даремно пролитоi KpoBi. Ось чому Ti, хто
припису€ IcTltHHrlM розенкрейrlерам активну г{асть у револю-
ltir"tнiй дiяльностi - роблять велику й тяжку помилку!

Нарештi, одна з rrаf.tголовнiших причи}l дотрлlмання найсу-
ворiшоi тасмItицi - це прихоtsування дiлiсrtого характеру та
масштабу свосТ дiяльностi вiл Розумiв Зовнiпrнiх. Вiд тих,
кого MIt назива€мо <чужi>!

Окультних фiлософiв Середньовiччя дуже бентежила лер-
шоприч}IIIа Зла. Так, Параце;lьс стверджував, що Космiчне
безладдя не пояснIrти олним лиulе грiхопадiнням Адама. BiH
вважав, цIо <.Цеfr cBiT> paнilшe був небом Люцифера. Так свого
часу вважали й KaTaplt. Про це ж згодом говорив i Бьоме, Сам
же Парацельс стверджував: <<3розумiло тодi, що вже iз самого
почажу були на небесах лобро i зло... Але звiдки взяв Бог
добро i зло у сво€ IIарство, того людина не вiдае. А тому, що
це iстиrtно, € досить свiдчень на Землi>.

Братство Рози i Хрста розглядаJIо орден як аванпtрд людств4
але вiдкидало HaBiTb саму лумку пр можJrивiсть свою розвtтгку
та протlвiтання за рахунок людства, чи шIе гiршlе тою - на його
KicTKax, ocKйbKll йшло <Шляхом Правоi Руки>.

Ряд фактiв, вiдомих сучасним дослiдникам icTopii, гово-
plrтb про те, Iцо, як не ливно це звучить, свосрiднi <<контакти>>
Таемних Орленiв з УФО практикувалися! А також практику-
валося спiлкуваllня iз Сутностями Тонкиf CBiTiB. Хоча,
бачить Бог, не можу чiтко розмежувати тих та iнших!

Власне, було б украй дIIвно, якби цих <.KoHTaKTiB> не було.
Рiзного ролу <чудеса>, виявленi при дослiдженнях потенlliйних
можJIивостей та небезпеки, не говорячи вже про неминучi
вiдкрlлття - все це ретельно записуваJlося в секретних щоден-
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никах i-офовQtрю_ваJIося потiм на та€мних зборах. Вlrроб.rя-
лися рекомендацц, удосконалюв:UIася методика...

Подiбне ж вiдбУ,валося, треба думати, i в шаrгувапънltкЬ
Чорних Мес. Вони вже взагалi не рхувмися Hi з чlrм, бо Lч
втрачати було нiчою. Але, пiпrовши проти Бога i людеr-l, юrur
шу€ли собi новшr застуrшшсЫ Ось чому нiлп[юшусться BItcHo-
l}oк про те, що:

1. Iстиннi розфкрейцери, об'еднавIIIи в собi Moж,ltltBocTi
двох аспектiв Сонячноi системи, стzlли на зах}Iст людськоi
цlrвiлiзацii, не пiддавшись на спокуси <чужих>;

2. Ложi арiманiчного напрямку IIе змоfли (чи не захотi-
ли?) з ряду причин вiдмовитися вiд <данайського ларунIry>
Розумiв Зовнiшнiх.

Ось у чому поляга€ головне, принципове розходхенlrя
орденiв Правоi та Лiвоi Руки! Але було б просто дtлвно, якби
Розуми Зовнiшtнi через <посередникiв>, а то й безпосередньо,
не намаг:шися заг:lльмувати прогрес людства, вIIкориставши
для цього (6о пiлступностi iM не позичати!) колосальнлrii
аDторитет та мiць католицькоi церкви.

3oBHi ж це цjлком могло виглядати як переслiлування €ре-
тикiвl

Роздiл 22

ГРАНЪ ТИСЯЧОЛIТЬ

Неlrlодавно кануло в минуле та cTzllтo надбанням icTopii - це
<<столiття двадцяте, жорстоке й страшltе>. flBi cBiToBi вiйrtи...
Ледь не вибухнула BcecBiTHiM термоядерш.Iм Армагеддоlrом
тртяl Незлiченнi ргiонатlьнi конdlлiкти. Перетворення <тIлся-
чолiтньоi Pocii> у KpaiHy концтаборiв, у KpaiHy так i ве побуло-
ваного <комунiзму>... Багато poKiB скаженоi HecaMoBltToi гоltки
пИ девiзом <IlаздоIчати та пер€гнати>! Гори неправди й жор-
cToкocTi, замiшанi на KpoBi й KicTKax безневинних люлеl-л!,,

Поки комунiсти ryбили десятки мiльйонiв людей на булiв-
rIицтвах п'ятирiчок, лiквiдовували розруху, що сталася за ix-
ньою ж rrровиною, <обганяли> та <переганяли>... В той же са-
миI"т час, обходячись без ryлагiв та <<Iцаражок>, переловi кра-
iHrr створилIl ryMaHHi суспiльства, забезпечили BrTcoKlrй
piBeltb жлlття, побудувми високорозви}Iену сучасну промис-
ловiсть, стал}l вироблятrl найсучаснiшi комп'ютери сотнямl{
мiльйонiв tlITУK...
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Сiли на Мiсяrlь, послми автоматичнi станцii до Марса, Ве-
Heplr, IОпiтера, CarypHal Вiдправили зонди в мiжзорянi дмi!,.

Але як багато дJIя цьою зроблено росiянами, украiнцями,
одним словом, слов'янамиl Електронне телебачення в
США - початок йому поклав росil"лський емiгрант Зворикiн!
Посадка <Аполло> на Мiсяць - це проект украiнця Шаргея
(Кондратюка)! ВертольотIl, що з'явилися наприкiнцi Другоi
cBiToBoi вir"tни в apMii США - це блискгIе досягнення емiг-
ранта-киянина Iгоря Сiкорського...

HaBiTb величн1,1i,l красень-суперлайнер, якиli завоював
перед вiйrlою <Блаклlтну стрiчку Атлаlrтики>, - <.HopM.rH-

дiя> - це проект колиuIнього пiдданого РосiЙськоi lмперii!
А TBoplli чудовоi бойовоi TexHiKrr - прекрасних росiЙських

есмirtцiв, TaHKiB - це хiба не rrашi з Вами одноплемiнlликлr?!,
I хiба грузлIнський князь П. Багратiон, герой Боролiно - не

росirtський генера;l?!. Tot"r самиr'r, священна моги.rа якою була
висаджена бiльшовиками в повiтря у 1930-х роках?..

.I|,отепер ще в центрi Першопрестольноi Москви, на Черво-
tdti площi пiдноситься храм Молоха, що tle мае нiчого спiль-
ного з християнством!

Так, знав, безумовно знав Мitшель Нострадамус, пIо гово-
рив, колl{ записав пророчi слова cBoi: <Ще довго гiперборей-
ський }нрод буле залiковувати раltи cBoi, i не просто розуму
власться BlltlTlt з тупика... Хоча планста Марс перед кончи-
ною свого обороту, але все почнеться спочатку, тож Hexali не
радуються жлrтелi Пiвlliчrrоi землi, що iM удасться скиttуги iз
себе гпобленllя ненавлlсIIого часу слуг Антlлхриста, TclMy шlо iх
чекають HoBi нсщастя та HoBi потрясiння, i квiтуча зсмля
може перетворитlIся в пустелю.

fuie Бог буле ло них милостивий, iM (слугам Антихриста)
це IIе вдасться>.

вiдносно майбугнього нашоi з Dами краiяи, icHye ще одне
пророкування. Иого дав пророк XIV столirгя Рапо Iepo:
<У кitlцi двадцятого столiття весь cBiT буде поклсlнятися
Сатапi. Багато бiлих спокусяться чiею релiгiею. Основний
цеfiтр приваблкlванfiя - краiна Тартарiя (Росiя)... Зникнуть
Франtцiя, Iспанiя, Туреччина, краiни Скандинавii. Тартарiя х
не знI.Iкне>. l

Дуже дивне пророкуванrrя зробив i Е.iгар Keltci, пророк
ХХ столiття. BiH пицlе: <У t998 polti Земля закiнчить свiй
нинiш.тнil"л Iц{кл... з'явиться Великий Месiя, i Сфiнкс Гiзlt ого-
лос!Iть сво€ застереже}tня, ми повинrri бупr ютовi до великих
подil't. Будугь розкрлtтi ceKpeTHi сховиF Атлантиди>.
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правда, багато прорiкувань мають ry особливiсть, що бу-
ваються вони далеко не у Bcix випадках. Наприклад, Тамар
та Павло Глоби якось напророчили, шrо в 1996 роцi в Pocii до
влади прийде новий лiдер, народжений пiд знаком Водолiя.
За характером BiH буле подiбний Петру Першому. Буле пра-
вити ciM poKiB i зробить дуже багато... Як бачимо, TepMiH було
вказано HeBipHo.

HaBiTb знаменита Ванга, хоча й дуже рiдко, аJIе помиляJIася
в cBoix прогнозах. Вважасться, шIо з десяти Ti пророцтв збува-
лося дев'ять. На щастя, не збулося ii пророцтво про зеIvlлетрус
у MocKBi. I-(iKaBo, що коли до Hei приiхав А. КашпiровськлIr"t,
Ванга не прийняла вiд ньою HaBiTb букета живих KBiTiB, хоча
квiти любила все сво€ житгя. Вона вважаJIа, що ця людина
багатьом приносltть зло.

Можливо, справа в тому, що свiтових подiй вона не тор-
каJIася, оскiльки не хотiла травмувати психiку людей. Колlt IТ

племiнниця Красимiра Стоянова якось читzлJIа iй пророчi мт-
рени Нострадамуса, вона слухма дуже уважно, а потiм помi-
тила, що не все написане цим провидцем, BipHo. От, до речi,
кiлька пророцтв caMoi Ванм про майбупrе. У 1979 роцi вона
напророчила таке:

- Через двiстi poKiB людина ввiйде в контакт iз братами
за розумом з iнших cBiTiB. Угорська апаратура першою пiймае
сигнаJI з Космосу.

Таким чином, як tle й виплива€ з виIценаведених слiв зна-
меlrитоi слов'янськоi вiщуtrки, <тарiлочники> не € наш}lми
<6ратами> за розумом! В 1988 poui Ванга висловилася так;
<У 90-х роках ми станемо свiдками дивних археологiчних вiд-
криттiв, якi докорiнно змiнять наше уявлення про стародавнi
свiти. Все заховане золото виfiде на поверхню 3емлi,:uIе вода
сховаеться - так визначеltо!>

3 погляду енiологii винятково цiкавим е той факт, що
паранормаJIьнi злiбностi, в тому числi здатнiсть до телекiнезу,
яснобачення, телепатii, психометрii проявляються у людини
нiби за бажанням незрозумiлих <вищiх сил>. Ми говорили
вже, що серед пророцтв Нострадамуса була велика кiлькiсть
неясних, незроаумiлих. TaKi пророцтва е й у Ванпr. Ось, нап-
римад, дивний прогноз, зроблений нею ще в 1989 рочi:
<Неэабаром люди почнуть зустрiчати на вулицях cBoix покiil-
них родичiв>.

Чи от таке пророцтво: <Природа вже задихаеться. Прийле
день, коли з обличчя Землi зникнугь рiзнi дикi та кульryрнi
рослини, тварини. Першими з наших городiв пiдуть назавжди
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rIибуля, часник, переrIь. Пасiки зzLпицIаться без бджiл, молоко
стаtlе гiркlлм>.

Чи не с i;rюстрацi€ю до цl.tх слiв замiтка, опублiкована в
<.Щiкавiri газетi> (Nb 12, 1997) пiп назвою <.Тихлrй океан пов-
став протлt людства>: <,Вважалося, пцо Свiтовtlй океан допома-
гае .дlодltlti в боротьбi з клiматrrчними лроблемамлI, поllпинаючи
величезнi Macl1 tsуглекllсJIого газу, яклrri вважа€ться виlIу-
ватцем парникового сфекту на планетi. Але в 1995 роцi було
в}Iявлено, uIо в схiднiл"t частинi Тихого океану fiде зворотнrtй
lIроцес, тобто влtкид вуI,лекrlслого tазу...>

Одtе з ocTarHix пророкувань Ванги юворило про те, що
незабаром пiсля iT кончинl{ (вона пiшла з l(ьою cBiry вранцi
11 серпня 1996 рку) лесь у Пiвленнil'l Францii ослiпне ммень-
ка лiвчиlrка. Ось саме до rtei й перейде ii (Ванги) пророчий
даруrrок! Та поклr що цю дiвчr.rнку розшукати не вдалося!

Але булемо пам'ятати, що KpiM свiтлих, добрих пророкiв,
icHyKlTb пIе I'r iHпIi. Наприкцал, (про нього згалув:Lпося ранiше
в <.Примарах IcTopii>) соцiалiст-угопiст КомrIанелла сам себе
вllзllztчав не irrакше, як <<посланець Неба>. Одержимиi.r бiсов-
сьKI,IMII ,iлсями, BiH думав, шIо помиканил"t oбHoBlrTl.r cBiT за
лопомогою мztгiчноi реформи. Щю свою задачу BiH i спробував
здiiiснrtтt.t, органiзувавши в 1600 роцi Калабрiйський заколот.

Иого сучастtl,tкt.t вiдзttачалtl, ulo BI,IcTyп Компанелли та
I"Iого соратнlткiв-спiльнltкiв вiдзначався разючою вiлсутнiстю
чiткоi програми та пiлготовклt... IJ,e повстання rрунтувмося
вIlнятково lta KpatiltboMy фанатизмi та одержимостi.

У ХХ сторiччi rIаша багатостраждrLпьна KpaiHa зазн:tла
заIIалто знаlIнlIх втрат у результатi того <.кромiIIIнього,> екс-
пер]{меIlту, якrrt"r почався в 1917 роrцi! Невилiковниr"t удар бу-
Jlo I{aнecerlo генофонду слов'янськtrх rrародiв! Ще знають вче-
tti всього cBiTy! Ще зrIа€ кожtIа розсудлива людиrIа. Тому
будь-якого пl)оловження цього експерименту, наскiльки це
взагалi в руках люлськIlх, лопуститII не можна!

Еtliосоцiолоr-iя цiлtсом стоiть на тих же ttозlrцiях, оскiльки
здатна передбачати trаслiдкt,r деяких по.lliтичнl.tх експеримеttтiв.
З кртtтl,ткою монополii, так званого <<на)жовою мислення>, на
<.IHTеpEHI0-97>> влtсryпив енiоархеолог К. В. Шлtшlкiн. Ось
фрагмеrtт r'toгo доповiдi: <.За дев'ять poKiB постiliного зiставлен-
ня розкоrlок у рiзних мiсцях коли]rrнього СРСР iз iхttiми зоб-
рzркеннямrт на фотознiмках, зроблених /iq розкопок... вдzцося
пронIrкнути в тасмницi похованих цl,rвiлiзацiй та встановити,
що все вИоме на фонi невiдсlмих цивiлiзацii,i виIляда€ на знiм-
ках блiдrtм (lрагментарн!lм м;uIюнком, робитu висновки з яко-
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го передчасно. В рeзультатi до 1986 року MeHi вд:шося нагрома-
дип,r кiлька тисяч викопiювшtь-розurифровок поховаllltх apxetr.llo-
гiчttих пам'яток у виг.ltялi заftulыtих струкryр поселеllь рiзtrого
часу zDK до лекiлькох десягкiв тися.Iолiть ло наlшоi eplr!>

Сказане вице Йс фундаментальний xapaKTepl Хто энае,
моr(е, саме метод К. В. Шrrшкiна наласть можливiсть взага.lli
пiдiйти iз зовсiм iншлrх позицiй до потреб археологii?!

Суть проблеми полягае в тому, що сучасна стандартна
польова археологiя значною мiрою <пiдслiпувата>. Вона не
може дати повноi картини стародавньоi топографii хоча б в
одному мiсцi. Оскiльки втрачеIri сполучнi елемеlIти, а саме:
будiвлi огороджень, меж, могильникiв. Усе це доэволя€
<побачити> аерокосмiчниfi метод.

Тим часом все це фiксуеться також i в енергоitlформачiй-
них полях. Таким чином, вiдкриваеться унiка.пьна можливiсть
на ocHoBi накопичених ознак зробити будь-якиЁt зрiз у буль-
якiм мiсцi на будь-якиr1 час та в будь-якому масштабi! [|е i е
те, що являе собою енiоархеологiя! Можливо, саме це l't мала
tta увазi Ванга, коли говорила про дl,tвнi археологiчtli вiдкрит-
тя кiнця 1990-х - початку 2000-х poKiB?

Тим бiлыrrе, що к. В. Шиulкiн з:лзнача€ такс: <Подальшli
дослiлженrlя в галузi бiолокацii показали, що еволюцiiilti xBlt-
лi, подiбно морськIIм, мають cBoi закономiрностi та BiдTillKlt в

кожен момент. Напрlлклад, з вiмаленням часу вонрI не змен-
шуються, як нам нав'язус монополiя наукового мtIслення, а
навllаки, збiльшуються, досягаючи в середлtrri четвертого
десятитисячолiття (до нашоi ери) розмiрiв сучасних MicT!>

Вiдповiдно до цьою напрямку лослiлжень, посryпове збiль-
IlIсння поселень вiдмiчаеться вже iз 7-9 тисячолiття до нашоi
ери в ще бiльш вiддалену стародавtriсть! Iншимлt словамлI,
якщо це так, то розквiт культури MicT вiдбувся бiля...40 тисяч
poKiB тому! Потiм намiтилася тенденцiя до iхньою регресу,
який збiлыпився iз загтrбеллю Атлантидл-Посейдонii!

Далi К. В. Шишкiн продовжу€: <AKcioMa нашого <печер-
ноtо> ми}tулого виявIIлася <<неправдою>. Окремилi випадок
RIIпалков}Iх знахiлок у псчерах i копалlrнах був пошrrреиrrir на
Bci явища розвитку люлства. З таким же успiхом можна ска-
зати, що tliякоi цивiлiзацii зар:u} не icHye... оскiльки там-то й
там-то були знайденi примiтивнi знаряддя працi длtкуltiв.
Ученi шукали не там, де лежить, а там, де свiтло...>

Ось саме пiд цей помилковий висновок i був пiдведенилi
фiлософськlrй базис у роботi Ф. Еrtгельса <Виникttення ciM'i,
приватноi власностi та держави>.
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На межi другого та третього тl.rсячорiч нашоi ери ми
маемо, нарештi, можливiсть Ймiркувати ocTaHHi десятки
poKiB власltоТ трагiчrlоi icTopii. Побачити, куди ми впявилися
вiдкинутими в результатi... I зрозумiти те, rцо древнi знал1I ule
тлrсячi poKiB тому - не можна ввiйтlr двiчi в одну й ту ж са-
му piKy! Не тiльки не можна, але й IIе потрiбно! На це про-
сто бiльше немае часу!

Спроlцене, примiтивне розумiння Природи нам тако]к
бiлыllе прибуткiв не принесе! Поки слов'янськi народи, немов
c.llitri, Йшлlr за <слiпlrми> поводирями двiчi по сорок poKiB,
cBiT дмеко пiшов уперед! Прийшли HoBi знання, HoBi техно-
логii, HoBi iдеi...

ми цiлком златнi засвоiти ix, а вже потiм пiти лалi. Пiсля
того, як засвоiмоl

I тодi вже, напевtIо, Космос почне <приймати> нашi кос-
мiчнi кораблi, як <прийлтае> BiH кораблi США. Тим часом
енiофiзпка несподiванно д.пя caMoi себе зiшlтовхц/лася з яви-
щами TaKoi небувалоi природи та властивостеrt, яких HaBiTb
найсмiллtвiшi енiологи не могли й вигадатиl..

Роздiл 23

ЛЕГЕНДЛ ПРО
<зоряних розЕнкр,ЕЙцЕрIв>

Розеrtкрел'tцерська <Традицiя> розповiдае, що з шалiдавнi-
ших часiв Розеrrкрейцери-Пмлiдисти, а отже i орден, час вiд
часу вступаrоть у <перiод мовчання>, який може тривати
ловгi лесятлlлiття (визначений TepMiH - 108 poKiB). Чому так
вiдбувасться - це загадка, дле апологет розенкрейцерства
Джоrr Хеfцоlr у cBoiti цiкавiii роботi <Розкритi Роза i Хрест>
HaBiB лекiлька загФlкових описiв: <А е ще люди, як вони caMi
себе назltвають, розенкреiпlери, божественне Братство, що
населяе околицi небес, представl{ики Вершителя CBiTy, очi йt

вуха Велlлкого Короля, якi бачать i слухають yci речi. Гово-
рять, Ulo rli розенкрейшери ангельськи освiченi...>

Далi Хейдон ствсрджуе, що цi таемничi брати можlrть, за
баzканням, набувати буль-якоi форми, будь-якого фiзичного
влtглядуl А також мають можливостi творити й iншi дива.

<.,..I ось одlлн iз них поiхав вiд мене до мого друга в Девон-
шIIр та привiз MeHi вiд нього привiт у Лондон в той же день,
хоча це Br.rMaIa€ чотиры)х днiв iзди. Вони навчили Merle
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вlлмlнним астрологlчним пророкуванням, а також пророку-
ваItням землетрусiв.

Воtшt уповiльнюк)ть поширеIIня чуми в MicTax, во}tи yTllxo-
мирюють вiтри ri бурi... подоролсують по повiтрк), BoH}I запобi-
гають злIIм проявам вiдьомства, вони лiкують Bci хворобlл...>

3наменитий у Середri Вiки алхiмiк €вгенiй Фiлашет цiл-
ком пiдтверджуе слова Хейдоltа про здатнiсть розенкреl'tцерiв
робиптся невил}Iмими за власним бажанням: <...Братство Ро-
зи i Хреста може рухатися в цьому бiлому ryMaHi. Tot't, хто
хоче BBiйTlr в эiткнеltltя з нами, повиIIеl{ бути здатtrий бачлI-
ти в цьому свiтлi, а в протлIвному разi BiH rriколлr не побачить
нас, якпIо ми не захочемо цього>.

Пiл поняттям <свiтло> тут ма€ться на увазi <Зоряне cBiT-
ло розенкрейцерiв> чи (як лiого ще прrrlYtнято iMeHyBaTll)
астраJI. У декiлькох творах, присвячених ордену, € }Iатяки IIа
те, що брати мали секрет проловження жIIття людського на
невизначений TepMiH. Однак, що пIe бiльш дивно, <.,.нарештi
во}lи моглI{ вiдновити тим же самим чином кожного брата,
якил'r вмер багато poKiB тому. Правила TaKoi процедури можtlа
знал'rти в Четвертiй Книзi...>.

KpiM цrюю, розенкреfтцерькi тракгати згадують про <Чрево>
або <.Фiлософьке Яrlце>. ПИ такою назвоIо фiгуруе запцкова
смяна п(rcудrtllа (саркфпr,), в якому хов:uIися ПаллИисти. fuie
стверджувати, шIo IIе iхня мопtла - не можна. Оскiльки, коли
минав вltзначенlrй перiод часу, гюзенкрейltер вихолив з юi псrcу-
диlIи нzlзовнi, осбливим чltном рзбившлt зсередиllлt (розкр1.1в-
ши) шмраlrупу свого <.Фiлосфського Яйrц>.

Необхiлно вiдмiтлrти, що в даному в}Iпадку автор Iпrx ряд-
KiB намагасться не дотримуватися лексичних та ет}тчних осо6-
ливостеfл Tiei мови, якою прийнято було писати твори в тому
дiulекому ХVII столiтгi.

З пола.пыllого влтплива€, Iцо через деяки}'l час паллiдrlст
(тобто людIlна П'ятого рiвня) знову повсртаl}ся в cBiii сарко-
фаг. Так могло вiдбуватися декiлька разiв.

Амерltкаtlський дослiдник Меltлi П. Хол пIIсав: <iclrye
зростаюча пiдозра, що якблt справжня пр[rрода розенкрел't-
IlepcTвa була розкрита, то це викJIикмо б зацiпенiння, якIJIо
tle сказати бiльше...>

Розенкрейцери чудово розумiли колосалы{у вiдповiдаль-
HicTb, яка лежить на них. Так, у Главi XI <Слави Братства> с
TaKi судження: <.,.Коли людинi дана сила лiкувати хворобrт,
переборювати бiднiсть i досягатлt високого становища в
суспrльствr, ця людина ста€ вразливою для великого числа
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спокус, l, поки вона не мае справжнього знання та повного
розумiння, вона (ця х таки людина) стае жахJIпвою погро-
зою дIя людства>.

HaBiTb Ti фрагменти Спадrципи розенкрйrцерiв, дуже
неповнi ir уривчастi, якi на данпй час вдtlJIося отримати с}час-
ним дослiдникам, мiстять багато сотень спецi:цьних, здебiль-
шого загадкових понять, TepMiHiB, фiгур i символiв. Символi-
ка розенкреliцерiв взагалi BKpafi складна. Вона набагато
складнiша, нiж це може здатися на перший погляд!

ОскЬки часто MicTllTb у собi а;lеюрiю високою порядчl, в
якiЙ ховаються цiлi гirантськi пласти iнформацii, кпючi до яких
сьогоднi заryбленi або, що адекватно, ще HaBiTb не знайдекi.
KpiM того, однi Й Ti caMi поняття мають, найчастiше, декiлька
найменуваrь. Але це свою роду хитрiсть! Якщо найменувань
дJIя одного предмета чи суп*остi декiлька, то можна досить
упевнено говорити про те, що мова явно йде не про оддI пред-
мет! А про деяку сукупнiсть зовнiшню подiбних прлметiв, або
ж сукупнiсть рiзних властивостей таких предметiв.

Те ж саме можна сказати i про символiку. Незначна
дет;Lпь, найменша змiна пози, iнше положення руки або ноги
персонажу розенкрейцерського символiчного зображення -
вони нiчого не скаак)/ть сторонны)му. Але, немов яскравим
свiтлом у непроглядному мороцi ночi, висвiтляться тому, хто
розумiе iх потаемний змiст...

Олнак, KpiM значноi кiлькостi загадковтlх символiв, крес-
леtrь i рецептiв, Спадщlлна розенкрейцерiв мiстить також вели-
ку кiлькiсть легенд, сказань, притч та усних мегорiй. Тiльки
порiвняно незначна кiлькiсть людей знае, що, наприкJIад, опе-
ри <Iолаrrта> та <Лоенгрiн> заснованi на езотеричних Леrcндах,
якi йдугь вiд Братства Рози i Хрста. Те саме можна сказати й
про <.Чарiвtту флеЙту> Моцарта. Сюжети деяких, з дитинства
<вiдомих,> казок братiв Грiмм, - це вкрай спрощенi, збiднiлi
перек;вLr та легенди нiмецьких розенкрейцерiв.

Те саме стосу€ться джерел середньовiчноi чеськоi легенди
про <Кра66ата - учня Чарiвника>... Саме на розенкрйцер-
cbкIlx легендах заснована й окультна Kzt:lкa Метерлiнка
<Спнiй Птах>, а такоr( безлiч ромапiв найвИомiших свiтових
письменникiв: Гете, Шекспiра, М. Булгакова, I. Турген€ва,
В. Брюсова, Щарля де Костера, В. Соловйова, Бульвер-Лiтто-
на, Жорж Санд та багатьох iнших!

Ось, напримад, хоча б <Легенда про .I[aHKo> М. Горького.
Цей вiдомий добуток <пролетарського письменника>
насправдi € всьою лише вкрай неDдапим та примiтивним
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перека:lом (вiрнiше ска:lати, спробою переказу) розенкрейчер-
cbKoi <Легенди про Пелiкана та дев'ять його Пташенят>.
Бiльшiсть дЙугкiв найсучаснiшоi cBiToBoi фантастики - це
також просто перспiви деяких фрагментiв стародавнiх ле-
генл ордену.

Однак lraBiTb ду}ке шанованi письмеlrники з тих чи iншltх
причI{н не посилаються на первlсне джерело свого натхнення.
Якось воно не прийнятоl

Але iснують i менш вiдомi сказання Братства, Ось чому
автор цих рядкiв xoTiB би ryт (користуючись, проте, сучасною
лiтературною мовою) викласти одну з таких легенд, яка зна-
ходиться в ocHoBi нашого оповiдання...

...Досвiтнifi BiTep зворушив листя миршавих дерев i кущiв,
якi сиротливо тулилися серед покритих зелен}Iм мохом каме-
HiB та сумних pyiH цiсi, забутоi Богом i людьми, непривiтноi
гiрськоТ мiсцевостi. Минув деякий час, i низьке й холодне
Сонце, що з'явилося на обрii, освiтило застиглi ще багато
десятилiть тому BalcKi кам'янi брили й осколки стародавньоi
кладки, мовчазнi рештки, якi були колись грiзними стiнами
могутньою лицарською замку.

Нещадна вiйна, що пiвстолiггя тому прогримiла в цих Mic-
lиx, розпорядилася по-сво€му... 3амок у ходi лютоi та крово-
пролитноi битви був спмений i зруйнований вщент. Yci його
захисники були винишIенi, а Ti нападники, якi цiною колос:шь-
них втрат захопили розбитi та палаючi руiни, незабаром зму-
шепi були заJIишити цю мiсцевiсть, що вже не могла дати нiякоi
здобичi та нiякого притулку переможlцм. Та й скiльки ix
дожило до rIього холодного, вiтряного cBiTaHKy?

Жителi передгiр'я м:uIи звичку обходити руiни замку сто-
роною, i тiльки лля отруйних змiй та в'юнких ящiрок було
справжне роздолля серед цих KaMeHiB, що поросли мохом i
травою, та якi прогрiвмися тiльки пек)лим лiтнiм сонцем...

HixTo з жителiв передгiр'я тепер i не пам'ятав, та й ранiше
не знав нiчого iстотного про зруйнований замок, оскiльки на
lхнlи пам ятl цlлим l неушкод2кеним BlH не lсrгував нlколи.

..,Але HaBiTb Ti захисники, якi обороняли колись цей замок,
не м:лJIи aHi наймеIrшою поняття про те, що в Дйсностi прихо-
вують у собi йою глибокi пИвалини. BTiM, якби кому-небуль з
них ще тодi, давно, в Ti часи, коли моч/тнiй эамок горловито
височiв на кам'янистому пагофi, заманулося, у попцrках вина
чи легендарних скафiв, чи з iнших причин, спуститися вгли6,
всередину з:lмкових пИземель, то, ви,гративши багато часу на
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пiдземну полорож, з постii{ним ризиком осryп}lтися й зламати
собi шrrю, що змогли б вони знайтлt?..

Хiба що склад}t зi зброею або вином, та порожнi пiдземпi
KaMcpIl, дс в непоруrшнi стiни намертво були вправленi неру-
хомо звIIсаючi, покритi застарiлою iржею та пилом важкi
лаllцюгl4, мовчазнi свiдклt чиiхось страш}Iих, загублених
доль... Та ще затхлi комiрчини з давно забутим та rliKoMy вже
не потрiбнлtм булiвельним iHcTpyMeHToM. Iз скам'янiллIм
н;Lпьотом вапна на ньому... Ol1e li усе!

I тiлькlr двi людини в усьому cBiTi зtrали справжню таем-
tIlIцIо замковlrх ttiлземель. Перший з них у ту даt]ню-дав}Iю
нiч, у MoTopolttHir"r ryчнiЙ тиuli, ll1o перерив:Lпася тiльки рит-
мiчнrlм скреготом залiзноi кельми iз булiвельним розчином,
прtt HeBipttoMy cBiT;ri смоJIоскI{па, cBoiMll власними руками
замуруваts зяючу порожнечу напрltкirIцi д:uекого завулка
нIlжнього ярусу пiлвалiв...

Пiсля чого, непомiтно вибравlшись назовнi, з:uIишив IIi
мiсця назавжди. Ще через декi.ltька мiсяцiв BiH зненацька тра-
гi.ttIо заглtttув за coTrti миль вiд замку вiд вибуху реторти, яка
мiстl.rла леяку та€мнlrчу субстантIiю. I сталося це poKiB за
тр}lдrlять до того, як замок був зруйнований вiлiною.

Що ж сlосусться лругоi люлLrllлt, то вона, сIlустившись у ту
lrам'ятrrу rriч разом зi cBoiM мовчазнIlм супутником у rliлземел-
.ця, сперIцу допомогла l"loMy пiлнестлt до однiеi iз cTiH завулка
цеглинII l'I розчLIн. До Tiei зi cTiH, в якifт саме й п|)оглядався зов-
ciM чорlплt't прямокутн}tк, що зяяв порожнечею i тасмtlицеlо...

Потiм rи друга людl{tlа, завмершI{ на мить у прорiзi стiни,
проспIлася зi своiм суп)лн}rком i, ввiл"пповппл всередlr}tу, знIIкла
у KpoMilшHiii темрявi. Той, чиею долею було загинуги через бага-
то дriв лри }IеItд:Lпому алхiмiчному дослИi, узявся до роботи...
Незабаром прохiд був замурованиii, гlрllчому так мистецьки, що,
якбlt сюди прl,tйпrов хто-небудь стороннiй, BiH бlл нiзаrцо не за-
пiлозрлтв cxoBaHK}I. Пройrдрь poKlT, i HaBiTb найпtrльнirtrий пог-
-ляlI не зможе вiдрiзtлlти lroBy кладку вiд стародавtrьоi...

Але той, хто добровiльно дав замуруватrI себе в цих мото-
гюIJIнлтх пi.rцзсмеллях, аж нiяк не був самогубrIем. [очекав-
шIrсь у повнiй темрявi того моменту, поки його супутник
закiltчtlть свою роботу l'I цегляна cTiHa роздi.lrить ix назавжди,
BiH вltlirtяв iз шкiряного мiшка якийсь предмет i пiдняв Його
BIlcoKo над головою.

Посryпово розп;Lпююч}Iсь у його pylli, вiчна лампа освiтлtла
зait},poвalle лi/(зgмелля. I_[e була rrодоба алхiмiчrtоi лабораторii.
fute тйьки д}же вiruIдlеllа rtодоба. Тому що в самому центрi <<ке-
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лii>, на прямоцлгному кам'яtlому помостi перебраlrо деIцо, чого
немае в жоднiй пересiчнiлi алхiмiчнiй лабораторii свiтч - прозо-
рий ск;rяний саркофаг, або легеtцарцg <.фiлософське л]iцо!

РозеlпФеfrlер, виконавши особливий риту:Iл, вiдкрrrв пота-
cMHi дверi в стiпi i взяв зi сховаrтки двi дивно вибrп,rcк5rючi
криштмем i метапом посудини. Не поспiшаючи, пов:lIом зiлiшов
на fiижню сrупiнь помосту, що вела до <фйософького яl'ttц>.

З тих двох посудин, якi розенкреЁrrlср лбайлIIво та урочIrс-
то тримав у руках, повiльними, важкими струменямIl в сере-
длtну саркофага полI4пася та€мнича рЦина, що мiнилася Bciмa
кольорами райдуги. Одна посудина, яку BiH TprrMaB правою
рукою, була помiтно важчою, хоча обсягом була т1 менtшою за
iншу. Всередrнi <фiлософського яilця> заклубочлtвся BaжKItl'l
дим, але без запаху та присмаку.

Повернувши посудини, в яких з:uIишаJrося ще чимало BMic-
ту, tla ixHe постiйне Micrle в потайнiй шафi, ПаллИист орлеrrу
Рози i Хреста неспiшно роздягнувся i, залишивши одяг на
кам'янiй, покритiй якоюсь подобою килима, пiдлоэi, знову
пiдiйшов до ломосту. А потiм за допомогою спритного акроба-
тичного трюку опинився всерединi саркофага. Зачинивlши над
собою прозору кришку, розенкрейцер поступово занурився в
тасмничиrl стан, який одночасно н:лгадував i сон, i смерть...

Там, нагорi, проходшш десятплiтrя. Але HaBiTb у той, тра-
гiчний, останнiй для iснування замку день, сюди, в загадкову
<келiю>, rцо таiла <фiлософське яйце>, не донеслося жодного
звуку. Тут панувми спокiй та тиша, освiтлюванi тiльки при-
марно-яскравим свiтлом Вiчноi Лампи.,.

Так було протягом тих десятилiть, поки замок стояв ще
непоtrкодженим. Так було й у насryпнi десятилiття, колIл на
його мiсцi знаходилися вже тiльки мовчазнi руiни... Але рап-
том щось ста.ltосяl 3дригнулlлся повiки лежачого, ворухнули-
ся ryби. А потiм повiльно вiдкрилися очi...

Всерединi саркофага став вiдбуватися дивний, незрозумi-
лий та моторошнуватий дlя ttепосвяченою рух. Фiзичне тiло
розенкрейчера fitлиш:шося нерухомим, :ule ефiрне йою тiло,
повiльно вiдокремившись вiд фiзичного, просочилося крiзь
прозорi стiнки <фiлософського яйця> та, поступово ryстiючи,
заколих:uIося над пiдлогою.,. Воно було аморфним, невизна-
ченим, але вiддалеtrа схожiсть iз фiзичним виглядом паллi-
диста ставаJIа все бiльпr явною.

потiм, пiдкоряючись нака!}у, фiрне тiло розенкрейцера
м'яко проникло крiзь кам'яну мадку та, cTpiMKo промайнув-
ши змитi непроглядним мороком пiдземелля, без труднощiв
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<прокинувся> певний напiDмеханiчний страж, здатниI"I митт€во
знищити будь-якого стороннього, котрого зла доля або н4дмiр-
на lIeBftlMoBHa цiмвiсть (iнколи це одне й те жl) привели б
коли-небудь сюди - нехай HaBiTb черз coTHi poKiB!

Тому що в cBiTi е речi, якi HaBiTb здаJIя не повиннi бачи-
ти Ti, хто цього не вартий. Взагалi той, хто не пройшов вiд-
повiдlIоi розенкрейцерськоi Посвяти... Тим бiльше Hi в якому
разi не повинен HaBiTb доторкатися до HIlx.

Hi в якому разi!
Паллйист, скориставшись вiдомим тйьки йому напiвзава-

леним таемним лазом, незабаром появився назовнi, серл pyiH.
Навколо стояла тиха зоряна нiч. Через декiлька голин розен-
крейчер уже йшовпо пустельнiЙ дорозi за декiлька льс (ста-

ровинна фра;tчузька Mipa довжини, що ма€ близько 4 км) вiд
pyiH замку. Його фiзичному тiлу не потрiбнi були iжа та пит-
во, у всякому разi, в заг:шьноприйнятому виглядi.

Особлива, вiдома братам Рози i Хреста живильна речовина
активiзувала та_пiдтримув:ulа житгевi прцеси в органiзмi
розенкрейцера. Иого фiзичне тiло могло активно жити довгi
столiття, не втрачаючи житгевоi бадьоростi та не старiючи. Але
оберiгати його було необхiдно, тому що паплiдист, людина
П'ятою Рiвrrя, мiг луже багато чою. Але BiH не зумiв би вЦро-
щпц або створ}Iти cЙi нове, настiльки ж досконале фiзичrtе
тiло, якби в результатi трагiчноi випадковостi втратив його...

Через кiлька днiв, змiнивши одяг мандрiвного ченrIя на
пишну унiформу гвардiлiського офiцера, розенкрейцер на вiд-
MiHHoMy чистокровному cKaKyHi BrKe нiсся щодуху по мrшьов-
ничiй дорозi в напрямку до невеликого нiмецького мiстечка,
де знаходилася вiдома йому таверна. .I[обравшись туди вже
надвечiр, BiH замовив собi KiMHary, до якоi негайно i пролiшов.

Iншi постояльцi TaBepHIr не звернули на нього абсолютно
нiякоi уваги; чII тому, що ix просто нiяк пе зацiкавив незна-
йомий, з вiдмiнною поставою стрункий гвардiйський офiчер;
ч:l, може, тому, що погляд йою уважних очей, проникаючи
глибоко в писвiдомiсть люделi, нiби <вик.llючав> iхнiй най-
менпrий iHTepec до нього...

Бiльше тою, якби наступного дlш постояльцiв i гостей тавер-
ни, HaBiTb пiд погрозою немилостi герцога, попрсили описати
цього офiцера, Hixтo з них не зумiв би цього зробити! Бо вони
Bci, включаючи й хазяiна готелю, могли з повною щирiстю при-
сяпгути rraBiTb на Бiблii, що в очi не бачштrи нiякою офiuераl

Тим часом рзенкрейцер, мiцно зzлмкIlувши дверi та щiлыrо
затуливши порть€ри на BiKHax, загасI{в свiчки, ciB у крiсло та
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здолавI]Iи товщу камiння та землi, а потiм знову камiння,
завмерло на вершинi величезного валуна, посеред pyiн замку,
нагадуючи cBolм виглядом прозору хмару.

Ще через декiлька хв}lлин ефiрний лвiйнлtк паллiлиста,
залиlIIивIlIи cyMHi руiни, невидимий та невiлчутний звичаfiнrтм
людям, якi могли випадково виявлlтися поблизу в цих мiсrцх,
понiсся ttазустрiч грозовiй xMapi, що пливла вiд обрiю.

У польотi форма лвiйника змiнювалася, розпливаючись та

рiзко збiльrrIуючись у розмiрах. ffвiйник бачив усе, пlо вiдбу-
ваеться Ila IIoBepxHi землi, над якою Birt, незбагненний та
tlевидимлlrl, проносився. BiH також оп}Iтував нижчi ефiрнi
cyTHocTi, якi зустрiчалися l'ToMy в безлiчi. I вони слухняно вiд-
повiдали на Ti запитання... Красвид поступово змiнювався.
flалеко внизу залишалися MicTa, рiки, гори й моря.

Все те, цо бачив, почував i спрлtймав ефiрний двiйник, в
ту ж мить узнавав i розенкрейt(ер, в якого iз двiйнrrком
icHyBaB невидимиfi, :Lпе нерозривний зв'язок...

Минуло вИносно rtебагато часу до того момеIIту, коли ефiр-
ltий двiйник, cTpiMKo проробивши зворотrIий шлях, повернувся
в pyiHtr замку. Толi, ввiбравIпи в себе ефiрне тiло, розенкреltцер
повiльно пiднявся iз саркофага. А потiм з:uIиIIIив cBir"l прозорий
IIрIIтулок, у якому незворушно пролежав бiльше 70 poKiB!

Пiсля того, як пмлИист зчистив восковий пасок, який закрt{-
вав yci цi довгi роки пцiлину мiж крипIкою та корпусом DелI{коi
стародавньоi скринi, Iцо стояла в K)пi <<келii>, BiH вiдкрив iT. Там
знаходиl]ся рiзноманiтний одяг. Але розепкрейцер уже знав, як
суттево встиfла змiнитrrся мода за минулi десятилiття. Тож
з'явлIтися серед людеЁl одяtненим у костюм iншоi епохи не пЙа-
жав - це виклл{кало б тiльки непотрiбне зосередження cTopoHHix
поглядiв. Тому BiH вибрав для себе саме той одяг, rta якlrй
вIIлив моди не поширюеться - убрання мандрiвного ченця...

Тепер потрiбно було залишити <.келiю>. BiH вимовив фор-
мулу заклrIнання, i вiчна лампа змiнила яскваве свiтiння на
тьмяне. <.Келiя> занурIIлася в пiвморок. РозенкреЙцер, при-
крiпивши до пояса невеликий шкiряний мiшок, пiдiлiшов до
замурованого колись вхолу в свою схованку та протягнув
руки долонями вперед!.. Пролунав глухltй вихлопок i... в cTiнi
утворився акуратний пролом, цi.llком достатtriй для того, щоб
людиItа змогла скористатися ним. Через нього розенкреiлцер i
залиIIIIiв свою <<келlю>.

Потрiбно було зовсiм небаmто часу, щоб повернуги цеглини
}{а колllшне мiсце i надати cTitri маЙже початкового вигляду.
Паллйист знав, що там, у покинутому rtим примiщеннi, зараз
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лi завмер, зацiпенiвrпи в сташному зосередженнi. Тепер BiH
аrстl.tвiзував cBir"r Тонкий еtРiрний lulaн, за допомоюю якопо
з'сднався з такrrми rrc Тонкими фiрlшrми планами iнших бра-
TiB Рози i Хр.ста, таких же паллiдистiв, як i BiH. BoHrr також
залIIulI{ли cBoi саркофапт, розмiulенi в недосryпних мя сто-

роtlнього проникIеl{ня схоDанках, укритих на TepиTopii Фран-
цii, Нiмеччиrtи, Швейцарii, Чехii, Угорщини, Iспанii, Англii,
IталiI, Полыцi, Pocii, а також Пiвнiчноi Америклт.

Орлен Тамплiсрiв неларма колись майже лва сюрiччя зво-
длв упiкальнi apxiTeKTypHi спорулlсенн,я по всiЙ европi, про-
славJIяючLI можltивостi Творця. Бiльшiсть цих величних apxi-
тсктурних шедеврiв приховуваJIа в собi TaeMHi примiщення,
розмiпtенi так, uIоб HixTo стороннiй HaBiTb не запiдозрив про
iкrc iснуваlrlrя. Воlrи були вiдомi тiльки деяким представrIикам
ордеuу Рози i Хреста. В llайшадiйнirrrих iз ttltx, на вепикiй
г.пtблшi r'r розтаlttовувапися <келii> з та€мничt гrrи саркофагамrt...

ToHKi ефiрнi плани пмлiллrстiв обмiнялися умовнимлI
формуламlr. Обережrriсть не зашкодlлть i тут, тому що <<чужi}

ecPipHi IIланI{, як клуби темного длtму, зловiсно проявляли
ссбе в ефiрному просторi..,

I_I'сй найближчлtй до фiзичною плану Тонкий план був Bi-
домrшYl pKrelrKpel:iuepM уrке дуже давIrо. <Гвараiйськшй офiчер>
Telrep знав юловше - йою, як ii iнших Члеlriв Вtlугрiшнюю Ко-
ла, TepMiHoBo виrсттикають на та€мну Ршу Найвишlого Капiryлу
ордену Розенкрейцерiв. Ще означа€ - стал(rcя щось справдi на,ц-
звlнаiiне! Тож <гвараiйського офiчера> зI{ову Iс7Iик:ша дорога..,

Bolrlr зiбрмися з yciei €вроплt, прибули з Африки й Амери-
ки, пмлiдI.rсти славетного й стародавнюгtl ордеЕу. Тlп, серд
непрохiдних похмур}rr( BiKoBrrx лiсiв i непрлtвiтних гiр, бр укри-
T}lI-t поJIовllий <Будлlrок Бртiв> - lrепримiтrlий заIuок, ocIloBHi
прl,tмiщеItrtя якого розташовуваJlIlся не стiльки IIад земJIею,
скiльк}r були укритi пiд нею. Непроникнийl окультний захист
незрIIмо огорнув замок. Тут були присугнi Bci пильнуючi пм-
лйисти ордеlIу, Bci розенкрелiцерлr Внутрiшlrього Кола та Най-
вrlщr.rй Капiryл. Розенrrрейцери застигли в чеканrri...

Пiдземнлrr"t заJI, ле вони зiбрмися, став посryпово наповню-
ва:rися ливною вiбрацiекl, яка дедапi пiдсилюва.тlася, та низьким
tудiпням. Таемниче поржне крiсло з високою, що немов бlt
рзчI{Ilяеться десь далеко угорi ёпинкою, раптово втрати-riо cBoi
peмbHi обриси, начебто рштаrтувпIи в повiтрi, а потiм... энову
вIIниlс.lIо, слiпро сяючи рiзнобарвними пlюменями, яскравими,
як блr,rскавrс'r, та юстрими, немов вiс-тря коштовноi шпапl, цо,
tlевловлlмо д,rIя очеI"t, мик)тить у руцi майстра.
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Але крiсло вже не було порожнiмl Тепер у ньому знахо-
дився справжнiй Глава ордену - Iмператор Рози й Хреста,
надJIюдська icToTa з божественtIо одухотвореним обличчям та
сяючими, як двi яскраво-блакитнi зiрки, очима. Бiльшiсть
паллiдистiв безпосередньо бачили свого Главу вперше, тому
що звичалiно, коли зрiдка при осЙливiй необхiдностi зверта-
лись до нього, то просто вiдчували його присутIliсть. Тодi в
ixHirl свiдомостi звучали тiльки його голос i слова.

Сьоюднi на Нарадi Глава розенкрейцерiв був прltсупrifi у
фiзичному влlглядi. Очевлцно, ст:шося щось дуже Bzuк.lrllвe.
Паллiдисти рзумiли: Велиюлй Розенкрейцер повIIнен повИо-
мити iM щось таке, чого не можна ловiрити ефiрнir't <попггi>!

Розенкрел"пrери знzши, що iхнiй Iмпераmр - безсмертна Суг-
HicTb, яка здатна розмовляти безпосередньо з Богом! Великltl"t
Розенкрейцер - це людина Шостого Рiвня, BiH мав здатtriсть ч
бупь-який момент зруйrrувати свое фiзичне тiло, а потiм знову
вiдтворrтги йогоl BiH мiг, залиurаючись у фiзичному тiлi, прохо-
дити крiзь MaTepiMbHi перешкоди, не руйнуючи ix!

Велиrutй Роэеrrкрйцер мiг млгггево переносити свое фiзlн-
не тiло flа колосiшьну вiдстань. Опинитися на поверхнi Мiсяц.
напримад. Або й rrle далi. Але BiH володiв й iншrими, дившIмII
HaBiTb Nlя паллйистiв осЙливостями... Так, Глава (Iмператор.
Найвищий Магiстр) розенкрйцерiв мiг видiJuIти iз себе осб-
ливе, найбiльш тонке з тiл - астрzцьне, та невизначенIII"I час

усвiдомлено iснувати в ньому! cBiT астралу був зовсiм дzurеким
дrя звичайtrоi людськоi логiки, BiH нiби взагалi заперчував ii!

.Щля нього не icHyBMo вйстаней, не було минулого й май-
бугнього. Йому було вилно, шIо дiеться в буль-якiй точчi
фiзичною BcecBiry в будь-який MoMellT часу! Розенкрйцери
з}IаJIи, що iнодi, дуже рИко, майже звичалiнi люди, якi вважа-
лися провидцямL{, могли тим чи lншим чином спlлкуватися 3

астр:tльним cBiToM. Але BiH для них був зовсiм далекил-l. I не
хазяiнами вони там булп, а жапюгiдними рабами, що цiлком
задеж:ши в астралi вiд норову найttижчлrх астр:шьнllх cyT}loc-
теfл. З моменту першого зiткнення з астрzцом )t(иття звичайних
людей Четвертою Рiвня Brrce не н:шежмо iM самим!.. BoHrr не
здатнi були контролювати cBoi дii та ступiнь свого захисry.

Розенкрейцери-паллiдисти, цiлком усвiдомлюючи фiзич-
ний та ефiрний плани, незрiвнянно бiльше розумiли специфi-
ку та особливостi астрального плану. Але HixTo э нпх не воло-
дiв можливостями Глави орлену!

I тепер Великий Розенкрейцер скJIикав cBoix братiв i вони
dявилися на Раду. Сяйво нерукотворного, астр:Lпьного CltM-
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волу Рози-Хреста на грумх Iмпсратора ордену cT:lJIo ще
бiльш яскравим, коли BiH, не розтуляючи ry6, <заговорив>.
Слова fiого мови, нечутнi для звичайних людей, за:lвJлали в
головах паллiдистiв: <.Брати ордену Рози i Хрста! Ви знаете,
ilIo HaIп Великий Орлен icнye кiлька десяткiв тисяч poKiB! Ми
переслiдуемо гИlry й велику Мету - щб коли-небуль Bci люди
Землi ста.llи такими, якими € зара:l тiльки ви, Ti, що зiбра;rися
тут. .I[о цiеi ж Мети прапryли i Першi Розенкрйцери - ще тодi,
дуже давно! I вони наполовину виконми свою Велику Задачу,
а потiм спрямували свiй шлях до зiрок, щоб якнайшвидше
облашryвати там майбугнiй граrцiозний Космiчний Будинок
Людства!

I саме тодi, з невiломих безодень BcecBiTy прийrrrли Hocii
Зла. Txrri сили булп великi, але як iнтереси, так i саме icHy-
ваIIпя лrодства iM були абсолютно дшrекi! Скориставшись
тим, що 3орянi Розенкрейчери знахолилпся бiля iнших зiрок,
Прибульцi поспiшили затвердитися в нашiй Сонячнiй систе-
Mi, спровокувавши при цьому знищення вже розвинутоi на
той час земноi цивiлiзацii. Частково iM вдалося це зробити!
Вам, Братlr, вiдомо й те, що Зорянi Розенкрейцери не змогли
негайно прлtйти на допомоry людству.

Оскiльки там, бiля iншоi зiрки, зненацька зустрiлися з iще
одним рiзновидом Космiчних Сутностей - <Невiдомими>,
KoTpi спробув:uIи блокувати послашцiв Сонця на Bcix Планах,
взяти ix у свого роду Зоряний Полон. Чи взага.lIi зниtцити!..

У цiй грандiознiй космiчнiЙ сутичцi жодна зi cTopiH не
змогJIа взяти гору, тому що сили виявилися рiвними. I зараз
псред нашим Орденом cToiTb Велика задача - допомогти
Зоряним Розенкрейцерам у Тхнiй боротьбi з брилким пород-
женням астральноi безоднi - <.Невiдомими>. Тодi, здолавши
Bopola, у всiй своiй MoryTHocTi 3орянi Розенкрейцери змо-
жуть притiти на допомоry до нас.

Вони повернуться на свою Батькiвщину - Сонячну систе-
му! I тодi Носiям Зла не вдасться бiльше загрожувати icHy-
ванню дюдства. Але допомогги 3оряним Роэенкрейцерам
непросто! HaBiTb Ви, Паллiдисти Орлену, не в змозi це зро-
бити! Тому що тiльки Людина Шостого Рiвня мае властив(rc-
Ti, якi роблять ii рiвrrою Зоряним Розенкрейцерам!

Тiльки почуваючи себе в Астралi цiлком вiльним, можна
встати в ряди Зоряних Розенкрейцерiв. Необхiдними для
цього якостями на всiй Землi володiю тiльки я один! Ось
чому сьогоднi я прощаюся з Вами та йду до зiрок, де чекають
мене нашi .Щревнi Брати - Зорянi Розенкрейчери!>
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Паллiдисти слухалIt Велlrкого Розенкрейцера в мовчаннi.
Нарештi той, чий спустiлилi саркофаг спочивав пiд pyiHaMrr
зруйнованого замку, запитав:

- Але якщо тп, Великий Брате, з:uIиша€ш нас, то хто в цк)
важку год}Iну очолить Орпен?

I знову в мозках Братiв пролунала вiдповiдь:

- Той, хто зумiе з честю пройти Велику Посвяту!
Паллiдисти зн:ши про те, що BiH icHyc - цей, таемнлrчлrй

HaBiTb для них, Iспит. У ходi якого вiдбува€ться Друга Транс-
формачiя - перетворення людиtIи П'ятого Рiвня в людину
Шостого Рiвня! Але HaBiTb вони не уявляли собi до кittця, в
чому полягас це TaiHcTBo. Тiльки Iмператор знав достеменно
цю та€мницю, тому що один ра3, дуже давно, сам проход}Iв
через це...

Ti, для кого звичним с ефiрний план, хто здатttrrtli, не rtiд-
даючись природному почуттю жаху, проникати в таемнl{чltt't
свlт астрму, вмiють i знають набагато бiльше вiл нас. Тому
про cyTHicTb [ругоi Трансформацii можуть говорIIти тiльклt
па.rrлiдистлt, ме не ми, люди Четвертого Рiвня. Та сам здогад
про те, що така трансформацiя можлива - це вже щось!

Великий Капiryл ордену та розенкрейцери Внугрiшнього
Кола, на заклик Iмператора, вибрали Иого спадко€мцем того,
коfо вважали найбiльш гiдним i пiдготовленltм до IcпlrTy. Ще
був той розенкрейцер, який прибув у цей замок в одязi <гварлiй-
ського офiцера>...

Незабаром, успiшно проriшовшlr Великий Iспит, маiiбут-
нiй Iмператор ордену Рози i Хреста uри постiлirtiй участi та
контролi Великого Розенкрейtlера став готуватися до обряду
Iнiцiацii Посвяти в Найвищий ранг...

Друга Трансформацiя здiлiснилася! Тепер вiц також став
людиною IIIостого Рiвня, здатною однаково ясrtо бачити
минуле й майбутне, створювати по своiй волi матерiальнi
предмети, якl за сво€ю вагою порiвнянi з вагою людини,
вiлокремлювати за Dласним бажанням астрчlльне тiло та
посилати його на гiгантськi вiдстанi, та ще багато такого, про
Iцо нам взагалi складно судити.

...Наступив той день, коли, попрощавшись iз братами, поли-
нув у 3оряний CBiT у своiй астральнiй оболонцi Totl, хто пере-
дав свою Посаду Глави ордену Рози i Хреста tloBoмy Велt,tкому
Розенкрейцеру. Колосальноi сюrадностi питання, якi торкають-
ся справдi величезного кола проблем, що стоять перед орденом,
тепер повинеrr буле вирiшувати новий Iмператор. I BilI узявся
за дiло з н:uIежною енергiею та мудрою розважливiстю...
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BiH знав, що рано чи пiзно, iule немингIе наступить той
MoMeIlT, коли, ставши перед Братами на Великiй Радi Капiту-
лу востанЕ€, вже BiH, безсмертltий та могугнiй, приступить до
TairrcTBa lнiцiацii, щоб наrlбiльш гИниЙ, по щирому праву i за
згодою братiв, зайняв йою мiсце. Д сам BiH, зруйнувавrши свое
земIIе фiзичне тiло, в сво€му справжньому, астрмьному виг-
лядi перенесеться слiдом за колишпiм Iмператором тудIt, до
лiшеких зiрок, щоб вJIитися в чltсло Зоряпих Розенкрfirlерiв.

I допомогги Iм узяти юру в багатоплсячолiтнiй боротьбi з
<Невiдомимлl>. I ще BiH, Великиri Розенкрейцер, найдоскона-
лiше во.подiючи астраJIьним баченttям, знав, що Birr обов'язково
приrlде, Toti Великил"t .I[eHb, коли, розтропI}IвцIи й знищившtи
<НевИомих>, у Bcil"t своiй MoryTHocTi 3орянi Розенкреflпtери
поверн)дься, нарштi, в свою рiдну Сонячну систему, де ix
чекають люди, де ix чекае Бог! I отодi, як нiчний туман,
булуть назавжли розсiянi сили 3ла!

I тодi, врятоване вiд TaKoi довгоТ присутностi <чужих>, вiд-
[юджене людство знову вирушить до зiрок, у]ке по праву
iмеttуючись Зоряttими розенкрейцерами BcecBiTy!

Роздiл 24

ВОЛОДАРI ЧАСУ

Декi.llька poKiB тому саме так iменувався на афiшах
кiнотеа,грiв дуже цiкавий та барвистий фраrцузuкий повно-
мегражний мультrплilсац яюrй бирав у кiновали чиммо г.лядачiв.
I]e був приклад кilIофантастики, де поряд з iншим розгляда-
лася одна з парадокс:шьних можливостей, яка ремiзовува-
лася при допуrценнi того, що подороr(увати в часi таки
молс.rивоl..

Але caMi маtriпуляцii iз простором i часом ремiзуються в
цьому мультиплiкатi не людьми, а якимись дивними, кроко-
дилополiбними, незбагненними iстотами. От вони-то й були в
цьому фiльмi володарямп часу!

Ну лобре, нехай не ми, нехай хто-небуль iнший, де-небуль
у заламорочливо дмекiй вiд нас точцi Космосу може, хоча 6
у принципi, сподiватися на те, що I"{oMy вдасться повернути-
ся в минуле, щоб хоч що-небудь зрозумiти в ньому чи, може,
rraBiTb що-небудь змiнити?..

У свiй час знаменитий польський фiлософ i фантаст Ста-
нiслав Лем у фантастично-сатиричнiй сазi про йона Тихого
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та професора Тарантоry, повiдав таку дотепну мiнiатюру: <Як
Bolto вiдомо, драконiв tte icHye. дле ця примiплвrrа KolIcTaTa-
цiя може задоволыlити лише розум llpocTaкa, але аж нiяк не
вченого... Тож е тpll типи драконiв - нульовi, мнлtмi та нсга-
тивнi. Bci вони, як було сказано, не iснують, однак кожен
тип - на свiй особливий Matlep>.

Ми торкнулися цьою вкрай непростого питанltя в зв'язку
з тIIм, пlо iснують деякi дослiдники та уфологи (а тому, при-
родно, й енiологи), якi вважають, що УФО (НЛО) - че
<просто-fiапросто> Машина Часу!

3 такого припущення, зокрема, виплива€, що <чужi> - це
нашli з вами, читачу, вiддменi нащадки! Так блr мовити, така
собi рiлня!.. Ось, наприклад, В. Кратохвиль так прямо й пише:
<...з погляду техtrологii, наша цивiлiзацiя становити iHTepec
для космiчних цttвiлiзацiй не може. Тому що нашi знання
малi, технологii примiтивнi, а що стосуеться рiвня моралi, то
автор змиша€ це смутне питання на сул читача...

Однак разом з yciMa прблемами та недолiками, iз всiею
свосю iсторiею Ml{ становимо колос:шьний iHTepec для нашIlх
напIадкiв!..>

.i[o чого ж це здорово - так добре орiентуватIlся в тому,
що ж саме в паi становить iHTepec для наших нащадкiв! Та
ще бiльше захоплення (спершу, звичайtlо) викJIика€ можли-
BicTb персiчноi людини при цьому lце Й точно оtliнлтти сту-
пiнь цьою самого iHTepecy!

Роздуми про Машину Часу - це найцiмвiша тема! Ще кiль-
ка poKiB тому в статгi <Мiфи, леt€llди й космос> дослiдttик-
пIIсьменник В. 3айцев розповiдав, що древнi rli.lпtом допускаJIII
вiлноснiсть пербiry часу, що пiдтверджуетъся прика:}кою:
<У Бога хвилина - людське столiття>. Дапi В. 3айцев юворить:
<...а в 89 псалмi (вiрш 5) словами: <Бо в очах TBoix (Бога)
тися.Iа лiт, пемов день>. У стародавнi часи й у середнi вiки в
хрIIстиянськiй лiтераryрi iснувало поняття, що на небi час тече
пэвiльнiше, нiж на 3емлi. В апокрифi <Бачення IcaT> (лруге чи
трте столiтгя нашоi ери) читаемо пр те, як прсрк IcM, засум-
нiвавшись у величi Бога та iстинностi cBoei вiри, з волi Бога бр
рятиl:r на небо. На небi, побачивши всю велич Предвiчного,
Iсая покаявся в cBoix cyMHiBax. Тодi ангел, що бр <приставJIе-
ний> до Icai, вирiшив повернут{ йою назад на 3емлю. Iсая
почав благати; <Чому ж так скор? Адже я в тебе тл тiльки двi
години пробр>.

На це аlrгел вiдповiв: <Не двi години, але тридцять два
роки>. Бiдниiл Iсая зрозумiв, що повернення на 3емлю буле
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означати для нього або смерть, або глибоку cTapicTb, адже BiH
rte помiтив, що на небi постарiв ца цiлих 32 роки.

- Пошто MeHi повертатися в плоть мою старезну? -
I засумував дуже IcM.

Але ангел угiшив йоlю: <Не уболiвай, ти пе будепI старим>.
Що правда, то правда. Аналiз сп(rcтережень мiсць <посадок>

УФО, як ми вже вИзtrачаллr, дозволяс зробити висновок пр те,
що тсмп перебiry часу в найближчiй околицi <тарiлки> змiню-
еться порiвняно з темпом пербiry часу в конrрольнiй mчцi!

Загальttа теорiя BiдrtocHocTi (ЗТВ) постулю€ двi мохс:tи-
BocTi змiнювати темп перебiry часу дJIя матерiального тiла.
Перпlа можливiсть - розiгнати це тiло до швидкостi, яка на-
ближаеться ло швидкостi свiтла; друга - це яким-небудь
чиrrом перемiстити тiло на близьку вИстань вiд дуже значноi
гравiтацiлitlоi маси!

Оттсе, тiльки цi двi можливостi!
Але <тарiлl4ц>>, як зараз вважають дослiдники, демонс-

трують ItaM третю мохливiсть! Що все це значить i як це
розумiти - вони нам не пояснюють!

Але чи виплива€ з цього, що, змiнюrочи темп перебiry часу
в невеликих межах, УФО здатнi змiнювати його в буль-яко-
му ступенi?.. I в тому числi зi змiною напрямку?

Якщо к)ворити досить конкретно, D автора цих рядкiв
немае лостовiрних даних про полiбнi спостереження. Але чи
значтIть це, що взага.пi цема€ випадкiв, KoTpi (при вiдповИно-
му бажаннi, природно) можна витлумачити, як рух у часi в
зворотному rrапрямку?.. Hi, не зrrачить!

Дослiдниклt чудово знають про iснування цiлого ряду дуже
дивнIrх випадкiв. От, напрлrклад, один з них: <У 1975 роцi в
швейцарському щотижневику <Вельтвохе> N 41 повiдомля-
лося про дивну подiю в американському аеропорту Майамi
(Флорида), коли с)r.Iасний авiалайнер компанii <Неlшнл ейр-
лайнз> зi t27 пасаr(ирами на борту, наближаючись до аеро-
порту з боку Атлантичного океану, зненацька зник з екрана
радара... У Майамi вдарили на сполох. .I|ля пошукiв знимого
авiалаЙнера були TepMiHoBo пiдкllлоченi iншi радари.

fuie через десять хвилин, коли вже були готовi пiднятися
в повiтря пошуковi лiтаки, лайнер знову, наче i не було
нiчого, виник на eKpaHi (за словами оператора, <начебто ви-
кристалiзувався з повiтря>) та невдовзi благополучно призем-
лився. Екiпаж був здивований тою меryIпнею, яка панув:}ла
на землi. На iхню думку, нiчого страшного пiд час рейсу не
тапиJI(rcя. Тим часом ретельна перевiрка показала, що Bci без
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винятку годипники на борry лiтака (як механiчнi, так i елек-
TpoHHi) вЦставали piBHo на десять хвилин!>

визнача.llася тчlкож та обставина, що коли пiвюдиною paHi-
пrе вiдбувалася контрольна радiозвiрка часу, нiяких хрн:lльних
(пов'язаних з перебiюм часу) розбiжностей не було виявлено!..

3вернемо уваry на ry обставину, що в цьому випадку були
<заryбленi> 10 хвилин. Але не мала мiсця ситуацiя, при якiй
лiтак спостерiгався б у якiй-небудь точцi неба до того момен-
ry, коли BiH повинен буь бч там знаходитися!.. Адже тiльки в
цьог"ry випадку можна було б дискутувати на тему <подорожi в
часi>! А фз цього можна говорити тiльки про <пров:lли в
часi> чи <провали у просторi-часt>...

Ну добре, а невже зовсiм немае нiяких даних, якi хоча б
побiчно пiдтверджували можливiсть iснування <Машини
Часу> (маеться на увазi не музична група)?

Не булемо впадати в абстрактнi теоретичнi мiрцвання, а
проана.тtiзуемо деякi факти, якi наводяться рiзними авmрами.

Ось, наприtс.ilад, якi випадки наводить К. Буryсов у чiкавiй
статгi <Чи мож;rивi зустрiчi з минулим?> (<НЛО>, М 1, 1998):
<...Кiлька poKiB тому група туристiв, що зн€D(одиJIася на берзi
Волги... спостерiгала, як на iншому берзi р:rптом постав... ста-

родавнiй Грал, обнесений фортечною стiною, над якою золоти-
лися куполи церков! MicbKi ворота були закритi, а по cTiHi
ходила cTpaJKa в змiзному облад5rнку, озброена Jгуками й сплt-
сами. MicTo повiльно розчинилося в димцi та зниIgIо.

Мiсцевi жителi стверд}кують, що MicTo, яке назване KiTe-
жем, нерiдко з'являеться тут, начебто поста€ з дна piKrr, а
через десять-п'ятнадцять хвилин знову опуска€ться на дно>.

I],ю сиryачiю можна оцiнювати по-рiзному. По-перше, не
виключа€ться BapiaHT <BiKHa> в Iнший CBiT. Саме <BiKHa>,
тому що мiсцевi жителi не повiдомляJIи про випадки безслiд-
ного зникнення людей. Не спостерiгасться такотс (дякувати
Боговi) i вихiдцiв <звiдтiля>.

По-друге, не можна абсолютно вiдкидати мохстtивiсть спос-
тереження деякою <фантома> дiйсно земного MicTa, яке icHy-
вчшо колись у минулому. Щiкаво було б довiдатися, щораз
спостерiгачi бачать одну й ry саму повторювану <картинку>
чи <картинки> рiзнi?

Випадок, що й говорити, дуже цiкавиЙ, але впевненостi,
що це одIlозначно <MicT> у реilльпе минуле, немае! Тим бiль-
ше, що зараз вiдомо дуже багато подiбних випадкiв, якi отри-
мЕuIи н:Iзву <xpoHoMipaжiB>. Так, у листопадi 1956 року
декiлька ryристiв зупинилися на вiдпочинок у Fорах Шотлан-
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дii. Годlлнi о третiй ранку вони прокинулися вiл дивного
шуму, визирнули зi cBoei палатки та... побачил1.1 декiлька
десяткiв шотландських стрiльчiв у старовиннiй вiйськовiй
формi, якi стрiляючи бiгли через кам'янисте поле.

Чсрез яклтйсь час ця фата-моргана зникла, пе полишивши
по собi нiяких слйiв. А насryпноi доблt, о четвертiй ранку, все
поl]торIллося зlIов. Мiсцевi жителi на запитання ryристiв вiд-
повiлаллt так: <В нас таке бувае>.

А ось iнший випадок. <У 1929 роцi чегверо американrliв...
зупиrr}uttlся.. пообiдати в MicTi Рабастенi, деlIартамепry Taptt
(Францiя). Ix здl,rвував iHTep'ep готельного pecтopat{y, викона-
ного пiд старовину. Персонал був одягнений по модi початку
ХХ-ю столiття, а на столi бiля вхо/цr лежав lroмep <Фiгаро> за
t903 piK, Мандрiвники вирiшиллt, що потрап}и11 в готель, де
дJIя з:ulученrtя клiснтiв створюеться атмосфера старих дtlбрлж
часiв. .I|,епlо дивув:lJIа, щоправда, вiдсупriсть iнших вiдвiдува-
чiв, зате обслуговування було вiлмiнним, та й обiд виявився
IIадзвичаI'Iно смач}Iим... Але, знову опинившись ryт через кiль-
ка днiв, BoHlr знайrшли тйьки забитий булиrIок, яклlr"r розвалю-
егься, без скла у лекiлькох збережених рамах,,.>

Звlлчайно ж, це був той самий булинок, якил"r, як пояснили
iM у Mepii, вхе баr,ато десяткiв poKiB посryпово руtltlуеться...

Чtr можttа в цьому вlrпадку вважатлI, що амер[Iканцi про-
робltллt (нехаЙ HaBiTb наfltнезбагненiulим чином) <.полорож у
часi>? Аналiтик-уфолог i, тим бiльшtе, аналiтик-енiолог
обов'язково BItcyIIe, KpiM цiеi, ще il iншi Bepcii.

Наприклад, що наведеIIиI"I випадок € аргумеlIтом на ко-
ристь припущення про iснування <пармельного)> i, в Tol'r же
час, <тотожного> з наrrlим cBiry! Оскiльки в даному випадку
вiдбувся фiзичний контакт на piBHi гастрономii! IJ,e тим бiль-
ше доречне припущеIIня, що американцi розплачувалися гро-
шима, якi не були в обiry на початку столiття!..

Однак офiцiант приfiняв грошi! I HaBiTb не здивувався!
К. Бутусов робить звiдси вис}Iовок про те, що цей готель
<гостi з майбутнього> вiдвИували неоднорff}ово.

.I[умаю, однак, rцо iснулотъ бiльrп вдалi поясненпя. Наприк-
лад, автор цих рядкiв схильнl.tl"т вбачати в ланому випадку Iцось
подiбllе <театру)>, оргаrtiзованого <<чужими,>. Можливо, Ilpoc-
то з метою ltеревiрки. Тобто помiтять земляIlи щось чtt Hi та
як вlдреаryють на це...

Чи такlrй от випадок. <У 1951 роцi молода бельгiйка Бер-
надетта Лорель.,. заблукала в маленькому парку з веJlикимlt
багатовiковими деревами... Раlrтом Лорель помiтила певелйч-
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ку церкву, хоча могла заприсяггися, що ще чверть годIIнIi
тому П туг не було й близькоl

Здивована дiвчина напр:шилася прямо до церкви, перет}rу-
ла алею, переступила черв бордюр... i оплrнилася на цвинтарi!
Контраст був приголомlцуючим: тiлькt{ цо навколо буллt посrr-
панi пiском дорiжки парку, дбайливо пiдстрижеlri газони... i
раIIтом - хрести, що покосилися, зарослi бур'яном могIллlt!..

У цей момент... з'явилася похоронна проllесiя... Bci ТТ учас-
ники були одягненi в якесь жалюгiдне ру6'я, яке Лорель Hi-
коли й нйе ранiше не бачила... Охоплена жахом, вона кину-
лася бirти...>

3'ясувалося, шIо перед Французькою революцiею 1789 року
саме в цьому мiсцi ховали бiднякiв. Пiзнiltlе цвlffiтар був поки-
нутий, а наприкittцi позаминулого столiття ryт розблtли ltapK,

Щим випадком займався асистент кафедри rtеврологii i
психiатрii Марсельського унiверситеry Поль .Щешан. BiH, об-
стеживши Лорель, припустив, ]цо мав мiсце дiйсний феномен
проникllення з позам!lнулого. Але, оскiльки це були люди з
нижчих прошаркiв суспiльства, то <пристосуDатися> до
ХХ столiття iм було б дуже важко...

Приролно, що розглядався т1 такий BapiaHT, згiдно з яким
учасники похороrrноi процесii, якимсь дивом прослизнувшlr
зi свого часу в ХХ столiття, так i залишилися в ньому... Тому
.I[ешан i припустив, lIIo вони могли потрапити чи в будинок
божевiльних, чи зв'язатися зi элочинним cBiToM. Вltявилося,
як не дивно, що це, загzlлом i в цiлому, було розумним прI,t-
пущенням, оскiльки саме пошук у психiатричнiЙ лiкарнi
справдi дав цiкавий рвультат. <Деякий Жак Травес запев-
няв, що народився в 174I роцi, рано зiллишився без батькiв,
працював у порту BaHTаэKH}IKoM, був одружений, але дiтеr"l не
мав. Одного разу виI]ив iз приятелями та раптом опинився
<на TiM cBiTi> - так BiH сприймав Harlry лiйснiсть. У бесiдi з
.Щешtаном Жак докладно описував реалii життя у XVIII сто-
лir-гi...>

Якщо все це не ланцюг дивних збiгiв або дуже спритно
розiграноi мiстифiкаrtii, чи HaBiTb, припустIтмо, дивний випа-
док психiчноi хвороби i т. д., ю тодi як робочу гiпотезу можна
прийняти версiю <<проколу> мiжчасового контиIIуума а
минулого в майбупrе!

Але для прийняття гiпотези <Машини Часу> тут немае
головного - однозначного свiдчення того факту, що мала Mic-
це взасмодiя саме з тим минулим, у якому ранiше перебував
саме <наш> cBiTl.. Або, скалсiмо, не схожиfi на нього деякий
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iнrпилi, подii в якому просто <зрушенi в часi> стосовно ан:lло-
гiчltlrх подiй в нашому cBiTi!..

Жак, в силу cBoei низькоi освiченостi, не годиться для
свiдчення про те, чи вИповiда€ в точностi його Мир лiйсно-
му CBiTy земноi Францii (якою iсторично вона тодi й була),
чrt не вiдповiдае...

Подiбних вtлпадкiв вiдомо зараз чим:шо! Але, будучи caMi
по собi прекраснI{м свiдченням складностi свiтобулови,
однозначноi вiдповiдi на KoHKpeTHi питання, що цiкавлять
нас, вони не дають. Чи зtrачить все це, що не icHye можливос-
Ti для подорожей у миrrуле? Hi, не значить!

Астрофiзик зi США Кiп Торн, iм'я якого вiдоме зараз в
усьому cBiTi, дае таку можливiсть реалiзацii <Машини Часу>.
Хоча, варто вiдмiтити, подiбну <.Машину Часу> не тiльки на
стiл пе поставити, ме й на планетi нашiй не розмiстити!
Мiсця не вистачить!..

Mlr ранiше говорили про <<кротячi нори>. flеякi астрофiзи-
ки iменують ix також <.чер8'яковими дiрками>. L{e, просто ка-
жучи, не що iнше, як дiрка в порожнечi!

Отже, Кiп Торн припустив, що в нашому розпорядженнi е
саме така <<кротяча нора>. При rlboMy ii <.вхiднi дверi> (деякi
говорять <<рот>> чи <.глотка>) знаходяться на Землi, а <.вихiднi
дверi> - на якому-небуль рухливому тiлi, наприклад, астероiдi
чи космiчному кораблi. Але це тiло (чи корабель) розташова-
но неподалiк вiд нашоТ планети.

Тепер уяl]имо, що цей астероiд (чи корабель) стартував до
зiрок... Ось ryт i починасться найцiкавiше. Торн спрЙував тео-
рети.чно обrрунтувати... iдею подорожi в часi!

його тсоретичнi виклади (ми ix, ясна рiч, тут не наводи-
мо) свiдчать, що, в принципi, можна якщо й не пополювати на
дrrнозаврiв мезозою, то принаймнi по прилетi побачити xBicT
свого власного корабля, який саме старryс!

Таким чином, ми приходимо до цимiчноi моделi подоро-
жi в часi. Дле достеменно вiдомо, що це все ще не € <.Маши-
ною Часуr>, оскiльки заглибитися в минуле до того моменту,
коли описана система приводиться в дiю - не вда€ться HaBiTb
в Teopii!

Розумiючи це, Кiп Торн обrрунтову€ ще одну модель, яка
вiдкривае приголомшл}Iву можливiсть - здiйснити нецимiч-
ний BapiaHTI Правда, складностел"r i неясностей у нiй (новiй
теоретичнiй моделi) бiльше нiж досить.

Перша складнiсть чисто технiчного плану. I полягас вона
в тому, що для того, щоб змiститися в минуле, скажiмо, на
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тисячу poкlB, доведеться попередньо рухати один з кtнцlD
<кротячоi нори> (чи <рота>) близько сторiччл зi швидкiстю,
яка наближа€ться до свiтловоi.

А ось друга причина, як вважають, значно бiльш серл"tоз-
нiша - це можливiсть порушення принIIипу прlrчинностi..,

Але, як би там не було, про можливий варiапт <Машлtни
часу> теоретики вже говорять вголос. Ну, безумовl{о, € lloBi-
домлення й iнпlого роду. Наприклал, читинська газета <Зак-
лик iнutих cBiTiB> (М 12, 1996) опублiкувма на rIю тему
невелику замiтку про те, що <тарiлочники> дИяться з деяки-
ми <KoHTaKTepaMIl> iнформачiею щодо проблем побудови
<Машини Часу> в настiльному BapiaHTil..

Так, <контактеру> з Пiдмосков'я iнопланетянlt пiдказалlt,
що <Машину Часу> можна створити за допомогою трьох
генераторiв частот iз спiввiдношенням...>

Ось бачите, як виявля€ться просто створитIl Машину
Часу!.. Особливо якщо некритично пiдходити до деяких
газетних замiток!.. Та й то ска:|ати - скiльки фахiвцiв-дослiд-
никiв, стiльки й рiзних точок зору щодо цiеi незбагненноi та
невловимоi cyTHocTi - часу!

Тим часом кiлькiсть непоясfiенних випадкiв, ле явно фiry-
рують тимчасовi метаморфози,_ продовжус збiльшуватися.
Ще один приклад IIа цю тему. Иого наводить журнал <Все-
cBiTHi новини> (М 10, 1995). Саме в ньому була надрукована
стаття, де повiдомлялося про таке: <,..у 1990 i 1991 роках
були виявленi двое вцiлiлих iз затонулого в 1912 роцi <TrrTa-
HiKa> - капiтан Дж. CMiT i молода жiHKa BilrHi Каутс. Вони
були у вiдмiнному cTaHi та зовсiм не постарiлrl за Ti poKll, якi
пройшли з моменту загибелi корабля. Через 79 poKiB, якi
минули вiд дня трагедii, вони стверджув:lли, що зараit...
1912 piK.

BiHHi Каутс була знята з айсберга в Пiвнiчнiй Атлантицi
24 вересня 1990 року. Iй 29 poKiB, вона була в тому ж одязi,
коли <Титанiк> iшов з Великобританii в США.

<Ще надприродно, - з:uIвив психiатр Яарле Хаманд, один
iз 27 лiкарiв i вчених, якi обстежували ii. - Схоже, шtо ця ilciH-
ка протягом 78 poKiB була в темпорzLпьному <мiшку>.

Неаабаром морська служба, перевiривши спискlt пас:Dки-
piB <Титанiка>, пiдтвердила, що Micic В. Каутс, з Англii, дiл"t-

сно знаходилася на борry корабля.
А 9 серпня 1991 року був знайдениl"l живим та неушкод-

женим капiтан <Титаrliка> Дж. CMiT. його пiдiбра,rа ком:цчIа
дослiдницького судна <Ларон Нейпер>...
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Прлt tlboMy, нiбито, мала MicTIe ще й така заява: <Особис-
TicTb капiташа CMiTa була позитивно iдентифiковаrtа за доIlо-
MoгoK) вiдбиткiв його лальцiв, що мiстилися в його морських
докумснтах, i BiH добре ссбе почувас...>>

Як поставrrтися до подiбного, читачу?! 3вrrчайно, простiше
за все, посмiхrtувшись, просто вiдмасти журЕал. Апе ж це не
вихiд! Та ж, врештi-решт, що мiститься в наведенiй вище
замiтlцi такого, чого <ну аж нiяк не може бути>?..

Свiлчення про спонтанний <кидок крiзь час>? Але полiбних
фактiв багато i rrаведенлtй випадок не е абсолютно виняткоглtм!
Моlкливо, до речi, кiлька мислимих BapiaHTiB, якi якщо fl не
пояснюють, то хоча б надакtть Iuанс якось витл)aмачити наве-
денrriт Bllule в}lпадок. Ну, насампегЕд, що IIе просто гаatетна ви-
гадка (або <,yTKa>)l Потiм, що це невел}Iчка мiстифiкацiя з бо-
ку <<чужих>. Скажiмо, тренуються <.тарiлочttlлки> в пiдкидаrtнi
нам cBoei агенryри пiд виглядом подiбних унlкапьнrлх подiй!..
Не полбастъся таке припуцення, читачу?., I MeHi теж не по-
дЙаеться! Тодi подумасмо про бйьш цiкавi моэсtlивостi...

По-перше, хто iз сучасних вчених може мотивовано ствер-
джувати, шIо в cBiTi зiрок HixTo не експерименту€ з простором-
часом? Або lцо, наприклад, наlпу дiлянку Галактики скануе
HafilroTaeMHima та наfлзагадковiша <штука>, яку ми Bci нама-
гаемося уявити собi, як, скажiмо, <<кротячу rropy>?!

Та iнколи, делiкатно так, ледь-ледь зачепить самим кра€ч-
ком HailIy Сонячну систему. Ми, природно, розlliнюемо нас-
"ltiдкlt цього яв}Iща, як чудо непояснене (до речi мовити, це ж
воно i el).

Чи такий BapiaHT: у якийсь незрозумiлиЙ чи HaBiTb взаtа-
лi нс перелбачуваниr"т нашими фiзлтками-теоретиками (до rlbo-
го воIIи ще не дiirшли) момент, пробiгас така собi <<зморшка>>

у багатомiрIIому просторi. Тодi й настае MoMeIlT, коли вiдкри-
ваються вiл r(ього <сквознячка> TaeMHi <BiKHa> або HaBiTb
<дверi> в iншиfr cBiT!

В одному з таких cBiTiB <Титанiк> теж Dирушив у свiй
ocTalItliй рейс. Але.., його капiтану CMiTy, як бачимо,
поIIIастило бiлыше, нiж капiтану Дж. CMiTy з <наlrlого>
<Титанiка>...

Чи ще що-небудь у цьому ж родi! Потрiбно помiтити, що
фiзики-космологIt зараз пропонують i значно цiкавiшi BapiaH-
ти! Хоча б такийI.. Ми, коли говоримо про пр}Iнципову
реальнiсть <Машини Часу>, HaBiTb не признаючись собi в
цьому, все piBHo малю€мо в сво€му внутрiшньому баченнi
деяку пряму лiнiю, привласнюючи iЙ назву <.часова Bicb>.
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Але, розмiрковуючи на тему <чорних дiр>, фiзики-теоретr-
kll illодi згадують ту обставиltу, що у визrIачеlriй околtлцi цьо-
ю приюломшливого б'€кта <простiр i час нiби мiняrоться
власпlвостями. Час ста€ тривимiрнимl>

А це вже зовсiм новий поворот темиl .Щосить подумати про
подiбний сценарiй, як все cкallaнe вище уявля€ться вже цх}
хи iнакше! Багатомiрний час, як Вам таке?.. Щiлковита абс-
тракrliя? Так, цiлковита, aJIe... для Hacl

Але ось дш деяких вшкко уявлюваних <Володдрiв цrc},D.
можJIиво, не така вже цiлковита, та й не така вже абстркriя!
Хто знае, якi iстоти та з якими можливостями вже виl'uлlrr на
космiчнi прштори Метагалакгики?!

Ось чому темплI розвитку людськоi цrrвiлiзацii повrrrтпi
бути збiльшенi, по можллtвостi, якlrайшвl.tдшеl I, насамперед,
якiсноl

Бо зараз HixTo не знае, що обiцяе нам майбугня (та Tarсl х
довгоочiкуванаl) зустрiч iз <6ратами за розумом>!



ПIСЛЯМОВА

Kru-tra, тiльки що прочитана BaM}l, е тiльки першою, мож-
на сказатIl, початкотrою частиною серiалу. Тому що TйbKrt
эiткнувrlтись iз таемничимrt тамплiсрами та ще бiльш та€мни-
чI{ми розеIlкрейцерами, ми почиIIаемо розумiтI,t, що на cTopiH-
ках oдltici-cдrrltoi кtutгI{ цю тему не розкритиl

MeHi ранilпе вже вlIпzLпо написати на енiологiчнi теми
декiлька кн}rг, пр якi я неоднор:ulово згадував. Це - <На
перехрестях BcecBiTy>, <ПplrMaplt lcTopii>, <.ФеlIомени Iнших
CBiTiB> i, KpiM того, <Тропа Розеrrкреr"rцеров> та <Мiсiя Розеlt-
креfiцерiв>. Нарештi IIя, нова кнIIга <<Зоряlri Розенкрейцери>.

Автор l1lTx 1rялкiв, як енiолог, володiс... новим матерiалом,
який багато в чому ще бiльш парадоксалыtий та несподiва-
IIиl"t, а l0ловне - ральний. Тох мецi з:uIиша€ться тiлькlл одtе,
а саме - вважати <3орянтrх Розенкрейчерiв> тiльки перuIою,
вступною, книгою нового серiалу.

У ltacTyTlHl{x книжках ми торкIIемося, зокрема, даних
щодо KoIlTaKTiB тамплiсрiв i розенкреIlцерiв iз загадковим Ки-
таем i Тtrбетом, з тIlми дивними та€мницями (тiльки леякими,
звl.tчаlYrно), якi вiдкрлtлися в зв'язку цим Посвячепим Заходу.
Серел цих та€мltlлць чlIмапо й лиховiснrлх...

Колl.t дtlводиться чути про так звану <Космiчну Безмов-
HicTb>, то стае зрозумiлим, IIIo ця неправда просто комусь
влтгiлна! Mll роэповiмо, пIо ж насправдi спостерiга€ться в
Космiчнлrх дiLпях: якi вrлдовlrща, якi картини... Багато про що
BtI прочитаете вперше!

Mll (лкlлrr), образно кажучи, пролираючись через заростi il
болота, HapctuTi наближасмося до довгоочiкуваного бсрега
Веллtкогсl Моря Зiрок!.. Та вже можемо прIлсiсти rla березi й
спос:терiгати дltBllltti, незбагrtеrlltий i НовлIй для нас CBiTl
Щоправда, зал}IIIIIIти берег та вiлплистrr влалину ми пIе й не
мr,lслrtмо!

Однак itloдi до llac долiтають MopcbKi бризки. I отриманi
пр}I цьому вiдчуття tIотрясають всю }Iашу icToTy[

Але колlt-небуль Mlr, люди, з:шIIшимо берег Зоряного Мо-
ря та полинемо в невiдому дмечiнь! А тому лавайте, Читачу,
IIотроху зl]икати до нього!!.
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