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ВСТУП
Господь - це любов
Євангеліє
Моє покоління жило у цікавий, неповторний, а інколи і щасливий час. Але ж на нашу долю випав дуже
лукавий історичний проміжок часу, який струсонув
попередні духовні, культурні й соціальні основи життя. Про це я ніколи раніш не знала. З'являлися нові
знання, часто "из=под глыб". Виписувала, передруковувала, вражена новою інформацією. Мова скрізь була російська, бо навіть корені нашої духовної історії і
культури були зфальсифіковані. Але ж, головне, нові
знання були про духовність і про Бога. З'являлося переконання, що лише Православ'я як релігія (religare
— зв'язок) потрібне людям, як повітря, бо це єдиний
безпосередній зв'язок з Богом. Хотілося розповідати
про своє нове розуміння "причин и следствий", тобто
що не лише Бог нам все дає, а й від нас безпосередньо
залежить багато чого у власній долі. Так життя формувало світогляд. 1986 року з'явився перший "самвидав" під назвою "Мій шлях до Бога" — як "Досвід духовної біографії" для найближчих людей.
Незалежність України — мрія всіх попередніх поколінь українців — для мене була пробудженням моєї національної свідомості. Любов до України закладена у душу з дитинства, бо українська мова була у
родині рідною, незайманою, як острівець у морі, чи
оазис у пустелі. Але все життя я знаходилась у російськомовному оточенні, з дитинства, від початкової до
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вищої школи, як і всі роки моєї подальшої роботи.
Вихована на ідеалах дівочої і жіночої гідності, порядності й відповідальності перед людьми, але … без Бога... На цьому фундаменті будувалося моє життя.
Разом з усіма пережила війну і голод, відбудову і
перебудову — скрізь була присутня, але ніде суттєво
не задіяна. Переживаючи все разом з усіма, була відокремленою, начебто спостерігала не з середини, а
з боку, хоч була комунікабельною. Все бачила, нічого не розуміла. Сприймала все реально, як є, і довірливо, як нормальне буденне життя. З тих важких
часів закарбувалися в моїй пам'яті два постулати
(доведення не потребують): хто пережив голод, той
шматка хліба ніколи не викине; хто копійкою не дорожить, той сам копійки не вартий..
Прошу вибачити за двомовність: усе написане
мною починаючи з 1986 року — російськомовне, як і
деяка використана мною література. Весь цей труд
значною мірою компілятивний, бо сказаного мною
про Бога та й моїх релігійних відчуттів було б замало,
тому для переконливості я звертаюся до розумних авторитетів.
А починалося все це з "непорозумінь". Тому глава
1. "Не6до6разумения" — це пошуки навмання змісту
й мети життя в нашому завуальованому беззмістовному вихованні і спрямуванні.
Далі — наче у дитячій грі: "холодно", "тепліше",
"ще тепліше" — пошуки допомоги Світлих сил.
Глава 2. "О стремлении к помощи светлых сил".
Сонце світить і для сліпого, тому хотілося постійно
відчувати тепло, та ще й постійно бачити світло й добро. За 60 років зовсім свідомого життя було багато
прочитано, відкривалися ті факти, які десятиріччями, а інколи й сторіччями утаємничувалися від більшості людей. Суть їх була в бутті Бога і відносинах
між Богом і Людиною. Це був надзвичайно багатий
матеріал для роздумів. Оце і були факти для укріплення моєї віри. Наблизилась (а, може, увірвалася)
до Бога, зрозумілося настільки багато, що сприйняла
Покаянний Псалом 50 як вказівку: Господи, "духом
могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників
шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе".
Так з'явилася наступна, 36тя глава, "Просвітницьке товариство (199161995 роки)". Коли я пізнала Бога, то вже мовчати не могла. Та й були це роки прори-
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ву духовних знань у наш стиснутий бездуховний
простір — дуже важливий для розуміння сучасного
релігійного стану суспільства. Науково була підтверджена цілковита недієздатність атеїзму, матеріалізму та еволюціонізму на підставі нових уявлень про
час і простір, наукових і біблійних. Але ж обман і лукавство органічно входили у життя і свідомість.
А ще Симеон Новий Богослов (+1021 р.) писав:
"Кожна людина мусить знати Бога, самого себе і демонів... демонів, які є ворогами нашими, що борються проти нас нашими власними силами". А обурення
викликало таке: колись, у часи французької революції, під час облоги Парижу, у газеті "La libre pensee"
було опубліковано шалене, осатаніле звернення:
"Ворог наш — Бог. Ненависть до Бога — це початок
премудрості; якщо людина бажає йти вперед, то підґрунтям мусить мати безбожжя. Найнеобхідніше —
це знищення у дітях почуття релігійності. Бо якщо у
дитинстві мозок просякнутий релігією, то після зрілого віку, під старість, протидія релігійній отруті
стає тяжкою. Для блага дітей необхідно силою примусити підростаюче покоління до безбожжя" ("Петерб. Газета", 1870, № 166. Передруковано з книги
прот. Г. Дяченко "Духовний мир", 1900, стор. ІV.).
А що вродить?
Зараз ми пожинаємо цей гіркий засів — наслідки
невиконання Божих заповідей. Безбожне сторіччяя
не оминуло жодної родини. Темні сили діяли таємно,
підступно, а зараз діють відверто, настирно. Телебачення і преса аж захлинаються від реклами й пропаганди зла та розпусти. Йде боротьба за кожну душу,
особливо дітей та молоді, навіть у мультиках бачимо
монстрів. Телебачення для юні — вихователь і руйнівник.
Лихо фізичне: під впливом телевізійного випромінювання змінюється структура води мозку. Це призводить, за даними Інституту гігієни та медичної екології, до деградації особистості. Духовне лихо: зло
вповзає в душу, йде різнобічна підготовка до сприйняття злих сил видимо. Дай, Боже, не дожити до "висадки десанту інопланетян", що передбачали єп. Ігнатій Брянчанінов та ієромонах Серафим Роуз... Господь дав Молитву, якою навчав просити у Бога Отця
визволити "нас від лукавого".
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Читання літератури відкривало нові знання — на
базі вже знайомого починалося розуміння раніше
прочитаного. З наукової літератури пам'яталося, що
ми належимо до четвертої цивілізації в історії людства. Господь створив людину, щоб вона у своєму житті прославляла Його і дякувала Йому. Жодна з трьох
попередніх цивілізацій не виконала завдання Господа. Відступаючи від заповідей Господніх, люди були
приречені на погибель. Господь карав катаклізмами
глобальних та місцевих масштабів: потопами, землетрусами тощо. Від нас Господь чекає виконання даних ним заповідей і вдячності за всі Його милості.
Преподобний Серафим Саровський повчав: "Мета
християнського життя полягає у стяжанні Святого
Духа" для нашого нарозумлення й укріплення у вірі.
Є слово — гармонія (грецькою — "злагодженість"). Почула таку думку: коли Господь народам
землю роздавав, то разом давав і мову, і відчуття комфорту. На своїй землі людям так затишно, спокійно і
радісно живеться, бережуть свою культуру й історію,
бо вона єдина і неповторна, й українці на своїй рідній
святій землі — мирні трудівники, доброзичливі й лагідні. Тому й християнство було прийняте саме на нашій землі, бо Господь — це любов, мир і злагода, найбільш близькі українському менталітету, основою
якого є мова.
На нашій Землі усі мови приземлені, лише українська — відчиняє нам Небо. Тому і йде шалена боротьба проти неї. Незатишно манкуртам, безбатченкам і
загарбникам. Приживаються і прибульці, але тільки
ті, хто з любов'ю прийде, а не зі зверхністю. Якби ж
то хотіли зрозуміти все це ті, хто живе в Україні!..
Ось про це, прямо чи опосередковано, йшлося в наших бесідах у Просвітницькому товаристві, бо ми дуже хотіли, щоб люди знали, що можна жити в любові
і радості лише у повній гармонії з Богом, Матінкою
Божою. Тоді ніколи не буває ні тяжко, ні сумно, ні
тоскно. А всі наші особисті плани та амбіції — це нічого не варті ілюзії. І не будемо ними смішити Господа, бо не впевнені, що доживемо до вечора.
Глава 4. "Екологія найвищого Божого створіння"
— тема найважливіша у наш, надзвичайно жорстокий і лукавий час, бо ніяка перемога духовності неможлива без відновлення моральних норм і вимог до
жінок та чоловіків, тобто і до виховання дітей. Виді-
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лена в окрему главу тому, що продовжує так потрібну
тему загального просвітництва. Перші три підрозділи
стосуються, переважно, екології жінки, а наступний
— це тема, запону над якою зняли в останні роки, коли розсунули "залізну завісу". Відтоді у нашій країні
преса і телебачення почали змагатись у рекламі порнобруду, наче "так і треба". Мовчати не можна…
Глава 5. "Помаранчева революція". Це чудо, яке
Господь вчинив в Україні 2004 року. Частково в епістолярному жанрі тут подані відомості про події, які
збудили Україну за 17 діб, дані нам на випробування.
Пошли, Господи, сили, можливості і Твоє благословіння!
Глава 6. "Тире на кладовищі". Що маємо на кладовищі? Рисочку між датами народження і смерті.
Тому назва дана всім роздумам=нотаткам цієї глави.
Це ті мемуари, які відновлюють враження прожитих
років і геологічних мандрів нашої родини. Це "родинні спогади". Пам'яті значно допомогли фотографії та
слайди.
Головна мета і призначення цієї праці — у сподіванні, що вона комусь полегшить пошуки власного
шляху до Бога, тому як дороговказ — цитати з використаної мною літератури.
Час неповторний, а все минає й забувається. Тому
пропоную кожному, хто має, що сказати своїм дітям,
внукам і чужим людям, які ще не пізнали Бога, пишіть свої спогади, своє "Тире на кладовищі" як свій
шлях до Бога.
Господи, благослови.
Р.Б.М.
1986=2010 рр.
P.S.: На схилі життя зрозуміла: кожен подих хай
славить Господа. Тому під кожним рядком можу поставити слова хвали: Слава Тобі, Господи!
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Глава 1
НЕ6ДО6РАЗУМЕНИЯ
Из российской истории:
Мне страшную быль рассказали...
Её повторить я готов,
Как древние книги сжигали
В начале тридцатых годов.
Далёко, на Севере где'то,
Стоял монастырь у воды,
Стоял на окраине света,
Не видел татарской орды,
Тевтонцы туда не пробились,
Ни ляхи... ни Наполеон...
Там древние книги хранились
Ещё с византийских времён...
Костры полыхали багрово,
Их отблеск плясал на стене...
И, может быть, подлинник "Слова"
Сгорел в том ужасном огне...
Горели иконы... и святцы...
Преданья родимой земли...
Да что ж вы наделали, братцы!
Да как же вы это смогли!?
Анатолий Жигулин
Дорогой мой читатель! Задумывались ли Вы, в какое удивительное время мы живем? Почти сорок лет
без войны, без тревоги о хлебе насущном. Тишина...
Зелень садов или чистый снег и — чистое небо. По-
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кой. Умиротворение... трудись и радуйся каждому
дню, доброму слову или улыбке ребенка. И эта видимая радость бытия коснулась трёх поколений.
А многие ли чувствуют эту Благодать?
Кого не дергает спешка, болезни, тоска, зло, жадность, зависть? И почему при нашем благополучии
вдруг бурно развиваются алкоголизм и токсикомания? И почему остатки мыслящей интеллигенции
бьют тревогу о бездуховности и недообразованности
нас же? И всегда ли первое вытекает из второго? И
почему стыдливо молчавшая пресса, выдаёт перлы,
вроде: "Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в
пучину зла и бед, погасил свет добра в нашей душе?
Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его
в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней,
ища дно, опору и какой'то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго
до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтоб
мы не блуждали в потёмках, не натыкались лицом
на дерева в тайге и друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему
своему кости. Зачем это всё похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, всесветное во всё безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать
даже врагам нашим" (Виктор Астафьев, ж=л "Наш
современник" № 5, 1986 г.)
Или:
Ты обо мне не думай плохо, моя жестокая эпоха.
Я от тебя приму твой голод. Из=за тебя останусь голой.
На всё иду. На всё согласна. Я все отмерю полной мерой.
Но только ты верни мне ясность и трижды отнятую веру.
Я так немного запросила за жизнь свою —
лишь откровенность.
А ты молчишь, глаза скосила,
Всевидящая современность.
(Александр Бек, ж=л "Знамя", № 10=11, 1986 г.)
Или: "Каждый из них (о. Димитрий и Авдий Калистратов) пришел в надежде как бы на персональную беседу с Ним, ибо Он мог вести синхронный диалог в любое время суток с неисчислимым количеством желающих к Нему обратиться. Практически
со всем человечеством одновременно в любых точках
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земного пространства. В этом и была Его вездесущность... И каждый просил, когда настанет последний из последних дней, ему умереть с Его именем на
устах". (Чингиз Айтматов, "Плаха".)
Или:"И зачем нужна дорога, которая не ведёт к
Храму?"(Т. Абуладзе, х/фильм "Покаяние")
И т.д., и т.п.
И почему всё новые боги появляются, как грибы,
во всех странах, а люди охвачены массовым психозом, поклоняясь кто кому и чему?
И почему 33=я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
1978 г. (п. 128 повестки дня Специального политического комитета OOH) опубликовала Меморандум:
"Международный мир и безопасность находятся под
угрозой со стороны внеземных сил, формально именуемых неопознанные летающие объекты (HЛO), которые преследуют чуждые Земле цели"?
Но почему же журнал "Наука и религия" печатал
статью "НЛО — порт прописки Земля" (№ 7=10, 1986 г.)?
Сплошные ПОЧЕМУ...
Мне, когда стала интересоваться вопросами живописи, совершенно было непонятно содержание очень
многих картин: "Саломея с головой Иоанна Крестителя", "Жертвоприношение Авраама", "Кающаяся
Магдалина" и пр., не говоря уж о глубочайшем внутреннем содержании "Тайной Вечери".
Удивляло, почему Академия Художеств почти 200
лет давала тему дипломных работ лишь на библейские сюжеты. Не мог же это быть просто анахронизм.
Непонятно, почему Л.Н. Толстого, который свято
верил в Бога (см. его "Дневник на каждый день",
1908 г.), отлучили от Церкви. Я читала раньше его
"Исповедь", "В чём моя вера?", но поняла лишь то,
что было доступно моему знанию и пониманию, соответственно с общими представлениями.
Когда я стояла у могилы Л.Н. Толстого, в верховье
двух сходящихся оврагов, зная, насколько активна
почвенная эрозия (разрушение почвы под влиянием
поверхностных вод), а затем — на семейном кладбище, возле действующей, любовно оформленной церкви в Ясной Поляне, где похоронены жена и дети,
много было странно=горьких мыслей.
Почему порознь после смерти? Почему вдали от
церкви? И прочее.
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Но, если кто=то уверен, что Бога нет, то к чему тысячи тонн исписанной бумаги на атеистические темы,
гонения, разрушения церквей, монастырей, сжигание книг...
Против Кого бороться, если ничего сверх человека
нет?
А если Бог есть, то как могли быть инквизиция,
крепостное право, разгул и деградация Романовых и
их окружения, фашизм, столько зла и подлости в мире во все времена?
Не потому же, что себя дискредитировали священнослужители?
Еще Данте 700 лет назад писал:
Ходили Кифа1 и Сосуд Избранья
Святого Духа2, каждый бос и худ,
Питаясь здесь и там от подаянья...
А нынешних святителей ведут
Под локотки, да спереди вожатый —
Так тяжелы! — да сзади хвост несут,
И конь, и всадник мантией объяты.
Под той же шкурой целых два скота!
Терпенье Божье, скоро ли расплата?
Вольтер в шестисерийном фильме показан как
вольнодумец. Тем более непонятен конец фильма, когда Вольтер боится быть погребенным за пределами
христианского кладбища. Оказывается, он был "теистом" (в противовес атеисту) и под теистом понимал "человека, стойко убежденного в существовании Верховного Существа, столь же благого, сколь и могущего".
А почему вольнодумец? Вот пример: "В мнении,
что Бог существует, имеются свои трудности, но в
противоположном мнении наличествует полный абсурд," — его слова.
1
Кифа — апостол Петр, первый старший ученик, рыбак. Оставил
сети, пошел за Учителем. Позже 25 лет был епископом в Риме.
Распят стремглав (вниз головой) как не достойный смерти Учителя.
2
Сосуд Избранья Святого Духа — Апостол Павел, который не
видел Иисуса Христа никогда. Шел в Дамаск гнать, преследовать,
уничтожать христиан.
Услышал голос: "Савле, за что гонишь Меня?"
— Кто Ты, Господи? — Т.е. приходит к тем, кто хочет, и к тем,
кто не хочет. Высокообразованный, "потрудился более других
Апостолов". Был вознесен на Третье Небо, не знаем, в теле или без.
Павел как римский гражданин был обезглавлен (распинали рабов,
самое низшее сословие).
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И еще слова Платона, благородного мыслителя
древности, обращенные к сомневающимся в истинах
религии: "Ни ты, ни твои единомышленники — не
первые, которые имеют такое мнение о Божестве,
но в каждое время, то более, то менее, являются люди, имевшие ту же болезнь, что и твоя... Итак, я хочу сказать тебе, что ни один человек, в своей юности
отвергавший Божество, не оставался при своем мнении до старости. Подумай об этом как следует; а
между тем не отваживайся богохульствовать".
А вот слова Павла Флоренского:
"К неприличному относилась религия и всё с нею
связанное; мне кажется, она была в моем сознании
самым средоточием неприличного. Религиозная
жизнь вообще стыдлива и ищет спрятаться от чужих соглядатайствующих глаз. При моем же воспитании бессознательно было сделано всё, чтобы вызвать это именно чувство. О религии у нас никогда не
говорилось ни слова, ни за, ни против, ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений, разве только более'менее случайно проскакивало слово о культе дикарей или каких'нибудь египтян,
но и то очень отрывочно...
Люди "верят" по'своему (хорошо мне запомнилась эта форма "верят", вместо "веруют", ничуть
не случайно, ибо "веруют" — значит духовно знают
некоторую объективную реальность, а верят —
имеют некоторое субъективное состояние уверенности, может быть насквозь иллюзорное).
В нашей семье ... никогда нам не говорили, что Бога нет, или что религия — суеверие, или что духовенство обманывает, как не говорилось и обратное…"
Павел Александрович Флоренский (1882=1943.
Ученый, философ, богослов, священник — о формировании своего мировоззрения, а, косвенно, и своих
современников, и моего) погиб в одном из северных
лагерей. Имеет иконологические труды, представляющие собой синтез богословия и философии, искусства и археологии, истории и технологии живописи.
Он дает такое определение иконе: "Икона — это
явление потустороннего мира, окно, через которое,
с одной стороны, невидимая действительность
стремится в узкие рамки пространства и времени,
с другой, — мы заглядываем из материального мира
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в мир духовный и постигаем его внутрипространственные реальные ценности".
А проще, как синтез раздумий: икона — антропологическая дверь, дверь взаимосвязи двух миров —
видимого и невидимого. Подойдите, постойте, подумайте. Посмотрите на лики христианских святых —
неземная, но и человеческая красота (у каждого своя
биография).
Вот кому я хочу поклоняться: этой красоте и чистоте. Близкая мне молодая женщина говорила: "Почему
в церкви плакать хочется? " И как много людей рыдают перед иконами, не стыдясь этих слез: они беседуют
с Богом, святыми, своим Ангелом=Хранителем.
И, тем более, как и зачем можно было рушить церкви, даже если это только жемчужины зодчества?
Зачем было уничтожать Евангелие — свод самых
высоких нравственных законов? Добавьте коммунистическую мораль (если есть, что добавить), но уничтожать? Почему забавные Библия, Евангелие издаются=переиздаются, а Истинное — многие не знают, как
и выглядит.
Например, я мечтала хотя бы почитать Четьи=Минеи (Жития Святых). Разве это криминал? Но где
найти? Прочитала только одну книгу, а их 12 — на
каждый месяц.
Как важно нам задуматься: можем ли мы дать ответ на вопросы, с которыми сталкивала нас жизнь? А
ответ необходимо найти, т.к. когда=нибудь каждый
из нас перейдет в жизнь вечную и станет перед Богом.
"Непроницаемая пучина советов Божиих востаёт волною, проливаются её глубокие потоки, разливается спасение в народах, а ничего не видно на поверхности человеческих обществ, ни малейшей волны на море житейском: дела человеческие идут своим порядком". (П.С. Лебединский. — М., 1898).
ПИСЬМО XXVII СЪЕЗДУ
Коммунистической партии Советского Союза
Киев, 20.02.1986 г.
(Моя доверчивость, уверенность, что могу быть полезной, т.е. свое мнение посылаю в Москву.)
Дорогие товарищи!
Наше последнее время приравнивают к революции. В эти дни люди всей страны пишут в ЦК, съез-
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ду о самом наболевшем, самом сокровенном с уверенностью, что это важно.
И моё письмо касается вопросов атеизма, культуры, а главное — экономии государственных
средств.
1. а) Тысячи тонн дорогостоящей бумаги израсходовано на атеистическую литературу, которая является или макулатурной, или же, наоборот, очень
дефицитной, малотиражной, прибыльной для тех,
кто оставит её еще на базе, и до магазина она не дойдет.
б) Верующий её читать не будет; ищущий отыщет в ней крохи, новые для себя; неверующий пытается уяснить хоть что'то из далекой истории, преданий, т.к. непонятны ни содержание художественных полотен, ни изречения пророков, встречающиеся в литературе...
Но его же не в чем разубеждать (!) — это сделано
в школе, вузе и пр.
в) Запретный плод особенно сладок, и многие платят сотни рублей на приобретение окольными путями книг, которые изучали наши предки, родители
и вожди пролетариата — см. в любой школе табель
успеваемости В.И. Ленина, где первым предметом
стоит "Закон Божий" — "5". Требование, а затем и
умение работать над первоисточниками основоположников марксизма'ленинизма заставляет искать и то, что знали и отвергли они.
Зачем же идти столь окольными путями, не давая людям, которых учим мыслить, возможности
самим ознакомиться с тем, "А что же такое Библия", о которой Л.Н. Толстой говорил, что без неё
невозможно воспитание ребенка, как в Греции —
без изучения Гомера и т.п.
Дайте эти книги взамен многочисленной макулатуры. Я считаю, что надо давать людям возможность самим разбираться, как и светочам революции, — ведь их знание не помешало им выбрать свой
путь.
2. Культура.
а) Часто приходится удивляться: кто покупает для нас фильмы за рубежом? Есть термин "кассовый сбор", но часто, наверное, уместен термин
"вредительство", которое бытует и процветает.
Не называю фильмы (это каждый 5'й, если не 2'й)
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из зарубежных, "ни уму, ни сердцу" — старшим, а
молодежи — просто во вред. О наших фильмах
столько пишется, что повторять неразумно, а это
потраченные, морально неокупленные миллионы.
Значит, хозяйственный подход в этой отрасли
принесет прибыли, и не только материальные: для
самых маленьких детей на телевидении очень часто показывают глупые, бессодержательные мультфильмы.
Это же касается и художественной литературы,
и журналов, и газет, которые не пользуются спросом. Пусть их было бы меньше, но чтобы они имели
свой голос и лицо, а не только номинальную стоимость.
б) И еще наболевший вопрос. Культура физическая — не только спорт. Я живу на Набережной, и перед окнами с весны и до осени — толпы людей (в выходные — особенно), выгуливающие себя, собак, реже
— детей, — людей, изнывающих от безделья в свободное время. Да, кто'то имеет дачи, но этих счастливчиков в толпе нет (цены дач от 5 до 30 тысяч!).
А сколько земли в колхозах, пустующей вокруг города, сколько пустых хат! Может быть аренда для
горожан, может быть иной способ приобщения к земле, но должны же мы, горожане, детей своих летом
воспитывать не на пляже и не в снятых на лето домах в селе, а в приобщении к труду на участке, который сам обрабатываешь из года в год и видишь результат!
Почему горожане должны быть лишь потребителями сельхозпродукции, не говоря о необходимости
свежего воздуха, физического труда и пр.
А главное — то, что старшее поколение еще может передать любовь к земле своим внукам.
Распределение участков на предприятиях идет небыстро (муж — ветеран войны и труда, работает в
Киевском геолого'разведывательном техникуме — об
участках не слышно). Это частный пример. Не везде
же так, и не только ради этого сие письмо, хоть жаль
и единого потерянного года: лишь покупаем и потребляем.
А если каждого работающего и пенсионера обеспечить пригодным для обработки участком земли площадью 0,05'0,07 га и общественным транспортом
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для его посещения? Наверное, это и есть то, что уже
сегодня необходимо.
С глубоким уважением:
Aксём Мария Ивановна, пенсионер, ветеран труда. 30 лет работы в геологических организациях, 20
лет — на преподавательской работе в КГРТ.
РЕАКЦИЯ
на моё письмо XXVII съезду КПСС
21.04.1986 г. я соборовалась перед Пасхой. Только
что возвратилась из церкви, вся с Богом, ничего мне
не надо.
Ко мне домой пришла молодая женщина, назвавшаяся зав. отделом культуры, просвещения и атеизма Дарницкого райкома партии. Сразу сообщила, что
пришла по поводу моего письма XXVII съезду КПСС.
Наша беседа длилась более трех часов, в основном,
о недообразованности нашего народа (наши внуки
тогда учились в школе, и я могла говорить об этом).
В отношении религии или атеизма, я сказала:
"Как вам много знать надо..." (увидела её полную несостоятельность).
А она ответила: "Мы не льстим себе надеждой, что
верующего можно разубедить". Вот так... Для кого
же вы нужны?
Еще рекомендация была: "Зачем Вам (мне) это надо? Не сушите себе голову". Я, конечно, не откровенничала. В комнате, где мы сидели, на подоконнике
стояла маленькая иконка Пресвятой Богородицы —
моя поддержка. Но зачем метать бисер перед невежеством?
И в конце: "У вас есть, конечно, вопросы, на которые вы бы хотели услышать ответ. У нас будет беседа
на высоком уровне, за круглым столом и т.д."
Я продиктовала один вопрос: "Кто такие махатмы
Шамбалы, от которых Н.К. Рерих привёз Послание
Советскому Правительству в 1926 году?" (Не Неру, не
Ганди — это ясно из текста.) И принимали его Луначарский, Чичерин, Крупская.
— Как трактовать?
Я: "Как понимать".
Дорогой читатель! Вы можете ответить на этот вопрос?
Но… через неделю был ЧЕРНОБЫЛЬ.
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МОЁ ПИСЬМО
на телевидение в телепередачу "Ради истины"
12.01.1989 г.
(За столом священники (впервые!) и ученые)
Приветствовать можно лишь название передачи.
Пусть "первый блин — комом". Необходимо подвести общественное мнение к необходимости мышления в этом направлении... Даже начать с исторического аспекта.
Но название следующей темы уже прозвучало с
экрана: смысл и цель жизни.
В христианстве цель земной жизни — это снискание Благодати Божией. "И Духа Твоего Святого не
отыми от меня", — просим и сейчас. А что это значит?
Как считают и что предложат атеисты? Вот об
этом и должен быть откровенный разговор, если мы
говорим о ПЕРЕСТРОЙКЕ.
Потому МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: открыть воскресные школы по изучению истории религии и не
только, а по желанию детей или родителей — для
изучения Закона Божия. И об этом просить наше
правительство.
Где и в каких помещениях? В обычных школах,
там, где 6 дней в неделю насаждается атеизм (почему государство себе его присвоило?), а один день в неделю, воскресный, мы понимаем "выходной"... Чего ж
тут бояться конкуренции? Хотя бы в нескольких
микрорайонах города для начала.
Вот об этом и спросите мнение телезрителей.
О себе: 62 года, образование высшее. До 56 лет свято верила в коммунизм, но "помнила, что... обогатив
свою память теми достижениями, которые выработало человечество, необходимо..." Потому чувствовала пробелы, "дискомфорт", даже ущербность от
незнания Библии, которую Л.Н. Толстой называл
"Книга Книг" и говорил, что "без неё невозможно воспитание культурного человека". Это касается живописи, музыки, даже литературы...
Сейчас уверена, что моим детям (и внукам) духовность можно вернуть — дать украденные у нашего поколения знания, т.к. мы виноваты в БЕЗдуховности детей, когда и рок становится наркотиком;
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чтобы спасти еще хотя бы тех, кто сам этого захочет.
Желаю Вам (нам всем) успеха.
А экология, пацифизм, миротворчество — это всё
производные ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Вы же это
знаете.
С уважением.
Подпись.
Я очень постепенно подходила к пониманию картины мира и поняла то, что наша "гласность 1987 года" сути бездуховности нашего общества пока что не
коснулась.
И вот сейчас я уверена, что могу ответить на эти важные "почему". А это — реальная помощь для каждого
человека, который стремится к добру и справедливости. И молчать права не имею. "Тайну цареву храните",
а о Боге молчать можно лишь во вред себе... Вспомните
притчу о "зарытом таланте" (талант — мера серебра),
где мудрые те, которые пустили свое серебро в дело и
принесли кто 5, кто 10 крат. А "раб лукавый" тот, который зарыл свой единственный "талант" в землю. Потому=то рабом ленивым и лукавым быть нельзя.
Этот мой труд в значительной мере компилятивный.
Да и кто я такая, чтоб писать лишь о себе? Мои
случаи частные, мелкие, а опыт человечества настолько богат... Читайте, думайте...
Но часто, к сожалению, времени нет ни на то, ни
на другое... Потому=то и излагаю на бумаге свои мысли, свое понимание и свой приход к Богу в надежде,
что кому=то это поможет сократить "опыт быстротекущей жизни".
Кто Вы, мой случайный читатель? Знающий Бога,
ищущий или отрицающий? Пропустите, не читая
мои мелкие примеры, если для Вас это "пройденный
урок", но внимательно прочтите собранные мысли
Великих Умов. Возражайте, сопоставляйте, но думайте. А не думать, оставаясь человеком, нельзя.
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Глава 2.
О СТРЕМЛЕНИИ К ПОМОЩИ СВЕТЛЫХ СИЛ
И СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Раздумья до...
Милый друг, иль ты не знаешь,
Что всё, видимое нами, —
только отблеск,
Только тени от незримого очами...
Вл. Соловьёв
Почти 56 лет прожила, не ведая, не зная Бога да и
не задумываясь, принимая вопросы философского
мировоззрения, согласно программе вузoв.
В семье богохульства не было, как не было ни
икон, ни Евангелия. Родители, очевидно, не имея
личных контактов с высшими духовными силами,
приняли полностью научные установки голого материализма. Было время духовного затишья: темные
силы затаились, а о Cветлых Силах люди и не думали.
(Солженицын сказал: "Велико было силовое поле сатанизма над Россией".)
Из рассказов мамы я знала евангельские притчи
Иисуса Христа. Мама говорила, что, конечно, Иисус
Христос был. Это личность историческая, и Его мораль — наиболее высокая ("как для нас сейчас Ленин,
а пройдет 2000 лет, и, наверное, такие же легенды будут о Ленине").
Я свято верила в коммунизм и стремилась к нему
всем сердцем и поступками.
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Отец в свои изредка свободные часы рассказывал
мне, уже взрослой, библейские предания, как древнюю историю, и не только еврейского народа, а как
нашу, близкую, не выделяя, не подчеркивая славян.
И библейские предания из его уст звучали, как наша
история.
Но почему же мы её не изучали?

Мой путь к Православию
И все=таки, что же могло заставить женщину,
весьма занятую, пусть и эмоциональную, принять
крещение, да еще и в очень срочном порядке?
Я всё проверяю сознанием (как муж говорил:
"Раньше скажешь "нет", а потом рассуждаешь". И
еще его слова: "Твоих идей хватит на целый взвод".)
То есть ни доверия к авторитетам, ни свободного времени никогда у меня не было.
А сейчас ОДНА ТЕМА бесконечная, ЕДИНСТВЕННАЯ для меня. "Всем миром ненасытимая бездна души". И эта единственная тема насыщает, просвещает,
обогащает и бесконечно проникновенно радует! Очень
трудно будет дать в логической последовательности
картину создания моего сегодняшнего мировоззрения.
Удобное ЗАДАНО положение: везде бегом, среди
людей, некогда остановиться, прислушаться к себе,
задуматься...
Нет времени на проникновенные беседы за чашкой
чая или разговоры "по душам"... Этим и вызвано написание: с собственными детьми некогда обстоятельно говорить (не говоря о крестниках).
Даже в наших семьях, где интересные книги, журналы, газеты стараемся передать друг другу (в каждой семье своя библиотека и большая подписка), но
обсудить, спросить мнение — нет возможности: в нескольких словах вопросы — ответы.
Как же им понять, почему я так кардинально изменила свое миропонимание? Сообщала об аномальных явлениях, НЛО, парафеноменах — пусть несколько эзотерические, но вполне научные сведения
("мама прогрессивна, воспринимается" — 12 лет член
Секции аномальных явлений!). И вдруг такой крен,
нет — разворот на 180°! Как воспринять? Вышла на
пенсию, чье=то основательное влияние — и поддалась, изменила своим принципам восприятия!..
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Влияние чьё? Конечно, Людмилы Акимовны Федоренко, имеющей три высших образования, 10 лет
занимающейся спиритизмом, который и привёл её
к Богу.
Сама Людмила Акимовна очень эрудированная
благодаря синтезу высшего образования и той информации, которая немыслима для обычных смертных,
недоступна большинству современных людей. Я видела у нее семь тетрадей чистовых записей удивительных собеседований с теми, кто находится не в нашем мире.
Само содержание высказываний (для меня — совершенное потрясение) — это утонченное мышление
высокого интеллекта, соответственно их, каждого (!),
уровню мышления (выше моего на три головы).
Форма выражения мысли соответствует его времени и интеллекту, будь то Андрей Рублёв, протопоп
Аввакум, Одзуми Одзаки (соратник Рихарда Зорге),
Кипренский или домовой Захар Михайлович (?!) (его
можно увидеть на картине В.И. Сурикова), или княгиня Ольга.
Хотя бы один пример: однажды Людмила Акимовна привела во Владимирский собор гостя — своего
друга Николая Николаевича, который, благодаря занятию спиритизмом, вышел из концлагеря. Она его в
Киеве выходила после болезни, (после обращения в
сеансе спиритизма к врачу Мише, погибшему при побеге из концлагеря). Он же и привел её к спиритизму.
И вот, стоя во Владимирском соборе, глядя на иконостас, Николай Николаевич (художник) говорит: "А
Ольга=то крестом грозится!" А вечером, на очередном
сеансе, княгиня Ольга уточняет: "Крестом грозилась
— время тяжкое было. А в жизни я была жена мирная и смиренная".
Тогда же я переписала у Людмилы Акимовны стихотворение:
Глядят на нас с иконы строго
Её прекрасные глаза,
В них и величье веры в Бога,
И бури дальняя гроза.
Стеной встают ночные тени,
И крики слышатся окрест
Из подожженной Коростени.
Но крепко сжат рукою крест.
Крест до конца. И нет возврата
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Годинам тяжким бытия,
Когда стеною брат на брата
Шел, смерть на сердце затая.
Отринув все, что было ране,
И злобу, и коварство битв,
Душа, прозрев, достигла грани
Всесокрушающих молитв.
Постигла истинного Бога
И высоту, и глубину,
И подняла все силы снова
На незнакомую войну.
На бой с незримыми врагами
За право в тот войти Чертог,
Где за незримыми вратами
Своих борцов встречает Бог.
Последняя запись — указание обратиться к священнику (имя рек), "что скажет, то и сделать". А он
(тогда священник Владимирского собора, отец Мефодий), побледневший, заранее знающий о её визите
(увидел в толпе подходящих ко кресту), спросил: "Вы
ко мне?" — и назвал её имя. Естественно, после беседы изрек: "Уничтожить..." Чего она тогда не сделала.
Жаль было "с таким сокровищем" расстаться.
Моё первое желание было: переписать, сохранить — это же уникально. И Людмила Акимовна говорила, что когда сама узнавала, хотелось всем рассказать. Даже милиции помогла расследовать один
случай. Всё интересно, познавательно, увлекательно! А через пару лет я узнала, что нельзя: категорический запрет дан давно на весь спиритизм и прочее
как на ложь и заблуждение.
По злому наущению и по своему незнанию люди
занимались и занимаются спиритизмом (в России до
революции было спиритуалистическое общество). А
когда спиритизм охватил и низшие слои, то в 1872 г.
была создана Специальная Комиссия из 12 ученых,
во главе с Д.И. Менделеевым с целью выяснения контакта с невидимым миром.
Марк Твен откровенно написал, что "Письма с
Земли" ему надиктовал "бесёнок". То же и "Почта духов" И.А. Крылова.
А запрет дан в Евангелии: "Будут прокляты вызывающие духов". Тот же запрет относится и к вороже-
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ям, колдунам, магам и пр. "Будут прокляты знающие
вызывателя мертвых".
По данным прессы на 1957 год, в США существовало более 700 спиритуалистических объединений.
А Лермонтов М.Ю. попросил Людмилу Акимовну
заказать молебен во Владимирском соборе "об упокоении", так как он карается за то, что "дар был дан от
Бога, а он воспел демона". А позже поблагодарил её
"за облегчение".
Вопрос: Так кто же приходит на связь?
Так ли уж никого, кроме нас, нет, не существует?3
И это все Не'до'Разумения.
Да, Людмила Акимовна была и остаётся для меня
энциклопедией, где я могу получить объяснение каждого непонятного мне слова, служения или нужный
совет. Конечно, моя глубокая ей признательность и
благодарность (умерла в 1996 г.)3.
Сейчас я считаю, что делиться со всеми своими
знаниями нельзя: кому=то это совершенно безразлично и неинтересно. 10=летнее школьное и даже вузовское не=до=образование дало апломб, создало общество всеобщей сытости, а не интеллекта — это большинству. А незначительное меньшинство ответ знает, но, держась руками и зубами за свои кресла, отрицает и то, что знает — "нет, так как быть не может".
Мои первоисточники
Даже знания и мысли Людмилы Акимовны не были бы для меня столь весомы, если бы перед этим не
3
"Уходит", "ушел" — эти слова произносят и те, кто не верит в потустороннее бытие нашего "я". Традиции, празднование юбилеев,
дня рождения и кончины великих людей — очевидна необходимость
таинственной связи между живыми и умершими.
...может быть, неслучайно... взывали к великим предкам политические деятели в трудные для страны времена (вспомните ордена
Кутузова и пр.)
Потустороннее — это не то, что находится где=то за кладбищенской оградой или толщей земли, а тут же рядом, всепроникающе со
зримым сущим, т.е., по спиритам, "извлечение душ" из потустороннего мира происходит мгновенно… Они всегда рядом, но только не в
нашем трехмерном понимании пространства.
(Артур Конан Дойль — бывший президент спиритического общества в Англии. Когда он умер, кто=то из членов общества попросил
продиктовать рассказ о Шерлоке Холмсе, задуманный, но не написанный. И он, сэр Артур, продиктовал... Так же поступил и Диккенс.)
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было книг: "Воля Вселенной" и "Неизвестные разумные силы" К.Э. Циолковского, "Невидимый колледж" Жака Валле, "УФО — операция "Троянский
конь" Джона Киля, моей большой подборки материалов — вырезок из газет, журналов за много лет под общим названием "Аномальные явления". Вначале это
были материалы, относящиеся к проблеме связи с
внеземными цивилизациями.
Вот перечень книг, которые сыграли наибольшую
роль в моем мировоззрении.
- ЛЕБЕДИНСКИЙ П.С. (М. 1898). Книга "ИИСУС
ХРИСТОС, СЫН БОЖИЙ — СПАСИТЕЛЬ МИРА".
Труд компилятивный, для меня он был толкователем
и Библии, и Евангелия, а мои выписки из него — уже
Труд, конспект на многие годы.
- ЛОДЫЖЕНСКИЙ М.В. "МИСТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ", т. 3. "ТЕМНАЯ СИЛА". Из этой книги я
полностью приведу оглавление, которое само по себе
уже страшно, особенно в наши дни, когда темные силы вышли из подполья.
Глава 1. Темные силы и естественное зло. Достоевский. Гюйсманс.
Глава 2. Воздействие темных сил на сердце и
мысль. Андреев. Мысль.
Глава 3. Проявленная темная сила (видения).
Глава 4. Демон похоти. "Диявол" Толстого.
Глава 5. Состояние упадка духа. Гипотимия.
Глава 6. Подвижники и демоны. Св. Антоний Великий. Исаакий Печерский и его падение. Видение
бесов Сергием Радонежским и Серафимом Саровским, История Иакова Постника - "Отец Сергий".
Глава 7. Оккультизм. Элементали, или лярвы. Религия теософов.
Глава 8. Колдовство и спиритизм. Черная магия.
Хлыстовство. Лживость спиритических явлений.
Глава 9. Жестокость и её адепты. Страсти, приводящие к жестокости. Жиль де Ре (1404 года рождения. Маршал в 25 лет, соратник Жанны д'Арк. Позже увлекся колдовством. С 1432 по 1440 гг. его жертвы — 700=800 детей. Сожжен в 1440 году в г. Нант).
Глава 10. Иван Грозный. Жестокость наших дней.
Сопоставление И. Грозного и Жиля де Ре. Хулиганство, жестокости германцев.
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Глава 11. Прелесть гордыни. Горделивый праведник.
Глава 12. Антихрист, главная отличительная черта: любовь только одного себя.
- "СКАЗАНИЯ О ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ" с изложением пророчеств и преобразований, относящихся к Ней, учения Церкви о Ней,
чудес и чудотворных икон Ея, на основании Священного Писания, свидетельств Святых Отцев и церковных преданий. Изд. 5. — М., 1888.
- "ПОСЛЕДНИЙ СВЕТИЛЬНИК НА РУСИ". Самая теплая из всего прочитанного мною, очень светлая и ценная книга. Уникальны все, примерно, 400
страни.
- "ДУХ, ДУША, ТЕЛО" архиепископа ЛУКИ —
доктора медицинских наук, профессора хирургии,
автора вузовского учебника "Гнойная хирургия", лауреата Сталинской премии, хирурга, после ссылки
спасшего в войну тысячи жизней — В.Ф. Войно=Ясенецкого. Удивительная книга. См. также журнал
"Наука и религия", № 8, 1986 г.
Прочитав за жизнь тысячи книг, иногда и очень
умных, ценных (лишь детективами в семье не увлекались), дорогих мне, назову лишь ОДНУ, которую
НУЖНО ЧИТАТЬ, перечитывать, но лишь ЕЕ ОДНУ
НИКОГДА НЕ ПРОЧИТАЕШЬ, т.к. и сам совершенствуешься. Как нельзя войти два раза в одну и ту же
воду в реке. Не говорю о том, что это Священное Писание, что открывается по=разному. Памятник истории, культуры, Памятник Человечества. Это — БИБЛИЯ. Мне лично эта Книга дала возможность понять,
что нельзя тратить время на чтение макулатуры,
где могут быть красивые слова, фразы, эрудиция,
"информация" и пр.
Толстой Л.Н. писал: "Для того чтобы открыть ученику новый мир и без знания заставить полюбить знание, нет книги, кроме Библии. Я говорю даже для
тех, которые не смотрят на Библию, как на откровение. Нет, по крайней мере, я не знаю произведения,
которое соединяло бы в себе в столь сжатой поэтической форме все те стороны человеческой мысли, которые соединяет в себе Библия".
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Лишь прочитав его "Ответ на определение Синода", уразумела дикое, гнусное кощунство всемирно
известного писателя, почему он является "зеркалом
русской революции", которая и была затеяна ради
окончательного уничтожения Православия. А для
подмены веры Толстой сочиняет свое Евангелие, свое
христианство.
Ограблены три поколения: первое отвергло, второе
окровавило и насмехалось, а третьему уже безразлично — не принимает всерьез.
Читаю: в Риме "сейчас без объяснений гида мало кто
разбирается в тонкостях библейских сюжетов и перипетий житий святых, изображенных на картинах старых
мастеров" ("Наука и религия", № 5, 1984, с. 62).
Выставка картин из коллекции Хаммера в Киеве.
Человек сорок молча стоят перед картиной Гюстава
Моро "Саломея". Вот на каких примерах надо воспитывать нравственность! Но кто расскажет? Все бегом,
гида нет: не положено. Я сказала несколько слов, но
время ограничено. Молчат. Кто=то понимает, но большинство "присутствует" на престижной выставке...
Да, трудно воспитывать ДУХОВНОСТЬ на натюрмортах, пейзажах и портретах.
Атеистическая литература: "Настольная книга
атеиста". "Справочник атеиста". "Атеистический словарь". "Календарь атеиста". "Мифология". "Избранники духов". "Библия — историко=критический анализ" Крывелева. "Тайные писания первых христиан"
Свенцицкой и т.д., и т.п. Читайте хоть это, анализируйте. Задумываясь, поймете и придете к Истине.
Правда, зачем идти такими окольными путями?
Пусть это будет параллельно для сравнения и размышления. (По=разному читаю: одно — по диагонали, другое — с карандашом в руке).
Никогда не было у меня писательского зуда, а тем
более тщеславия. Но столько накопилось сведений,
что просто хочется (и необходимо) поделиться, т.к.
дети и внуки не имеют возможности прочитать всё то,
что читала я. Может быть (да так и есть) это — единственное богатство, которое я могу оставить своим родным. Выше этого и быть не может. Пусть вначале возражают, но потом, я уверена, поймут и будут знать,
где мы живем, что нас окружает. Кто помогает, а от
кого необходимо защищаться и отмежеваться. Пусть
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люди мысленно возражают, не соглашаются, вырабатывают свое мнение, но думают... Зачем? Да... Наша
запрограммированность (работа, семья, магазины) —
и круг замыкается. Скажете: музеи, театры, кино,
книги... Для многих ли? Часто — 30 минут чтения
перед сном — спокойного, развлекательного...
А я молюсь и прошу: "Господи, не забери ни одну
родную душу без покаяния"…
А как же наша классика?
Сергей ЕСЕНИН, который в 12 лет объявил себя
безбожником (за что так горько поплатился своей
жизнью и смертью), в 1926 году написал "Ответ"
Придворову (Д. Бедному) на Евангелие, которое тот
напечатал в газете "Правда":
Я часто думаю: за что Его казнили?
За что Он жертвовал Своею головой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом кесаря полны и свет, и тень,
Он с кучкой рыбаков из дальних деревень
За кесарем признал лишь только силу злата?
За то ли, что Себя, на части разорвав,
Он к каждому был милосерд, и чуток,
И всех благословлял, мучительно любя,
И маленьких детей, и грязных проституток?..
И все'таки, когда я в "Правде" прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стало тошно...
Как толстый боров, ты только хрюкнул на Христа.
Твоё писанье подлеца честной народ прочтет дуплетом,
Сильней потянет ко Христу,
Плевок тебе пошлет при этом.
Mихаил ЛОМОНОСОВ:
Хотя бы его несколько фраз:
Творец! Покрытому мне тьмою,
Простри премудрости лучи!
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи!
Это слова из "Утреннего размышления о Божием
Величестве" (1743). А вот "Вечернее размышление о
Божием Величестве при случае великого Северного
сияния". Ученый, который порицал беззаботные
ссылки на Бога, которыми прикрывались в нежелании исследовать природу и её развитие, пишет:
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Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, сколь пространен свет?
И что малейших доле звезд?
Несведом тварей вам конец?
Скажите ж, сколь велик Творец!
Г.Р. ДЕРЖАВИН. Стихотворения, изд. 1983 г.
Или прочитайте "БОГ" (даже трудно выбрать):
ТЫ — СBET, откуда свет истёк.
Создавший всё единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был... Ты есть, Ты будешь ввек!
А я перед Тобой ничто.
Ничто, но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Тебя душа моя быть чает!
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и ТЫ!
Ты есть — природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто !
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог.
Но будучи, я столь чудесен,
Отколе происшел? — Безвестен;
А сам собой я быть не мог.
А.К. ТОЛСТОЙ:
Бог один есть Свет без тени. Нераздельно в нём слита
Совокупность всех явлений, всех сияний полнота...
Но усильям духа злого Вседержитель волю дал, —
И свершается всё снова — спор враждующих начал.
В битве смерти и рожденья основало Божество
Нескончаемость творенья, мирозданья продолженье,
Вечной жизни торжество.
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А.С. ПУШКИН:
Отцы'пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем вознестись во области заочны,
Чтоб укрепить его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста.
Вcex чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
"Владыко дней моих!
Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
и целомудрия мне в сердце оживи4.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ:
В минуту жизни трудную
Теснится в сердце грусть...
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть...
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная
Святая прелесть в них...
С души как бремя скатится.
Сомненья далеко...
И верится... и плачется...
И так легко... легко...
Эти слова и мелодию я помню с далекого детства.
Мама пела это часто. О чём она думала тогда, не знаю
4
см. Молитву Ефрема Сирина, которая читается "Во дни Великого
и скорбного поста". Сравните соответствие смысла в поэтической
форме:
«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния и
любоначалия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия и
терпения даждь ми... Так, Господи! Даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь».
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(ведь я так и осталась некрещеной). Но мне сейчас понятен их глубокий смысл.
Максимилиан ВОЛОШИН (романтическое желание примирить враждующие группы после 1917 года):
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других...
Удивительное ощущение оставил А.Н. Майков (6=е
изд., 1893 г.). Там и "Два мира", и "Рассказы из русской истории" (для детей и народа), где так сконцентрировано, как луч, проходит понятие ВЕРЫ — основное объединяющее звено между народами.
Изречения великих можно продолжать. И это очень
интересно и удивительно для нас. Прочитайте "Учёные
мира о религии". Но я же хочу писать о том, как "я"
пришла к убеждению, что лишь в Боге "слита совокупность всех явлений, всех сияний полнота", и выше нет
ничего. Поэтому извините за "немасштабность" изложения, но ниже даны мои поиски ИСТИНЫ наощупь.
Личный опыт (частные случаи)
После выхода на пенсию, когда прекратилось "бегом" и с "перегруженными мозгами" ("бегом" осталось, но голова освободилась от перегрузок), просто
были удивительные совпадения. Очень странные, поэтому я их иногда записывала.
Давнее. Зима, мороз. С утра сверлит мысль: "Надо
поехать на могилу к маме". Но почему сегодня? И
вдруг: сегодня 25 декабря 1982 года — 50 лет брату
Пете, погибшему в 1943 г. на фронте, под Днепропетровском.
Лето 1983 г. Срочно необходим военный билет мужа (муж в командировке). Приношу паспортистке, а
там нет фотографии (потеряла?). Возвращаюсь, ищу
по дорожке, где шла, в лифте, дома... Нет.
— Пресвятая Богородица, где искать?
Возникает в мозгу ответ: "В альбоме "Наша семья"! — Клеила лет пять назад.
— Господи! Помоги! — смотрю, есть маленькая похожая. Уже секатором обчекрыжена, наклеена. Сняла, взяла в ладошки, несу. "Святой Димитрий! Прес-
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вятая Богородица! Святой Николай Чудотворец! Помогите, чтоб это была она, да еще и подошла" (обрезана зигзагом).
Паспортистка: "Уже вижу, что она".
"Спасибо Вам всем за помощь" Возвратилась домой и расплакалась от благодарности.
А дальше записано — к мужу: "А ты? Это я прошу
и за тебя. А ты и тот свет видел (в бессознательном
состоянии, после травмы на рыбалке), а задумываешься ли?" Это называется "молитвенная помощь".
Муж возвратился. Спрашиваю о фотографии, а он
говорит: "Утеряна лет 5 назад", — т.е. я наклеила
уже оторванную.
22.01.1984 г. Внук Димочка (год и 3 мес.) поглотал
курантил. Сколько — не знаю. Скорую помощь вызывать — не вижу необходимости. Я молила=просила.
Спал у меня на груди с крестиком, стонал.
Вечером отдали родителям здоровым.
"Запечатать могилы" — погребение родителей
(после смерти мамы — 15 лет, отца — 9 лет, свекрови
— 5 лет). "Нельзя вносить землю с могил в дом".
Внесла. Пеку пироги, тороплюсь, собираюсь в церковь на парастас. Упал большой кухонный нож на ногу — кровотечение не могла остановить минут сорок,
но в церковь успела.
Первая пятница Великого поста. Молебен о живых
на Федора Тирона. Великая молитва в центре Владимирского собора. "Нельзя подавать о некрещеных" (в
семье трое крещеных — неверующие, а остальные
некрещены). Подала о всех. "Ох, не слушаете вы меня", — говорит Людмила Акимовна. Вечером заболела Оля, в воскресенье — Сергей, в понедельник — Валерий, Ира, Дима, в среду — Катя.
После моего крещения в семье "подушки летели до
потолка". А когда муж сердито швырнул мой крестик, тяжело заболел Димочка — его тёзка.
02.03.84 г. Общая исповедь вечером во Владимирском соборе. К Причастию собираюсь идти в Кресто=Воздвиженскую церковь. В метро какая=то женщина
спрашивает дорогу в Ильинскую церковь. Я показала, а потом, удивляясь самой себе, пошла с ней. Только один отец Евгений мог понять: "невенчанная, вся в
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блуде", а мне необходимо, чувствую, сказать это при
исповеди. Перед Причастием ощутила, как раскрылось сердце. Физически ощутила, как что=то вошло...
не знаю что, но доброе и великое.
25.07.84 г. Позвонила Оля Пилипчук из Кременчуга. Просит, чтоб я с её дочерью пошла к декану факультета КГУ. Дочь Алла приедет 27=го. Я ночь терзалась... (Договорилась об освящении трех квартир:
выгнать нечисть, пока все в разъезде. Позже будет немыслимо.) Спать не могла, измучилась (окна мыть,
уборка, приготовление, в церковь идти…) Вдруг окрик: "Ты что, сомневаешься в силе Господа?" И дальше уснула с надеждой. 26, 27=го — уборка. С Аллой
были у зам. декана (декан отсутствует). Надежды никакой: всего 20 мест. После подготовительного отделения принимают 8 человек, 5=6 — "вне конкурса".
Что остается? Более 100 заявлений, а девочка мечтает только сюда. Плюсов у нее столько, что сын Валерий сказал: "Ну, может, хоть маленький горбик
есть?" А зам. декана после нашей беседы: "Понимаю,
что это дитя было бы украшением факультета, но..."
Надежд никаких.
28.07. Праздник святого pавноaпостольного князя
Владимира. Прошу=молю.
30.07. Были с Аллой у декана (приехал к экзаменам). Только в КГУ, мечта с 1=го класса.
31.07. Наконец! Исполнилась моя мечта, продолжительностью более года. Освящены три квартиры о.
Евгением. А вечером, перед сном, видение: икона в
серебряном окладе — Николай Чудотворец! Вот кто
был рядом!
01.08. Праздник Серафима Саровского. Мы с Ольгой Николаевной поехали в Пущу=Водицу. Пару лет
назад я там была в санатории им. 1=го Мая. Мимо церкви ходила почти месяц, хоть бы раз зашла в ту красивую знакомую=незнакомую Церковь. Сейчас весь двор,
дорога к входу устланы листьями каштана: ожидают
приезда митрополита Филарета... А пока берут воду из
колодца. В церкви просторно... Позже — тысяча людей, крестный ход вокруг церкви, и я со всеми... А в голове мысль об Алле: "Господи! Не посрами уповающих
на Тя". А с 11.45 по 12.20 "видела глаза" Серафима Саровского на иконе в церкви, и пришла уверенность, что
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у Аллы на экзамене — "5". Она позвонила вечером,
констатировала факт и свое спокойствие на экзамене.
Примерно 10.12.84 г. На проповеди в Ильинской
церкви отец Андрей говорит о помощи находящимся
в больницах. Я мысленно возражаю: "Что, искать?
Где я их возьму?" Неожиданно прозвучал телефонный звонок из Липецка: "Из Ташкента привезут тяжелораненого в Афганистане сына". Володя и Юра —
экипаж сбитого вертолета, Валерий погиб. Те, о ком
заботишься, становятся родными.
Ещё интересно: диагноз Володи — перелом позвоночника. Несколько дней нелётная погода. Спросить
по телефону крещеный ли — не могу: отец в Липецке
большой начальник. После разговора с матерью (по
телефону), понимаю, что крещеный, и подаю на молебен "о здравии" во Владимирском соборе. На Поминании дописываю: "Ранен в Афганистане".
Привозят, встречаемся, а он ходит?! Врачи удивляются, а диагноз не снимают... То же и Юра. Из первоначальной безнадежности вышел с таким улучшением, что остался служить в части. Володя служит в
авиации, летает, женат, имеет сына. Верить трудно...
26.02.85 г. Сергей Коломиец, 3 года, привезли к
врачам. Мы возвращаемся после очень важной медконсультации. Такси отъезжает. Вмиг мальчишка
выскакивает захлопнуть дверцу, поскользнулся. И
мы, трое взрослых людей, видим, как "Волга" переезжает ногу ребенка (пусть женщины, эмоции и пр., но
третий — трезвый, рациональный мужчина). Шофер
слышит душераздирающий крик матери и останавливается. Срочно мчимся в больницу на Березняки.
Я, оцепеневшая, криком в душе кричу: "Господи, помоги! Яви чудо! Чтоб это было не так!" Всю дорогу ребенок плачет, но слышу, как затихает его крик, переходит в спокойный плач. Я... молю! Шофер и мы все
— в шоке. Валенок ребенку боятся снять. Я, с мольбой, притрагиваюсь — не кричит. Снимаю, а ножка
— целая. Что это — мираж? Со мной — разрядка: истерика, плач... СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ!
Часто в Ильинской церкви во время Литургии, после Херувимской песни, поверх голов присутствующих
вижу легкие прозрачные фигуры в белом. Потом они
исчезают и снова возникают — ощущение физическо-
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го присутствия. Не узнаю, не различаю — тают. Иногда и до, и после, и до окончания Св. Причастия.
Читаю П.С. Лебединского (около 1,5 тысячи страниц) и мечтаю о том, чтоб узнать о внешнем облике
Иисуса Христа. И вдруг — непреодолимый сон охватывает, не могу шевельнуться. Откладываю книгу,
закрываю глаза. И вижу перед собой ЕГО! Не описываю... Прости меня, Господи! И так несколько раз.
Открываю=закрываю глаза — и вижу. Т.е. прежде
чем прочитала об этом (самое разноречивое), увидела
сама... Позже рассказываю соседке, а она говорит:
"Так Он же на Земле сейчас. Да, 40 дней после Пасхи". Вот так.
Неоднократно с волнением перед Причастием или
в очень трудную минуту видела близко перед собой
икону Богоматери в золотом или серебряном окладе
— разных размеров. Однажды (в темной, непроницаемой ночи) ЕЁ в небе высоко, похожую на ТУ, что видел и изобразил Васнецов во Владимирском соборе
(по преданию: ему сочувствовали, а он отвечал, что
"… ни с чем не сравнима радость лицезреть Её").
Пошла к Св. Причастию во Флоровский монастырь. Во время исповеди смотрю, а ОНА передо мной
такая же, какую я видела, но на иконе.
Святий Миколай поруч. Закінчилася недільна
служба у Покровському монастирі. Виходимо з церкви, дорогою розмовляємо про чуда Господні. Супутниця Ольга Сергіївна розповідає про своє життя. 1941
рік, вона студентка 4=го курсу Медичного інституту,
мобілізована. Батько її — головний хірург госпіталю,
вона проситься до нього. Перший день на фронті. Йде
бій. Вона бачить високих мужніх вояків у морській
формі — морських піхотинців. Один падає. Вона підбігає, а він вже мертвий. Падає другий, третій... Усі
мертві. "Господи, що ж це таке?! — вигукує у відчаї.
Знову падає воїн, і безкозирка відлітає далеко, метрів
за три. Вона підбігає до нього і бачить поруч старця.
Хапає старенького за плече: "Дідусю, тікайте, бо
вб'ють". Кинулася до воїна, його обличчя закрите
безкозиркою, яка наче й не відлетіла. Дивиться —
живий (!), тільки поранений... Слава Тобі, Господи!
Перев'язала. Згадала про старенького. Де він? Немає.
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Бій триває, але страх, відчай минув. Після цього
мертвих серед тих, що впали, не було, тільки поранені. Кого перев'язала, кого винесла, кому допомогла.
Після бою довелося ночувати в якійсь церкві. Там
на іконі побачила знайоме обличчя: та це ж той дідусь, до плеча якого доторкалася під час бою, — святий Миколай!
З дитинства вона росла з Богом. Вранці і ввечері
всі четверо дітей з матусею ставали на коліна перед
іконами й молилися. Вдруге, вже пізніше, коли заарештували її чоловіка, вона пішла шукати правду до
слідчих органів. І там теж її захистив і допоміг Миколай Чудотворець, коли цинічний слідчий погрожував
і залякував.
О светлых силах могу говорить бесконечно, и ещё
вернусь к ним. Если бы на Земле были только ОНИ,
"яко на небеси"! Но, увы…
Кто посоветовал, не помню: если что потеряно, не
находишь, завяжи чорту "бороду". Элементарно: любой узел завязать, но с приказом: "Отдай". Мгновенно находилось, и я "бороду" развязывала, не забывая. (Это я=то, ни во что не верящая. Потому и предупреждаю: не повторите никто мою глупость!) И
вот, наверное, 31 января 1983 г., развязывая после
очередного приказа и находки (не придавая никакого значения всерьёз), вдруг подумала: "Какой ты,
хоть покажись". Мгновенно вижу перед собой большую чистую площадку, как песочник (вроде бассейна возле кинотеатра "Краков"). Напротив, на бордюре сидит козёл — большой, белый, с маленькой головой и огромными глазами — и смотрит на меня спокойным, мудрым взглядом.
Мысль: "Ты кто?" — "Как кто? Я с тобой всю твою
жизнь. У крещенного есть Ангел=Хранитель. А я с тобой". Кричу: "Не хочу!.. Я хочу быть с теми, у кого
ЛИКИ, у кого лица человеческие…" И лишь много
позже сообразила, что я слово "лики" не знала.
Так вот какой "хранитель" был со мной. Даже по
возрасту, похоже, мой ровесник (поклоняются же и
драконам, и змеям, и уродливым буддам и пр.). Но я
еле дожила до утра: "Не хочу, не хочу и боюсь... Креститься! Немедленно!" Утром, вся отмытая (у меня
свободный день), звоню Людмиле Акимовне, спраши-
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ваю, идет ли она в церковь. Она отвечает: "Иду". Оказывается, по вторникам читается акафист Варваре=Великомученице во Владимирском соборе. Детали
своего крещения опускаю, не так все просто было, на
завершении коммунистической эпохи. Главное, что
было очень большое желание.
Об Ангеле=Хранителе хорошо сказал В.И. Сафонов, в книге "Нечто": "Представление об Ангелах=Хранителях каждого человека, о некоем покровителе... Прожитая жизнь подтверждает, что есть такой
покровитель каждого человека, наставник и Спаситель от искушений и бед. Вся сложность доказательства в том, что его присутствие, его советы, что ли, замечаются только по прошествии какого=то времени,
как человека, подавшего тебе руку помощи, но избегавшего быть узнанным при встрече. Одно могу утверждать: советы этого Ангела=Хранителя всегда
уместные, правильные и, руководствуясь ими, как
бы вписываешься в таинственную прядь, вплетаемую
Неведомым в судьбу каждого человека. А отказ от
них вызывает дисгармонию". Это слова нашего современника, материалиста, рационального, но думающего и глубоко порядочного человека, который сам
является одним из крупнейших экстрасенсов.
Никого дома нет. Все в разъездах, я свободна. Возвращаемся после часа ночи от Людмилы Акимовны с
Ниной Сепп (из Таллина). Она боится. Я, проводив её
до двери, спускаюсь в лифте. Примерно на шестом этаже голос за дверью лифта: "Где ты?" Я спокойна, мало
ли кто. Вдруг, примерно на уровне 2=го этажа, тот же
голос, в той же тональности: "Где ты?" Уже немного
не по себе. Но спокойно выхожу из подъезда. Нина окликает с балкона, я отвечаю и иду домой (дом напротив, Нина здесь снимает квартиру). Поднимаюсь к себе, выхожу на балкон махнуть рукой Нине, что я уже
дома. Прощаюсь. Всё спокойно. Погасила свет в гостиной (освещен лишь аквариум) и вхожу в спальню, открываю шкаф, где долгое время завязывала "бороду".
И вдруг — ниже колен спазмы, как тиски. Я смотрю и
вижу клубок похожих на щенят, темных до черноты,
мохнатых, упитанных, и много светящихся глаз. Показалось? Может быть. Не знаю. Перекрестила? Не
помню. Но так же быстро и исчезли.
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Спала я обычно в лоджии вынужденно. В комнате
я просыпалась от грохота: то холодильник (в кухне)
загрохочет, то коллекционный образец упадёт, и я
подпрыгиваю со сна, не пойму отчего. А в лоджии —
одни машины могут шуметь. И вот в эту, а может в
иную ночь, проснулась от цепких тисков ниже пояса... И думаю: а почему за ноги, за талию? Если бы
выше, то при моём сердце и кончиться можно. Соображаю: да выше же крестик.
Долгое время преследовали меня в этот период убогие сны: страшные, изможденные, злые, испитые,
устрашающие рожи. В жизни таких не видела, может, поодиночно когда=нибудь. А тут калейдоскоп, и
все вокруг меня. Кому скажешь? Убожество мышления, что ещё? И надо же! С Ниной Сепп и Дмитрием
пошли в Кирилловскую церковь "посмотреть Врубеля" (кстати, пока не увидела его "Пресвятую Богородицу" там, и его не ценила). И вот на выходе, над вратами — картина Страшного Суда, а может быть, ада.
Смотрю и глазам не верю: узнаю эти страшные человеческие лица всех пороков... Значит, и Врубель их
видел? Эмоции, совпадения... Но сколько их?
Три дня ищу очки (домашние, без них мне дома некомфортно). Знаю, где положила, закрывая книгу на
ночь, а их нет. Ищу во всех, уже невозможных местах, себе не доверяя... Через три дня, в последний раз,
не выдерживаю, "завязываю бороду" и с мыслью
"Хоть поломанные, но отдай" — подхожу к постели.
Как обычно, рывком сдергиваю покрывало. Очки летят прямо к двери. Смотрю: стекла вылетели, оправа
разбита в двух местах. Ну, гад... "Бороду" развязала.
Лето 1984 года. 10 часов вечера. Я глажу, последние приготовления перед отъездом на Кавказ. И
мысль: "Надо взять для сестры статью "Польтергайст=82". На обратном пути заеду в Торез, дам ей.
Пусть прочитает, что темные силы — не выдумка
(для общественного мнения была опубликована расплывчатая статья в "Комсомольской правде"
10.02.1983 г. об этом под названием "Карлссон вернулся?"). И снова "вдруг": зацепила шнуром светильник. Он падает, сшибает мои "уличные" притемненные очки — вдребезги. Я смотрю… Что делать? Завтра воскресенье, поезд в 10 часов утра. Ну, гад! Ду-
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маю: "Бог поможет!" Как? Звоню детям. Сын Валерий приносит — на выбор. Беру современные, красивые (=3), обойдусь, а "=5" получила через полгода.
Слава Тебе, Господи!
Теперь, если что=то потеряю, не нахожу, только
подумаю, попрошу: "Помоги, Господи!" — и получаю, нахожу, вспоминаю.
Помните: всё, что попросите, получите. Если вы,
будучи злы, да детям своим даете за неотступностью
их просьб, то Бог, зная заранее ваши нужды, по вашей просьбе, всё вам даст. (Не просите лишнее, и то
даст, но с вас затем спросит). Просить надо только с
верою. "Не посрами уповающих на Тя".
С какой верою? Пример: кинофильм по Чехову
"Этот плохой, хороший человек". Конфликтная ситуация в экспедиции, возможность дуэли. Археологу
нужен секундант, и он обращается к рабочему, бывшему диакону. А тот отвечает:
— Не могу, на мне благодать Божия (?!)5 .
— Что такое благодать?
— Ну, как объяснить тебе, неверующему? Благодать была на моем деде и отце — они были священники. И когда отец шел в поле с молебном просить дождя, он брал с собой зонт.
Вот с какой верой должны быть и наши просьбы,
молитвы или хотя бы близкой.
Много лет назад — сон. Не записала — его и так забыть невозможно. Да и прислушиваться к себе тогда
некогда было. Сон глобальный, знала, но уяснила
позже. Цветные сны я видела почти всю жизнь, не
очень часто, но яркие. Летала во сне тоже с детства и
очень долго. Вот сон.
Огромный, как гора, светло=зеленый холм, крутизна склонов градусов до 40. Чистое голубое небо. Вижу,
как вгору поднимаются два исполина — два удивительно пропорционально сложенных человека —
мужчины в белых костюмах. Справа, ближе ко мне, —
чёрный, эфиоп, негр. Слева — чуть изящнее — белый.
Оба — само совершенство. Идут строевым шагом, нога
в ногу. Вокруг — никого и ничего: ни деревьев, ни
птиц, ни людей. Я смотрю со стороны, себя ощущаю
5
Благодать есть живот вечный во Иисусе Христе — некоторое
участие в естестве Божием ("Размышления об Ангеле Хранителе"
на 23=й день каждого месяца").
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на уровне чуть выше подножия холма. Я одна. Видела, как поднялись почти к вершине холма... А потом — я даже не у подножия, а ещё ниже: ров вокруг
холма, там кишат и копошатся люди... Всё серое, убогое, нищенское, больное. Муравейник убожества...
Если хотите, пытайтесь расшифровать сами...
17.12.85 г. День св. вмч. Варвары. Я зашла по пути поставить свечу. Стою во Владимирском соборе, зажатая со всех сторон, временами боясь потерять сознание, с мыслью: "Помоги, Господи!" Вспоминаю
слова Иисуса Христа: "Маловерные, где же ваша вера?" — один раз к Петру, второй — к ученикам. (Неделя не прошла после моего очень сильного сердечного приступа. Он был в среду. В субботу еле=еле поднялась с мыслью, что если завтра пойду в церковь, выберусь из этого состояния, а если нет — как обычно, 2=3
месяца болезни.) В воскресенье пошла, выстояла, а в
понедельник была на своей "службе" с детьми.
А это вторник. И я стою, стиснутая, без возможности шевельнуться (с валидолом в сумке и с уверенностью, что я им не воспользуюсь). Правая рука сверху для крестного знамения и возможности передавать
свечи и пачки свечей к вмч. Варваре и на середину "к
празднику", т.е. ей же. И толпа, чтоб "приложиться к
мощам" — открытой раке. Осознаю (а слышала раньше), что эта помощь людям есть каждый вторник, и
она здесь, среди нас. Св. Варвара просила Господа:
"Кто призовёт имя моё — помоги!" Знала я от Марии
Павловны Якубович о болезни родного ей человека: у
отца признали рак, и он назавтра должен был идти
ложиться на операцию. А она накануне пришла к св.
вмч. Варваре. Молила, рыдала в сердце своем. Отца
положили в больницу, обследовали и с удивлением
обнаружили, что опухоли нет (подобное можно найти
в книге Ж. Валле "Невидимый колледж" и пр.).
Я, зажатая среди людей, на виду у всех святых, с
радостью и благодарностью в сердце, вдруг понимаю, что я не могу молчать, должна передать свои
знания, что не напрасно я их получила. Так возникла мысль об этих записках. 1=й вариант был очень в
быстром темпе создан. Записывала на бумажках,
бросала в папку, чуть скомпоновала. А теперь, коль
"Бог віку додав", то 2=й вариант имеет исправления
и добавления.
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Я начинала писать для своих детей, внуков и крестников, а сейчас чувствую, что здесь много такого, чего мы не знаем, воспринимаем поверхностно, как и я
3=4 года назад. А духовная литература практически
отсутствует. Люди, стремящиеся к добру, у кого чистое сердце, кого ранит несправедливость, читайте, думайте!
А в тот день, после Богослужения, приложилась к
мощам (поддержка). Вышла (ну и ну!), поехала в универмаг "Украина", купила за 30 минут (!) пальто для
пересылки в Азербайджан — самое элегантное для девочки 14 лет. Как было и до этого: получаю всё, о чем
прошу ("не просите лишнего"). Пришла домой. Надо
срочно получить посылку на почте — получила. А тут
дети из школы пришли — отдохнуть некогда.
Спасибо за поддержку и помощь!
События в Торезе. После Чернобыля пик радиации
в Киеве был 30 апреля (муж — радиометрист, дома —
штаб). Сразу же взяли билеты на выезд, только на
7 мая. Надо вывезти детей и Наташу (ожидает ребенка). 5 мая, "турботами уряду", через 10 дней после катастрофы, выступил министр здравоохранения. Началась паника. 7 мая мы выехали. В семье сестры Елены
обычные человеческие тревоги и болезни. Я знаю, что
своих детей я должна защищать сама. При отъезде
сказала мужу: сорок дней после Пасхи, до Вознесения, т.е. пока Иисус Христос на Земле, я уверена, что
всё будет хорошо, даже до Троицы. В день отъезда во
Владимирском соборе взяла благословение.
Сразу же приняла все меры предосторожности: в
детской спальне повесила защиту — иконки Иисуса
Христа, Пресв. Богородицы и Николая Чудотворца.
Утро детям начинала с кусочка просфоры и святой воды натощак. Комнаты окропила (освятила) сразу же.
И в суете, в занятости освящение не повторяла. Было
хорошо, чисто и радостно.
Недели через две, сестра Елена осталась на ночь у
дочери Тани. Мы — дома: Наташа с Алёшей в оборудованной летней кухне, я — с тремя детьми в доме. Долго не засыпали. Наконец, прижимаясь тревожно, уснули. Я лежу, где=то витая в мыслях. И вдруг — густой запах папиросного дыма (сестра курит, но никогда
— в комнатах), завесой от потолка со шкафа; на двух
стенах — мои иконки, на первой окно, возле четвер-
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той высокий платяной шкаф. Вижу: плотная завеса
дыма, очертания гориллы, огромное, расплывчатое,
во всю стену. Мысль: "Что это?" Ответ: "Хозяин дома". Мысль: "Надо встать, освятить". Ответ: "Не успеешь" (что=то упадет на голову). Лежу. Ладно, не буду.
Немного позже: "Но надо Наташе сказать, предупредить". Наташа вымылась, выходит из ванной. И
вдруг голос женский, строгий: "Наташа пусть себя сама защищает." — И я не сказала тогда ничего. Тот же
голос женский утром рано позвал Наташу в дом.
ВОШЛА, МЫ СПИМ, НИКОГО НЕТ, тихо.
Я на рассвете, в 4 часа утра окропила с молитвой
все комнаты — где спокойно, а где с большим страхом, а в одной (спальне сестры) иронический голос:
"Ничего, мы пока уйдем".
И мое сновидение после этой кошмарной ночи: я в
этом же доме, вижу окна, а в каждом торчит спина
застрявшей или выпрыгивающей гориллы, большой
человекообразной обезьяны с мохнатой шерстью. Т.е.
уходим временно, с готовностью вернуться.
Вскоре "оброк" был взят: раскаленным маслом я
обожгла себе руку (кропившую комнаты), но отделалась серьёзной тревогой — боялась заражения. Рассказала обо всем сестре, всё отрицающей, ничего не
признающей, читающей ночи напролет исторические
романы или современную литературу. Отрицающей
всё потому, что "это мы не проходили, это нам не задавали", а самой задуматься за обыденными хлопотами некогда, да и не хочется ни о чём думать, как и
большинству.
Через несколько лет в комнате был большой пожар — взорвался телевизор.
Дочь Елены Таня после постоянного преследования кем=то в чёрном (слышала разговоры о себе, видела руку, её касавшуюся, — вроде и не во сне) постаралась принять крещение причаститься. Интересно,
священник оставил "99 ради одной овцы", пошел в
другой храм (из Ильинской церкви — в храм Иоанна
Крестителя), чтоб её покрестить до начала службы.
Она, трепещущая, простояла всю службу и причастилась. Мама её уверена, что в жизни все делалось лишь
её руками… Так думала когда=то и я.
Господи, сколько некрещеных среди близких мне
людей! На "литургии оглашенных" звучит: "Просите за
тех, за кого некому молиться". — И я вспоминаю о них.
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После возвращения в Киев, на следующий день утром я пошла во Владимирский собор поблагодарить
за всё. Вошла и удивилась. Много раз, лёжа рядом с
мирно спящими детьми, я "видела" себя в соборе. Но
почему пусто и нет людей? И вот 27.06.1986 года
(спустя два месяца после Чернобыля)… Пятница,
9 часов утра — эта же картина. Пусто и свято.
Господи, спасибо за то, что приближаешь исподволь, медленно. Быстрее — было бы не вместить, не
осознать, не поверить.
Интересную мысль высказал отец Андрей, трактуя
слова ап. Иоанна о десяти прокаженных после исцеления. Иисус Христос сказал: "Идите и покажитесь священникам". Священники же были и лекарями, и должны были засвидетельствовать исцеление, чтоб позволить прокаженным вернуться в города и веси. Это физическая немощь. Но то же надо понимать и при духовной немощи: "Идите и покажитесь священникам", — т.е. идите к Исповеди и св. Причастию.
"Се, чадо, Христос невидимо стоит", — говорит священник кающимся. Т.е. исповедуешься Ему. Это поняла не так давно, а слышала от первого Причастия.
Так же с удивлением прочитала осенью 1983 г. на
входных дверях в церкви в Симферополе наставление, как необходимо вести себя в храме, т.к. здесь невидимо присутствуют Бог, Ангелы и все святые...
(Верхняя церковь, где похоронен В. Войно=Ясенецкий. Надпись на могиле: "Архиепископ Лука. Войно=Ясенецкий. 27.04.1877 — 02.06.1961, доктор медицины, профессор хирургии, лауреат".)
Без крестика на груди сейчас не мыслю свою
жизнь. Знаю, что это единственная защита, а значит
и благословение. Молитва утром и вечером необходима. Есть в Библии рассказ о том, как Моисей с запекшимися от крови устами, без возможности губы разжать, молил мысленно, а Бог сказал: "Что вопиешь
ко Мне, даже уши заложило? " (смысл, не дословно).
Прости нас, Господи!
Как бы ни было тяжело, подойду к иконе — этой
антропологической двери в иной мир — постою, поговорю — и откуда радость берется — и улыбка на губах, и на сердце легко. Спасибо Вам. И страх: "Не отвержи меня от лица Твоего, Господи! И Духа Твоего
Святого не отыми от меня!" И еще страх: не уронить
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бы ни капельки недостойно этой Благодати бесцельно, берите, люди, пользуйтесь, но не злоупотребите!
Сколько раз в трудную минуту думаю: "Слава Тебе, Господи, что Ты есть. И я знаю об этом! Как бы мне
трудно было без Тебя! И как радостно сейчас! Но как
жаль людей с их апломбом, самоуверенностью, самоубежденностью и суетностью! Непробиваемо! Вразуми их, Господи! И помоги им!"
Недавно поняла, почему очень много людей идет к
Причастию в пост.
1) Утилитарно: перед Причастием пост необходим,
поэтому уж лучше в узаконенный пост подготовиться. Тем более, что, как минимум, причащаться необходимо 6 раз в год: 4 поста, день рождения и день Ангела. А в апостольские времена причащались ежедневно. Значит, чем чаще, тем лучше.
2) В это время особенно беснуется нечисть, и поддержка необходима, знаю по себе.
Пост, как ни странно, — праздник. Даже самопожертвованием не назову, но помнить каждый миг —
ради Кого это и быть как бы сопричастным с этими событиями — это сопереживание. Получается ли в
действительности? Трудно, когда готовишь еду для
семьи, для детей. Когда сказала о. Евгению о том, что
не получается соблюсти пост (в наше, к счастью, сытое время), он ответил: "А вы вспомните, как обращался Иоанн Златоуст: "Постящиеся и непостящиеся, день постящиеся и день непостящиеся..." И это
совсем не значит, что я злоупотребляю этим оправданием... И так страшно, чтоб не переложить свои грехи на священника.
Как не понимать то, с чем пробивался Н.В. Гоголь?
"И если в Русь заглянет христианская жизнь, лопатами загребут серебро". — И это тогда, когда Православие пропагандировалось, а все же жил каждый согласно своей совести, Свободной воле и Свободному разуму; как Господь дал, выбирай. А совесть — Голос
Божий. А сейчас? Думать забыли...
"Господи, вразуми!" — прошу дома, на улице, в
метро...
Господи! Как мне близки Ты и Пресвятая Богородица (простите меня), и Ангел=Хранитель, и все Не-
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бесные Силы... Крестителю Спасов Иоанне! Моли Бога о нас!
После своего Крещения о том же просила для детей и внуков. Людмила Акимовна говорила: "За три
года, если удастся окрестить, — хорошо будет". А я
молила: "Ведь я виновата, помоги!" Обратилась к отцу Мефодию (Владимирский собор). Спрашивает:
"Не хотят?" Мнусь... "Не верят? Боятся? Можно и
без записи". Говорю: "Нет, не знают..." — "Молитесь, и я буду".
Через две недели окрестили Валерия и детей —
после удивительного стечения обстоятельств. (Говорю сыну: "Знаешь, какой страх у меня самый большой сейчас? Чтоб никто из вас не умер некрещеным". — Это, зная о вечной жизни.) А вскоре окрестили и Серёжу.
Потому в Ильинскую церковь прихожу со слезами тихой радости. Детям не понять, как я понимаю
сей час по же ла ние хрис ти ан ской кон чи ны. Всю
жизнь лучшей считала мгновенную смерть. Помните, желаю "я тебе, товарищ мой, если смерти — то
мгновенной, если раны — небольшой"? Гад... и крематории — его выдумка изуверски=изощренная.
Знаю человека, которому мать во сне является и говорит: "Зачем ты сжег меня?" Это ад на Земле.
Хочу так, чтоб еще даже к постели умирающей
пригласили о. Евгения... Почему этого пожилого,
не самого респектабельного священника? Он самый
близкий... Его "здоровенькі будьте" для меня очень
дороги: он сына Серёжу крестил, он квартиры освящал, он же дал совет в самом сокровенном, с ним же
могу обо всём посоветоваться. Мне даже приятно,
когда он окриком может поправить неверно произнесенное чтецом слово или неверно пропетую ноту... Просила, чтоб стать его духовной дочерью.
Сказал: "Нет, вам нужен иной духовник". И всё=таки, я ему очень благодарна... Мой первый Наставник, спасибо Вам.
"Святителю, отче Николае, моли Бога о нас," —
поёт хор. Боже милостивый! Как передать тихую всенаполняющую радость Благодати Божией после св.
Причастия!

46

"Разум никийже ни горний, ни дольний постигнути может, како невместимый небом и небом небеси
вмещаешися весь в мя...
И се ныне тишина во мне велия, се ныне мир Твой
во мне, всякий ум превосходящий. Тем же душею умиренною Тебе воспеваю: Аллилуиа...
Иисусе, Учителю благий, благодарю Тя, яко тайнами Твоими Пречистыми учиши мя ныне: смирению, кротости, любви, состраданию...
Иисусе, пророками издалече предвиденный, благодарю Тя, яко зрети Тя близ сподобил мя в Святых
Тайнах Твоих.
Иисусе, святителями и иереями на Алтарях святых в жертве бескровной присноносимый, благодарю
Тя, яко мене самого Алтарем Твоим страннолепно
ныне содеял еси...
Иисусе, Хлебе живый, Хлебе Небесный, Хлебе
Сладчайший, благодарю Тя за Тайны Святые Твои.
Проповедую, Господи, Твою Благодать, исповедую
милость, не таю благодеяний, их же обильно ныне излиял еси на мя в Святых Твоих Тайнах, пою и вопию
Тебе: Аллилуиа.
Хощу аз, Господи, в Святых Тайнах Твоих Тебя
ощутивши, николиже уже от Тебе отлучатися, всегда Тобою наслаждатися, всегда в Тебе пребывати,
всегда Тебе воспевати: Аллилуиа.
Странно, ныне, Христе, по глаголу Твоему, Ты во
мне пребываеши и аз пребываю в Тебе.
О, Господи, мой Господи, что есмь аз, яко тако помниши мя? Что есмь аз, тако посещаеши мя? Иисусе,
исполняющих волю Твою сродниками Твоими именовавый, благодарю Тя, яко мене, приятием Тайн Твоих
сокровенным, сотелесным Тебе ныне соделал еси.
Иисусе, с Моисеем и Илиею беседовавый, благодарю Тя, яко со мною, недостойным сладце и пресладце
ныне беседуеши.
Иисусе, праведныя Твоя просвещаяй, яко солнце,
благодарю Тя, яко мене просветил еси ныне к зрению
всего убожества и ничтожества моего, пред величеством непреступныя славы Твоея.
Иисусе, Хлебе Живый, Хлебе Небесный, Хлебе
Сладчайший, благодарю Тя за Тайны Святыя Твоя"
Эти выдержки из Акафиста ПО ПРИЧАЩЕНИИ
СВЯТЫХ ТАЙН полностью отвечают моему чувству
благодарения Господу Богу за этот, ни с чем не срав-
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нимый дар — дар Богообщения. Почувствовала не
сразу.
Странно? Непонятно? Вас шокируют слова о человеческом ничтожестве? Вы претендуете на полное понимание и знание, на полную правоту? Привожу 2
примера.
Известный сюжет в литературе и живописи: "Видение Блаженного Августина". (Блаженный Августин, род. 13.12.354 г., ск. 28.08.430.)
На береге влажном святой Августин,
Поникнув к земле головою,
В тяжелом раздумье печально сидел...
…И видит: склонясь над пучиной морскою,
Младенец сидит пред ним милый...
…Он красный обломок коралла держал,
прибитый к земле в непогоду,
И в воду свой малый коралл опускал,
Выплескивал на берег воду.
Всё думою в небе Святитель летал
Всё труд свой ребенок пред ним продолжал…
— Отец мой! Я море хочу перелить
На землю скорлупкой своею!
— Безумный младенец! Не может обнять
Наш взор Средиземного моря,
Не может пучины свободной сковать
Людская бессильная воля!...
— Отец мой! Я знаю, чем полон теперь
Пытливый твой дух, где тревожной
Ты носишься мыслью; но верь же мне, верь:
Своею скорлупкой ничтожной
Я на берег море скорей перелью,
Скорее всю землю я им затоплю,
Чем здесь, на земле, среди падших людей,
Ты тайну небес разгадаешь,
Чем в Книге Небесной ты мыслью своей
Хоть БУКВУ ОДНУ прочитаешь…
...Исчезло виденье; но, мнилось, звучал
В волнах ещё голос тот строгий...
…И тихо склонился покорный старик
Пред Вышнего волей святою:
— Господь предо мной — беспредельность и век.
Песчинка, мгновенье пред Ним — человек.
Так могут ли то наши души вмещать,
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Чего небеса не вмещают...
..Смиренье ж, смиренье! Не нам всё узнать,
Не нам беспредельность измерить;
Удел наш — небес заслужить благодать,
Наш жребий — молиться и верить!
И еще: Энгельс, Ленин и Циолковский писали о
том, что человечество находится в эмбриональном
состоянии, и вот мы, из зародыша, даже не детства,
не юношества своего развития пытаемся делать выводы, строить категорические умозаключения о Вселенной и пр.
Из бездны Вечности, из глубины творения
на жгучие свои вопросы и сомнения
ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг.
И сетуешь, и плачешь,
и клянёшь ты небо в иступленьи.
А небо на тебя с улыбкою взирает, словно мать
взирает на дитя своё с улыбкой,
поскольку всё, все тайны знает.
И знает также, что тебе их рано знать.
Блаженный Августин
Нам говорят, что вера во Христа
Сегодня презирается в народе,
Что это миф, легенда, темнота '
И всякое другое в этом роде.
Ну что ж? Когда такая темнота
Людей от власти зла освобождает,
И жизнь, в которой ложь и пустота
Она глубоким смыслом наполняет,
И если горьких пьяниц и воров
Способна сделать чистыми, святыми;
Друг друга ненавидящих врагов
Способна сделать братьями родными,
А людям, опустившимся на дно,
Даёт она к высокому стремленье,
Чего не может сделать ни одно
Любое совершенное ученье,
То я перед такою темнотой
В благоговеньи голову склоняю.
И перед Вами — всей своей душой
Её от сердца СВЕТОМ называю.
Небесный Свет Учения Христа
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Меня пленил своею Красотою:
В нём Истина, Величье, Чистота —
Я перед Ним склоняюсь всей душою.
В Нём я нашла высокий Идеал,
И где б ни шла моя тропа земная,
Но то, что Бог мне в жизни даровал,
На все богатства я не променяю.
Надежда П.Г.

Последний светильник на Руси.
Иоанн Кронштадский
(для ищущей Бога интеллигенции)
Когда услышу доброе слово об Иоанне Кронштадтском или хотя бы открытую полемику на эту тему, поверю в "гласность=87" или пусть даже "гласность=90", если доживем.
Ниже привожу выдержки из книги, где почти в
каждой фразе — информация для размышления, а
остальное — сплошное руководство к действию.
- Иван Ильич Сергеев родился в 500 верстах от Белого моря, на берегу р. Пинега. "Домой на каникулы:
идешь сотни вёрст пешком." Сапоги в руках.
- Сердце чистое видит Бога.
- В шесть лет видит наяву ангелов и своего Ангела
Хранителя, который дан в соблюдение, охранение и
спасение от всякой опасности.
- Молился о том, чтобы Бог дал свет разума.
- Цицерон: "Науки составляют утешение и счастье
во всех состояниях и возрастах".
- Сила и центр христианства — смирение, всепрощение, любовь всепобеждающая к Богу и торжеству
Его правды.
- Архангельск, семинария. С 1849 г. — академия.
- Во сне увидел себя в неизвестном соборе в Кронштадте.
- Видел, что дикари Петербурга знают Христа не
более, чем дикари какой=нибудь Патагонии.
- Он видел и начинающееся среди культурных
классов искание Бога. Видел, как потерявший Бога
культурный человек бегал в поисках...
- 12 декабря 1855 г. о. Иоанн был рукоположен в
священники. Когда он впервые ступил в Кронштадский собор, то остановился на пороге почти в ужасе.
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"Я, — рассказывал он после, — увидел обстановку,
давно мне знакомую. Это была внутренность того самого храма, который я видел во сне 15 лет назад, с
этим, вновь сделанным иконостасом, который... оставил в душе радость неземную... Это было мне знамение от Бога".
- "Что за лицо священник? Постоянно у него речь
с Богом и постоянно отвечает на его речь Господь...
Что ни треба, что ни молитва — то речь с Господом,
что ни треба, что ни молитва, то ответ на неё Господа.
Священник — ангел, не человек; всё житейское он
должен оставить далеко за собою.
- "Познай себя. Следи за своим сердцем — что
препятствует к соединению его со всеблаженным
Богом."
- "Когда молишься Богу, вообрази живо, Кому ты
молишься."
- Трезвая беседа с Богом.
- Демоны обступали отовсюду.
- Гора — святые миры, стройно вращающиеся в
необъятных для ума пространствах. Дол — твоя Земля, необъятная для человека ни с какой земной возвышенности, на которую Творец зрит с престола Славы Своей, как на пылинку, вращающуюся в безграничном пространстве. Ангелы обозревают её разом,
как малый шар, который вращается то около себя, то
около большого светила, небесного, называемого на
Земле Солнцем.
- Чтить и любить в каждом человеке (Бога) образ
Божий. Злые люди — больные люди.
- Раб Божий должен быть твердо убеждён, что
только он что=либо помыслит и скажет, это и сделается.
- Хоть за неотступность даст мне Владыка просимое.
- Дети — остатки первородного рая, как ландыши
в природе.
- Андреевский храм в Кронштадте вмещал более
7000 человек.
Ничто не отвлечет его мысли в сторону в это время.
Он как бы переживает всё, что читает... Как сосредоточен, собран во время богослужения о. Иоанн, трудно передать... Он требует от Бога исполнения просьб
этих несчастных с властью священника, поставлен-
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ного Христом; он хватается за край ризы Господней,
требуя милости душам, вверенным ему от Господа...
Он обертывается к народу и говорит громко: "Примите, ядите, сие есть Тело Мое; пийте от Нея вси", — с
глубокою верою восклицает о. Иоанн. Не раз прикасается перстом к Чаше, как бы даже с силой ударяет
по ней. Снова подчеркнуты слова: "За вы и за многия
изливаемые". Трепет пробегает по всему существу, и
этот трепет отражается в его голосе: за нас пролита
Кровь, за вас, за тех самых, что стоите здесь в данную
минуту, а не за тех только, что стояли у креста... Ты
забыл и отверг Бога, и за тебя пролита эта святейшая
Кровь... А вы, чем вы платите Ему?..
- Сам он говорил нам, что он только в св. Тайнах
почерпает силы. И этим же ежедневным причастием
он объяснял любовь к нему народа.
- Как можно чаще приступать к Святому Причастию.
- Необходимо оберегать себя от искушения, ибо
дьявол, как лев рыкающий, бегает за нами и ищет,
как бы поглотить.
- ...наложил на толпу эпитрахиль...
- "Сшибли с ног батюшку и пошли по ём, как по
мураве".
- Из Баку телеграмма: "Помолитесь за здоровье
мусульманина".
- Особенно часто жалуется на недостаток веры и на
равнодушие к религии... Об исправлении просят молиться... Мать прокляла (из Калуги). — "Я беру твою
клятву на себя, слышишь? И я буду Господа просить..."
- Друг друга тяготы носите и житием служите
ближним к созиданию.
- Захар Ник. из Воронежа видел сон: с ним беседовал старичок, а позже отец Иоанн две минуты говорил с ним. — "А об остальном я уже говорил тебе
раньше, припомни!"
- Надейся на милость БОЖИЮ. Молись, только
молись искренне, с полною верою. Господь исцеляет
всякие недуги душевные и телесные. Имеешь ли ты
такую веру?
- "Дети" — это слово очень не нравится диаволу —
виновнику нелюбви, злобы, лицемерия. Сказать искренне чужим детям "дети" можно только Духом Свя-

52

тым, духом истины и любви.
- Не опускайте в воскресенье и другие праздники
ходить в храм Божий, никто и ничто пусть не препятствует вам в этом. В храме Бог особенно принимает наши молитвы. Молитва есть беседа детей с Отцом Небесным.
- В апреле 1893 г. был в Киеве. Встречала толпа,
приехал в 8 часов вечера, а с 4=х утра начал прием.
Место крещения Руси — первое кладбище христианских мучеников. По преданию, Апостол Андрей Первозванный стоял на этом самом месте, предрекая великую историческую судьбу Киева. Толпы людей следовали за о. Иоанном. Он молитвенно радовался, отвечая на приветствия. Его радость вытекала из сознания, что люди объединяются, и религия является могущественной объединяющей силой человечества.
- Он — обыкновенный человек лишь в состоянии
крайнего утомления или при приеме пищи, а остальное время — в состоянии поэтического одушевления… Всякий, кто даже первый раз видит его, верит и
уповает.
- На второй день, 18 апреля, воскресенье, начал
Божественную службу в Покровском монастыре. Толпа собиралась с рассвета, до 10=15 тысяч человек.
- На третий день пошел в Лавру. Весь путь мысленно молился: "Отцы святые! Мира отвергшиеся и
Христа возлюбившие, Христос Воскресе!" — он обращался к угодникам печерским, как к живым, и это
чувство было у него, пока был в стенах Лавры. Келия
и церковь Антония и Феодосия. "О мудрецы, о философы, мир удивившие". Ближние пещеры... Дальние
пещеры — по галерее, а сверху в окнах — люди: "Благослови, батюшка!" Посетил Михайловский монастырь, памятник св. Владимира, строящийся Владимирский собор, Братский монастырь на Подоле, Левашовский пансионат, женское Духовное училище.
- На проводах образцовый порядок (публике было
неизвестно время отъезда) — часы стояли. Когда показался о. Иоанн у выхода, все обнажили головы,
прося благословения. Настроение — благоговения.- В
наставлении выяснил, что в неправославной церкви
нет спасения; что отчуждение от неё не остается безнаказанным; что противление её пастырям неминуемо влечет за собой вечную погибель...
- В каждом человеке Богом насаждено религиоз-
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ное чувство, которое по свойству своему должно выражаться во внешней форме, должно изливаться так
или иначе наружу; о. Иоанн, благодаря Господу, наделен Божественным милосердием, которое выражается в особенности вызывать в народе это религиозное
чувство.
- 4 июля 1894 г. Симбирск. Прибыл в 12 часов ночи на пароходе. Подгорье напоминало пасхальную
ночь: народ в радости готов был целоваться с первым
встречным. Отец Иоанн благословил народ и ушел в
каюту. Народ остался на ночлег на берегу. Оригинально свято было это "всенощное" бдение. Кто=то тихонько запел "Святый Боже". Пели всю ночь тихо=тихо, точно боясь разогнать очарование молчаливой ночи... Он казался явившимся из страны света и правды, милости, любви и добра... он мученик требовательной толпы, толпы, не знающей ни снисхождения, ни пощады: в своем экстазе и увлечении, толпа
безжалостна и ненасытна. Его рвут на части, ему не
дают ни минуты покоя. Когда он спит, когда он ест,
когда, наконец, остаётся с самим собою? "Положить
душу свою за други своя". Говорят, что он поехал отдохнуть. Да разве это отдых... Доброе, даже веселое
настроение, какое одухотворяет это кроткое лицо...
Недаром ведь нищета духовная, т.е. незлобие, миролюбие, забвение своей личности и её вожделений возводится в евангельскую добродетель, какой, без сомнений, и обладает отец Иоанн (Ил. Сергеев).
— Если можешь с верою помолиться, то молись и
надейся. Господь услышит тебя и поможет.
— Верю, батюшка, всем сердцем верю. (После
окончания молитвы Ю.И. отбросил костыли и пошел
провожать отца Иоанна).
Батюшка сел, сказал:
— Посмотри, матушка (игуменье Таисии), видишь, муха борется с ветром. Она хочет лететь, напрягает силенки. Видишь, крылышки натягивает, как
парус, а ветер её так и гнет назад, вишь, борется, а
всё=таки борется, не уступает ветру, летит понемногу.
Так враг борет душу, идущую путем спасения, силясь
низложить её ВЕТРОМ НЫНЕШНЕГО БЕЗВЕРИЯ И
ПОРОКОВ, а Благодатию Божией душа не ослабевает
и побеждает его.
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Не в многоглаголании молитва и спасение. Читай с
сознанием, с теплотою в сердце... Я молюсь Ему духом, мысленно предстою Ему и созерцаю Его перед собою. Мысль о близости Его ко мне никогда не покидает меня.
— А близким к себе вы Его ощущаете?
— Да, родная, весьма близким. Он всегда со мною.
По слову Его "И ВСЕЛЮСЯ В НИХ И НАХОЖДУ".
Наши ведь — одни немощи и грехи, а способность к
служению — от Бога. Враг тянет его в гибель, а Ангел и совесть удерживают его. Человек... должен неослабно внимать себе, т.е. замечать все движения
своего сердца и ума. За ними сильно назирает враг...
и найдет... минуту, не занятую вниманием самого домохозяина, тотчас же вторгается, начинает хозяйничать в его душе и много может навредить ей.
— Велика в Вас вера... поделитесь со мной.
— Бери, сколько хочешь — сколько можешь понести, — полушутя. А серьёзно: — Господь богат милостию.
- Слава Богу, творящему дивныя и преславныя дела через близких и угодивших (угождающих) Ему
людей.
- Борьба с помыслами и искушениями от плоти и
мира и диавола бываемыми, особенно от диавола, этого исконного врага спасения нашего...
- Отец Иоанн создаёт в Кронштадте целую систему
благотворительных учреждений, которые сконцентрировались около Дома Трудолюбия.
- В "Кронштадском вестнике" — Воззвание: "Во имя
христианства, человеколюбия и гуманности... Вношу
ежегодно в кассу общества 70 рублей, чтоб не подавать
на улицах и у церкви. Кто еще? Ужели муравьям и пчелам дадим преимущество перед собой?.. А если бы кто,
будучи здоров, не хотел работать, того из города долой.
Кронштадт — не рассадник тунеядцев! Разве не доброе,
не гуманное дело — спасать людей от лености, от праздности, от пьянства, апатии, тунеядства?"
- Как и Иоанн Златоуст, посылал миссионеров, видя гибель христианского дела и торжества язычества.
Деньги давал он, сам нуждаясь.
Но он был властен. Его власть — обаяние личности, ореол его праведности.
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Деньги шлет ему Русь... Ему доверяют, уверены в
том, что он лучше распорядится деньгами.
- Нет зла столь великого и гибельного, нет врага
сильнейшего, как народное пьянство. Корень и причина зла кроется в нас самих.
- Ты не злой человек, христианин не умер в тебе, но
враг победил тебя, забрал в руки и вот куда привёл.
- Дети не знали "ОТЧЕ НАШ"…
- Приготовишься, приходи, я исповедую тебя. Нет
ли врагов у тебя? Не обидел ли кого? Припомни и примирись раньше, чем приступать к Святым Тайнам.
- Господь сказал: "Где двое или трое собрались во
имя Мое, там Я посреди их". Вот нас с тобою двое, и
Господь среди нас.
- Не допускай, прежде всего, мыслей греховных:
после мыслей придут дела худые, тогда уже труднее бороться. Если почувствуешь тяжесть борьбы и увидишь,
что со злом тебе самому не справиться — проси священника приобщить тебя Святых Тайн. Православная церковь никому из сынов своих не отказывала в Святых
Таинствах, а Литургия совершается ежедневно.
- Чем больше раздавал, тем больше приобретал,
т.е. по Писанию: рука дающего не оскудеет.
- Отец Иоанн: "Братия, пьянство — дьявольская
сеть, дьявольская отрава, пьянство губит души, а
вместе с душами и тела. Именем Господа умоляю вас,
бросьте пьянство, особенно по воскресным и праздничным дням. Не растлевайте себя пьянством, помните, что ваши тела — нерукотворные храмы Св. Духа. Не упивайтесь вином, в нем же блуд".
- В Андреевском соборе, перед пятитысячной толпой: "Кайтесь... Царствие Христово и Христос — с нами. Он присутствует невидимо с верующими и видимо
— в ПРЕЧИСТЫХ И ЖИВОТВОРЯЩИХ ТАЙНАХ".
- Отец Иоанн может сказать, как Апостол Павел, что
теперь "не я уже живу, но живет во мне Христос" не как
отвлеченное начало, а как Живая Личность, как Богочеловек. Весь мир для него распался на два мира: мир
Христа и мир антихриста, мир добра и мир зла. Всё для
Бога и в Боге, ничего без Бога и не для Бога.
"Спаситель с нами невидимо и всегда готов спасать
нас быстро, по вере нашей и призванию нами Святого,
чудного и спасительного Имени..."
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"Господь так постоянно близок к нам, что ближе окружающего нас кругом воздуха, ближе одежды, ближе, наконец, самого нашего тела, Он в нашей душе."
- Добродетельный невольно привлекает на себя
взоры всех. Отчего? Оттого, что благоухание невольно заставляет остановить на себе внимание и подышать им.
- Дети пусть почаще вспоминают о Сыне Божием,
который не знает другой воли, кроме воли Отца. Пусть
и они научатся во всём повиноваться родителям.
- Забавляясь калейдоскопом, человек понял
жизнь, как детскую игру. Мы забавляемся пищей и
питием, лакомясь, вместо того, чтобы употреблять
для поддержания телесной жизни; мы забавляемся
одеждами вместо того, чтобы предохранять от вредного действия стихий; забавляемся жилищами вместо
иметь приличный кров и необходимые вещи; забавляемся своими дарованиями, умом... вместо того,
чтобы употребить на служение Богу, на познание, на
молитву прошения, благодарения и оказание взаимной любви и почтения. Мы забавляемся своими познаниями о мирской суете и губим на приобретение их
драгоценное время!!!
Из книги Иоанна Кронштадского
"ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В БОГЕ"
Что такое ЖИЗНЬ В БОГЕ? Это вера... Вера приобретается трудом. У ленивых и беспечных христианской веры нет.
Что такое молитва? Это возвышение ума и сердца
к Богу, созерцание Бога... бодрость и мужество во
всех скорбях и искушениях жизни... успех в делах,
равноангельское достоинство, утверждение веры, надежды, любви... Господь так близок к каждому, особенно свято живущему христианину, что сердце его
и тело его есть Храм Духа Святого. Какое удобство
для молитвы на каждом месте!!! На молитве сливайся в один дух с духом произносимой молитвы...
Без самопринуждения к добру — не спасешься. Говорят: "Нет охоты — не молись". Лукаво мудрствование плотское. Учитесь молиться, принуждайте себя
молиться. Сначала будет трудно, а потом — легче. Но
сначала всегда нужно принуждать себя.
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Для чего нужна продолжительная молитва? Чтоб
разогреть наши хладные, в продолжительной суете
закаленные сердца.
- С кем ты беседуешь, душа моя? Ум и сердце просветляется и (он) весь оживотворялся... Если, душа
моя, ты не смеешь небрежно говорить с людьми, которые выше тебя, чтоб не оскорбить их, то как смеешь
вяло и небрежно разглагольствовать с Господом?
Не обращай внимания на сатанинский мрак. Прогоняй его от сердца знамением животворящего креста.
Молись всегда горящим сердцем, а для этого никогда не объедайся и не упивайся. Помни, с Кем беседуешь, Кто свидетель молитвы.
В молитве надобно, чтоб сердце искренно желало
того, чего просит.
Не стяжавшись сердечной молитвы, надо молиться неспешно, ожидая соответствующего отголоска в сердце каждого слова молитвы.
Если же продолжительная молитва несовместима
с горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву.
Надо всегда от всего сердца высказывать Богу и
славословие, и благодарение; всем сердцем любить
Его и надеяться на Него.
Почему Бог иногда не слышит молитв? Потому,
что в них нет веры.
МОЛИТВА БЕЗ НАДЕЖДЫ — ГРЕХОВНАЯ
МОЛИТВА.
Молящиеся! Мало разве для вас видеть бессилие в
человеках, как вы хотите видеть бессилие в самом
Боге, тайно помышляете, что Бог не исполнит вашего
прошения? Как вы считаете, что=либо трудно для
Бога? Всё для Него возможно и легко. И так, молясь,
будьте уверены твердо, что для Господа всё легко, что
Он может всё в мгновение сделать. Вашей собственной немощи... не приписывайте Богу.
Надо помнить, кто говорит и что говорит, особенно
во время чтения молитвы Господней "Отче наш"...
Смирение разрушает все козни вражии.
Молитва успокаивает тело и душу... не только
душу молящегося, но и часто души представшихся
праотец, отец и братии наших.
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Если молиться вообще есть свет, откровение, спасение, то молитва богослужебная в храме бесконечно
благодатнее и плодотворнее.
Поистине ХРАМ ЕСТЬ ЗЕМНОЕ НЕБО, где Престол Божий, где страшные Тайны совершаются, где
Ангелы служат с человеками, где непрестанное славословие Вседержителя, там истинно НЕБО И НЕБО
НЕБЕС.
В церкви... к Богу приближаемся, с Богом соединяемся.
- Богослужение всегда бодрит и живит меня.
Оно дает мне силы переносить всё, что я ни встречаю на своем жизненном пути.
- Взираю на Крест и дивлюсь Твоей любви ко мне и
к миру, потому что Крест есть наглядный отпечаток
Твоей любви к нам.
- В храме нет ничего светлее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее Литургии! Храм в
это особенное время бывает земным небом, священнослужители изображают Самого Иисуса Христа, Ангелов, Херувимов, Серафимов и Апостолов. Литургия
— постоянно повторяющееся Торжество Любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство
о спасении всего мира и каждого члена в отдельности.
Агнчий — брак царского сына, в котором невеста Сына Божия — каждая верная душа. Уневеститель —
Дух Святый. С какою чистою, уготованною, возвышенной душою необходимо присутствовать при литургии, чтобы не оказаться в числе людей, которые, не
имея одеяния брачного, а имея оскверненную одежду
страстей, связаны были по рукам и ногам и выброшены из брачного чертога во тьму кромешную. Иные стоят неблагоговейно, без всякой сосредоточенности, без
всякой подготовки дома посредством размышления и
воздержания... Приготовиться и очиститься...
Литургия — жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Великая Литургия. На ней вспоминается вся жизнь не какого=либо великого человека, а Бога воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, воскресшаго и вознесшагося и паки грядущаго судити миру всему!
Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к
роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе — живые и умершие, святые и
грешные.
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Когда принимаешь Животворящие Тайны, вообрази твердо в видах хлеба и вина Самого Христа; сделай
из них мысленное надписание Иисуса Христа и с этим
мысленным надписанием умственно до глубины сердца (а чувственное есть препроводи) и там мысленно
положи Животворящего Бога Гостя. Если так, с такою верою примешь Святые Тайны, то увидишь, что
произведут в тебе Они: мир душевных сил глубочайший, легко тебе всему будет необыкновенно. "Ядый
Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз
в нем". Это осязательно, и опыт подтверждает это.
Преблажен, преисполнен жизни тот человек, который с верою причащается Святых Тайн, с сердечным
раскаянием в грехах. Когда без истинного раскаяния
в грехах и с сомнением приступаешь к Святой Чаше,
тогда входит в тебя сатана и пребывает в тебе, убивая
твою душу, и это бывает чрезвычайно ощутительно.
Принимая Святые Тайны, говорите про себя: как
несомненно, что я вдыхаю постоянно воздух, так несомненно, что я теперь вместе с воздухом принимаю в
себя Господа моего Иисуса Христа, дыхание мое, живот мой, радование мое, спасение мое.
Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело — живая вера сердца и теплота раскаяния в грехах.
- Многие избегают посещать Храм Божий в воскресенье и праздничные дни — враг берет в праздники Господни оброк и великий — праздность, увеселения, распутство... Какое угодие плоти! Какое усердное служение диаволу.
- Живи сердцем, а не чревом.
- В мире похоть плоти и похоть очей, и гордость
житейская! Бесчисленные страсти (самолюбие, злоба,
зависть, неверие…) порабощают душу человека и препятствуют Господу Богу войти в неё, обитать в ней.
Святые угодники день и ночь бывали на страже духовной — непрестанно молились, постились, трудились, ведя созерцательную и деятельную жизнь.
- Врагов, нападающих злобно, коварно и сильно,
крайне много.
- Помыслы и вожделения греховные быстры, как
молния палящая...
- Один помысл неправедный есть мерзость Господу.
- Душа есть простое существо, дух, и в мгновение
ока склоняется или в сторону правды, т.е. становится
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подобна Богу, или неправды — диаволу.
- Человек грешный льнёт ко всему запрещенному.
Всяким хранением блюди твое сердце... Смотри —
враг бесплотный, лукавый не спит: он свое дело делает в тебе непрестанно: леностью, безделием, чревоугодием, пьянством, чтением пустых книг, блуд... старается окрадывать душу самыми разными суетами и
прелестями. Бодрствуй и не предавайся дремоте греховной. Помни, что один Бог есть предмет вожделений нашего сердца... Стой на страже... Возьмите врата князя ваша — будем учиться искусству — воевать
с грехом, с самым лукавым и сильным врагом нашим.
Не надеяться на свою силу и разум — на Силу Божию
надеяться.
- Господь — защитник наш и помощник наш, ближе к нам всегда, чем грех, чем диавол, хотя и этот
всегда близок по причине угнездения его в глазах наших дум, но его непременно надо выгнать из внутренних гнезд и бить нещадно — в каком бы виде ни
появился насильничать в нас... Внимающему непрестанно и имеющему в сердце страх Божий он не причинит вреда, т.к. такого охраняет благодать Божия и святой Ангел'Хранитель — к такому лукавый не прикоснется...
- Проси в молитве Всесильного на всякое время и
на всякий час, и Он поможет тебе.
Люби всякого человека, несмотря на его грехопадения... Грехи грехами, а основа в человеке одна — образ
Божий.
- Щедро вознаграждаются труды твои — будь
щедр к другим сам. Не по заслугам вознаграждаешься — не по заслугам и другим давай, а ради их нужды.
А больше всего избегай злобы на ближних. На
ближнего, на собрата озлобляешься, он такой и сякой... Что тебе до того? Богу он согрешает, не тебе.
Бог его судья, не ты, Богу он ответит за себя, а не ты.
Ты себя знай, сколь грешен ты сам, какое бревно у тебя самого в глазу, как тяжело со своими грехами
справляться и взять над ними верх… как ты хочешь
себе снисхождения других в немощах. А брат такой
же, как ты человек, имей к нему снисхождение, как к
грешному человеку, во всем тебе подобному, столь же
немощному, как ты, люби его, как себя... и как за себя молишься, так молись и за собрата...
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Пусть даже ближний обижает тебя — прости ему...
На озлобляющих на нас... не должно взаимно озлобляться..., но жалеть их, молиться... да розженет Господь мрак души их и просветит сердца их светом Своей благодати. Если ненавидишь, ты глуп, т.к. самое
большое гонение мучить себя ненавистью к врагу.
Люби врага — и ты будешь премудр. И если бы ты
знал, какое торжество, какое блаженство любить врага и делать ему добро…
- Христианин должен быть холоден или горяч, а не
"ни холоден, ни горяч". МУДРЫЙ СОВЕТ: хотите узнать себя — каковы вы нравственно, каково ваше сердце — угодно или противно Богу — наблюдайте за собою, с каким духом вы встречаетесь с просящими вас
об одолжении — с любовью, усердием, сочувствием
или холодно и равнодушно.
- Семья — маленькая церковь. Здесь воспитываются чада великой Церкви. Поэтому семья должна и
жить по закону "общества Христова".
- Сожитие супругов должно быть чисто и свято,
как свят союз Господа с Церковью; должно быть разумно, любовно, мирно и неразрывно, ибо Сам Господь... сочетает мужа и жену в едину плоть для взаимной помощи в телесных и духовных нуждах и ради
умножения рода человеческого.
- И муж, и жена всегда должны иметь веру и страх
Божий в сердце: благоразумие, терпение, упование;
трудитесь и молитесь, исполняйте усердно ежегодно
христианский долг исповеди и приобщения Святых
Христовых Тайн. Кроме благодати очищения грехов
и освящения... в них вы найдете благодать твердого
единодушия, освящение в самих чреслах и во утробе
будущего поколения, обновление духовных и телесных сил, помощь, утешение и ободрение в трудах,
житейских обстоятельствах, исцеление болезней. Сожитие мужа и жены должно быть разумно.
- Супруги — одна плоть. Если они будут жить во
взаимной любви, они низведут на себя и потомство
своё Божью благодать, и Бог вселится в вас, увенчает
все начинания ваши благословенным успехом, ибо
где любовь — там Бог, а где Бог — там всё доброе. С
любовью водворится в дом их мир и спокойствие: ибо
любовь долго терпит и всё покрывает и не допускает
человека раздражаться, сердиться, быть своенравным, обижать словом или делом. Сожитие мужа и
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жены должно быть неразрывно — до гроба. Любовь
христианская... не на время, она тверда и постоянна.
- Дом святой Церкви, называемый СЕМЬЯ, должен быть малым храмом, малой церковью, и по своему строю Слово Божие должно непрерывно раздаваться здесь. А сейчас... чтение священных книг у
многих считается признаком отсталости... Где теперь чтение в домах Богодуховенной Псалтыри? Где
чтение Богодуховенных псалмов, которые были любимым чтением наших предков, не простых только,
но бояр и самих князей? Нет... Поэтому=то нет во
многих веры и упования христианского и любви к
Богу и ближнему, а есть безверие, отчаяние, апатия,
ненависть, нет пламенной молитвы, нет чистоты нравов, нет духа сокрушения о грехах и умиления, нет
правды, мира и радости в Духе Святом, нет в семье
церкви.
Домашние беседы в настоящее время не освящаются святыми разговорами. "Как много теряют люди в
домашней беседе для оживления её через то, что не говорят о Боге! Как одушевлялся, плодился и разнообразился бы их разговор! Сколько такие разговоры
доставили бы назидания, успокоительности, истинной сладости, между тем теперь, не говоря о Боге в домашних кружках, а говоря о суете мирской, скоро истощаются в разговоре, скучают, а потом убивают драгоценное время в глупых играх и танцах".
- В программу правильного воспитания входят и
беседы с детьми на религиозные темы, начиная с 2=3
лет можно вести с детьми и обстоятельные беседы о
Боге — Творце, которого мы должны любить и чтить,
исполняя Его волю и стараясь не делать ничего дурного. Пусть ребенок понимает, что у его родителей есть
Отец на небе, что они... дети Великого, Доброго, Всемогущего Отца Небесного. Рассказывать об Иисусе
Христе, Новом и Ветхом Завете — что доступно пониманию ребенка, но важно, если ребенок видит молящуюся мать, присутствует при богослужении, должен подходить к Причастию...
- Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих с заботливостью от капризов перед вами, иначе
дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое
сердце злобою... Каприз — зародыш сердечной пор-

63

чи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость
Господу.
- Как прожить день по=Божьему? День истинного
христианина должен начинаться и оканчиваться молитвою. Всюду и во всём христианин должен искать
уроков и назиданий. Встал с постели, перекрестись и
скажи: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!" И еще:
"Господи, сподоби в день сей без греха сохранитися
нам и научи мя творити волю Твою". Моешься: "Окропи мя иссопом, Господи! И очищуся, омыеши мя и
паче снега убелюся!" Надеваешь бельё, думай о чистоте сердца: "Сердце чисто созижди во мне, Боже!" Обнову сшил: "Дух прав, Господи, обнови в утробе моей", — т.е. весь день должны быть мысли о Боге — о
молитвенной помощи, в мысленной церкви тела моего. Так будет поддерживаться и возгреваться в сердце
живая вера... Среди житейской суеты о. Иоанн советует избегать пустых разговоров и рекомендует приобретать знакомых из среды людей серьёзных, от которых можно научиться доброму и хорошему.
- Гости — язва для благочестивого сердца.
О. Иоанн — не враг добрых развлечений. Выбирать
такие, которые могут настроить на серьёзный тон...
Не гонит о. Иоанн и светского образования. Он — враг
только того, что делает нас легкомысленными, что губит чистоту души... Грешно христианину, читая
светские сочинения, не читать богодуховенных писаний (читайте Евангелие и Писание Святых Отцов).
- Спасается человек не только через личную молитву и помощь Бога — это протестантство. А христианская вера о церкви и спасение через единение в церкви; спасает церковь, единение всех христиан между
собою и с сонмами святых обиталищ на небесах...
Чувствуешь ли ты эту живую связь с небом?.. Связь
церкви земной с небесной, особенно во время богослужения...
Святые — это богатые друзья наши — и только
при их помощи можем жить и спасаться мы, бедные.
Итак, помолитесь обо мне, святые Божьи человеки —
пророци, апостолы, святители, мученицы, преподобнии и все святые, да буду подобен вам.
- Мы должна иметь самую живую, духовную связь
с небожителями...
Мы живем с ними вместе — в одном Дому Отца Небесного, только на разных половинах: мы — на зем-
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ной, они — на небесной. И для нас, и для них есть
средства проникать друг к другу: для нас — молитва
веры и любви, для них — духовная их природа, всегда готовая к деятельной помощи, по любви, которой
проникнуты их души.
Как внимают нам с небес святые, когда мы молимся им? А как лучи солнечные с небес преклоняются к
нам и всюду, по всей земле светят? Святые — то же в
духовном мире, что лучи солнечные в мире вещественном. Бог — вечное, животворящее солнце, святые —
лучи умного Солнца. Святые видят весьма ясно, широко и далеко, видят наши духовные нужды: видят и
слышат всех призывающих их от всего сердца... Здесь
таинственное зрение! Опытный понимает, что говорится, поэтому как легко иметь сообщение со святыми! Надобно только очистить зрение сердца, устремить его твердо к известному святому, просить о нужном — и будет. А что Господь в отношении зрения? ОН
— весь зрение, весь свет, весь знание. ОН наполняет
всегда небо и землю и на всяком месте всё зрит.
Все святые, хотя кончили земное поприще, но живы.
Чрез живую веру, как через какой=либо телеграф,
мы быстро сообщаемся с Богом, с Ангелами и святыми.
Любезно преклоняются на нашу молитву (сердце верующее, сокрушенное и смиренное) и подают желаемое.
ДАЙ ВОЙТИ В СЛАВУ ТВОЕГО БУДУЩЕГО
ЦАРСТВИЯ!
Господи! Имя Тебе — Любовь. Не отвергни меня,
заблуждающегося человека!
Имя Тебе — Сила. Подкрепи меня, изнемогающего
и падающего.
Имя Тебе — Свет. Просвети душу мою, омраченную житейскими страстями.
Имя Тебе — Мир. Умири мятущуюся душу мою.
Имя Тебе — Милость. Не переставай миловать
меня!
Послесловие автора:
— если Вы уверились, что нас учили в заблуждении, что человек из эмбрионального состояния сразу
выпрыгнул в цари Вселенной и стал превыше всего
(сейчас во многих отраслях вскрывается ошибочность
опрометчивых решений, ложных суждений и дутых
авторитетов);
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— если Вы уверились, что есть СИЛЫ СВЕТЛЫЕ,
которые придут на срочную помощь при вашем желании быть чище и добрее, и есть силы зла, которые
обитают тут же, рядом с нами на Земле, силы, от которых Вы хотите иметь защиту, —
то эти выдержки из книги священника, ПОСЛЕДНЕГО СВЕТИЛЬНИКА НА РУСИ, великого Иоанна
Кронштадского наставят Вас, просветят и вразумят...
Вчитайтесь и вдумайтесь.
Страусиная политика "гласности" даст пользы мало, пока не будет обнародована сама суть заблуждений. А признать их — равносильно тому, что на=нет
свести идею социализма? Нет! Надо знать, что и фашистская Германия была социалистическим государством, т.е. левое отличить от правого... А правление бюрократии предполагали и описывали Мор,
Кампанелла, Морелли, Ефремов и др. Сейчас раздаются голоса, почему, мол, социалистическое государство должно быть обязательно атеистическим? —
забывая или не зная, что в нашей стране предполагалось закрыть последнюю церковь в 1936 году, потому
с 1932 г. была объявлена "безбожная пятилетка".
И разобраться в этом можно лишь, если осмелиться черное назвать черным, а СВЕТЛОЕ — СВЕТЛЫМ
и необходимым для жизни.
Как много не вмещается в рамки привычного
мышления. Как объять необъятное: мы нормально
воспринимаем, даже любим, ценим греческие мифы с
историями Зевсов и Аполлонов и пр. Но с удивлением
читаем, что Шлиман и Вирхов обозревали Олимп и
стояли возле плиты — брачного ложа Зевса и Геры (?!)
Реальность? Миф? Конечно. Воспринимайте и эту
ИСТОРИЮ ТВОРЕНИЯ МИРА как миф. А, может
быть, боги Олимпа были, жили и влияли, и отмирали, как временное явление, как чье=то отступление?

История Творения мира
Вся история человечества — есть история борьбы
СВЕТА С ТЬМОЙ. И всё человечество в целом, и каждый человек в отдельности втянуты в этот конфликт,
в эту борьбу добра и зла, сознательно или несознательно, верят они этому или не верят.
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ВЕЛИКИЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН БОЖИЙ
есть единственное мерило, единственный определитель добра и зла.
Аналогично материальному единству Вселенной
существует и нравственное единство Вселенной в её
историческом и географическом положении, нормируемое этим Великим нравственным законом. Невзирая на противоборствующую силу тьмы (беззакония),
принципы Нравственного Закона разлиты в человечестве: в его личной, семейной, общественной и государственной жизни.
В КОДЕКСАХ ВСЕХ СТРАН, в основных законах
(Конституциях), регулирующих жизнь людей, в
большом процентном отношении содержатся элементы божественного происхождения — элементы Его
Великого Нравственного Закона — Определителя
высшей нравственности. Все эти элементы нравственности (морали) используются каждым государственным законом, присваиваются той или иной эпохой, и
при этом прославляются те или иные личности, якобы впервые воспроизведшие их. Но при сравнении
этих элементов нравственности с Книгой Книг — Библией — видно их Божественное происхождение, такое же вечное, как вечен Сам Бог и Его характер, из
недр КОТОРОГО ИСТЕКАЮТ ЭТИ ПОТОКИ СВЕТА
И НРАВСТВЕННОСТИ.
Бог'Отец есть источник всего, Творец.
Бог'Сын есть видимый Бог. Он — идейный руководитель в исполнении воли Отца в творении, управлении и искуплении.
Дух Божий — практический исполнитель воли Отца и Сына. "И Дух Божий носился над водою". Это
было Его практическое участие в творчестве, упорядочивая и влагая жизнь во всё живущее. Сначала
Свет, затем Порядок. А ЗАТЕМ ЖИЗНЬ — жизнь
нравственная от плодов Духа, созидающего Царство
Характера Божьего внутри нас...
АНГЕЛЫ — обслуга Неба Небес. Это сотворенные
Богом существа с природой более высокой, чем природа человека... Сотворены в определенном количестве. Двигаются в межзвездном пространстве быстрее,
чем луч света.
Видимый и невидимый материальный мир всей
необъятной Вселенной есть Творение Единого Бога=Отца — Творца и Создателя всего через Сына Божия
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при непосредственном участии Духа Божия. А поэтому и существует материальное единство всей Вселенной, т.е. единство материи в её элементах и их
свойствах в любом месте во всей необъятной Вселенной (Ис. 45:12, Иов). Некоторые из планет могут
быть и необитаемы, как наша Земля "в начале". Все
они сотворены раньше нашей планеты. Наша Земля
самая юная.
Законы природы
Все звездные системы (галактики), звезды, планеты необъятной Вселенной, как и живые существа, населяющие их, от простейших микроорганизмов и
кончая сложнейшей природой человека и Ангела, а
также неорганическая (неживая природа) в её разнообразных проявлениях — всё подчинено определенным законам Бога=Отца — Великого Создателя, Законодателя и Управителя Вселенной (Ис., Иов, Псал.,
Притч.). Эти законы, начиная от Закона ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ, управляющие движением планет,
солнечных систем и галактик, и кончая законами,
управляющими мертвой материей в свойствах её элементов, их составов, сцеплений, атомов и молекул —
всё это Законы Природы, всё служит единой цели и
исполняет единую волю Великого Законодателя и Управителя (Псал. 118:91).
Закон Божий (нравственный).
Конституция Вселенной — 10 заповедей
Первые 4 заповеди регулируют правильные отношения между Творцом и творениями, а остальные 6
выражают отношения творений между собой.
О СЫНЕ БОЖИЕМ сказано, что этот Закон в Его
сердце, а Он, как Творец, сотворил человека по образу и подобию Своему и вложил этот Закон в его мысли
и сердце, что даёт СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ ПОСРЕДСТВОМ НАШЕЙ СОВЕСТИ.
1. Я — Господь, Бог твой. Да не будет у тебя
других богов.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения.
Не поклоняйся им и не служи им.
3. Не произноси имени Господа, Бога Твоего,
напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его.
5. Почитай отца твоего и матерь твою.
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6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства.
10. Не желай дома ближнего твоего;
не желай жены ближнего твоего, — ничего,
что у ближнего твоего.
Закон Божий есть Конституция Вселенной. Нарушение Его влечет за собою смерть нарушителя, как
наказание, как последствия нарушения. Такие же
последствия бывают и за нарушение законов природы. Ненаказание преступника, неисполнение приговора ведёт к ослаблению Закона, потере его авторитета и к его уничтожению.
Свободная воля и свободный разум
Все люди нашей планеты, Ангелы и жители других планет, как разумные нравственные существа,
наделены Богом при творении Свободной Волей и
Свободным Разумом — правом, способностью и возможностью свободного выбора, правом избирать одно
и отвергать другое, будь это мысли или чувства, слова
или дела. По своей Свободной воле все сотворенные
нравственные существа имеют право избирать: служить Богу или не служить Ему, избирать добро или
зло, жизнь или смерть, благословение или проклятие; мозг человека и Ангела не настроен, не запрограммирован только на определенное мышление. Подобно радиоприемнику, мозг может воспринимать из
эфира всевозможные мысли.
Если бы Бог лишил СВОИ творения свободной воли и свободного разума, Он не мог бы пользоваться их
взаимностью. Человек не был бы подобен Богу и не
мог бы усовершенствоваться в образ Его характера,
как Бога любви, радости и мира, ибо 9 качеств Характера Божия, выраженных в плодах Духа (Гал.
5:22=23), которые человек должен приобретать с помощью Святого Духа, дабы усовершенствоваться в
Образ Божий и соделаться причастником Его Божеского Естества (Кор., Петр) могут быть развиваемы
только на основе Свободной Воли и Свободного Разума. Таковы условия соединения Бога с человеком.
ДРУГОГО ПУТИ НЕТ!
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Но, с другой стороны, наличие в нравственных существах Свободной Воли и Свободного Разума создавало предпосылки для возможности нарушения Воли
Бога, т.к. обусловливалась свобода выбора, свобода
мышления и развития мысли в действия. Это и было
причиной начала восстания Ангелов на небе, а затем
и причиной грехопадения людей на Земле.
Сотворение Неба и Земли
Когда и сколько времени творились наша Земля и
наше Небо — неизвестно. Всемогущий Творец независим во времени и может всё сотворить внезапно, по
слову Своему: "Он сказал — и сделалось, Он повелел
— и явилось", — а может предоставить ход постепенного развития, начиная с туманностей до сгущенного
тела, не прибегая без необходимости к чудесам внезапных действий. По свидетельству Библии, Земля
образована из "начальных пылинок Вселенной"
(Притч. 8:26). Библия не прибегает к строго научным
выражениям, ибо её главная цель — ИЗЛОЖЕНИЕ
ПЛАНА СПАСЕНИЯ, а не научные выводы. В современных календарях "заход Солнца", "восход Солнца"
— тоже не научные выражения.
Грехопадение ангелов
Во всех намерениях, планах и делах Отца принимал участие лишь Сын Божий как Единый Соучастник.
Грехопадение Ангелов началось с того, что один из
высших херувимов, по имени Люцифер, что значит
"Светоносец", "Сын зари", "Денница", по причине
наличия свободной воли и свободы мышления допустил к себе мысль гордости, тщеславия и зависти к Сыну Божию. О нем сказано в Библии: "Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты... Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего,
доколе не нашлось в тебе беззакония твоего... От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия
твоего ты погубил мудрость твою..." (Иез. 28:12=18).
В силу его начальственного положения ему казалось,
что он несправедливо не приглашается к участию в
совете Богов — Отца и Сына. О его таких тайных намерениях Библия пишет: "Как упал ты с небес, сын
Зари! А говорил в сердце своем: "Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол Мой и сяду на горе
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в сонме Богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему" (Ис. 14:12=14).
Вот причина возникновения зла. Здесь начало и зародыш его. Свободная воля и мозг, открытый для свободного мышления, давали возможность для зарождения и развития всего: как доброго, так и злого. Бог
не причастен злу и его возникновению. Зло появилось
как результат неправильного использования свободной воли и разума.
Максимум усилий употребил Бог при всем Своем
могуществе, чтобы повлиять убеждением, а не насилием на разум и свободную волю херувима, чтобы тот
отстранил от себя мысли гордости, тщеславия и зависти. Но т.к. Богом не было применено к нему насилие, он продолжал прежний образ своих мыслей.
МЫСЛЬ, долго задерживаемая в мозгу, ПЕРЕХОДИТ В СЕРДЦЕ — орган чувств — затем, укрепившись этим мощным двигателем жизни (притч. 4:23),
ПЕРЕХОДИТ В ДЕЙСТВИЯ. Таковы Законы развития мысли.
Получив отказ занимать положение, равное положению Сына Божия, он преисполнился ненависти и
злобы, ибо зависть всегда влечет за собой злобу и ненависть. Это её родные сёстры. Прибавилось энергии
к действию. "От избытка сердца говорят уста". Хотелось говорить, жаловаться, обвинять Бога в несправедливости... имелось непреодолимое желание действовать. Люцифер искал причину для своего восстания. Она нашлась. Заключалась в том, что тайна Характера Бога не была полностью изучена ангелами и
мирожителями Вселенной. Как мудрость Бога, так и
Его Характер непостижимы и неисследимы. Познанный и изученный Бог перестал бы быть Богом. Эти
тайны должны были открываться, восхищая и радуя
Его творения. Для этого нужны были терпение и уважение к Творцу.
Как опасно легкомысленно обращаться с плохими
мыслями, которые появились в мозгу! Как уместны
советы Христа в этом случае: "Если око твоё соблазняет тебя, вырви его и брось от себя" (Матф. 5:29).
Мог ли Люцифер сказать Ангелам, что он завидует
Сыну Божьему, что он хочет занимать положение,
равное Его положению, что он недоволен отказом в
участии в совете Богов и проч.?
Энергия искала выхода, применения.
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Две стороны характера Божьего
Когда Моисей пожелал знать имя Бога Отца, т.е.
Его Характер (Исх. 33: 18=23), то Бог открыл ему Свое
Имя (Характер) в семи словах: "Господь, Господь Бог
человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый,
многомилостивый, прощающий вину, преступление
и грех, истинный, но не оставляющий без наказания"
(Исх. 34:5=7). Из них пять слов относятся к одной стороне Характера — любви и милости, а два слова — к
другой стороне — правосудию и справедливости.
Вот эта противоположность двух сторон Характера
Бога и была непонятна ангелам. Это была тайна Бога
Отца, вокруг себя они видели и ощущали обилие любви и милости, а с другой стороны, их поучали, что Законы Бога непреложны, и что всякое нарушение их
влечет за собою смерть, уничтожение, будь это нарушение Закона нравственного или Закона природы.
Это было непонятно. Это была проблема, долженствующая разрешиться течением веков. Эту проблему веков разрешила Голгофа.
В жертве Сына Божьего было продемонстрировано
перед ангелами, людьми и всей Вселенной, что Бог
есть справедливый, взыскивающий по закону правосудия, и в то же время любящий, милующий и прощающий.
Вот это недопонимание и создало благоприятную
почву для Люцифера и его духовной спекуляции.
Идеология Люцифера
Что было сетью, в которую Люцифер поймал так
много ангелов? Со всей своей одаренностью он объяснял ангелам, что Бог не может быть одновременно
любящим и правосудным, если Бог — Бог любви и
милосердия, то Он должен отменить Свой нравственный Закон, т.к. он для высших существ не нужен. А
если Он не Бог любви, то и совершенствование характеров нравственных существ в подобие Его Божественного существа любви невозможно, т.к. за сознанием следует бытие (жизнь).
Если закон будет отменен, то и он будет безнаказанным.
Еще доказывал ангелам, что Бог в Своем самолюбии не допускает ангелов проникать в Его тайны и
планы, т.е. лишает их счастья быть подобными Богу
в мудрости — знать всё. Эта мысль была ясно выра-
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жена им и при искушении Евы (и Адама) в Эдеме
(Быт. 3:1=6).
Разрыв между Светом и Жизнью
Бог желал, чтобы две школы (ума и сердца) были
неразрывные, одновременные и параллельно идущие. Бог не может давать откровения света (даров
Духа) существам, отстающим или совсем не стремящимся к обогащению жизнью его характера (плодами Духа), ибо это создает разрыв и нарушение божественной гармонии (согласия) света и жизни.
Бог, творя умы ангелов и людей, вложил в них
жажду к познанию. Но одновременно Бог вложил в
сердца и другую жажду — это Богоискание, стремление ко всему Божественному, ко всему чистому, лучшему, возвышенному, т.е. нравственному.
Но работа ума по познанию Света является ведущей и дается легче, чем работа сердца по воплощению
в себя жизни Божеского естества, что есть главнейшее. Вот это и есть причина образования разрыва
между светом и жизнью, что и создало трагедию падения ангелов и людей. Таково и доныне положение
человечества, князем которого является он — "дух,
действующий ныне в сынах противления" (Еф. 2:2).
И ныне ум человека прогрессирует в познании
тайн мудрости Творца в постепенном освоении законов природы. Потолок науки делается всё выше и выше. Но как далеко человечество от божественной
жизни Характера Его ЕСТЕСТВА?
Человечество погружается все ниже и ниже в
объятия безнравственности и смерти. Разрыв между
светом и жизнью образовал расстояние, как Небо от
Земли. Но этот разрыв более удивителен, когда он
наблюдается и в религиозном мире, которым изучается библейская история и изучается ЕВАНГЕЛИЕ плана спасения! Это яркий исторический показатель последствий разрыва между светом и жизнью, теорией и
практикой. С этого разрыва началось падение ангелов. Этот разрыв и доныне культивируется сатаной
как одно из мощных средств борьбы против Бога в
удержании человечества в своей власти. ТЕМ БОЛЕЕ
ОН ПЫТАЕТСЯ ПОВЛИЯТЬ НА УМЫ (многих) некоторых еще неопытных душ в среде церкви (Втор.),
чтобы толкнуть, кого можно, на путь самоволия, а отсюда — заблуждения и погибели. Чтобы не впасть в
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такое заблуждение и погибель, надо быть очень бдительным и очень хорошо знать источники, каналы,
пути и законы истинного прогресса в свете и жизни.
Человечество, населяющее нашу Землю, имеет пёстрый вид множества различных религиозных обществ.
Все они повинны в этом разрыве между светом и жизнью, теорией и практикой. Это есть сильнейшее доказательство их неистинности, т.е. ложности. Все они стоят
на левой стороне, на стороне характера Люцифера. (В
США на 1985 г. было более 2000 различных религиозных обществ, а в Лондоне в ХVII веке их было более
7000. — "Наука и религия",— все номера. — Авт.) Истинная Церковь Божия есть единственное общество,
идущее по узкому пути, где этот разрыв уничтожается.
"Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии
и веру в Иисуса" (Откр. 14:12). В этом её истинность.
Лжеименное знание
Это стремление к свету и знанию и увлечение знанием вне послушания Богу, смирения и терпения, в
разрыве с жизнью Его Божественного Естества, Его
характера. Увлечение им губит ревнующие души,
как погубило и Еву, протянувшую руку к древу Познания Добра и Зла через перила послушания Богу.
Это же ввергло в бездну тщеславия, гордости и возмущения треть ангелов.
Ложная закваска Люцифера. Две основные мысли
были семенем возмущения и восстания на Небе.
1. Отрицание Закона Божия (беззаконие), сомнение в Его любви и справедливости. Это было посягание на совершенство характера Бога'Отца (Иез.
28:25).
2. Увлечение лжеименным знанием, желание проникнуть в тайны высшего разума. Это есть посягание
на Его мудрость (Иез. 28:2=8). Всезнающий Бог видел
развитие событий на Небе. Верный принципу свободы
управления на основе свободной воли и свободного разума и неизменный в Своём Характере (Иак. 1:17), Он
не препятствовал ходу их. И только когда закваска
этой идеи охватила всех, и каждый занял свое определенное положение, Бог созвал всех. Было предложено
разделиться: кто за Бога, Его закон и правление —
направо, а кто за Люцифера — налево. Одна треть всего числа ангелов отошла налево. Они за время дискуссии созрели в своем возмущении.
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Война на Небе
"И произошла на Небе война: Михаил и ангелы
Его воевали против дракона, и дракон и ангелы его
воевали против них, но не устояли и не нашлось уже
для них места на Небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на
Землю, и ангелы его низвержены с ним" (Откр.
12:7=9). (См. "3а рубежом", № 28, 1985 г. — "Дракон
— величайший и грозный друг китайцев", а ранее:
"Китайские императоры свою родословную ведут от
дракона". И у нас дракончики для детей и взрослых.
Кто кому поклоняется — думайте! — Авт.)
После разделения ангельского контингента на две
части, Бог предложил противной стороне освободить
Небо Небес и показать лучшую форму правления.
Бог не намеревался уничтожить Люцифера и теперь,
когда его возмущение приняло организационные
формы. Надо было дать возможность созреть и выявить свой характер, чтобы всем было понятно, и чтобы все могли осудить его окончательно и еще раз утвердиться в мудрости, любви и правосудии Бога.
Люцифер в поисках территории
Люцифер каялся, просил прощения, но он перешел границу, где "грех не к смерти" становится "грехом к смерти", при котором, в силу ожесточения и
огрубения сердца, искреннее покаяние невозможно,
оно может иметь лишь коммерческий, вынужденный характер. И вот вторая причина отказа в прощении была та, что он своими действиями нарушил Закон Божий и теперь находился в подсудности ему (2
Петр. 2:4). И тогда Люцифер дал полную волю своей
злобе. Он решил продолжать свою деятельность борьбы против Бога и Его Закона. Но надо было найти
территорию.
Много было миров (планет) во Вселенной, но его
выбор пал на нашу Землю как самую юную, самую
малонаселенную, что облегчало для него овладение
ею. Применение насильственного вторжения и овладение насилием любой планетой было бесполезно,
т.к. на подобные его действия добрые ангелы ответили бы такими же действиями силы. Оставался один
путь — это овладеть миром "технически", т.е. на добровольных началах, с согласия её жителей.
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Адам и Ева в Эдеме
В междуречье Тигра и Евфрата (в Месопотамии)
был посажен Богом прекрасный сад (рай). Намерение
было таково, чтобы человечество, плодясь и размножаясь, наполняло всю Землю, одновременно рассаживая сад из Эдема по всей Земле. И таким образом к
концу определенного времени земной шар превратился бы в прекрасный сад. Затем, по наполнении Земли
безгрешными и неумирающими существами, размножение прекратилось бы и отошло бы в область прошлого, а человечество, совершенствуясь в познании
Мудрости и Характера Божьего, постепенно, в силу
Законов Света, преображаясь в Естество Его Божества, перешло бы в высшую природу ангелов.
Таков был первоначальный Божественный план.
Но грехопадением людей он был нарушен. Вторглась смерть как последствие греха (беззакония), т.е.
нарушения Закона Божьего (Иоан. 3=4), (Римл. 6:23).
7000=летний карантин опустился на нашу Землю.
Человечество размножается, но, будучи лишено доступа к Древу Жизни, изнашивается и умирает...
И наши громкие деянья,
Труды, забота, суета
Скользнут в пучине мирозданья,
Как незаметная мечта...
…Так Жизни счастья призрак ложный
Всегда кружил тебя во мгле,
И забывал ты, прах ничтожный,
Что ты — прохожий на Земле!
Но есть еще и жизнь иная,
Жизнь вечная, без счета лет!
Тебя там участь ждет какая?
Об этом думал ты иль нет?
Люцифер знал, что Адам и Ева предупреждены о
нем. Поэтому явился не открыто, как перед ангелами, а вошёл в Змия. Это было прекрасное животное,
имевшее ноги и крылья...
Адам и Ева своим поступком нарушили Заповеди
Нравственного ЗАКОНА:
1 заповедь: кто кому покоряется, тот тому и раб,
т.е. избрали себе другого Бога.
5 заповедь: непочтением и непослушанием своему
Небесному Отцу.
6 заповедь: не убивай, т.к. внесли в мир смерть.
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8 заповедь: не кради. Взяли то, что им не принадлежало.
10 заповедь: тем, что взяли запрещенное.
Послесловие автора. Можете Вы предложить что=либо более стройное? Пожалуйста.
Но мне лично эта ИСТОРИЯ ТВОРЕНИЯ помогает
ответить на вопросы о существовании войн, инквизиций, крепостного права, фашизма и т.д. и т. п., и вообще зла на Земле.
Есть прекрасная статья "Небожители" (1914 г.).
"К вопросу о том, можно ли считать ангелов населением Звёздных миров?" Вот хотя бы одна цитата из
этой статьи:
"Возможность существования сверхчувственной,
невещественной вещественности безусловно допустима как с физической, так и с математической точек
зрения. Физика говорит, что область неведомого и невидимого, исключительно умопостигаемого бытия,
не только существует, но и бесконечно превышает область видимого бытия, воспринимаемого чувствами.
Точно так же математика учит, что реально чувственное бытие может существовать в таких формах,
которые для наших глаз невидимы и не могут быть
видимы: таково учение о четвертом измерении".
Вся вот эта ИСТОРИЯ ТВОРЕНИЯ МИРА, для меня прекрасно логичная, — выдержки из книги, которая не имела ни начала, ни конца, поэтому, к сожалению, АВТОРА не называю, потому что НЕ ЗНАЮ.

Действия темных сил
Двадцатый век... Ещё бездонней,
Ещё страшнее жизни мгла.
Ещё мрачнее и огромней
Тень Люциферова крыла...
Александр Блок
— Привратник, скажи, почему эту дверь закрываешь?
Что неотступно хранишь?— Храню тайну покоя.
— Но пуст твой покой. Достоверные люди сказали:
"Там ничего нет", — Тайну покоя я знаю.
Её охранять я поставлен. — Но пуст твой покой!!!
— Для тебя он пуст, — ответил привратник.
Николай Рерих
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Третий том "Мистической трилогии" М.В. Лодыженского так и называется: "Темные силы". Даже спиритизм описан там так, что "всё понятно". Выше я полностью дала оглавление этой книги. К сожалению, в жизни
не всегда так откровенно... Темные рыскают вокруг нас
постоянно, "ища, кого поглотить".
Добавить можно, совместив несовместимое.
1. Комитет ВСНТО по проблемам охраны окружающей природной среды образовал Комиссию по Аномальным Явлениям (АЯ), в том числе и НЛО (UFO —
за рубежом) — см. газету "Социалистическая индустрия", 5 авг. 1984 г.
Председатель комиссии по АЯ — чл.=кор. АН
СССР В. Троицкий: "Иногда и шаровая молния ведет
себя как=будто разумно".
Зам. председателя, чл.=корр. АН СССР Н. Желтухин: "Вред нанесен изучению феномена НЛО преждевременным и неправомерным отождествлением его
с деятельностью Внеземных Цивилизаций".
2. Прогрессивный американский писатель и исследователь УФО Джон Киль в своей документальной работе "УФО — операция "Троянский конь" пишет:
"Дьявол и его демоны, согласно литературе, способны
манифестировать себя в любой форме и могут физически имитировать что угодно: от ангелов до ужасающих монстров с пылающими глазами. Странные
объекты и существа материализуются и дематериализуются в легендах, подобно тому, как УФО и их удивительные обитатели проходят через стены и проделывают другие сверхъестественные подвиги".
А вот у Данте в "Божественной комедии":
Знай, что едва предательство свершила душа,
Вселяется тотчас ей в тело бес,
и в нём он остаётся,
Доколе срок для плоти не угас...
… Беса во плоти оставил взамен себя,
С сородичем одним,
с которым вместе он себя прославил...
… Душой в Коците погружён давно,
А телом здесь обманывает взоры…
Проявления аномальных явлений, НЛО (неопознанных летающих объектов наших дней) очень многочисленны. И литературы по этим темам предоста-
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точно — заинтересуйтесь только (Вл. Гаков. "Темна
вода во облацех". — М.: Изд. полит. лит., 1987).
Но очень существенное: что может дать широкая
публикация этих материалов, кроме тревоги, ажиотажа, а иногда и шантажа? Поэтому материалы публикуются осторожно, не вызывая паники: кто что=то
знает, то поймёт и узнает дальше; кто же ничего не
знает, в газете прочитает очередное разоблачение и
успокоится, т.е. остаемся верны девизу: "Мужик лоб
не перекрестит, пока гром не ударит". К сожалению,
это буквально — не символически. Сейчас самая пора
каждому "перекрестить лоб" — защитить себя.
Среди ученых появляются рекомендации "готовить общественное мнение", но надо понимать, насколько это трудно. Рабиндранат Тагор писал: "Мы
закрыли дверь, чтобы туда не вошло заблуждение;
как же теперь войти Истине?"
Да... Пример такой публикации — "Карлссон вернулся?" ("Комс. правда", 10.02.83). А суть происшедшего можно понять, прочитав статью Ф.Ю. Зигеля "Польтергайст=82", настолько ужасную, что пострадавшая женщина говорит: "70 лет прожила — ничего подобного не встречала". Да, оказалось, достаточно трёх поколений (первое отвергло, второе насмехалось и боролось, а третье и не вспоминает или
пренебрежительно отворачивается), чтобы мы оказались беспомощными перед силами, методы борьбы
против которых знали наши предки, не имевшие нашего десятиклассного "недообразовання", а мы тоже
обязательно должны знать, т.к. темные силы из подполья вышли.
В 1989 г. переиздана книга С.В. Максимова
(†1901) "Нечистая, неведомая и крестная сила" (М.:
Книга). ОНИ существуют рядом с нами. А мы должны
быть начеку, защищать себя и детей своих постоянно.
И еще важно. Кто из нас не восторгался Рерихами?
Николай Константинович Рерих — мыслитель, общепризнанный писатель и художник. Выставки его
картин не единожды проходили в Киеве, при длиннющих очередях. Я часами ходила из зала в зал. Это не
только живопись (темпера!), а знания, философия.
Музей Рериха в Нью=Йорке — средоточие мирового искусства. В нем более 1000 картин. Сам этот музей занимает здание в 29 надземных и 3 подземных
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этажах. Это говорит об огромности труда Николая
Константиновича.
Много написано о Н.К. Рерихе как о великом художнике и философе, мастере культуры и искусства.
Хотя бы В.Н. Иванов, "Рерих — художник=мыслитель" (Рига, 1940).
Но... с 1913 года сохранился его стих: "Я выше
вас, глупцы слепые..." Может, это и была причина
беспечной, безоглядной самоуверенности?
Елена Ивановна Рерих — блестящая красавица,
исключительно одаренная. В связке с мужем и двумя
талантливыми сыновьями, Юрием и Святославом,
она — Ведущая, ясновидящая, яснослышащая. Институт в Индии носит ее имя — "Урусвати — Свет утренней звезды". 12 томов "Агни=йоги" изданы во
Франции, а "Община", "Основы буддизма" "должны
носить два имени" (не только Н.К. Рерих). Ее псевдонимы — Н. Рокотова, Сент=Илер.
Сын Юрий Рерих умер в Москве. На столе остался
портрет Е. Блаватской, наставницы и вдохновительницы всей семьи, председателя теософического общества (со слов очевидца).
Сын Святослав уже в 1990=х годах комментировал
книгу "Община". Как всё светло и хорошо...
В 2005 году Елена Сергеевна, моя знакомая "интеллектуалка", с упоением читает мне из книги Е.И. Рерих: "Сатаны на Земле нет, он переместился на Сатурн... (читаю: да, чёрным по белому!) Спрашиваю:
"Что, и всех темненьких забрал с собой?" Молчит
удивленно. Что ответить? Вот так, мозги набекрень...
Ниже привожу цитаты из книг Н.К. Рериха. Начнём с того, что привлекает, и где звучит правда. Взято
мною из книги В. Сидорова "На вершинах" (Творческая биография Н. Рериха, рассказанная им самим и
его современниками). — М.: Сов. Россия, 1977. Подобное и кое=что плюс к этому можно прочитать в журнале "Москва", № 8, 1982. — "7 дней в Гималаях" В. Сидорова.
— Ах, соседи мои, Вы устроились плохо. Вы всё отменили. Никакой тайны дальше настоящего! И с сумой несчастья вы пошли завоевывать мир!
Я, р.Б.М., остановлюсь только на описании Рерихом тёмных сил. С высоты Гималайских гор звучит
его предостерегающий голос: "Человечество находится в небывалой ещё опасности... тьма редко бывала
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активна, как сейчас. Редко можно было наблюдать
истинный интернационал тьмы, как в наши дни".
Рерих подвергает тщательному анализу всю хитромудрую механику тёмных сил, уловки, приёмы,
методы.
"Они бывают крепко организованы, очень изысканы и часто более находчивы, нежели сторонники
правды. Они завладели первыми страницами газет;
они умеют использовать и фильмы, (и кино) и все подземные и надземные пути, и радио. Они проникли в
школы и знают цену осведомленности. Они пользуются каждой неповоротливостью оппонента, чтобы сеять ложь для процветания зла".
Натиск тёмных глобален. Как писал А. Майков:
"Бой повсюду пойдет: по земле, по морям и в невидимой области духа". Люди чаще всего забывают или не
понимают всей значимости его. Эта забывчивость человечеству обходится дорого.
"Граница между светом и тьмою легко различима
вовне. Но попробуй различи её, когда речь идет о
внутреннем мире человека. Тьма ползет незаметно.
Невежество и его "исчадья" — страх, зависть, корысть, злоба — порождают опаснейшие болезни. "Ох
уж эти вещи! Эти мохнатые придатки пыльного быта.
Когда они начинают до такой степени властвовать,
что голос сердца при них кажется не только неправдоподобным, но даже, как бы неуместным".
"Мальчик, вещей берегися,
Часто предмет, которым владеем,
Полон козней и злоумышлений,
Опаснее всех мятежей".
Тёмные силы организованы — на многочисленных
примерах нашей действительности можно убеждаться, "насколько они понимают друг друга и подчиняются какой=то своей незримой и неуловимой иерархии". Необходима постоянная бдительность, ибо
обычная тактика тьмы: вести незаметные подкопы
под твердыню света. Служители тьмы могут прикрываться различными личинами (они могут прикинуться даже борцами за правое дело), лишь бы распахнулись для них ворота.
Много признаков темноты. Но на один из них
вновь и вновь Рерих обращает внимание: "Всюду какие=то темные силы обрушиваются на культурные
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проявления. ТОЧНО БЫ ИМЕННО КУЛЬТУРА мешает им довершить адски задуманное разложение
мира".
Вспомните "На смерть Высоцкого" (автора не помню):
Как Есенин зависнет,
Как Вампилов нырнёт,
Будто кто, поразмыслив,
Стреляет их влёт.
Рерих приводит целый список потрясающих спокойствием своего тона "своеобразных указаний о всякого рода кощунствах, еще недавно считавшихся
лишь продуктом тёмных романов и нечистоплотных
выдумок".
"Чёрные мессы в Лондоне" — всё, как в церкви, но
наоборот. Участники исповедуются, но раскаиваются
в совершении добрых поступков. "Чёрная магия на
Брокене". Финляндия, Америка, Германия, Франция, Аргентина... ("Наука и религия, "Аргументы и
факты", "Сатана там правит бал...") Главный идеолог
сатанизма Энтони Лавей основал в 1966 г. "церковь
сатаны", которая зарегистрирована в Калифорнии в
качестве официальной религиозной организации.
"Сатанинское начало, заключённое в людях, —
главное и наиболее могущественное. Его надо культивировать, что мы и делаем с помощью различных магических заклинаний," — говорит он в интервью корреспонденту. Город, страна, мир "желтого дьявола" в
наше время стали действительностью. "Верховный
жрец "храма сатаны", в зловеще черном одеянии с перевернутой звездой (ибо цель тёмных — исказить все
светлые символы), пророчествует, что к 1985 г. все
ортодоксальные религии, существующие в Америке и
за её пределами, исчезнут, уступив место сатанизму.
— На чём основывается ваш оптимизм?
— На знании человеческой натуры. Собственно говоря, мы проповедуем то, что уже давным=давно стало американским образом жизни. Просто не все обладают мужеством называть вещи своими именами.
"Чёрный папа", "Чёрные мессы", колдуны, маги... Мистика? Да. Но цели её не заоблачные, а земные. По свидетельству этой церкви "навыворот", в
новом общественном порядке сатанизма, который
придет на смену теперешнему хаосу, в США "не будет
места для либералов и прочих уродов".
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"Тёмные тайно и явно сражаются... Характерная
черта нашего времени — они предпочитают сражаться явно". Идёт своеобразная психическая атака на человека.
Вековым опытом этой глобальной, этой тайной и
явной битвы Света и тьмы является убеждение, что
"Свет рассеивает тьму". Эта старая Истина применима во всём и всегда. "Было бы великим и пагубным
заблуждением хотя бы на миг ослабить себя мыслью,
что тьма сильнее Света". Даже мысль о каком=то особом преуспевании тёмных вредна, т.к. этим мы даруем им новую силу. "Если кто будет настаивать на одолении силами тёмными, то ему надо предложить,
прежде всего, посмотреть, каков таков сам, одолеваемый? Не сам ли он, какой=то раздражительностью
или грубостью, или сомнением взрастил чертополох,
в котором укрываются всякие черти?" (И это не просто слова, а суть для поисков защиты. — Авт.)
"Нужно помнить, что тёмные, какими бы сильными они ни казались, как бы ни были они организованы, всё же ОГРАНИЧЕНЫ. В этой ограниченности —
их конечное поражение. Они и сами знают (или подозревают) о своей ограниченности и больше всего опасаются, что она будет замечена другими. Каждая победа
над тьмою — следствие большой и трудной борьбы.
Не смогут тебя победить,
Но выйдут биться с тобою".
Кроме М.В. Лодыженского, я ни у кого не встречала такого подробного описания механики и тактики
этих сил.
Для того, чтоб заинтересовавшимся иметь своё
мнение, называю литературу, которую надо прочитать, как минимум: Беликов П., Князева В. "Н.К. Рерих", ЖЗЛ; Н.К. Рерих "Алтай=Гималаи"; "Избранное", "Сияющая Шамбала", "Стихи Мории"; Рубцов
В. "Четверо"; Сидоров В. "7 дней в Гималаях", "На
вершинах", "Рукопожатие на расстоянии"; главное
— книга Беликова П. "Семейство Рерихов" (Опыт духовной биографии). И, конечно, картины Н.К. Рериха, репродукции с них и описания.
Самая потрясающая для меня картина — "Священный град — врагу озлобление". Истинно Киев во
время Батыя или Чернобыля.
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Ниже даю мое личное мнение — кощунственное
для всех поклонников семейства Рерихов.
1. См. "За рубежом", № 26, 1987 г. (1407), Л. Шапошникова "Шамбала древняя и загадочная": Доланджи, Индия, предгорья Гималаев, римпоче Тенсинг
— настоятель монастыря приверженцев религии бон
(более древней, чем буддизм). Бонские монастыри неохотно принимают чужих, особенно женщин. А тут
даже "я могла присутствовать при любой службе и
входить туда, куда другим входить запрещалось".
Вот так. "Рукописи прятали от чужих глаз" — а ей
вдруг показали. Опубликовано более 100 древних источников. Дворцы, хрустальные колонны, сады,
Башня, где живёт Тайна — возраст "много сотен тысяч лет, а может быть, и миллион".
И вот я осмеливаюсь говорить, что Шамбала —
очередная мистификация, как и НЛО. Да, в ней были, о ней знают, много эзотерических знаний идёт оттуда. Н.К. Рерих говорил, что там находятся "космические учителя для земных учеников".
2. В 1926 г. Рерихи, прервав экспедицию, описанную в книге "Алтай=Гималаи", привезли в Москву
Советскому правительству "Послание Махатм" (и
землю на могилу "Брата Нашего Махатмы Ленина").
Принимали их Чичерин, Луначарский, Крупская.
Содержание Послания найдете хотя бы в книге "7
дней в Гималаях". (Ж=л "Москва", 1982, с. 73=74.)
Там вторая фраза:
"Вы упразднили церковь, ставшую рассадником
лжи и лицемерия" — а чуть ниже: "Вы признали, что
религия есть учение всеобъемлимости материи?" Вот
так, т.е. не все религии — опиум для народа, как меня учили, и я восприняла это. А Рерихи одновременно привезли в Москву для издания (на русском языке)
книги "Община" и "Основы буддизма". Это дало основание Г.В. Чичерину заявить: "Н.К. Рерих — полукоммунист=полубуддист".
В издании книг в России отказали, и они были изданы на русском языке в 1927 г. в Улан=Баторе. Как
пишет В. Сидоров (см. там же, стр. 73): "В ОТСТАЛОЙ стране открылись первые типографии, началось
книгопечатание — Рерихи выпустили в свет на русском языке книгу "Община"". Она представляла собой записи бесед с Махатмами, с которыми Рерихи
встречались во время экспедиции.
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"Основы буддизма" — на русском языке. Для чего? "Не в поддержку ламаистического движения" —
для распространения в православной России или атеистическом Советском Союзе? (Изощренность тёмных сил удивительна, как и злонамеренность!)
На могиле Н. Рериха написано: "Махариши Рерих", даже не Гуру, хотя Гуру — тоже Учитель (см.
"Реактивные Гуру, или лики зла", Лит. газета,
04.03.87, № 10). Н.К. Рерих, преклоняясь перед Сергием Радонежским ("Ты дважды спасал Русь, помоги в
третий раз", — просил он Великого Подвижника в годы Великой Отечественной Войны), "Сияющую Шамбалу" заканчивает словами призыва чисто буддийской
святыни: "Калагия... Приходите в Шамбалу!"
Не путаники? Что нам там делать? Господи, вразуми!
Ниже привожу цитаты из книги П. Беликова "Семейство Рерихов" (Опыт духовной биографии) и мои
комментарии.
К стр. 139. "…к стиранию граней между религией
и атеизмом". (Да, отрицают не религию вообще —
буддизм превозносится — он очень"терпим", а лишь
христианскую! — Авт.)
Агван Дорджиев приезжал в Петербург в качестве
посланца Далай Ламы. За заслуги перед буддизмом
(Рерих в Петербурге построил буддийский храм)
А. Дорджиев привез ему дары от Далай=Ламы.
К стр. 142. "Человек в буддизме — не несчастный
пигмей, каким он является в представлении западного мышления, но "владыка миров". (Был уже "Царь
природы", творец и созидатель Земли — давайте Вселенную. — Хорошо, что недосягаема, трудно загадить! — Авт.).
"Причинно=следственные закономерности — т.е.
человечески понятное. Главное — карма: "Нирвана,
как сознательно направляемый поток кармических
явлений, является той очищенной от шелухи и примитивных представлений сущностью буддизма", —
которую Елена Ивановна показывает в "Основах буддизма". Всё очень просто. Почитайте и "Интегральную йогу" — "всё понятно"? Но, при всей этой нефантастической реальности, понимают ли люди, кому
они служат?
К стр. 143=144. "Царствие Божие, которое где=то вне
нас самих". (Нет, Царствие Божие "внутри нас". См.
Евангелие. Потому против него и борются! — Авт.).
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"Приоритет наследственности — необходимо разрушить". К. Рерих.
К стр. 129. 2000 лет тому назад "давался максимум того, что нужно было освоить человечеству; из
этого максимума был усвоен минимум". (Нужна готовность каждого сердца, а не новое учение. — Авт.)
К стр. 130. "Два имени — Будда и Христос (оставивших в истории человечества глубокий след)". "Их
учение — ничто иное, как первый этап пути в Космическое пространство". "Помните о дальних мирах...
Пробуждаясь, отходя ко сну — Космос, Космос".
Призыв к Космосу — тёмные мудрят, лишь бы отклонить от сути (догоны Сириусу молятся, Рерихи —
Ориону). Проснулся — молись!
О космической жизни читай у И. Ефремова: более
определенно, не менее убедительно и не претендует на
расплывчатость учения так называемой "Живой этики Урусвати" (почитайте её "Агни=йогу" — во Франции издана в 12 томах). Я прочитала 1=й том: закрученная, заумно=пустая галиматья, где есть и слова:
"Крест — это символ жизни". Скромно. Так же, как и
в книге "Алтай=Гималаи", Рерих пишет: "Хочется,
чтобы наши священнослужители так же мыслили о
Будде, как просвещенные ламы говорят об Иисусе.
Только в таком понимании залог будущего строительства. Все созидатели общины должны быть узнаны". Вот так! Поезжайте в село Пархомовку Володарского р=на Киевской области, где церковь с таким
влиянием различных религий, что трудно поверить,
как она могла быть освящена!
"Через свет Люцифера увидим и сияние других
миров", — Е.И. Рерих. (Не надо нам такой науки, Бог
с вами. — Авт.)
"Учитель — моя страна". Кто Учитель? Как пришли к нему?
В Евангелии сказано:
1. Прокляты вызывающие духов.
2. Не ищите других Учителей, не зовите никого
Наставником.
3. Будут чудеса (скажут — там, здесь) — не верьте.
Стих Рериха "Тогда":
“Зла нет. Зло сотворить Великий не мог.
Князя тьмы и демонов нет...”
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(Да, тактика тёмных: надо, чтоб они остались
лишь в сказках и в видениях пьяных. "Напился до..."
— Нет тёмных, значит "нет и светлых". — Авт.)
Буддизм преподносит перевоплощения Иисуса
Христа (читай у Рериха), но помните: Будда — человек, а Иисус Христос — Сын Божий.
В предисловии к монгольскому изданию "Основ
буддизма" написано, что оно дано "высоким лицом
буддийского мира". Далее следует: "Великий Готама
дал миру законченное учение коммунизма. Всякая
попытка сделать из великого революционера бога
приводит к нелепости... Современное понимание общины даёт прекрасный мост от Будды Готамы до Ленина, произносим эту формулу не для возвеличивания, не для умаления, но как факт очевидный и непреложный". И, наконец, "знаем, как Ленин ценил истинный буддизм. Построим основы Буддизма в его
явленных заветах. Учение простое, равное по красоте
космосу, удалит всякий намек на идола, недостойный
великого Учителя народов", стр. 138.
И резюме:
1. а) см. Евангелие: чётко, конкретно, просто, понятно, доходчиво даже для малообразованного: как
жить, кому служить, кого на помощь призывать, как
оценивать поступки и пр. Вот и выбирайте: ясность
Евангелия или заумность Рерихов.
б) Свободная воля и свободный разум — выбирай,
смотри святыни христианства и буддизма: или удивительной красоты и одухотворенности человеческие
лики икон, или драконы, змеи, уродливейшие будды… Вопросы есть: кто есть кто? С кем вы?
2. Учение "Живой этики" — делать так, так... Но,
если не учтена соизмеримость (чего=то?), то уже не
так, а эдак. Путаники несчастные, чёрное приняли за
светлое, хотели "Общиной", "Основами буддизма" добить Россию. Но мощная охрана нашей земли существует! Хотя Иисус Христос так и говорил: "Найду ли
Веру на Земле, когда приду?"
Даже Чичерин, Луначарский, Крупская не позволили напечатать рекомендации Махатм ("Общину" и "Основы буддизма") в Союзе, а после смерти Н.К. Рериха
уже не они, а другие не дали визу на въезд Е.И. Рерих.
Я благодарна правительству за это — нехватало нам
еще поклонения ей — ясновидящей, яснослышащей.
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Исключительно одаренная, только служила кому? Современное издание "Пророки и чудотворцы" Рожнова и
Рожновой, примерно 1970=1972 г. Там описаны феномены Блаватской, Г. Распутина и Калиостро.
В журнале "Техника молодёжи" № 10, 1982 г. см.
"Эзотерические знания, были ли они". Тоже сведения, расширяющие наши представления о мире и о
Рерихах... На вопрос "как попались?" можно ответить лишь то, что в чёрном свете "их" не видели.
А оброк тёмным силам платим мы все, кроме Подвижников, которые были и есть начеку всегда. Насколько бдительным надо быть, видно хотя бы из перечня грехов в исповедании повседневном на сон грядущим.
Последователи Рерихов, Блаватской и прочих! Подумайте о Жизни Вечной!
И как результат нашей безбожной жизни: ночью
26 апреля 1986 г. — авария на Чернобыльской АЭС
(Пасха 4 мая), т.е. перед Страстной Неделей, перед
Входом Господним в Иерусалим (не в слова — в глубину смысла вникай!), Темные силы ударили "под дых"
в канун 1000'летия Крещения Руси. Остается уверенность в совершенно невозможном... Говорю мужу (радиометрия — его хобби и профессия): "Не знаю, что и
как, но это не конец, к 1000=летию Крещения Руси
Киев будет чистым, и будет всемирное торжество. А
вот что дальше и через сколько лет, не знаю (период
полураспада углерода=14 — 5000 лет, а стронций и
цезий распадутся полностью через 300 лет). Т.е. это
уже не паника, а успокоение: "Хорошо, что жизнь нашим миром не кончается".
Можно ли было думать в кошмаре и панике тех
дней, что к 1 сентября дети вернутся в школу, домой.
А через год будем купаться в Днепре, принимать гостей, хотя обстановка и далека от идеальной...
И неимоверное чудо: в безбожной стране празднуется 1000=летие Крещения Руси. Какая победа, хотя
бы временная, над темными силами.
Господи! Помоги, укрепи и защити нас!

Раздумья после...
Да будет загнан в старый хлев народ, не почитающий святыни... (Автора не помню.)
За атеизмом, как это и всегда бывало между народами, следовал упадок нравственности. Несправедли-
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вость перешла крайние пределы. Философия стала отрицать, исключая некоторых излюбленных, все свои
функции, которыми раньше хвалилась. Преступление
царствовало повсюду и не было никаких средств против ужасов разрушения, которых оно было причиною.
П.С. Лебединский
В чём же ИСТИНА? Этот вопрос Понтий Пилат задавал Иисусу Христу. А ответ: "БОГ — это ИСТИНА".
Господи, как тяжело при отсутствии взаимопонимания! Шестилетний ребенок (внучка Ирочка) при посещении Исторического музея, под впечатлением макета — реконструкции древнего Киева, где сплошь
виднеются лишь купола, спрашивает: "Почему так
много церквей?" И отвечать надо. Но это надо бы знать
и взрослым, сегодняшним, как знали наши предки.
Церковь — это Небо на Земле, это очаг связи двух
миров. Вот почему люди паломничают, идут и на поклонение, и на беседу с Богом и святыми. Даже просьбы
там лучше воспринимаются. А молебны просто необходимы — "о чём попросишь — то и сбудется", "где двое
во Имя Мое, там и Я среди них". При исповеди: "Се, чадо, Христос невидимо стоит". ПРИЧАСТИЕ (уясни
слово "причастность") — это приобщение к Богу, сотелесность, а проще — помощь на каждую минуту, т.к.
Бог с тобой, Он — в тебе, сохрани только. И причащайся так, чтобы ни на один день не остаться без Бога.
ОН был всегда: это и сын Иакова Иосиф, и священник и Царь Мельхиседек, и Моисей, и Иисус Навин —
еще до Рождества Христова — до нашей эры...
"Но Кто же такой был Иисус, от которого идет отсчет, как от нуля? И зачем все это надо было? И почему с тех пор, как Он взошел на крест, так долго не успокоятся умы? Ведь с тех дней многое, что претендовало на бессмертие, забылось и обратилось в прах...
Почему же сказанное Иисусом не устаревает и не теряет свою силу?
А всё, что произошло от Его рождения до казни на
столбе и, более того, что пошло от Него затем во времена и поколения, неужто так необходимо и неизбежно было для человечества?..
Разве материалистическая наука не вбила осиновый
кол в могилу христианского вероучения, и не только его
одного, не смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры?.. Но к чему мы пришли, что у нас есть
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взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной... идеи?"
Это пишет язычник, эксмусульманин Чингиз Айтматов.
"Долой церкву, опиюм народу! Давай клуб. Бога
нет, царя не надо. Мы на кочке проживём!" Остались
вот на кочке жить! Это Виктор Астафьев.
И становится понятным, почему сатана руками Сталина и иже с ним уничтожил интеллигенцию и всех
мыслящих. Это было уничтожение памяти предков и
их знания. И наше поколение осталось НИ С ЧЕМ.
Как же нам выбраться из хаоса, нагромождения
знания=незнания, интуиции и пр. Как понять основное, не теряясь в частностях?
Мне мнится такое продолжение ИСТОРИИ ТВОРЕНИЯ (Сухомлинский учил детей сочинять сказки.
Дерзну и я).
Земля во все века после грехопадения была обиталищем тёмных сил. Т.к. в каждом человеке — лик
Божий, и каждый может быть прощен, если искренне
раскается в содеянных грехах, поэтому темные силы
все недобры к человеку, потому что после своего предательства прощены быть не могут. Но и среди них
есть градации, как по иерархии, так и по степени зла.
Вспомним, что в Тибете есть поклонение самым черным, где и собаки черные, и палатки черные; и свастика наоборот; тантрийской школе (тантра — философско=религиозная система, связанная с практикой
йоги) принадлежит почитание ведических небожителей, женской энергии, духов и демонов.
Все религии на Земле не выдуманы, все они — на
реальной основе, в зависимости от того, кто кому
явился и кого повёл за собой. Олимп с его богами был
Шамбалой для Запада (прочитайте житие св. Киприана, который с семи лет воспитывался на Олимпе,
был магом всех времен и народов, а когда не смог победить девушку=христианку, подрался с сатаною, обвинил его в бессилии, отверг и ворвался, как метеор,
в православие). На востоке были бон, затем Будда,
для мусульман с VI столетия н.э. — Магомет. Все они
были. В мире сейчас тысячи религий, и возникают
всё новые, по мере пришествия новых "мессий"
(вспомните: "Будут говорить "здесь", "там" — не
верьте". "Приду, как молния, одновременно для
всех".) В Японии на 90 млн. жителей — 135 млн. ве-
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рующих (1:1,5!), т.к. можно исповедать и две религии
одновременно. Последние 100=200 лет даже ортодоксальные брахманисты, наряду со своими богами, почитают и буддийские святыни, а последователи Гаутамы воздают почести индуистским богам.
Рамакришна умер 15.08.1886 г. Чувствуя приближение его последнего часа, ученики, собравшиеся у
его ложа, обратились с вопросом в духе своей многовековой традиции: когда и где снова родится он, их
Любимый Учитель. Слабеющим голосом он отвечал:
"Через 100 лет, — и указал жестом на север. — В России". Вот так. Еще раз. Это был 1886 год. Через 100
лет — год Чернобыля. И Киевская Русь в составе России. Вот и бахнуло на Святой Земле, в преддверии тысячелетия Крещения Руси.
А Православия всего 8% в мире...
Но постарайся его узнать и поймешь, насколько реальны его требования и суровы. Основные две заповеди: "Возлюби Бога"... Зачем? Чтобы отречься от Его
антипода. И "Возлюби ближнего, как самого себя"!
Просто? Ой ли? 2000 лет назад дано христианство.
Все революции, все убийства — не от Бога, но непрерывны козни сатаны и не оставляет он в покое ни на
минуту лучшие умы: будоражит, толкает, направляет,
как бы в лучшую будущность. В Евангелии — вникни
в глубину: "Врагов прощать" — не бить! Зачем? Добром учить. Есть почти атеистическая книга Станева
"Антихрист" (изд. София, 1986 г.). Там слова епископа: "Если враг вырвал глаз тебе, а ты, в отмщение, вырвешь у него — разве твой возвратится?" — И в этом
суть). Таким образом, необходимо чистые, великие,
светлые умы сбить с толку, а толпа пойдет вослед.
Ближе к нам. К Ленину от Махатм гуру приходили
в Женеве, к Марксу — в Лондоне, в Британской библиотеке. Читай "7 дней в Гималаях" В. Сидорова. Я
думаю, что только помощью Махатм можно объяснить столь быстрое распространение идей. На одной
из лекций на очень высоком уровне услышала, что
40% наследия Ленина не публиковалось ни разу. Почему? Ответ: не доросли до понимания. Люди думают, там вопросы экономики, а я думаю, там сведения
о беседах с Махатмами. Криминал? Нет, гласность.
Мне представляется аналогия России и многострадального Иова. Читай в Библии о благочестивом Иове, которого, по просьбе сатаны, Бог дал подвергнуть
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искушению, чтоб проверить его преданность Истинному Богу. "Только душу не забирай". Не забудьте,
что не была вся Россия высоконравственной, недаром
Н.В. Гоголь сокрушался о недостоинстве её: "Если бы
в Русь заглянуло Православие, то серебро б лопатой
загребли". Да. Но это был очаг, очажок православия.
Киев — святая земля, второй Иерусалим.
Православный митрополит Илия в Сирии молил
Пресвятую Богородицу: "СПАСИ РОССИЮ, ПОМИЛУЙ" (официально отказавшуюся от Бога). Погибнет
Россия — не сохранится Православие на Земле". Это
был 1941 год. Потом была битва под Москвой, Курская Дуга и т.д. И на слёзы митрополита Илии Пресвятая Богородица сурово ответила: "Ещё пощажу".
(Читай: "Россия перед вторым пришествием". Изд.
Св.=Троицкой Лавры, 1993 г.) А сколько на Руси было известных и безвестных ходатаев, молитвенников
о нас. Вот благодаря кому обезглавленная и обескровленная Русь осталась непобежденной оккультным
рейхом и безбожной властью. Это не мои домыслы,
моя лишь увязка).
Таким образом, Россия оставалась православной
даже после "безбожной" пятилетки 1932=1936 гг. (По
рассказам, в 1942 г. были случаи благословения священниками "на правый бой". А вот и совсем маловероятное, но рассказывают как быль. В 1943 г. высшая
партийная школа срочно стала готовить священников в освобожденные районы Белоруссии: надо было
заполнить брешь после немцев). И лишь позже появились Духовные семинарии и Академии.
Т.е. суть искушения в моем понимании: лишь чистый сердцем сможет воспринять чистые идеалы.
Лишь на славянах можно было провести этот эксперимент: размах души, щедрость, жажда помогать
другим ("никто как русские так не спасал других...").
Но... чистое сердце, открытое навстречу людям с
любовью, с жаждой знаний и помощи, при доступе к
литературе и при критическом анализе всего прочитанного быстро придёт к Богу. Т.е. всё стало на свои
места. Продолжим анализ: как в Библии — было время, когда Бог был с людьми, водил их, учил (пусть на
примере евреев), а они отступали от Него. Был с ними
как Человек — не поверили и убили. Отступил: поживите сами, покажите лучший строй — вот тогда и совсем распоясались. И вот итог: 70 лет "лучшей" (на
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словах) власти. Кстати: кто недоволен существующей
властью (заслужили!), тот неугоден Богу, а я хочу
только, чтоб Бога вернули людям.
А пока: были репрессии, искусственно вызванный
голод, алкоголизм, наркомания, СПИД, "мирный
атом" вокруг нас...
Как изощренная ухмылка сатаны, чтоб показать
наше подобострастие, лживость, несостоятельность
идеалов, — пример: вроде бы не ошибаюсь, что при
покойном Брежневе была намечена дата последующего ХХVII съезда КПСС, т.е. через обычных 4 года. За
это время пришел к власти Ю.В. Андропов, который
несколько взбудоражил сонное, благодушное, разворованное царство. На смену пришел престарелый
Черненко, чтоб подчеркнуть ничтожество нашей
принципиальности и лживость сверху донизу, цепкую хватку за ручки кресел и стульев.
И вдруг М. Горбачёв: "Расшевелить! Поднять! Открыть глаза! Пробиться к сердцам! Показать низость!"
Господи! Как много людей в это время произнесли
слово "поздно"...
У меня в душе слёзы: "Господи, помоги! Как трудно, почти невозможно! Помоги ему! И это нам... За что
такое? Чтоб выявить оставшиеся честные сердца?"
ХХVII съезд, как ни в чём ни бывало, в свое время,
через 4 года, в заранее намеченный срок...
По 3 минуты на выступление, 10 дней, чтоб выявить,
что не все еще безразличные. Сколько энергии, речей, выступлений! Лишь бы пробиться к сердцам! Потому и моё
письмо к ХХVII съезду... (см. стр. 15 — Авт.)
А затем съезд ВЛКСМ... Взбудоражить мысль остатков еще не утерянной молодежи!
В 1934 году в Париже была издана беседа Н.А. Мотовилова (современника А. Пушкина) с преподобным Серафимом Саровским. Предисловие к ней написал архиепископ Вениамин (Федченков): "И вот вывод, к которому приходят наиболее чуткие к голосу духа и внимательные к знамениям времени православные люди:
"нужно быть в благодати Животворящего Духа", если
только мы хотим "быть живы" (Иоан. 14:14=18), ибо время, когда помазание Святого Духа будет почивать не на
редких праведниках только, а как в апостольский век —
на "всяком, призвавшем Имя Господне" (Иоиль 3,1-2). А
дальше: "Мы, со всею ответственностью за свои слова, со
страхом Божиим и благодарностью за все чудеса Его,
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свидетельствуем, ЧТО ОНО УЖЕ ПРИШЛО — в изливаемом на мировую ниву приблизительно с начала нашего
столетия ПОЗДНЕМ ДОЖДЕ ДУХА — во исполнение
древних обетований Божиих". Книга Н.А. Мотовилова
называлась "Цель христианской жизни". В чём эта
цель? В СНИСКАНИИ СВЯТАГО ДУХА, БЛАГОДАТИ
БОЖИЕЙ.
Як важко нам це зрозуміти. ХХ сторіччя — більш
жорстокого для православних народів не було від ІІІ
сторіччя. Стільки знищено церков, монастирів і священиків, стільки було гонінь, голодоморів, воєн,
утисків, злиднів. І все це з гарними лозунгами, а тут
слова: "Оно уже пришло, с начала нашего (ХХ) столетия — Излияние Святого Духа "на всякого призвавшего Имя Господне".
Розумію те, що як перші три сторіччя були политі
кров'ю святих мучеників, так і ХХ сторіччя дало своє
мучеництво, тобто 20 сторіч покоління визначалися,
"хто з ким". І завершилося це у XX сторіччі.
Дай, Боже, щоб завершилося.
З 1986 року почала з'являтися духовна література.
Ми ковтали, переписували, передруковували, слухали
касети. Не завжди фіксували, звідки це і хто автор…
Оце час життя мого покоління…
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН)
располагался в монастыре, построенном руками монахов. Там же массово уничтожали священников.
Там 26 января 1929 года епископ Иннокентий написал для своей духовной дочери:
Покорно предайся Божественной воле
Воззвавшего к жизни всех смертных Творца,
К Нему обращайся ты в тягостной доле
И в Нём ты увидишь благого Отца.
Не сетуй: Кто прежде времён существует,
Кто правит с премудростью тьмами планет,
Кто вихрю и морю предел показует,
Тот путь безопасный и нам обретет.
На Божию благость свое упованье
Возложим с спокойной душою во всем,
Тогда все и тайные сердца желанья
Господь увенчает отрадным концом.
Напрасно к заботе, борьбе непосильной
И к делу стремиться и тратить покой '
Молись и получишь ты силу обильно,
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Все блага МОЛИТВЕ даёт Он одной.
С любовью предвидит Премудрая воля
В чем благо для сердца, что вред принесет,
И каждому послана Господом доля,
Но верных Своих Он к блаженству ведет.
Ни в чем нет преграды Его начертаньям,
Блаженство творить — конец Его дел.
Поверь же Господним святым обещаньям,
И вечная радость — твой вечный удел.
Надейся! Он видит души сокрушенной
Всю скорбь и страданья в жестокой борьбе;
Но верь — и увидишь тогда несомненно,
Что всё Он устроит ко благу тебе.
Как радостно Богом Христом быть спасенной!
Ты примешь от Бога победный венец.
И внидешь с хваленьем души искупленной
В мир вечный, готовый для верных сердец.
Радость моя
Радость моя, наступает пора покаянная,
Радость моя, запожарилась осень вокруг.
Нет ничего на земле постоянного,
Радость моя, мой единственный друг.
Желтое, красное — все разноцветное,
Золотом, золотом устланы рвы.
Прямо в лицо роднику безответному
Ветер повыбросил мелочь листвы.
Затосковали деревья бесправные,
В ризах растерзанных гибели ждут.
Лишь золотые Кресты Православные,
Радость моя, нас в бессмертье зовут.
Радость моя, эта суетность грешная
Даже на паперть швыряет листы.
Но возжелали покоя нездешнего
Белые Церкви, Святые Кресты…
Белые Церкви светлеются издали,
Благовествуя о мире ином,
Живы еще Проповедники Истины,
Радость моя, не скорби ни о чем.
Белые Церкви исполнены кротости,
Ими доднесь освящается свет.
Радость моя, что кручинишься попусту,
Белым Церквам нынче тысяча лет.
Выжили Вы, бессловесные Зрители,
Бури прошли, расточились врази.
Сколько всего за века перевидели
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Белые Церкви, Осколки Руси?
Белые Церкви плывут в Бесконечности,
О, Кладенцы неземной Чистоты!
Непокоренные Граждане Вечности,
Белые Церкви, Святые Кресты.
Вас не касаются запахи тленные,
Этот октябрьский отчаянный пир.
Белые Церкви — Твердыни Вселенныя,
Не устоите — развалится мир.
Иеромонах Роман.
Камни святых алтарей. — Выру: Тяхт, 1991.
Мне ничего не надо, кроме БОГА,
Его хочу любить и прославлять!
Передо мной пылит моя дорога.
Мне ничего не надо, кроме Бога,
Мне дорога лишь Божья Благодать!
О люди, отойдите от меня...
Я создан весь из мрака и огня...
Мне дорога лишь Божья Благодать!
Его хочу любить и прославлять!
О Солнце! Ты сверкаешь так высоко!
О мир! Ты радостно мое ласкаешь око!
О бесконечные просторы и луга!
О мать моя, сырая мать — Земля!
Для вас певцов есть в этом мире много…
Мне ж ничего не надо, кроме Бога...
Ищу нездешнего горящего чертога,
Бреду в нездешние далекие края.
Летит и славит песнь моя.
Мне ничего не надо, кроме Бога...
О Господи! Тебя я прославляю,
Перед Тобой склоняюсь я в пыли,
Ничтожный червь, ничтожный раб Земли.
Открой дорогу мне к невянущему раю,
Туда несу тебе мой фимиам.
О Господи! В Твой заповедный храм
Впусти меня. Тебя я умоляю.
Я знаю, Господи! Владыко, знаю,
Что путь туда идет не по цветам.
Но все же я иду туда, к огням и раю...
Передо мной пылит моя дорога.
Мне ничего не надо, кроме Бога!..
А.Е.Ж., 1915 год, 18 лет
(Священник, погиб в безвестном лагере.)

96

Глава 3
ПРОСВІТНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО (199161995)
Пресвята Трійце, Боже наш, відкрий мої уста,
щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої,
і чинити волю Твою.
Молитва св. Макарія
Господи, відкрий уста мої,
і язик мій сповістить хвалу Твою.
Псалом 50

Початок і наші скромні старання
Знання накопичувались, люди їх потребували, а
ми раді були кричати на весь світ про те, що самі пізнавали.
Довго ми ходили до Хресто=Воздвиженської церкви
на Подолі, фактично на проповіді о. Олександра (Кубеліуса), високоосвіченого (закінчив технікум, Політехнічний інститут, Духовну семінарію і Академію), його проповіді були для нас, технарів, одкровенням, кожне слово западало в душу. Прекрасна мова, дикція, ерудиція.
Ми наче й підростали, і піднімалися.
На великі свята приходили до Володимирського
собору (не часто, бо там море людей). Там нас особливо осіняла і благословляла Матінка Божа. Це була
для нас найбільша Святиня, а для мене — ще й місце
мого хрещення: мене хрестив о. Іван (Микитенко)
01.02.1983 року. Він помер 27.12.1986 р. Вічна йому
пам'ять у Бозі і моя довічна дяка.
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1986 рік. У Хресто=Воздвиженській церкві новий
настоятель — отець Борис. Уважний, ерудований,
доброзичливий, комунікабельний. Ми потягнулися до
нього вервечкою (ми — Ольга Миколаївна Ковальова,
Тамара Іларіонівна Далечук, Валентина Михайлівна
Сильченко та багато інших). А мене виштовхують наперед з запитаннями, а потім з пропозиціями. Отак я
ставала лідером. А збиралися ми вдома в Ольги Миколаївни по неділях після церковної служби. Це були
постійні зустрічі з чаюванням 10=12 осіб різного світогляду. Так починали — вдома у нас. Мій чоловік,
Дмитро Максимович, з радістю приймав гостей.
1988 р. Свято 1000=річчя Хрещення Русі. Отець Борис дав запрошення на святкову службу до Володимирського собору на 15 липня і на Володимирську Гірку. Три дні у Києві свято (після Москви, де почали з 9
липня святкувати Хрещення Святої Київської Русі).
Володимирська Гірка, 16 липня. Запрошення на
10=у годину. Ми радісно поспішаємо. О 12=й годині
почалася раптова злива. Люди — під парасольками,
ми — у ротонді, як оселедці в бочці. Спілкуємося,
хтось прислухається, приєднується до розмови...
15 година — початок служби біля пам'ятника св.
Володимира. Небо вмить очистилося — сонце, небесна блакить і радість. Торжество Православ'я...
О 17=й спускаємося до пам'ятника св. Володимира.
Килими, величезні ікони — усе мокре після дощу. Ми
спочатку разом, потім по двоє, згодом поодинці, як
"проповідники", з купками зацікавлених, бо ми ж
"грамотніші". Я біля підніжжя пам'ятника з кимось
розмовляю. Потім хтось попросив стати на сходинку.
Глянула — навколо натовп. Спочатку ще й диктофон у
руки дали. Запитання, запитання — відповідаю (це ж
1988 рік!). І так до глибокої ночі. На Гірці вже нікого,
крім нас, немає. Підходять міліціонери, мовчки слухають. Після 24=ї години нас зо два десятки залишилося. Скотилися з Гірки до метро. З останнім потягом
роз'їхалися до зустрічі, призначеної на 18 вересня.
А з листопада 1990 р. почало діяти наше "Просвітницьке товариство".
Ось дещо з його біографії, зафіксованої в альбомі,
який зберігається у мене вдома.
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"Эмбриональное состояние: протоиєрей о. Борис
послал нас для ознакомления в дискуссионно=мировоззренческий клуб "Истина" (основан Центральным
комитетом комсомола). "Вы там нужны". Контингент — настойчивые, убежденные баптисты, сдержанные адвентисты и наглые атеисты. С благословения о. Бориса мы "ринулись в бой". С кем? Тактически — с баптистами, враждебно — с материалистами.
Закалились и окрепли".
А було це так. Запрошували о. Бориса, але де ж йому на все часу набрати? Послав нас. Я місяць відмовлялась, але ж коли прийшли, послухала всіх (до того
ж там виступав переконливо й екстрасенс), то вже
мовчати не могла, бо "я представляю Православие!"
Від православних увесь рік виступала я одна. А після
закінчення зустрічі нас обов'язково чекало 5=10=20
слухачів зі своїми запитаннями на різні теми. І часто
ці розмови були дуже затяжними.
"Эволюция и рождение в муках. От 1=го варианта
нашего дискуссионно=мировоззренческого клуба
"НЛО и религия", через "Человек, христианство и
культура" — к православному просветительскому обществу "Истина — превыше всего" с благословения
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета.
Первые шаги. С 15 ноября 1990 года в Доме
культуры "Днепр". Эйфория? Нет. Уже есть
предупрежде=ние: "Ничего, до вас еще доберутся".
Далі ми вже у Будинку учителя.
15 січня І991 року ми з Тамарою Іларіонівною, у
день упокоєння прп. Серафима Саровського, були в
Покровському монастирі. У проповіді отець Федір повідомив, що віднайдено мощі молитвенника, провидця і пророка святого прп. Серафима Саровського у запасниках Ленінградського Казанського собору, який
70 років був музеєм безБожжя — атеїзму. Лише 1990
року собор повернули Патріархії.
В Будинку Вчителя я пропоную паломницьку поїздку до Ленінграда. Ентузіастів шестеро. У готелі
"Москва" нам заброньовано три номери. Навпроти,
через площу — Олександро=Невська Лавра, де зараз
знаходяться мощі прп. Серафима Саровського. Знайдені вони були зашиті в рогожку. І так пролежали 70
років. А сам прп. Серафим Саровський звертався до
людей: "Радость моя", "Сокровище", "Христос вос-

99

кресе!" Будь=якої пори року його Пасхальна Радість
линула до кожної людини.
Настоятель Олександро=Невської Лаври, отець Ігор у
дуже хорошій проповіді згадав монаха, на могилі якого
зроблено напис: "Нет греха, большего за Божие милосердие". Шукаючи цю могилу, ми обійшли лаврське
кладовище "с пользой для души". Що ми бачили в
Петербурзі? Далі — мовою наших вражень:
1. Александро=Невская Лавра (Александр Невский — св. князь — "Воинственность Христа ради"),
там же усыпальница Соловецких чудотворцев Савватия, Зосимы, Германа.
2. Церковь Духовной академии и семинарии. Удивительные проповеди в храмах утром и вечером. Мы
сожалели, что нет в Києве не только Академии духовной, но и семинарии.
3. Никольский собор — императорский храм. Чудо. Резьба, роспись, золото среди оставшегося убожества. Частицы чудотворных мощей в "сокровищницах" — очень много. Господи, каким же был этот
собор 70 лет назад!
4. Собор рап. кн. Владимира.
5. Монастырь Иоанна Рыльского — усыпальница
ИОАННА КРОНШТАДСКОГО, просветителя, Последнего Светильника на Руси. В 1909 году "взят удерживающий", это он в 1904 г. имел видение от прп. Серафима
Саровского, который показал ему будущее России, начиная с революции. Была моя молитва в одиночестве
перед гробницей о духовном руководстве в Просветительском обществе. (Андреевский собор в Кронштадте,
где служил отец Иоанн, разрушен до основания. Здесь,
в Ленинграде, цветы клали у окошка, не зная, что совершили с усыпальницей — святыней и местом поклонения. Сейчас здесь филиал Пюхтицкого женского монастыря). Читайте: "Моя жизнь во Христе", "Последний Светильник на Руси" и др.
6. Православное кладбище Смоленской иконы
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Там же ЧАСОВНЯ
КСЕНИИ БЛАЖЕННОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ (память
— 6 февраля). На гробнице её начертаны слова: "Кто
меня знал, да помянет мою душу для спасения своей
души". Панихида. Наша слезная молитва на снегу, на
коленях о прощении, помиловании детей, внуков, нашего города после Чернобыля — перед иконой Спасителя. Могила 40 новомучеников, которых в 1920=х го-
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дах закопали живьем. Ксения Блаженная — это покаяние, самоотречение, самоуничижение.
І ще одне чудо відбулося. Літо 1991 року. Через
Київську метрополію запрошують до Югославії жити
у монастирях 120 дітей 7=12 років. Керівник групи прот. Даниїл Чекалюк. Я відповідальна за всю групу
дівчаток і жінок=керівників груп. Оперативно оформила документи у Міністерстві закордонних справ,
залишалось отримати замовлені квитки. І раптом —
стоп. Факс з Югославії: зачекайте. А за три дні повідомлення: там почалися бойові дії.
Я — на колінах перед Матінкою Божою зі словами
подяки: "Дякую Тобі, що це зустріло нас з дітьми
вдома, а не у дорозі, не в чужій країні. Слава Тобі,
Боже, за все".
А влітку загинув Дімочка. Це перша родинна трагедія. Воля Божа на все.
09.02.1992 р. Відвідини в'язниці у м. Гостомель —
зони суворого режиму, де відбувають ув'язнення рецидивісти, які мають від 2=х до 11 судимостей.
Мене запросив у цю поїздку священик отець Петро
(Павленко), тричі перепитавши, чи не боюся. 1,5 години тривали наші виступи у в'язниці. Душі православні. "Где ж вы были? К нам приезжают баптисты,
адвентисты, даже крестят. Приезжайте чаще".
До митрополії подала звіт про поїздку. Митрополит Філарет призначив священиків, відповідальних
за роботу в зонах. Але потім відбувся розділ Церков, і
все припинилося.

Выход "на люди"
Рекомендации для думающих,
ищущих защиту и помощь,
для прошедших через ВУЗ, понимание HЛО, аномальных явлений, "тонкого мира" Рерихов, "монизма Вселенной" Циолковского, "ноосферы" Вернадского, греческого мифотворчества, спиритизма;
- для тех, кто прошел сеансы Чумака, Руцко и пр.,
- для тех, кто думает, что "что=то свыше есть, но в
Бога я не верю", т.е. атеист по своему невежеству.
Так как Православие, хотя и очень строгая, требовательная, но самая милосердная, радостная и интернациональная РЕЛИГИЯ, поэтому:
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- приобретите Библию (иначе, какой же Вы культурный человек?) и читайте внимательно. Оказывается, всё это, поразившее Вас (нас), уже было известно,
и даже в большем объеме, чем сейчас;
- изучайте Евангелие (Завет для нас). Ни одного
факта неправдоподобности, т.е. невозможного с научной или околонаучной точки зрения и не знакомого
Вам из других источников информации;
- поступайте по рекомендациям Евангелия, т.е. хотя
бы соблюдая две основные заповеди Нового Завета:
1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею.
Думаете, это Богу надо? Это нам, немощным, необходимо! Поэтому это первая и главнейшая заповедь.
2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. (Кто
ближний, и как его любить — найдете в Евангелии).
Говоря проще, не делай другому того, чего не желаешь себе! И на Земле был бы рай;
- приобретите Молитвослов — это Путеводитель,
нить Ариадны в нашем поведении: как молиться, чтобы выслушать Бога; как достойно подготовиться к исповеди и Причастию; даже как умереть без страха и
обезопасить себя от воздушных мытарств;
- приступать к "Духовному Опыту" можно лишь
крещенному в Правoславной Церкви.
Помни, что когда молимся, мы обращаемся к Богу.
Когда читаем Святое Письмо, Бог говорит с нами.
Вот это и есть "опыт духовный";
- подходить к Причастию, как минимум, надо 6 раз
в год (4 поста, День Ангела и день рождения), а лучше
— чаще, после предварительной подготовки и исповеди. Это нам помощь, защита и надежное биополе;
- крещенным — пройти во время Великого Поста
соборование, т.к. иначе трудно вспомнить все нарушения (грехи) за прожитую жизнь;
- крест на груди носить постоянно. Это стабильная
психофизическая защита от всех видов нападений:
витальных, ментальных и даже астральных;
- начиная любое дело, помолись мысленно: "Господи, благослови!" Окончив же, не забудь поблагодарить: "Слава Тебе, Господи!" На ответственных этапах жизни лучше попросить благословение священника, например "на новую работу", "в школу", "на
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поездку", "на лечение", "на роды";
- совершенствоваться в духовном развитии, т.е.
читать литературу, которая поможет думать и понимать (не лицемеря, не меняя вдруг своего внешнего
облика). Благо, сейчас можно приобрести Библию и
Толковую Библию, и Закон Божий, Жития святых и
Молитвослов, православный календарь и наставления Святых Отцев. Конечно, при желании.
Как минимум молитв читайте: "Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного (грешную)". Восемь чудодейственных слов научитесь произносить УМОМ и СЕРДЦЕМ во время работы, чтения, прогулки, досуга.
Очень скоро ощутите помощь.
Помните, что Пресвятая Троица — не 1+1+1=3, а
1х1х1=1.
Необходимо учесть, что для человека искреннего,
с добрым сердцем, открытого и доброжелательного
Духовный ОПЫТ более легок, и результат будет достигнут раньше, чем для человека злого или имеющего богатство, высокое самомнение, гордость, чванство, жадность, зависть или любящего выпить. Для таких Духовный ОПЫТ очень труден, т.к. его крепко
держат находящиеся тут же, рядом тёмные силы всех
рангов, которые могут этот Духовный Опыт исказить.
ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?
Чтоб понимать механику и технику А. Кашпировского, А. Игнатенко, Барабашика, или полтергейста.
Наша жизнь не ограничивается смертью (пример:
посеяли зёрна, выросли новые стебли, но зёрна=то
сгнили. Так и мы возродимся для новой жизни, но...
где, на каком уровне совершенствования?). Т.е. необходимо думать заранее, с чем придешь "туда", и готовиться заранее к встрече. С кем хочешь быть? С драконом, злыми духами? Вряд ли. А с чем предстанешь
перед Богом? Думай…
Зайди в церковь. Зажги свечу, напомни о себе в
ночи. Молча постой у той иконы, которая тебя привлекла. Побеседуй о том, что тебя тревожит, в чем нужен добрый совет=помощь. Можно и дома, без свидетелей, открытым сердцем (если Бог в сердце твоем).
Если слёзы потекут, знай, что это очищение. И проси
всё, что тебе надо. Всё получишь. Но проси с верою и
только необходимое. Если будешь просить лишнее,

103

тоже Бог даст, но затем спросит с тебя. Поэтому остерегайся просить лишнего.
Помни, что каждая Церковь — это HEБO НA 3ЕМЛЕ. Вот откуда в церкви БЛАГОДАТЬ, которую получают те, кто пришел в церковь с искренней верою.
Священник при исповеди говорит: "Се, чадо, Христос невидимо стоит". Ему исповедуешься, перед Ним
отчитываешься, ПРИЧАСТИЕ получаешь от Него.
В любом горе Церковь может просить Бога о помощи нам: о здоровье, о живых и умерших, о заблудших, об учёбе и воинской службе и пр.
Можно заказать молебен или подать на молитву
каждодневную (сорокоуст, постовую, проскомидию).
Имея такой "контакт", такую помощь, даже
смерть не будет страшна, т.к. с радостью будешь
думать о ПЕРЕХОДЕ в мир, где "никогда не плачут"
(на Земле, в этой жизни плачут много, в аду плачут
всегда).
Как расти? Понимать? Совершенствоваться?
Просите, чтобы Бог помог. Главная задача — личное
совершенствование. Как его достичь?
Начни с приобретения одной=двух икон. По словам
известного ученого и философа Павла Флоренского,
икона — это явление потустороннего мира, где мы видим невидимое. Обращаясь к иконам, беседуйте с ними, хоть в сердце своем.
А как осознать "контакт"? Почувствуете в сердце
тепло, любовь ко всем и жалость, доброе снисхождение, простите всех обидевших Вас ("яко же и мы оставляем должникам нашим"). И отклик на любую вашу просьбу: если мы, будучи злы от природы, даём
детям своим по их просьбе, иногда навязчивой и неоднократной, то можно ли сомневаться в любви Бога нашего к Своим детям (если мы чувствуем себя таковыми). В молитвослове есть рекомендация: обращаясь к
Богу с молитвой, не забудь выслушать ответ Егo (человека же выслушиваешь!).
Я думаю, что чаще всего и должна звучать просьба: "Вразуми, Господи, наставь!" И появляется единственное решение (хотя вы терзались, выбирая лучшее), и покой, радость жизни с Богом в сердце постоянно. И ещё помните: "Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаёте, поздно просиживаете, едите хлеб
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печали, тогда как возлюбленному Своему Он даёт
сон" (псалом 126).
Таким образом, дерзайте! Но не ищите себе других Богов! Все помогут, кого призываете: темных со
слезами просить не надо — они тут как тут, ещё и подтолкнут к погибели (сейчас их время, они вышли из
подполья, потому и лжепророков такое изобилие!).
Действительно, психофизическую защиту каждый человек должен иметь. Данные рекомендации
(бесплатно!) гарантируют 100% защиту от всех видов темных сил, не выискивая для "них" всё новую
терминологию.
Сейчас, как и в апостольские времена, призываются в Православие чистые сердца, в том числе и мыслящие, с высшим "недо=образованием"...
Из Глинской пустыни привезли икону, на которой
начертаны слова:
"Азъ есмь Путь и Истина, и Жизнь".
"Я — Путь, а вы не следуете за Мной.
Я — Истина, а вы не верите Мне.
Я — Жизнь, а вы не ищете Меня.
Я — Свет, а вы не видите Меня.
Я — ваш Друг, а вы не любите Меня.
Я — ваш Учитель, а вы не слушаете Меня.
Я — ваш Господь, а вы не поклоняетесь Мне.
Я — ваш Бог, а вы не молитесь Мне.
И если вы несчастны, то не вините Меня".
Всё ясно?
АНГЕЛА=ХРАНИТЕЛЯ ВАМ В ПОМОЩЬ!
С БОГОМ!
Отакий "Самдрук" ми поширювали у І989=1992
роках, бо до 1990 року не було ніякої духовної літератури.
Як нам багато хотілося сказати. Якби тільки слухали й чули! Були надруковані листівки: "Школа
вечной жизни", "Зависит ли от нас будущее" та інше.
Оці "Рекомендации" були досить популярними, бо це
була елементарна наука, готова "інструкція".
Православне просвітницьке товариство виникло
за порадою отця Бориса та благословенням митрополита Філарета. Спочатку працювали у Будинку культури "Дніпро" на лівому березі, а до кінця року —
вже у центрі міста, у Будинку вчителя.
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Газети і журнали на цей час друкували все, що заманеться, інколи сміливі "потойбічні" статті. Ми обговорювали цю напіввідвертість на своїх зібраннях.
Нам здавалося, що мовчати не маємо права, здавалося, що саме ми потрібні. Отаке настало цікаве активне життя. Зверталися до різних редакцій, до кого з
обуренням, до кого з порадами. Так, редакції журналу "Наука і релігія" (1988 р.) пропонували полеміку з
питань, які цікавлять свідомих читачів, для невіруючих і віруючих у присутність Світлих і темних сил.
Господь хоче почути нашу думку, тому й проситимолитись треба про допомогу, а темні приходять без
поклику, бо з підпілля вони вже вийшли. Писали, що
лише єдине Православіє захищає всю нашу землю,
нагадуючи, що езотеричні знання, подані на сторінках видання, можуть бути використані і для злих
вчинків.
Книга Ю. Каныгина "Путь ариев"
и другие
1995 рік. По радіо з продовженням і коментарями
читається "Шлях арієв" Юрія Канигіна. Вся книга
базується на фактах, документах, записах зі слів Гуру. Про Україну подається зовсім нова інформація,
переважно позитивна. Господи, як добре було б, якби
люди читали лише духовну літературу! Наше Просвітницьке товариство закупило десяток цих книг, дарували з моєю "приватною думкою" як резюме на
книгу Канигіна, бо з погляду православ'я не все так
однозначно, як у книзі Канигіна.
У грудні того ж року газета "Вечірній Київ" упродовж десяти днів друкує статтю "Політ над часом", де
М. Ломонос подає своє "магічне об'явлення" про перебування у "потойбіччі". Це захоплююча історія подорожі "у часових полях", яку провів "творець" по "спіралі непізнаного". Головне — кожний з таких "контактерів" переконаний, що ним керують лише Світлі
Сили, що скрізь управляє лише "Розум", "Вищий Розум", навіть прес=конференції проводять, щоб людина
пізнала те, що бачила. А Святі Отці писали, та й Господь говорив, як ви "те зрозуміть зможете?" Про себе
автор говорить, що настільки "не забобонна", що "не
вірить у параномальні здібності" темних сил.
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Ми звернулися з листом до редакції газети, нагадуючи про попередження на сьогодення зі Святого
Письма св. Єфрема Сиріянина, єпископа Ігнатія
Брянчанінова, Серафима Роуза та інших святих про
НЛО й інші контакти.
Жовтень 2005. Супербестселер десятиріччя - книга Дена Брауна "Код да Вінчі". Книга надзвичайно
інтригуюча, дуже інформативна, але... абсолютно антагоністична до православ'я; тому надзвичайно шкідлива для людства.
Суть Істини: Ісус Христос — Бог і Син Божий,
Який прийняв смерть заради нашого спасіння і воскрес. Тобто і нам, абсолютно кожній людині, дає надію на спасіння її душі...
Кого ж нам дають і пропагують взамін? Людину
тлінну. "Бога нема". Боротьба проти Нього темними
силами велась споконвіків, продовжується і зараз..
Так! А насправді: кожній людині дає Господь
різні таланти, але ж цей лукавий світ виводить людину на всі тяжкі шляхи... і все ж, кожна людина має
шанс зупинитися, серцем відчути Бога і схаменутися,
а тоді щиро покаятися у своїх недобрих вчинках і воскреснути душею (після Св. Сповіді і Св. Причастя), як
воскрес Іісус Христос, Сам Господь.
А Леонардо да Вінчі, Боттічеллі, Ньютон та інші
одержали талант від Бога також, але з "великого розуму" шукали ще й інших богів і їм служили. Навіть
після своєї земної смерті кожна людина буде жити у
житті вічному в оточенні всіх тих, з ким була у дружбі на Землі. І добре, якщо це була дружба з тими, хто
полюбив Христа ще на Землі і відчув, відповідно, Його любов. Це стверджує 2000=річний досвід історії
Людства — читайте "Житія святих" — не менш цікаві Передання чудес, які записували люди від cамого
розп'яття і Воскресіння Христового, і продовжуються ці чудеса й нині. Бо Господь і вчора, і днесь, і повіки віків — без змін.
І якщо хтось сприйме цю книгу як підготовку до
сприйняття антихриста, то нехай має свій розум і не
турбується, бо Христос сказав: "Прийду, як блискавка", — одразу для всіх.
А може позитив у цій книзі — латинське слово
"pagan", співзвучне з українським словом "поганс-
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тво" (рос. "язычник", тобто людина, підвладна ідолу).
Господи! Визволи нас від лукавого, бо ти є Всемогутній.
24.10.2005. Оце витримки з листа, якого я писала
депутуту Верховної Ради Л.М. Черновецькому, як запорожці писали листа турецькому султанові. Адже
він — не лише депутат ВР двох скликань, а й лідер
Християнсько=ліберальної партії.
До поштової скриньки постійно кидають різну
рекламну макулатуру, особливо перед виборами.
Проглядаю.
Газета "Имею право" з його інтерв'ю:
1 = як він став мільйонером;
2 = він віруючий християнин, православний, але
ходить до протестантської церкви, бо шукає істину
("таких християн в Америці 98%"). Пастор його
церкви = А. Сандей, негр: ні Хреста, ні ікон, ні вічного
життя.
Тому я і виступила проти ошуканства.
Пане Черновецький!
Не розумію, чи Ви справді не усвідомлюєте всю глибинну шкідливість Вашої церковної діяльності, чи свідомо ошукуєте довірливих, щирих, обдурених лукавими силами, а тому і знедолених людей православної
України. І тому так "щиро" подаєте через Вашу газету
плутану, неправдиву (чи сумнівну) інформацію, що Ви
"християнин", та ще й "православний".
Православне християнство має основну мету —
спасіння душі кожної людини для вічного життя. І віра — це сприйняття невидимого як реальності. На Землі — і життя земне, а підготовка до вічного життя починається тут же, на Землі, відразу після Хрещення.
Адже Хрещенням у Православній Церкві на допомогу
людині дається Ангел=Охоронець як Захисник, і під
свій захист приймають цю душу і Матінка Божа, Пресвята Богородиця, яка зачала від Духа Святого і породила Ісуса Христа, і всі святі, що за 2000 років після
Воскресіння Ісуса Христа проявили себе як друзі Божі,
а тому й зараз допомагають людям (тільки поклич, хоч
і подумки, в ту ж мить кожен з них прийде тобі на допомогу). І певна надія, що людина і після своєї смерті
буде перебувати в цьому радісному оточенні; бо як Господь є любов, так і райське життя — це потойбічне
життя — у любові. То невже ж Ви, з Вашим щирим ба-
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жанням добра (якщо воно щире, а не лукаве) бажаєте
для себе і своєї родини не такого життя? Подумайте!
І ще один сумнів у Вашій щирості: Ви справді талановита людина, то невже не можете опанувати
мову туземного люду, серед якого Ви живете? Якби
Ви хотіли опанувати мову, то наблизилась би до
Вас історія і традиції цього народу. Суть недовіри:
людина або не може опанувати мову, бо нездатна,
або ж має величезну зневагу до цих людей з їхньою
мовою. Бо говорити до тих, кого любиш, чужою мовою — non sens...
І неопротестантизм лівого толку, чи ліберальна теологія ХХ=го ст., не стала ближчою до Православ'я
навіть у порівнянні з ортодоксальною теологією ХVI
сторіччя.
І якщо ж Ви справді шануєте український народ і захочете послужити Богу за все те благо, яке Він Вам дав,
то далі — моя пропозиція, вже зовсім фантастична: є
священник, який зараз працює над втіленням ідеї
створення Центру реабілітації після різного роду залежностей, зокрема і після перебування людей у різних новітніх сектах, у надзвичайно красивому місці і
з перспективами для розвитку.
Тому можу запропонувати ідею обезсмертити Ваше ім'я започаткуванням побудови там же, на одній
території, будинку престарілих і дитячого будинку,
які були б пов'язані між собою взаємодопомогою і
любов'ю. А територія є, вже запропонована селищною Радою.
Ви людина смілива, передбачлива, і тому фантазувати можемо про Ваш відчайдушний вчинок і про
імідж. Оце було б справжнє меценатство на підставі
1000=річної історії і традицій нашого народу. І це був
би Ваш щирий вклад у дружбу українського і єврейського народів.
І хоч у ІІ сторіччі н.е. автор книги "Іудейська війна" Іосиф Флавій попереджав нас:
— Жоден іудей не буде ніколи щирим з іноплеменником.
— А ти?
— А я ж іудей.
Ми віримо йому...
P.S. 2010 р. І ось зараз Ви непередбачено мер нашої
рідної столиці. Порівняйте занехаяний Київ з догля-
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нутою Прагою, яку десятки поколінь патріотів з
любов'ю викохували. А тут за одне покоління група
вандалів знищує унікальну красу старовинного
міста.
Виправдайте ж довіру купки людей, які обнадійливо обрали Вас.

Події навколо церкви Миколи
Набережного
Церква імені Святителя Миколая, архієпископа
Мир Лікійських. Назва церкви не лише тому, що вона близько води, на березі, а тому, що пам'ять людська зберегла випадок зі спасінням утопленої дитини.
Про це І. Франко написав вірш "Чудо з утопленим
хлопцем".
У Києві дзвони дзвонять, радість немалая,
Був то празник, день святого отця Николая.
Плинуть човни, люду повні, по Дніпру водою,
Аж де церков Николая стоїть над рікою.
Помолилися прочани, радісно вертають,
Густо весла хвилі крають, а гребці співають.
В однім човні муж побожний, міщанин заможний,
Що святого Николая чтитель був неложний.
Обік нього його жінка, гарна, як калина,
На руках своїх тримає одинака'сина.
Усміхається дитятко, ручки простягає,
У дніпрових чистих водах образ свій хапає.
Втім, нараз хитнувся човен із боку до боку,
Зляклась мати, і дитина бух в воду глибоку.
Стрепенувсь Дніпро, у хвилях щезла враз дитина!
Наче грім, прошибла батька нагла втрата сина.
Сам за ним би в воду скочив, та плавать не вміє,
Сам би згиб, щоб тільки син жив, та ніщо не вдіє.
Мчиться човен, кожда хвиля батька серце крає,
А ще дужче бідна мати плаче та ридає.
Далі мовить батько: "Годі! Більше не журімся!
До святого Николая щиро помолімся.
Як на теє Божа воля, він на нас погляне,
Він дитині нашій бідній сам за батька стане".
І молились довго, щиро, з рясними сльозами
В своїм домі опустілім перед образами.
І заснули по молитві. Почало світати,
Іде ключник від Софії церкву відмикати.
Наблизився, надслухує, що за дивне диво?
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В церкві десь дитина плаче! Він вертає живо,
Кличе сторожа від церкви, двері відмикають
І на плач той на дитячий швидко поспішають.
І що ж бачать? На коверці дитина малая,
Мокра вся лежить, де образ отця Николая.
Дали знати по всім місті, що така причина,
Щоб сходились пізнавати, чия се дитина.
А ті бідні батько й мати, що в сльозах поснули,
В сні узріли Николая й ті слова почули:
"Ви не плачте, добрі люди, не тратьте надії,
А спішіть чимборше в церкву святої Софії!"
Пробудились батько й мати, сон оповідають...
Серце радісно в них б'ється, в церкву поспішають.
І вже з далека почули: плаче їх дитина!
О, як радісно до серця притис батько сина.
Але мати з тої втіхи стала мов німая,
Лиш ридає при іконі отця Николая.
Рознеслося на весь Київ, на всю Русь святую,
Як Николай з Дніпра витяг дитину малую.
Ми з Ольгою Миколаївною Ковальовою тривалий
час ходили до Іллінської церкви. Проходили повз
церкви, на вхідних дверях до дзвіниці якої величезними літерами була написана назва: "ХРАМ УКРАЇНИ=МАТЕРІ". Знали, що відбувався якийсь форум
українців і за участю письменника=фантаста Олеся
Бердника була прийнята ця назва (з жахом перечитую згадку про той час).
Знали, що за рішенням влади відремонтувано
церкву Миколи Набережного під елітний концертний зал (довго там було приміщення якогось архіву). А о. Борис звелів нам відстоювати приміщення
церкви для Церкви. Як? Створили громаду, з певними труднощами зареєстрували у міськвиконкомі. Я
— староста новоствореної громади. Читала для робітників міськради лекції проти атеїзму (це було ж
після святкування 1000=річчя Хрещення Руси), вимірювала біополе у цих робітників"у справах релігії", показувала, що означає, коли хтось у сім'ї молиться і т.п. Громаду було зареєстровано на мою домашню адресу. (І зараз дивуюся, як Дмитро Максимович погодився на це у такий ризикований час.) А
церква Миколи Набережного завжди зачинена.
І ось одного разу я одна повертаюся з Іллінської
церкви. Дивлюся: поруч з дзвіницею стоїть автобус,

111

двері у дзвіницю відчинені, і щось туди заносять.
Постояла, подивилась і пішла туди. Зайшла у дзвіницю — чисто, гарно. Порожньо. Тихенько грає музика
щось церковне. Чергова з віником. Розпитала. Виявилося, вона — п'ятидесятниця. Співаються псалми
Давида. Машина перевозить майно хорової капели з
Лаври. І ось я з дзвіниці східцями спускаюся вниз.
Бачу облаштоване приміщення з розгалудженнями.
Піднімаюся вище. Боже, яка краса! Іконостас, різьблення визолочене. Ікони Спасителя і Матінки Божої, решта іконостасу не заповнена, Царські Врата
відкриті. Лакована підлога виблискує. Впала на коліна: "Господи, прости мене!" Чую кроки, встала. Зайшов чоловік з оберемком сувоїв, заніс у вівтар. Там
довгий стіл стоїть, збоку висить якийсь робочий одяг.
Він на цей стіл поклав свої сувої... Знову кроки — заходить жінка, теж з оберемком. І теж у вівтар (думаю: "Боже, прости її, вона ж не знає, що не сміє безкарно заходити туди". Треба її попередити. Вона
зверхньо відповідає мені, здивована.
Поступово різні хори освоювалися у церкві. А ми
ж відвойовуємо храм для Храму. Перед Різдвом 1992
року Олександр Іванович Жигун, відповідальний за
всі хори (а їх одинадцять! — вісім дорослих і три дитячі), запрошує мене на Різдвяний концерт, перший
у церкві Миколи Набережного.
Гарно вбрана публіка, театральні стільці, хор стоїть спиною впритул до іконостасу, в антракті заходять у вівтар... У програмі — Бортнянський, Ведель,
Стеценко... Прекрасний хор, бездоганне виконання.
Настрій піднесений... Після закінчення концерту
Олександр Іванович підходить до мене, радісно, переможно: "Ну, як?" Кажу: "Прекрасно. Але ще якби й
слухачі були віруючими!" Він хапає за руку найближчу пані: "Ви у Бога віруєте?" Вона: "Та ви що?" Він до
мене: "Бачите?" Кажу: "Ще не вечір".
Час минає, події розвиваються. Церкву віддали
нашій громаді відповідно до офіційної реєстрації.
Перша служба — 10 травня 1992 року. Правив службу священик о. Михайло (Бринчак). А надалі змінювалися священики, бо церква подобалась усім: вишукана, відремонтована, обладнана.
А ми все придивлялися до священиків та перебирали. Якого ми хотіли? Освіченого, простого у поводженні, щоб збігалися наші інтереси у просвітництві,
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щоб не був зажерливим, а милосердним, щоб був щирим з людьми, бо громада ж його утримує. Ми певні
були, що священик мусить знати кожну людину - чого потребує і чим сама може бути корисною... Але,
мабуть, ці вимоги залишилися там, у часи дореволюційні... А священики траплялися всі, крім о. Михайла (Бринчака), як заробітчани, зі своєю зверхністю і
відстороненістю від громади. А ми все сподівалися...
І нікому не скаржилися: ні отцю Борису, ні митрополиту Філарету, ні Патріарху Володимиру — отакі були самостійні.
Уже і наш хор підібрався: регент Раїса Олексієнко — прек рас не лі рич не соп ра но, з нею Же ня
Яков'юк, Ганна Рутківська. Вони і запропонували о.
Степана (Яремчука): добре знає церковний устав і
службу, церковний спів, патріот. 12 священиків було до нього. Ми не звертали на деякі застереження
увагу, й просили призначити його. З просвітництвом справлялися самі. З хорами співпрацюємо мирно. Багато з професійних хористів стали членами нашої церковної громади. До мене додому приїхав
О.І. Жигун на переговори, щоб я відмовилась, а він
став головою громади. Я відповіла: "Збори вирішать". Не трималась за керівництво, сама розуміла,
що головою церковної громади мусить бути чоловік,
а не жінка. З мене вистачало й того, що я — голова
Просвітницького товариства, а в церкві лишалася
касиром. І ось збори: з боку хорів — чоловік 80, наших — з 20, скромно сидять у куточку. Збори веде
отець Степан, вже призначений священик. Виступи
енергійні, збори бурхливі: обрання старости церкви
(голови громади). Дві кандидатури: О.І. Жигуна і
моя. Кількісно перевага на його боці. З нашого боку
виступає пан Іван і каже: "Маріє Іванівно, скажіть,
що Ви за Олександра Івановича, і я проголосую за
нього". Відповідаю: "Я б з радістю, якби він був церковною людиною". Збори бурлять, і раптом хтось
пропонує: "То давайте головою оберемо отця Степана". Ще погомоніли і погодились, а заступниками
голови громади обрали нас з Жигуном О.І.
Він з самого початку не знайшов спільної мови з
отцем Степаном.
Цікаво, як ми заробляли гроші на потреби Просвітницького товариства та церкви Миколи Набережного, яка ще й не нам належала, а центру Духовної
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МУЗИКИ, а ми оббивали пороги безбожників. Отець
Борис каже: "Настав час заробляти кошти на церкву". Як? Пишу заяву на ім'я митрополита Філарета,
щоб одержати зі складу книги і церковне приладдя,
під реалізацію, "на суму 6=8 тисяч карбованців". Підписав на 8 тисяч... Куди забирати таку купу? Додому.
Розповсюджували, продавали, дарували...
Розрахувалися вчасно, за два місяці.
Спочатку все було на голому ентузіазмі, згодом декілька чоловік працювали з оплатою у відсотках. Навесні 1993 року заробили 264 тис. крб. для нашої церкви Миколи Набережного. На ці гроші першим купили євхаристичний набір. Решту — на потреби церкви.
30.10.1994 року у церкві Миколи Набережного
відбулося наше з Дмитром Максимовичем вінчання.
Мій найрадісніший день6 (найщасливіший — день
хрещення: 01.02.1983 р.). Це чудо подарував мені
Господь, зовсім безнадійній.
У цей день у церкві Миколи Набережного замість
занять школи Закону Божого, які я проводила, відбулося весілля, отаке запізніле весілля пари літнього віку (прости нас, Господи). Гості — переважно слухачі
цієї школи, частково — з Володимирського собору, бо
і там вела недільну школу для дорослих 1,5 року та
екскурсії... Тому і гостей було, мабуть, близько сотні.
Як пам'ять того радісного дня залишився вірш.
У круговерті щоденних докучливих справ
Чудо все рідше нам бачиться, чується, сниться.
Мужній і мудрий орел на колінах стояв,
Щоб піднялася до неба голубка'орлиця.
Ваші орлята тримали ікони, як світ,
Друзі навколо всміхались безхмарно як діти.
Дай же вам, Боже, і довгих і радісних літ,
Дай мені, Боже, бачити вас і любити.
Отче Степане, прийміть і моє каяття,
Серце моє пройняли Ваші речі простії...
Сльози від радості й чуда людського буття
Ледве тримали мої пофарбовані вії.
Ніжна, терпляча голубко і сильна орлице,
Як же Ви мудро ту пісню просту не спинили...
В вірі своїй — недосяжна для мене жар'птице,
6
43 роки прожила у "законному" шлюбі, не знаючи, що єдино
благодатним і корисним для нащадків є шлюб церковний,
вінчаний. Читай "Закон і благодать" митрополита Іларіона
(† 1051 р.). Тому і радість безмежна.
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Дякую Вам, що перо Ви для мене зронили.
Автор — дружка на нашому весіллі, Аня Пилипенко.
А скільки за весь цей час цікавих людей і зустрічей було!
Культурно=духовне джерело "Почайна", провели
всього лише три свята: березень 1995 року — "Бог у
Шевченковому житті і слові", доповідь Євгена Сверстюка, художнє читання — Анатолій Паламаренко,
хори церкви Миколи Набережного (регент Раїса Олексієнко) та "Видубичі" (регент Валентина Шовкун).
Квітень — виступ п. Валерія Шевчука.
Травень — проповідь Святійшого Патріарха Володимира.
Після кожного святково=художнього вечора з доброзичливою гостинністю та щедрістю — поминальні
вечері, як і щорічні свята св. Миколая 19 грудня та 22
травня. Прочитала у "Робітничій газеті" про нас:
"Якщо є такі громади — Україна буде". Це пані з Гамільтону сказала таке на одному з наших свят...
З 1990 року зустрічі Просвітницького товариства
відбувались у приміщенні Будинку вчителя.
Молитовники. Почалися переговори про підготовку українського православного молитовника для щоденного широкого вжитку (1990 р. було видано "Православний молитвослов" з благословення Патріарха
Московського Пимена і митрополита Київського і Галицького Філарета, а 1992 року київське видавництво "Воскресіння" видало "Великий молитовник").
А тут йшлося про молитовник малого формату.
Отець Степан підібрав потрібну літературу. Минав
час. З видавництва "Наукова думка" у нього питають
виконання: а він відповідає, що ще не мав часу підготувати. Це тяглося довгенько. Раптом у моїй присутності він відмовився зовсім... Мені було дуже боляче,
бо я тільки=но почала опановувати українську літературну мову, завдяки нашим жінкам=хористкам (у
Будинку вчителя, де я вела засідання Просвітницького товариства, спочатку могла лише привітати українською мовою, а далі, боячись русизмів, мусила
переходити на "общепринятый"). Тому я вирішила
спробувати. Отець Степан віддав мені всю підібрану
ним літературу. І я, недостатньо обізнана, днями
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просиджувала у дзвіниці, знайомлячись з тим скарбом. Молитовників було понад 20: і з Західної України, і з діаспори. І коли я дещо зрозуміла, пішла до отця Бориса за благословінням, а потім до блаженнійшого митрополита Філарета, а згодом — до Патріарха Володимира. Всі дали "добро". Видавництво "Наукова думка" прийняло мій варіант. Перший набір
зробили вони. А коли там з'явилися якісь складності, свої послуги запропонували Чиркови Валентина і
Сергій (видавництво "Фірма "Деркул", м. Київ). Року Божого 1995 вийшов з друку "Український православний молитовник", з благословіння Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси=України Володимира, видання Української Православної Церкви
Київського Патріархату. Компактний, маленький,
96 сторінок, 50000 примірників. За недоліки в ньому
прошу вибачення.
"Молитва про душевний спокій" взята під цією
назвою, здається, з канадського "Молитовника" за
1922 рік. І хоча вона дуже подібна до "Молитви Оптинських старців", я не знаю, хто в кого її запозичив.
А часопис "Наша Віра" (№ 12, 2005 р.) подав її як
"Молитву вранішнього намірення" отця Климентія.
1995 рік. Вже і назва інша — Православне просвітницьке товариство "Пізнання Істини". Я звітувала
про нашу роботу за п'ять років. Виникали нові проблеми. Ми, актив, вирішили віддавати десятину (10%
від доходу) на Київський Патріархат, бо зарплата
Патріарха Володимира була втричі меншою, ніж у отця Степана.
Звіти у Патріархію я здавала поквартально.
На моє прохання головою Просвітницького товариства Патріарх Володимир призначив отця Сергія
(Станкевича). І це розпорядження надіслав на церкву
Миколи Набережного. І отець Степан злякався, що
ерудований отець Сергій може поєднати просвітництво з конкретною церквою.
9 липня1995 року, у неділю, отець Степан скликав
збори, ретельно підготовлені, запросив багато людей
сторонніх, нецерковних, цілий "базар".
Проти мене було висунуто кілька звинувачень.
1. На Церковний Собор 1993 р., де обирали Патріарха, делегатом обрали мене, а не настоятеля церкви

116

отця Степана. Він був дуже ображений і говорив про
це у моїй присутності на вельми поважному зібранні.
2. Від тих випадкових людей, зібраних на збори,
я почула таке: "Скрізь, де скажеш про церкву Миколи Набережного, кажуть: це там, де Марія Іванівна”, а не отець Степан? Тобто про нас ці люди нічого
й не знали.
3. У 1994 році заступником голови громади був обраний Микола Андрійович Дольник, а я залишалася
касиром. Отець Степан дуже хотів, щоб я здала касу
під його контроль. Я не погодилася, відповіла: "Якщо
й передаватиму, то лише Рогаченко Аллі Дмитрівні
(вона з дочкою Тетяною були свічницями), бо це найліпша кандидатура, оскільки вона має відповідальність саме перед Богом."
Отоді=то, на тих зборах, одним махом, більшістю
голосів переобрали нас: голову і членів ревізійної комісії — Крижанівського Олександра, Чиркову Валентину і Логозинську Ларису, заступника голови громади Дольника Миколу Андрійовича і мене — касира. З
церковної ради залишився один отець Степан, а нам
всім — "недовіра".
Ключі від сейфа з грошима я передала членам ревізійної комісії О. Крижанівському і В. Чирковій,
на всякий випадок. Вони хотіли здати ключі у Патріархію. Але я думаю і зараз, через багато років, що
тоді "кістьми лягати" і з озлобленим чужим натовпом воювати у церкві було не варто. Тому все (гроші,
штамп, печатку, всі облікові розрахункові зошити)
передала. Новий голова ревізійної комісії умів добре
рахувати, бо у сейфі у мене була дуже велика сума
грошей у різній валюті — все зійшлося, співпало "до
шеляга". Мене чекали під церквою уболівальники, а
Тетяна Венедиктівна Дольник вечерю привезла,
щоб підгодувати, коли вийду. Я повернулася додому
серед ночі. Чоловік, Дмитро Максимович, показав
список людей, хто переживав за мене і хто просив
зателефонувати, коли повернуся, у будь=який час.
Поки я звітувала кожному, Дмитро Максимович
зрозумів, що я віддала все отцю Степану без жодної
розписки. Сказав: "Моя ти розумнице". А я це зрозуміла з острахом. Але найкумедніше було наступного дня. На певну годину були призначені "їхні"
збори. І я , за всіма порадами, та й сама зметикувала, що все віддала "так=собі". І ось у розпал зборів
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з'являюсь і сідаю мовчки серед людей. Збори припиняють — така мені увага, щоб я пішла геть. Кажу:
"Будь ласка, вийду, тільки дайте мені, о. Степане,
зараз же всі розписки за прийняте у мене". Це був
реванш.
Повідомили Патріархію, там пожурили. Отець Борис сказав значущу фразу: "Дивлюсь на вас і бачу, як
п'яні матроси взяли владу в освіченої аристократії
1917 року..." Отак, на жаль. Призначили комісію для
розгляду цього інциденту. А тимчасом отець Степан
перебіг до Автокефальної Церкви — подалі від відповідальності, де й десятину платити не треба було.
А майже за тиждень, 14 липня 1995 року помер
Патріарх Володимир. І було вже не до наших турбот…
Минув якийсь час. Отець Степан розігнав хористок Ганну Рутківську і Євгенію Яков'юк, а згодом і
Аллу Дмитрівну Рогаченко... Бог йому суддя...
Потім були суди (М.А. Дольник витратив значну
частину своєї військової пенсії на адвокатів для відновлення справедливості), але чи гроші роблять усе,
чи політика? При всій алогічності, визнано правоту
отця Степана. Він виступав проти Київського Патріархату; цікаво та обурливо було, що кожен день весь
судовий процес ішов на нашу користь, а вирок судді
— на користь отця Степана. Вже тоді ми розуміли, що
ця Автокефальна Церква — дітище Росії: "Отакі хохли дурні, між собою чубляться", бо якби існувала лише УПЦ Московського Патріархату, та УПЦ Київського Патріархату — зрозуміло, а то ще й Автокефальна Церква, теж Українська…, до якої й перебіг
"патріотичний" отець Степан.
І ось 18.06.2006 р. У церкві Благовіщення на сповіді отцю Богдану я сказала про нерозкаяний гріх, в
якому ще нікому не каялась: я ж особисто винна в тому, що церква Миколи Набережного знаходиться у
приватній власності отця Степана (Яремчука). Тому
взяла благословіння на відповідальну розмову.
Після св. Причастя та закінчення св. Літургії ми з
кількома нашими прихожанами відвідали отця Степана з пропозицією повернутися до Київського Патріархату, зважаючи на черговий розкол в Автокефальній Церкві. Отак вперше за одинадцять років ми, ті,
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хто колись пішов від отця Степана, зайшли до цього
рідного храму, з болем. Все гарно. Як і було.
Закінчилася служба. Отець Степан зустрів нас настороженим поглядом. Привіталися. Я подала йому в
дарунок видану нашою церквою книжечку "Свята
Варвара великомучениця". Звернула його увагу, що
ми всі існуємо, бо там на звороті є й наші прізвища,
тобто видана за нашої участі. Далі розмова вирівнялась до моменту моєї пропозиції.
Перше моє запитання: "Якому Патріархату належить церква Миколи Набережного зараз? " — "Автокефальній Церкві, владиці Мефодію". Питаю: "Коли
повернетеся до Київського Патріархату?" — "Ніколи". І знову мова про особистості Патріархів і священиків. Полеміка була недовгою, бо він поспішав.
Я сказала йому про цю, написану мною, історію з
церквою. Він кивнув головою: "Пишіть, що хочете".
Я сприйняла це як дозвіл.
Шкода, що ми, недолугі й немічні, не зберегли
церкву Миколи Набережного для Київського Патріархату.
Отак ми довго вибирали найкращого священика,
знаючи, що є такі. Але ж святитель Ігнатій Брянчанінов попереджав, що "священики будуть, як миряни..." (Простіть, Святі Отці, кого це не стосується.) А
тимчасом отець Степан сам собі Патріарх, вірніше,
має церкву у приватній власності (та ще й таку!). А
може це і є той останній час "прихватизації"...
І все таки: ворожості у мене до цього священика як
не було, так і нема. Є співчуття. Зараз це його вотчина, з усіма прибутками. Нехай відповідає перед Богом. Прости, Господи, і нас недостойних.
Як прекрасну фантазію про ідеальне священство
читайте "Повесть о подлинном христианском служении" ієромонаха Тихона. — "Архиерей". — М., 2007.

Церковний розділ (особистий)
Квітень 1992 року. Митрополита Філарета викликали до Москви. Ми у напруженні.
Чекаємо повідомлення — радіо, телебачення про
це — жодного слова. У Людмили Акимівни зв'язки з
Москвою на рівні єпископів. (А далі: простіть мене за
фамільярність!) Людмила Акимівна (телефоном):
"Так вот, Мария Ивановна, Филарета низложили". Я
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мовчу. Л.А.: "В Киев митрополитом назначен Владимир, митрополит Ростовский и Новочеркасский".
Повторює ще з якимось зневажливими словами, так
що я ображено говорю: "Всё равно Киев — Мать городов русских..." Вона зневажливо: "Это не мать, а
мать=одиночка". Я пригнічено: "Мать=одиночка —
тоже мать". Вона вибухає: "Это не мать, а шлюха!.."
У мене перехопило подих... "Ну, Людмила Акимовна…" І я замовкла.
Це була наша остання розмова.
Таким чином, розділ Церков для мене почався з
розділу з Людмилою Акимівною — моєю хрещеною
матір'ю і наставницею протягом майже трьох років.
За кілька років зателефонував її чоловік з повідомленням про раптову смерть Л.А. Впала у ванній кімнаті. Царство Небесне. Дякую Богові за все добре, що
було між нами. Молюсь щоденно за упокоєння її душі... За себе теж молюся.
Да не сокрушится дух мой прежде тела...
Господи, Тебе ведь всё равно,
Сделай так, чтобы птицей отлетела,
А не завалилась, как бревно.
(Автора не знаю).
Офіційний розділ Церков мене застиг у Манівцях
(Хмельницька обл.), і поки я повернулася, тут вже всі
визначилися.
1992 рік. У Патріархії випадково зустріла отця
Валерія (Єленського), священика села Старе Бориспільського району. Він бував на всіх зустрічах у клубі "Істина". Родом з Казахстану, з родини репресованих батьків. Рідкісний ерудит. Старший син його
вже висвячений на священика. А у безбожні часи
отець Валерій, батько сімох дітей, у школі викладав
фотографію.
Якось він назвав мене "Деворою" після моїх постійних виступів в Будинку учителя на захист Православ'я ще в клубі "Істина". Я, тоді малоосвічена, запитала у отця Бориса, хто ця Девора і що це означає. Він
пояснив, що коли в ізраїльського народу "измельчали" чоловіки, то Суддею народу була обрана жінка на
ім'я Девора. Отак гіперболізовано поцінував мою боротьбу за Православ'я отець Валерій.
Після закінчення Одеської духовної семінарії його
направили до Києва, у Володимирський собор. Тут
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був "головний розпорядник" — керівник у справах
релігії. І ось, 1966 року з Москви, від Патріархії і Синоду, екзархом України призначають архієпископа
Філарета. І до Володимиреького собору вони заходять
разом. Керівник — у своїх правах, як незаперечний
господар, а молодий тоді ще, але постійний член Священного Синоду РПЦ Філарет призупинив його: "У
нас з Вами різні повноваження…" І стояння "по
струнці" перед "керуючим" припинилося.
Час був такий: Якщо в церкві півроку не проводиться Богослужіння, церкву закривають і передають під "що=небудь": склад, психіатричну лікарню,
майстерні... І архієпископ Філарет (з 1995 року Патріарх Київський і всієї Руси=України) чітко відслідковував і визначав, де закінчуються шість місяців,
щоб послати туди священика, аби не здати жодної
церкви безбожній владі...
Висвятили о. Валерія на священика. І відразу ж з
"органів" рекомендація: пропонують роботу "секретным сотрудником" ("сек=сот") — "вам люди сповідаються"... Що робити — у розпачі. Прийшов за порадою до кабінету владики Філарета. А там же скрізь
прослуховування! Архієпископ вислухав, посміхнувся: "А як же? Ми постійно молимося за владу, за
уряд... Всяка влада — від Бога... Пам'ятаймо це і шануймо... І, не дай Боже, покривити душею, бо Вам же
дав Господь порадника найкращого — Вашу Совість.
А Совість — це Голос Божий". І все це з тією ж посмішкою, яка залишилась і зараз. А тоді отцю Валерію
"полегчало". І він зрозумів, як жити, щоб Бога не зрадити. І корисним бути.
І при розділі Церков відійти від митрополита Філарета він не міг, бо це була б персональна, особиста
зрада. Помер отець Валерій 2006 року. Царство Небесне, мій глибокий уклін і довічна шана...
Мені теж це питання задавали знайомі священики
з Московського Патріархату. І розмовляли ми завжди
довго. А на закінчення було те ж саме: моя подяка
Патріарху Філаретові та отцю Борису й співчуття
тим, хто не зрозумів окупації нашої землі і не поцінував мудрості, порядності і щирості Патріарха Філарета. Лише тому могли його зрадити.
Вже кілька років на каналі радіо "Культура", кожної середи у прямому ефірі транслюється передача
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"Євангельська духовність і сьогодення". Веде передачу Дмитро Власович Степовик — доктор наук, професор Духовної академії і Семінарії, а на запитання відповідає святійший Патріарх Філарет. Послухайте і
задавайте свої запитання. Переконаєтесь в євангельській любові всього Київського Патріархату.
Ходжу я зараз до церкви Святого Духа. Як лялечка у садочку видніється церківочка над Русанівським
каналом. Давно вже стала замала, бо мудрі проповіді
і поради о. Олександра (Верби) приваблюють людей
навіть здалека. Злагодженість молодіжного церковного хору, доброзичливість і привітність прихожан
лишають враження щирого, відокремленого куточка
України, з її мовою і любов'ю.
Дай Боже всім людям радість спілкування таку,
яка відчувається в цій церкві.
А просвітництво потрібне …
Варто прочитати про сучасне наближення науки
до розуміння Бога=Творця Всесвіту:
Вейник В. Почему я верю в Бога. — Краматорск,
2003.
Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Физика веры. —
СПб, 2003.
Бланк С. Слово исцеляет биополе. — СПб.: Невский проспект, 2005.
Каныгин Ю. Начало и конец времен. — К.: АСК,
2005.
Читайте, думайте, аналізуйте, але "не вихлюпніть
дитину з мильною піною".
Наше "просвітництво" продовжується й зараз, коли мовчати не можна: можливо, прочитане й усвідомлене Вами комусь допоможе виправити свій життєвий шлях. Та й не всі мають змогу і доступ до духовної літератури; одному досить "Господи, помилуй
мене, грішного", а іншому допитливий розум ставить все нові запитання і заперечення.

Важливі запитання та відповіді
Почему Библия есть Истиною?
Иван Панин впервые обратил внимание на определенные числовые закономерности, заложенные в
структуру мироздания, включая все живое и нежи-
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вое, и в Библию, и строго математически (!) доказал,
что последняя буквально "вложена в мозги" писавшим ее людям Самим Творцом мироздания, включая
каждое слово, каждую букву и даже каждую черточку (йоту).
Иван Панин (1855=1942) родился в России, в юности был выслан из Отчизны. Вначале обучался в Германии, потом окончил Гарвардский университет в
США. Открыв первую математическую (числовую)
закономерность в тексте Священного Писания, он
пренебрег карьерой и поселился с женой на маленькой канадской ферме, где более 50 лет ежедневно до
полного изнеможения трудился над завершением
своего доказательства.
Суть открытия заключается в том, что в исходном тексте Библии, состоящей из Ветхого Завета
(древнееврейский язык) и Нового Завета (греческий
язык), в каждом слове и в каждой букве непостижимым образом закодирована цифра 7, как, впрочем,
она закодирована и во всем нашем мироздании.
Вспомним, например, что лунный месяц равен 28
дням (7х4), белый солнечный свет состоит из 7 цветов,
музыкальная октава — из 7 полных тонов, период беременности у человека длится 280 дней (7х40). У животных: у мыши — 21 день (7х3), у кошки — 56 дней
(7х8), у собаки — 63 дня (7х9) и т.д. Несомненно, что
ключом к раскрытию этой тайны служит цифра 7.
Разгадка ее содержится уже в первой фразе Ветхого
Завета: "В начале сотворил Бог небо и землю"
(Быт.1:1) имеет 7 древнееврейских слов, состоящих из
28=7х4 букв, причем первые 3 слова, содержащие
подлежащее и сказуемое, имеют 14=7х2 букв, столько
же букв содержат и последние 4 слова (дополнения).
Самое короткое слово стоит в середине фразы, число
букв в этом слове и слове слева равно 7, число букв в
среднем слове и слове справа тоже равно 7. И т.д.
В Новом Завете первые 17 стихов первой главы
(Евангелие от Матфея) говорят о родословии Христа.
При этом первые 11 стихов охватывают период до переселения в Вавилон и содержат 49=7х7 словарных
единиц (разных слов) греческого языка. Число букв в
них равно 266=7х38, из них гласных 140=7х20, а согласных 126=7х18; число слов, которые начинаются с
гласной, равно 28=7х4, а с согласной — 21=7х3; слово Вавилон состоит из 7 букв. Похожие числовые за-
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кономерности заложены в остальные стихи родословия, а также в весь текст Библии.
Более того, в древности иудеи и греки выражали
числа буквами своего алфавита. Подстановка этих чисел на места соответствующих букв библейского текста приводит к аналогичным результатам. Например,
если в трех важных существительных первой фразы
Ветхого Завета (Бог, небо, земля) буквы заменить числами, то получится сумма, равная 777=7х111, древнееврейский глагол "сотворил" имеет суммарное числовое значение 203=7х29 и т.д. В Новом Завете родословие Христа, состоящее из 17 стихов, дает суммарное
числовое значение словарных единиц, равное
42364=7х6052 (интересно, что греческое слово
"Иисус" дает сумму 888, а число зверя, или антихриста, или сатаны, в Апокалипсисе равно 666; оно получается, если греческое слово "зверь" обозначить буквами еврейского алфавита…). Иван Панин показал,
что весь Ветхий и Новый Завет охватываются многими тысячами подобных числовых особенностей.
Наконец, Иваном Паниным обнаружены также
цепочкообразные числовые закономерности, проходящие сквозь все Писание и связывающие воедино
весь его текст. При этом они охватывают значение,
грамматические формы, значимость места и порядковый номер каждого слова и каждой его буквы, так что
любое слово и любая буква имеют свое определенное
предназначенное им место. Например, Ветхий Завет
писали 21=7х3 человек, упомянутых в Библии.
Обнаруженные в структуре оригинального библейского текста числовые особенности не могли возникнуть случайно, вероятность этого равна нулю, а являются результатом заранее спланированного и осуществленного замысла. При этом его осуществление
практически невозможно на произвольном алфавитном, словарном и грамматическом материале. Следовательно, план должен был предусматривать создание соответствующего алфавита, словарного запаса и
грамматических форм древнееврейского и греческого
языков. Необходимо было учесть также психические,
общеобразовательные, стилистические, возрастные и
прочие индивидуальные особенности каждого исполнителя указанного замысла. В целом сложности замысла и трудности его воплощения в жизнь возрастают до бесконечности.
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Известно, что Библия писалась 1600 лет с перерывом перед Новым Заветом в 400 лет. Отсюда должно
быть совершенно ясно, что это не мог сделать разум
писавших ее авторов, живших в разные эпохи и в разных странах, причем некоторые из них были необразованными. Следовательно, это мог спланировать и
осуществить (продиктовать) только Бог Духом Святым (богодухновенно). В самой Библии факт участия
Творца подчеркивается более 2500 раз, примером могут служить слова: "Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности" (2 Тим. 3:16).
Открытые Иваном Паниным числовые закономерности не встречаются больше ни в каких других человеческих текстах, включая неканонические (назидательные, полезные) книги, добавляемые иногда в
Библию, а также апокрифы (отреченные, подложные
книги, к которым приложил руку лукавый). Эти закономерности присутствуют только в канонической
Библии, состоящей из 66 книг — 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Причем, если добавить
или изъять из нее не только книгу, но даже одно слово или одну букву, или изменить порядок слов, то соответствующие закономерности и связи нарушатся.
Таким предельно простым и бесконечно сложно
осуществимым способом Господь защитил Свое Писание от всяких ошибок, изменений, вставок и купюр. Не случайно поэтому Иисус Христос говорит,
что "ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока ни исполнится все" (Мф. 5:18). А в конце
Библии содержится следующее грозное предупреждение: "Если кто приложит что к ним, на того наложит
Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто
отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и
в том, что написано в книге сей" (Откр. 22:18=19)… Не
случайны те великие усилия, которые употребляли
древние иудеи для сохранения текста своего Закона
неизменным, и непрекращающееся стремление лукавого умалить и дискредитировать Писание, представить его рядовым историческим мифом. Это он "подбрасывает" продиктованные им многочисленные подложные писания, или апокрифы, например, одних
только апокрифических евангелий известно более 50.

125

Следовательно, Библия, как и Бог, абсолютно истинна и, стало быть, ей надо верить бесприкословно.
Що ж таке душа людська?
Для мене було зрозумілим, що душа — це моє “Я”,
з усіма емоціями. В очі комусь подивлюся, наче в
душу загляну - є зв'язок між зовнішньою і внутрішньою людиною.
Душа: грец. "псюхе", лат. аніма, укр.. — подих,
дихання, воз=дух — нематериальна субстанція, яка
не залежить від тіла, особлива сила, що живе у тілі
людини, тварини, а іноді й рослини.
- Гомер: Душа — життєва сила, безсмертний духовний початок, самосвідомість людини, її внутрішній світ…
- Арістотель, "Трактат про душу". Три здатності
псюхе: живильна, властива рослинам, чутлива, властива тваринам, та інтелектуальна, властива людині.
- В православии: "Душа есть тварь умная, великая и
чудная, исполненная красоты, подобие и образ Божий".
Читай: "Дух, душа, тело", В.Ф. Войно=Ясенецкий.
- Прп. Макарий Египетский: "Душа имеет образ
ангельский и зрак, подобный внешнему человеку.
Как телесных членов много, и все называются одним
человеком, так и у души много членов: ум, совесть,
воля, помыслы осуждающие и оправдывающие; но
душа одна, и это внутренний человек".
"Верующему должно перемениться в уме своем и
собрать в Бога все помыслы, в чем действительно и
заключается все служение Богу. Предметом искания
пусть будет одно — иметь в душе сокровище и жизнь,
т.е. иметь Господа в уме. Ум должен быть "един дух с
Господом" (1 Кор. 7, 17), и сие тайное борение и размышление о Господе надо иметь день и ночь, делаем
ли что, пьем, едим..."
- Святитель Иоанн Златоуст: "Я признаю двух
человеков, одного видимого и другого, скрывающегося в видимом. У нас есть внутренний человек, и что
составляет наше совершенство, мы имеем в разумной
душе, так что тело есть только орудие души человека,
собственно же человеком является то, что составляет
душу".
- Прп. Симеон Новый Богослов пишет: "Человек
имеет в одной душе и ум, и слово, и единое чувство,
хотя оно по пяти естественным потребностям тела де-
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лится на пять чувств, по отношению к телесному оно
нераздельно". Сердце — источник чувствований души и тела. Сердце может поддержать энергию всех
сил, оно есть корень и центр жизни.
Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Сердце достигает чистоты многими скорбями,
лишениями, удалением от общения со всем, что в мире мирского, и умерщвлением себя для всего этого.
В сердце живет страх Божий, совесть, жажда Бога.
Совесть — это голос Божий в человеке, обличает и сожалеет о самом себе как обидчике, и стыдит. Сначала
чувство стыда, потом явный голос Божий — совести,
затем страх Божий возводят до абсолютного искания
совершенства, ибо Отец наш Небесный совершен есть,
и человек может быть жилищем Духа Святаго.
"Как тело наше, — пишет Евагрий монах, — по
удалении души бывает мертво и смрадно, так и душа,
в которой не действует молитва, мертва и смрадна".
На последней степени развития самосознания человек отвлекается от всего условного и приходит к
познанию себя как духа, возвышающегося над условиями пространства и времени."
- Святой Григорий Палама учит, что созерцание
исихастов — не познание Бога (как в философии), а
озарение и единение с Богом, превышая ум и чувства.
Общение с Богом — сущность духовной жизни:
бесконечная молитва именем Иисуса Христа и постоянное причастие. Бог вне нас и Бог в нас.
Правосудие Бога в том, чтобы человек был с Богом
и человечество восстановилось во Христе — Новом
Адаме, ибо ветхий Адам не совершил своё восхождение к Богу.
- Єпископ Феофан: "Отчего все животные потребности у животных в своей мере, а у человека, когда он
предаётся чувственности, чувственные потребности
предела и меры не имеют? Эту безмерность сообщает
им дух, попавший в плен к ним. И животные у нас
отправления есть, и в самом их движении проявляется нечто, совсем животным не свойственное".
Николай Евграфович Пестов (1892-1981):
«Человеческая душа была создана по «образу
Божию» (Быт. 1, 27), и создана бессмертной. У Бога
«все живы», — говорит Господь (Лк. 20, 38).
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Священное Писание раскрывает нам понятие о
трех периодах жизни человеческой души, с двумя
переходами из одного периода в другой.
Первый период есть жизнь души в теле, ставшем
смертным после грехов. Затем наступает смерть —
разложение тела и переход во второй период жизни
души вне тела.
Второй период жизни заканчивается воскресением тел перед Страшным судом, при Втором пришествии Христа.
Для истинных христиан этот момент воскресения
тел будет моментом торжества и прославления.
Тело умирает. Душа не проявляет себя. Но, очевидно, таинственно преображается, если в ней при
жизни зародилась любовь к Богу и ближним.
Наступает последний день мира — явление второй
раз Христа и преображение души, и преображенные
души, блистающие красотами добродетелей, облекаются в новые [в прежние, но преображенные] тела
и идут навстречу Христу.
После этого для учеников Христа наступит третий
период жизни с Богом на «новой земле» и под «новым
небом», где вместо солнца будет Сам Господь Бог
(Откр. 21,1; 22, 5).
Интересно, что в Божьем творении можно найти
близкую аналогию для состояния души в трех образах при двух переходах.
Жизнь бабочки начинается с довольно непривлекательной гусеницы, ползающей по земле [по веткам
и листьям деревьев].
Затем гусеница как бы умирает и вместо нее мы
видим куколку без каких-либо признаков жизни,
завернутую в кокон — как бы пелены и гробик.
Но вот происходит чудо. Кокон разрывается, и на
свет появляется бабочка изумительной красоты, с
крыльями, переливающимися всеми цветами радуги,
и свободно порхающая над цветами и питающаяся
ими.
Какая близкая аналогия с душой человеческой,
обезображенной вначале, после рождения в теле,
задатком первородного греха, с развитием в ней страстей и пристрастий» (Н.Пестов. Свет совершенной
радости. - М.: Сибирская благозвонница, 2008).
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Шлях і мета життя кожної людини
Наскільки себе обкрадають люди, які не звикли
читати — даремно втрачається час, чи на пляжі, чи в
чергах. Поступово вони повернулися б обличчям до
духовної літератури, а там такий кладезь мудрості!
Мені здавалося, що я перечитала стільки, що вже
й запитань не маю. Все=все розумію, кажу собі: мовчи, спостерігай, аналізуй... І дякуй Богові за все.
Пьєр Тейяр де Шарден. "Божественная среда". —
М.: Ренессанс, 1992. Наводжу уривки з книги, сподіваюся, що вони пов'язані зрозуміло. Далі: язык оригинала, перевод с французского. Тейяр де Шарден
(1881=1955), ученый — антрополог, геолог, палеонтолог, католический мыслитель.
Предисловие о. Александра Меня: "Христианин
может и должен соприкасаться с Богом в своем творчестве и повседневном труде. Проявляя активность в
сфере материи, он на самом деле не удаляется от
Христа, а соучаствует в Его вселенском деле одухотворения твари. Мир — не просто темница духа, не
просто царство несовершенства, он весь есть объект
божественной Любви, поэтому для христианина жить
и действовать в окружающем мире — значит находиться в творческой "лаборатории", где совершаются
деяния Творца.
Тейяр склонен к новому осмыслению старых понятий. Для него "феномен" — это не "явление", а та
часть действительности, которая доступна познанию.
При рассмотрении структуры материи, Тейяр
отправляется от человека, обладающего "внутренним" миром и делает, в общем, вполне логичный вывод о наличии подобной внутренней стороны у животных, растений, неживой природы (эту мысль развивали А. Шопенгауэр и Вл. Соловьев). Основой "внутреннего" начала Тейяр считает "радиальную энергию", которая влечет материю "в направлении более
сложного". Мы знаем, что гипотеза о присущей материи тенденции к развитию и усложнению теперь уже
факт, "феномен", доступный позитивной науке (суть
биогенеза по Библии: "да произведет вода ... душу
живую", — Быт.: 1,20).
Тенденцию усложнения ученый объясняет силой
радиальной энергии. Но вот эволюция подходит к тем
рубежам, где, по выражению Тейяра, "психическая
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температура повышается". Тихо и незаметно подготавливается новый планетарный переворот. Ученый
хорошо видел ту пропасть, которая отделяет человека
от всего остального мира. Он рассматривает человека,
как самое поразительное явление в универсуме. Теперь Тейяр уже прямо прибегает к термину "прерывность". Возникновение мысли — "порог, который
должен быть перейден одним шагом". Это "индивидуальный мгновенный скачок от инстинкта к мысли"
(там же, стр.179).
С возникновением человека, наряду с биосферой
появляется НООСФЕРА. По мнению Тайяра, она не
может остановиться в своем развитии, ибо она есть
часть эволюции. Её шедевры — это мысль, личность,
единство индивидуальностей. Но этого мало. Выходя
за рамки "феномена", Тейяр ожидает нового этапа
эволюции. Он учит о наступлении в истории мира финального периода, когда не без участия и усилий человечества совершится вхождение твари в мир Божественной полноты. Эту фазу мировой эволюции он
называет "точкой Омега". Все его надежды сосредоточены на грядущем, и тут он является прямым преемником библейских пророков. Библия, христианство
пронизаны этим упованием: "Да приидет Царствие
Твое". О наступлении этого Царства, являющегося в
конце всемирно=исторической драмы, говорит последняя книга Библии — Апокалипсис.
Подобно тому, как слияние одноклеточных животных в организм было началом дальнейшего прогресса, так и духовное объединение человечества ведет его
к Сверхжизни и Сверхчеловечеству.
"Двигателем сознательной жизни, — говорит Тейяр, — может быть только Абсолютное, то есть Божественное. Религию можно было понимать как
простое утешение, как "опиум". На самом же деле её
подлинной задачей является поддержка и пробуждение прогресса жизни". Только бесконечные перспективы того, что восточные отцы Церкви называли "теозисом" (обожением), могут быть подлинной путеводной звездой человечества в грядущем".
Нижче наведені лише уривки з розділу "Очерк о
внутренней жизни" цієї дивної книжки.
Всегда, всей моей жизнью мир постепенно освещался, загорался на моих глазах, так что всё вокруг
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меня стало светиться изнутри... Такое сияние Божественной Славы в сердце Вселенной, каким я его ощутил в соприкосновении с Землей, стало огнедышащим... Христос. Его Сердце. Огонь: всепроникающий
и мало помалу разливающийся повсюду.
Если вы сумеете, настроив ваше внутреннее зрение, разглядеть это великолепие, вы забудете, я вам
это обещаю, все свои напрасные страхи перед лицом
восходящей Земли, и, ни о чем более не задумываясь,
воскликнете: "Пусть возрастает, Господи! Пусть всегда возрастает Твоя Вселенная, чтобы наконец, через
бесконечно усиливаемое и расширяемое прикосновение, я уловил Тебя и был уловлен Тобой!"
Икономия спасения (т.е. обожения) наших дел
кратко может быть выражена так: всякая душа в недрах мира принадлежит Богу во Христе. Но, с другой
стороны, любая, даже материальная, реальность вокруг каждого из нас принадлежит нашей душе. Таким
образом, всякая осязаемая реальность вокруг нас
принадлежит, посредством нашей души, Богу во
Христе.
Мы будем изумлены, убедившись в обширности и
глубине своих связей со Вселенной. Прежде всего,
они погружены в бездонное прошлое. В каждом из
нас материально отражается частица всей мировой
истории. Как бы автономна ни была наша душа, она
наследует жизнь, уже поразительно разработанную
до нее всей совокупностью земных энергий: встречая
жизнь, она соединяется с ней на определенном уровне. И вот, едва утвердившись в этой особой точке мира, она осаждается и пронизывается потоком космических влияний, которые ей нужно упорядочить и усвоить. Если скромная материальная пища может так
глубоко влиять на наши духовные способности, то что
говорить об энергиях, проникающих бесконечно
глубже, чем действие, производимое музыкой цветов,
звуков, слов, мыслей. Наше тело не может питаться
независимо от души. Всё, что оно восприняло и начало перерабатывать, душа должна, в свою очередь, возвысить. И она, несомненно, совершает это по мере сил
и возможностей. Итак, цель жизни каждого человека
состоит не в одном лишь послушании и покорности. С
их помощью он должен создать, начиная с наиболее
природной своей сферы, некое творение, "деяние",
куда войдет частица всех элементов Земли. Он сози-
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дает свою душу на всем протяжении своего земного
существования, и, в то же время, он участвует в другом созидании, в другом "деянии", — в становлении
мира. Да поможет вам Бог понять связь, даже физическую и природную, существующую между Вашим
трудом и созиданием Царства Небесного, увидеть,
как само Небо улыбается вам и притягивает к себе с
помощью ваших дел; и тогда, выходя из церкви в бурлящий город, вы почувствуете как продолжаете погружаться в Бога.
Нет, христианство не таково, каким его иногда
представляют или осуществляют в жизни, — дополнительное бремя обрядов и обязанностей, которое
только утяжеляет, отягчает и без того тяжелую ношу.
В действительности, оно есть мощный дух, который
придает новое значение, привлекательность и легкость всему, что мы уже делаем.
Обязанность человека совершенствоваться, легко
принимаемая большинством людей и присущая в той
или иной мере всякой мирской и религиозной морали, как и всё на свете, продолжается, переплавляется
и освящается в Царстве Небесном. Возрастание, даже
перед людьми, и развитие талантов, даже природных, — это истинно христианский долг. Это пронизанное любовью сотрудничество: мы присоединяем
свои усилия к работе Божественных рук, которые совершенствуют и приготовляют нас (и нас, и мир) к конечному единению через жертву. И тогда заботы о
личном совершенствовании становятся началом самоотдачи. Нераздельное слияние двух целей — личного развития и самоотречения в Боге — при постоянном, а затем и окончательном преобладании второго
над первым — в этом вся тайна Креста. Жизнь имеет
цель, следовательно, она побуждает избрать направление движения, которое на деле оказывается путем
к наивысшему одухотворению при максимальном
усилии. Учение о Кресте исповедует каждый, кто
убеждён, что в великом смятении, которым охвачено
человечество, перед ним открывается выход, и что это
— путь ВОСХОЖДЕНИЯ. Принять эти основополагающие принципы — это уже значит встать в ряды учеников Христа распятого, может быть далеких и неявных, но настоящих. Этот начальный выбор производит первое отделение отважных, которым суждено
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преуспеть, от тех, кто ищет лишь наслаждения и обречен на провал, — избранных от осужденных.
К тем, скрытым от наших глаз вершинам, к которым зовет нас Распятие, мы взбираемся по тропе, совпадающей с дорогой всеобщего Прогресса. Царственный крестный путь — это как раз и есть путь человеческого усилия, выпрямленный и продолженный
сверхприродным образом.
Так мало=помалу раскрываются перспективы самоотречения, вносимого в повседневную жизнь. И, в
итоге, мы оказываемся совершенно оторванными,
как и велит Евангелие, от чувственного плана земного бытия. Но отрыв этот происходил постепенно, его
процесс не спугнул и не потревожил того уважения,
которое мы питаем к поразительной красоте человеческого усилия.
В итоге, Иисус на Кресте является одновременно и
символом, и реальностью вековечного труда, мало=помалу возвышающего тварный дух, чтобы привести
его в глубины Божественной среды. Следовательно,
Крест не бесчеловечен, но сверхчеловечен. Мы осознаём, что с самого зарождения нынешнего человечества он был воздвигнут как указатель пути, ведущего
к высочайшим вершинам творения.
Когда священник произносит фразу: "Сие есть тело Мое" (Мф.26,26; Мк.14,22), Слово сходит прямо в
хлеб и тут же преобразует его в личную реальность
Христа. Даже детей учат тому, что во все дни каждого человека и во все века Церкви, во все мировые эпохи совершается единая Литургия и единое Причастие. Христос однажды претерпел мучительную
смерть. Петр и Павел в такой=то день и час приняли
св.Евхаристию. Но эти различные акты лишь различные узловые точки, на которые во времени и пространстве поделена в нашем восприятии протяженность единого действия. По сути дела, от самых истоков приготовления прихода Мессии до Его Второго
Пришествия, включая историческое явление Христа
и все фазы возрастания Его Церкви, в мире происходит одно=единственное событие — Воплощение, осуществляемое в каждом индивидууме посредством Евхаристии. Все Причастия на протяжении жизни человека образуют единое Причастие. Все причастия
ныне живущих людей образуют единое Причастие.

133

Все причастия всех людей в настоящем, прошлом и
будущем образуют единое Причастие.
Евхаристическое преображение, в котором человеческая природа изменяет материальный мир, а Святые Дары изменяют нашу человеческую природу,
превышает и дополняет пресуществление хлеба на
престоле. Мало=помалу он неотвратимо заполняет
Вселенную.
Господи, когда я приближусь к престолу для причастия, сделай так, чтобы отныне я различал бесконечные перспективы, таящиеся в малой и близкой
просфоре, в которой сокрыт Ты. Я уже научился видеть в этом инертном кусочке хлеба неутолимую силу, которая, по словам величайших учителей, поглощает меня, а не поглощается мною. Помоги мне преодолеть остатки заблуждения, в силу которых я верил,
будто Твое действие ограничено в пространстве и времени. В Святых Дарах Ты даруешь мне, Иисусе, мою
собственную жизнь.
Негласная заповедь Твоей Церкви предписывает
всегда и повсюду причащаться. Евхаристия должна
заполнить мою жизнь. Благодаря таинству жизнь моя
должна стать бесконечным и безграничным соединением с Тобой — та самая жизнь, которая несколько
минут назад представилась мне крещением с Тобой в
водах мира и которая теперь открывается мне, как
"Приобщение к Тебе через мир." Да, Господи, Ты не
просто луч касающийся, но и луч пронизывающий.
А теперь о втором пункте, который должен лечь в
основу всех наших дальнейших размышлений о развитии жизни в Боге.
Восприятие Божественного Всеприсутствия есть,
прежде всего, род видения, ощущения, т.е. род интуиции, улавливающей некоторые высшие свойства
предметов. Подобно жизни, оно есть дар, её высшее
доступное опыту достижение. Испытывать притяжение Бога, чувствовать радость, прочность и конечное
единство бытия — это высший и в то же время наиболее полный вид нашей "пассивности возрастания".
Этому беспредельному насыщению нашей жизни Божественным особенно способствуют три добродетели
— чистота, вера и верность, три с виду "статичные"
добродетели, но, в действительности, самые активные и безграничные из всех.
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Чистота — в истинном смысле этого слова не есть
лишь отсутствие грехов (что составляет только её негативную сторону), ни даже целомудрие (которое есть
лишь её особый частный случай). Это честность и порыв, входящие в нашу жизнь через любовь к Богу, если мы ищем Бога во всём и взыскуем Его превыше
всего. Христианский опыт говорит нам, что она поддерживается сосредоточением, умной молитвой, чистотой совести, чистотой помыслов, таинствами... Восхвалим же её удивительную способность сгущать Божественное вокруг нас. Лишь в вере чистота может
принести свои совершенные плоды.
Вера не состоит в одном лишь рассудочном принятии христианских догм, мы берем её в более широком
смысле — как веру в Бога, исполненную безграничного доверия к Его благотворной силе, рождаемого познанием Того, Кому мы поклоняемся. Да, мир и жизнь
(наш мир и наша жизнь) вложены в наши руки подобно Святым Дарам: они готовы воспринять Божественное воздействие, т.е. вместить в себя реальное присутствие Воплощенного Слова. Таинство совершится,
но при одном условии — мы должны поверить, что
оно может стать для нас действием, т.е. продолжением Тела Христова. Если мы верим, всё вокруг нас
просветляется и обретает смысл, случайности упорядочиваются, успех становится полным и прочным,
страдание превращается в посещение и милость Бога.
Власть случая и великая слепота мира — это всего
лишь иллюзия для того, кто верует.
Верность. Поскольку мы от чистого сердца сильно поверили в мир, он раскроет нам объятия Бога. И
чтобы круг Божественной среды замкнулся вокруг
нашей жизни, нам остаётся лишь броситься в эти
объятия. Вера освещает мир. Верность приобщает к
нему. Благодаря верности, мы так глубоко и постоянно принимаем в себя волю Бога, стремясь угождать
Ему во всём, что Его жизнь, как некий питательный
Хлеб, проникает в нашу и соединяется с ней. "Моя
пища есть творить волю 0тца" (Ин.4,34). Именно верность и только верность позволяет нам принимать
предложения вступить с Богом в контакт, которые Он
делает нам всегда и всюду.
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Под перекрёстным воздействием этих трех лучей
— чистоты, веры и верности — плавится и покоряется мир.
Чернобыль грядущий…
Дмитро Максимович Аксьом викладав у Геологорозвідувальному технікумі радіометрію, з якою був
пов'язаний понад 60 років. У 1994 році у Будинку
вчителя він вів бесіду про Чорнобильську трагедію.
Понад 20 років відділяють нас від глобальної катастрофи у Чорнобилі.
Забувати її не має права ніхто, бо торкнулась вона
кожного. А сталася вона в Україні, запрограмовано
нафаршированої атомними станціями. Не були почуті попередження про можливу страшну катастрофу.
Оцю свою статтю через 4 роки після Чорнобильської катастрофи Дмитро Максимович Аксьом надсилав у журнали, а йому відповідали: "недоречно".
Чернобыль грядущий?
Прежде чем говорить о возможности будущей трагедии, связанной с Чернобыльской катастрофой, а
также о стратегии, не ликвидации её последствий
(нет, ликвидировать это наказание Господне невозможно), а о нашем приспособлении к новым условиям жизни на этой территории, необходимо ответить
на три основных вопроса:
1. Сколько было выброшено радиоактивного вещества?
2. Какие изотопы присутствуют в этом дьявольском коктейле?
3. В каком виде эти радионуклиды находятся?
Мне очень не хотелось бы полемизировать с
Ю. Израэлем, опубликовавшим 17 апреля 1990 г. в
"Правде" свою, мягко говоря, далекую от истины
статью "Чернобыль=90". Я далёк от мысли, что
Ю. Израэль не ведает, о чём пишет, или, тем более,
что он "не компетентен", как модно сейчас клеймить
всех несогласных с "нужной" точкой зрения. Тем более, что "атомный" вице=адмирал Г. Золотухин назвал Ю. Израэля выдающимся советским ученым=физиком, работавшим на атомном полигоне Новой Земли. То есть недомолвки не от "некомпетентности", а
от нежелания сказать правду, что в создавшейся ситуации — преступно.

136

Я столь много внимания уделяю Ю. Израэлю потому, что это не его частное видение Чернобыльской
трагедии, а официальная точка зрения. Уместно напомнить притчу Соломона: "Кто утверждается во
лжи, тот пасёт ветры,.. собирает руками бесплодие".
Выражаясь более современным языком, лишь базируясь на достоверной информации, можно принять
правильное решение. Какую же стратегию может
выработать правительство, основываясь на подобной информации?
Не могу не проиллюстрировать образцы подобных
сообщений: "Выброшено 3,5% продуктов деления..."
"Радиоактивность в г. Киеве максимальной была
30.04 — 1,4 миллирентгена в час, к вечеру снизилась и 01.05 составила уже 0,61 миллирентгена в
час". В действительности резкое нарастание радиоактивности отмечалось до 02.05.1986 включительно
(при мер ный мак си мум — 2,5 мр/час был
02.05.1986). Лишь после этого начался спад, и только 13 мая мощность экспозиционной дозы составляла около 1 миллирентгена в час (естественный фон в
г. Киеве до Чернобыльской катастрофы составлял
15=25 микрорентген в час).
"Мощность дозы гамма=излучения на местности к
настоящему времени обусловлена... церием=144, период полураспада 285 дней, рутением=106 (367 дней),
цезием=134 (2,1 года), цезием=137 (27 лет), сурьмой=125 (2,7 года)..."
(Период полураспада — время, за которое распадается половина первоначально взятого вещества).
Ну, во=первых, церий=144 — бета=излучатель, да и
осталось его меньше 10% от выброшенного, и сейчас
главное не внешнее, а внутреннее облучение, вызванное "грязными" продуктами.
Во=вторых, подборка радионуклидов весьма тенденциозна. Практически, все названные изотопы, за
исключением цезия=137, короткоживущие, т.е. в скором времени "грязные" пятна очистятся. Вероятный
состав выброшенных радионуклидов приведен ниже.
Итак, постараемся ответить на три вопроса, поставленные в начале статьи.
1. Сколько же радионуклидов было выброшено?
Известно, что 1 кюри активности, или 3,7х1010 распадов в секунду обеспечивают 1 ватт энергии. Тепловая
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мощность этого взорвавшегося монстра — 3,4 миллиарда ватт, т.е. в атомном кипятильнике было заключено
не менее 3,4 миллиарда кюри только за счёт топлива
(загрузка составляет 192 тонны урана, в котором было
1,8% делящегося изотопа урана=235, т.е. 3,4 тонны).
Много ли испарилось этого топлива за 12=14 дней
интенсивного его выделения в связи с горением графита? Для этого нужно хотя бы примерно оценить температуру в жерле рукотворного вулкана. Точка кипения
графита — 3900°С. Горел он, очевидно, при более высокой температуре. Значит, всё, что было в шахте реактора, активно испарялось, в том числе и горючее.
Сколько же его улетело? Очевидно, не 3% и не 5%,
как пытаются утверждать "официальные" лица, а
значительно больше. Особенно активно испарялось
топливо и конструкционные материалы в первые дни,
когда пытались забросать "жерло" песком и свинцом
(неизвестно, с какой целью). Свинец испарялся, едва
долетев до жерла, в связи с чем предельно допустимые
концентрации его уже сейчас отмечаются в молоке коров на Житомирщине (по "западному" радиоактивному следу). Думаю, топлива выброшено около половины, ибо, несмотря на поглотитель нейтронов бор, которым позже забросали развал, температура в саркофаге была бы сейчас значительно выше фиксируемой.
Итак, только за счёт топлива выброшено минимум
1,5 миллиарда кюри. Далее подсчитывать нет необходимости, ибо насчитаем ли мы 1,5 или 3 миллиарда кюри, разница, собственно, небольшая, главное, — что это
миллиарды кюри, а не "официальные" 50 миллионов.
2. Что выброшено?
В состав выброса весьма вероятно входят конструкционные материалы, ставшие радиоактивными в результате мощного нейтронного и гамма=облучения. В
первую очередь, к ним нужно отнести углерод (сгоревший графит) — биологически активный элемент
кремний=32 — период полураспада — 10 лет; железо=55, (2,9 года), имеющее высокую радиотоксичность; кобальт=60 (5,2 года). Кстати, достаточно рассеять 0,00088 грамма кобальта=60 на площади 1 км2,
чтобы создать "загрязненность", равную 1 кюри/км2,
что составляет 220 распадов в минуту на 1 см2, а это
примерно в 10 раз выше естественного фона.
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Ниже приведены осколки (изотопы), вероятность
образования которых в весовых количествах весьма
значительна, указаны также их периоды полураспада.
селен-79

6х104 лет технеций-97,98

105 лет

рубидий-88

6х106 лет сурьма-125

2,7 года

строний-90
цирконий-93

27 лет палладий-107
1х106 лет йод-129

7х106 лет
2х107 лет

ниобий -91

8 лет цезий-135

2х106 лет

ниобий- 94

2х104 лет цезий-137

27 лет

барий-133
лантан-137
прометий-147
самарий-146

10 лет самарий-151

90 лет

1х107лет европий-152

12,4 года

2,6 года европий-154

16 лет

5х107 лет гадолиний-148

35 лет

Ядро урана=235 раскалывается, образуя два осколка. Осколок вновь образовавшегося стронция=90 в
природе не встречается. Один из нейтронов его ядра
выбрасывает 1 электрон (бета=частицу), нейтрон при
этом превращается в протон, увеличивая тем самым
заряд ядра на 1 единицу. В результате стронций=90
превращается в иттрий=90, но он в природе также не
встречается. В ядре происходят аналогичные превращения, и иттрий=90 превращается в цирконий=90,
стабильный изотоп циркония. Аналогичные изменения происходят и в цепочке ксенона=137. В формировании осколков участвуют все 92 протона урана=235,
нейтроны же чаще используются не все, и несколько
их вылетает в процессе деления ядра. В дальнейшем,
замедлившись водой и графитом, эти нейтроны, попадая в ядра урана=235, искусственно вызывают их деление. Такое деление ядер сопровождается выделением значительного количества тепла и образованием
множества осколков деления.
В результате облучения ядер урана нейтронами
возникают т.н. трансурановые изотопы. Кроме при-
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веденных ниже трансурановых изотопов, в результате их альфа- и бета=превращений образуются еще десятки долгоживущих радионуклидов.
нептуний-237

2,2х106 лет америций-241

460 лет

плутоний-236

2,7 года америций-242

100 лет

плутоний-238

90 лет америций-243

8х103 лет

плутоний-239

2,4х104 лет кюрий -243

35 лет

плутоний-240

6,6х103 лет кюрий-244

18 лет

плутоний-241

13лет кюрий -245

1,3х104лет

плутоний-242

3,8х105 лет кюрий-246

7х103 лет

плутоний-244

7,5х107 лет кюрий-247

4х107 лет

кюрий-248

4х105 лет

Необходимо отметить, что для создания "загрязнения" в 1 кюри на 1 км2 необходимо всего 0,0069 грамма стронция=90 или 0,01 грамма цезия=137, или
0,0069 грамма европия=154 и т.д. Вся эта адская
смесь, представленная конструкционными материалами, осколками деления урана=235, трансурановыми изотопами, во время кипения и испарения, естественно, не сепарировалась, и говорить о "цезиевых
пятнах" просто бесчестно; есть на "загрязнённых"
территориях все выброшенные изотопы. Лишь потому, что цезий=134 и цезий=137 являются гаммa=излучателями, они легко фиксируются обычными радиометрами, и их проще всего выделять в виде "цезиевых пятен".
3. В каком же виде находится эта смесь?
Во время горения графита эта спекшаяся шлакообразная масса выбрасывалась в виде тонкодисперсных
аэрозолей, размер пылинок был в пределах микронов
и долей микрона (для невооруженного глаза эта пыль
невидима). Поднятые на значительную высоту аэрозоли были рассеяны по всему земному шару, но ясно,
что основная масса этой пыли осела ближе к источнику. В настоящее время пылинки "утонули" в глинистых и богатых гумусом почвах до глубин 3=5 см, в пес-
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чанистых, кислых почвах — до 5=9 см. Пылинки захвачены органогенными коллоидами и достаточно
прочно удерживаются ими, что, к сожалению, не препятствует окислению изотопов, составляющих пылинки, переходу их в истинные растворы и участию в
биологическом кругообороте.
Еще раз хочу подчеркнуть: говорить о дезактивации, по меньшей мере, несерьёзно; необходимо определить допустимые для хозяйственной деятельности
уровни загрязнения, определить наше поведение на
площадях, потерянных навечно, и разработать меры
спасения 35=40 миллионов человек, использующих
днепровскую воду.
4. Конкретные предложения
1. Сейчас медики допускают предельное загрязнение почв цезием не более 1,38 кюри/км2. Выше этого
предела сельхозпродукты будут непригодны для
употребления. Но поскольку речь идет не только о цезии, а об очень богатом "букете" радионуклидов, то
этот "предел" нужно значительно уменьшить.
2. Если мы хоть сколько=нибудь серьёзно думаем о
сохранении нации и о сохранении пригодности для
жизни людей Приднепровья, необходимо прямо сейчас (мы опоздали на 4 года) вывести из любой хозяйственной деятельности всю территорию, где загрязнение превышает 1 кюри на 1 км2 по цезию; укрепить
многолетними травами все пахотные земли, чтобы
уменьшить ветровую эррозию, и засадить эти площади лесом. Лес почти на порядок уменьшает водную
эррозию.
3. Еще в этом году прекратить испытывать судьбу
взрывоопасными реакторами типа РБМК (реактор
большой мощности канальный), стоящими на Чернобыльской и других АЭС, и незамедлительно вывести
их из эксплуатации.
4. Срочно, с помощью иностранных специалистов
и с привлечением иностранного капитала создать,
обязательно контролируемое общественностью, предприятие по переработке временно захороненных отходов ЧАЭС и перезахоронению их вне водосбора, питающего водой 35=40 миллионов человек.
Ясно, что подобные решения могут принять только люди, обладающие глубоким чувством ответственности. Выполнять же эти работы должны не выпус-
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кники лечебно=трудовых профилакториев, а люди,
очень хорошо понимающие охранное значение этого
дела. Правдивые сведения о создавшейся ситуации
совершенно необходимы как всем работающим непосредственно на "грязных" территориях, так и всему
населению, ибо только люди, обладающие полной
правдивой информацией могут выполнять качественно эти грандиозные предохранительные работы.
Объемы и срочность этих работ столь необычны,
что нужно забыть о межнациональных распрях, великодержавных амбициях и других, ныне "важных"
проблемах. Если мы упустим время и допустим выщелачивание радионуклидов в Днепр, все нынешние
проблемы окажутся несущественными, придется говорить о переселении, по крайней мере, 35=40 миллионов человек, а это уже за пределами реального.
Итак, правильное решение и время!
И то, и другое нельзя упускать. Природа не будет
считаться с нашей нерасторопностью.
Багато вже книг написано, але для мене найразючіша — дослідження психологічних наслідків Чорнобильської катастрофи: С.Алексієвич. Чорнобиль:
хроніка майбутнього. — К.: Факт, 1998.
Шествие разрушителя
Господи, прости мені, що я не можу зупинитися.
Все написане мені здається важливим. Але ж є тема,
до якої було боязко доторкнутися, хоч закарбувалася
вона в свідомості і в серці фактично від мого хрещення, тобто ношу цю тему з собою понад 20 років.
Прочитала звідкись переписану статтю… Першоджерело не пам'ятаю…
Коли вперше прочитала, то і передрукувати боялася.
І другий варіант, нещодано знайдений, не відрізняється від першого. Також без титульної сторінки,
але з приміткою, що стаття передрукована з "Приложения к журналу "Путь жизни", Зарайск, 1909 г.
Даю цю статтю з незначними скороченнями для загального ознайомлення.
Мало кому давала читати, бо ця стаття не проста
для розуміння. Але ж час закручується в спіраль і
наближає нас, судячи з реальності навколишніх подій життя, до завершення, про що стверджує есха-
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тологія — релігійне вчення про кінцеві долі світу і
людини.
Господи, пригорни нас до Себе, захисти, вразуми і
помилуй.
ВИДЕНИЕ 1909 ГОДА
Я не знаю, что это было. Может быть это сон, или
просто сложная, длинная галюцинация... Но это случилось со мною в действительности, без потери сознания. И я чувствую неодолимую силу, понуждающую
меня передать, рассказать обо всем, что я видел и
слышал....
Когда я сидел в своей рабочей комнате, за письменным столом поздно, около часу за полночь, мне вдруг
показалось, что я стремительно опустился в какую=то
темную глубину, внутрь земли, на 550 миль, и мне почему=то вдруг явилось в мыслях именно это число и запечатлелось в памяти. Кругом зияла черная тьма ...
чернее беззвездной ненастной ночи и в ней мелькали
без числа круглые огоньки, пронизывавшие насквозь
и как бы жалившие змеиными жалами; наконец я рассмотрел, что это были искаженные чудовищным безобразием облики черные, как сама эта бездна, а круглые, жалившие огоньки — были глаза их.
И слышал я там, в бездне, страшные голоса, подобные лязгу медного листа, от которого падает сердце, понижается и замирает, и тошнит... И я слышал дерзкие
речи и читал мысли этих обитателей бездны, и все тайны
их открылись передо мною. И кто=то был при мне еще
другой и удерживал меня, чтобы не умереть, — и я был
силен над бездной через Него. Пусть все объясняют, как
хотят, но я должен рассказать о случившемся и передать
то, что здесь записано и озаглавлено мною "Шествием
разрушителя". И я это исполняю.
Н.Р.
17 апреля 1909 г.
ШЕСТВИЕ РАЗРУШИТЕЛЯ
"Я обессилен и побежден, но у меня есть еще великая сила внушения, и я разобью цепи и оковы, переступлю грани вселенной и ополчусь с моими легионами, и склоню к ополчению людей и выступлю на
брань, последнюю брань с этим Кротким Агнцем, лучи славы Которого, Его эта кротость, смирение, терпение, чистота, невинность и святость жгут меня ог-
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нем невыносимым и угрожают приближением низвержения моего во тьму внешнюю. А я знаю, что оттуда исход уже невозможен, ибо это — область вечного мрака небытия, где сроки для меня закрыты и закончены и средства все утрачены бесповоротно —
там, в области мрака в новой, бесконечной для меня
вечности".
Так думал Люцифер, скованный в преисподней на
день последнего суда, и ужаснулся своей будущности.
Вспомнились обители Света вечной радости, красоты
небесных служителей, славы с их кротостью, смирением и преданностью Творцу в нескончаемой любви к
Нему и вечном славословии миров вселенной...
Вспомнились и дни пришествия на землю Божественного Агнца, перед смирением, кротостью и терпением
Которого склонилось познавшее Его человечество.
Вспомнилась удавшаяся хитрость, измена и коварство: предание Богочеловека крестной смерти, мнимая
победа над Ним, и страшная минута окончательного
поражения светоносным воскресением Сына Божия... "Все кончено; мир уверовал в Него, и совершилось спасение человечества от начала времен, и этой
верой будут спасены все нарождающиеся поколения
людей, — пока не войдет земля в вечно=бессменное существование с мирами совершеннейшими — на бесконечные века, закрытые для меня".
И цепи — скованные, сплетенные из мрака предательства, измены, стихийной гордости, самомнения и
лжи, опоясывавшие Люцифера — еще крепче облегли и связали его со всех сторон и омрачили ум его еще
большей затаенной злобой и местью, еще больше и безысходнее и безнадежнее мучившими его своим бессилием, угнетавшим сознание его безумной воли.
"Покориться — разве? — пасть в прах перед всемогущим светом Всезиждущей Силы; перед этой беспредельной любовью и милосердием Того, кто призывает
всех к вечному бытию, счастью и блаженству познания истинного разума?! Покориться?.. Пасть и поклониться, после того, как я продержался в борьбе столько веков, — опробовал столько средств и усовершенствовался в своей культуре?" — гордо подумал Люцифер, и жестокая боль безумия, от давивших его оков
бессилия, обуяла его безмерно и страшно и он омрачился еще больше, еще безысходнее, и извивавшаяся
кольцами змея мысли его вытянулась во всю длину и

144

замерла, и взвилась обратными кольцами, и свернулась в клубок новой, черной мысли разрушения, гибели и смерти, и дала Люциферу силу своей гибкости,
силу внушения людям змеиной мудрости знания... И
задумался Люцифер:
"Надо готовиться к наступлению с правого фланга:
— борьба с верой, и от исхода этой борьбы будет зависеть весь успех победы нашей над спасением."...
Люцифер созвал свои легионы и всех союзников,
отдавших себя во власть тьмы, и они явились перед
повелителем все до единого и, склонив свои чудовищные облики, слушали его наказ. И он кричал им: "Эй,
вы — обессиленные крестом скитальцы лесов, пустынь, дебрей и болот, — оставившие славу свою в
сказках нянек, пугающих детей! Слушайте и исполняйте; — я даю вам новую власть и силу черной
змеи... Слушайте!"
"Крест и вера Распятого победили весь мир, прошли во всю вселенную. Люди стоят уже на пороге
Царствия Божия, которое наступает с неодолимой
силой, чтобы привлечь людей к вечному блаженству,
к созерцанию той красоты, и счастья, и полноты разума, которая терзает нас мучениями о невозвратном. Люди сознают уже, в чем счастье и благо жизни.
Надо действовать на центр и непременно начинать с
правого фланга: уничтожить веру — самый важный
передовой форт, и как только этот форт будет взят у
людей и разрушен, — мы победили. Для этого необходимо построить такую засаду, которой нельзя было бы людям открыть, и из=за этой уже засады действовать усиленно и непрерывно, но так, чтобы каждый удар казался исходящим с противоположной
стороны. Понимаете ли настоящую военную тактику? Когда врага не видно, нельзя открыть его, —
нельзя и победить. Я даю вам новую силу черной
змеи, — силу внушения. Внушайте и только внушайте; — это могущественное и единственное средство
против свободной воли человека.... Мысленные внушения люди будут принимать за собственные мысли,
за приобретения и достижения своего ума, и неотразимо будут за ними следовать, строить целые теории,
школы и науки, а из них вы обязаны сплетать свою
сеть черной змеи, пока ум людей не запутается в ней
отовсюду, и они перестанут понимать один другого
— где и в чем истина, и не будут даже в состоянии по-
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думать о спасении и выходе и утратят способность
желать его. Тогда свет в них поляризуется мраком и
станет нашей тьмой, и они станут называть ее светом, и свет будет казаться для них тьмой, и они ополчатся в наши черные сотни и легионы, и левая сторона у них станет правой, а правая будет считаться левой, а эта левая будет считать себя настоящей правой
и рабство, плён свой будёт считать настоящей свободой, которая есть произвол. Тогда — еще один шаг —
и мы погубим все живущее на земле. Люди станут,
вместе с нами, стремиться к стихийному разрушению и всеуничтожению..."
И дал Люцифер легионам своим програму наступления.
"Прежде всего обольщайте внушениями служителей Церкви Предвечного. Покажите им власть над
душами спасающихся, над властелинами и царями и
красотою женщин и возможностью легкого обладания над ними; покажите блага мира, богатства и
внешнюю привлекательность обстановки, пышности, роскоши, и средства к захвату их. Святое благовествование Воскресшего сделайте орудием в руках
их, скрытым от спасающихся, чтобы оно не изобличало преступности их перед людьми. Развращайте их
осторожно и постепенно, а когда внушения ваши они
примут за свои собственные мысли и желания страстных похотей и обладания душами в тайне и хитростями замыслов, и власть над душами и сокровищами
мира обольстит ум и сердце их, и станут они судить и
мучить и убивать невинных и непокорных им и противящихся лжи и притворству их, и страхом закрепят власть свою, — тогда вы сделаете свое дело. Вера
в людях поколеблется, ибо если служители и учители церкви таковы, подумают они, то вера, которую
они возвещают, не спасительна, а гибельна, и они
лгут; проповедуют и учат смирению, а сами горды
своим преступным и вкрадчивым благочестием; проповедуют чистоту и непорочность, а сами сквернятся
блудом, пороками и прельщением женщин и развращением невинных и чистых; проповедуют воздержание и нищету духа, а сами распутны, корыстолюбивы, горды, любостяжательны и ненасытны к захвату
чужого имущества. И соблазн будет так велик, что
немногие устоят; — вера и религиозность станут искушением и подорвутся в корне...
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Следите и наблюдайте неотступно за людьми учеными, одаренными талантом и гениальностью. Это
избранные и лучшие из людей; — они стремиться к
изучению природы и дивного для них строения форм
ее и проникновению в тайну жизни, для славы Творца и познания Его непостижимой мудрости. Назначение и цель их так ясна и велика, что если они успеют
в этом, то вся жизнь людей обратится в хвалу Всевышнему и люди возвратятся к бессмертию и вечному
блаженству, и откроются перед ними вся радость и
счастье бытия и вера станет в них алмазным камнем,
а земля, со всеми обитателями ее — Царством Воскресшего. И тогда все средства борьбы нашей и сроки
времени нашего — кончены.
Спешите в область этих избранников, людей науки и гениев славы Креста, и внушайте им осторожно,
скрыто и невидимо, — что ничего нет в мире сверхчувственного и таинственного, а в постепенности
развития природы во всем разнообразии, красоте и
гармонии форм внушите им идею самосотворения,
внушите, для крепости впечатления, латинским термином — эволюция; это слово скорее привьется и
пойдет в ход потому, что люди сильно пристрастны к
наукам и крепко верят посвященным в схоластику.
Внушайте осторожно, по мере опытного исследования состава материи и ее форм с пребывающей в тайне душой и духом — вседержащей силой Творца, —
что души этой и животворящей Силы — вовсе никакой нет, — что она лишь кажется, как движение, —
простое движение, различное лишь в скоростях, разнообразимых ощущением, или отражением на нервных струнах организма, — а что есть только материя, или вещество видимое и осязаемое и, в движении своем, самотворящее. Это внушение так удачно,
что люди легко перейдут к отрицанию существования и души, и Бога=Творца вселенной, и вещество
обоготворят и высшее представление о нем — божественность эту — объединят и увидят в себе, т.е. в уме
своем; и возгордятся и восстанут против веры в Единого=Вечного. А увидав служителей Церкви Его такими, какими вы сделали их, окончательно соблазняться о Боге, и войдут в союз с нами, и признают
настоящим прогрессом одну лишь нашу стихийную
культурность и нашу свободу, а тогда и наша укрепленная позиция станет совершенно скрытой и недос-
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тупной для людей, ибо мы достигли того, что существование наше будут совершенно отрицать, и удары
наши, внушения легиона нашего, будут считать исходящими с противоположной стороны, принимая
их за дружественные салюты ума своими гениальным представителям. И никому уже не поверят, что
мы враги, и всякого, выслеживающего и напоминающего о существовании нашем в действительности, осмеют и причислят к сумасшедшим.
Смело наступай вперед. Необходимо действовать
как можно настоятельней и поспешнее, чтобы окончательно отвлечь мысль человеческую от тех небесных областей и надежд бессмертия, ради которых люди блюдут свою нравственную чистоту и обостряют
этот докучливый голос совести напоминающим им о
Боге и Его святыне там — в заоблачном царстве, где
вечно сияет и манит их немеркнущий свет Истины. С
этим голосом совести, с этими вечными, упорными
порывами души человеческой труднее всего справиться...
Побольше впечатлений людям — разнообразнейших, захватывающих внимание беспрестанной сменой новизны изобретений и открытий; — смены кипучей, ежеминутной, ежесекундной, — без конца, без
устали: новой и новой, завлекательной, поражающей
и приковывающей внимание. Прежде всего — способы быстрого, моментального передвижения воли,
мысли, желания, — всего существа. Видеть на расстоянии, слышать на расстоянии, обмениваться мыслями на расстоянии — небывалом, гигантском, поражающем... Сблизить людей, сбить в одну толпу, — прочь
от обособлености, от этой индивидуальности — посредством возбуждения любопытства к блеску новизны и небывалому росту умственной изобретательности. Передвижение паром: железные дороги и паровые
лодки, пароходы; шум поездов, быстрое, молниеносное передвижение — до отуманения мысли, — шум,
лязг, свистки, громады вокзалов, все с тем же неустанным шумом и гамом, сменой лиц и местностей, и
положений — опасных, смелых до наглости, до головокружения, до гибели целых поездов, с их человеческим грузом... Телеграфы, телефоны, подъемные
машины, воздухоплавательные приборы, аэростаты;
фонографы и граммофоны... Электрические двигатели, электрические трамваи, электрическое освеще-
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ние... Все в руках человека, во власти его ума — человека=царя, владыки над природой, которую он покорил себе... Нет вдохновенного искусства; оно в эстампах, в фотографиях, в быстром механическом воспроизведении бесчисленных снимков... Пишущие машины, машины печатающие, машины швейные; машины сеялки, молотилки, мукомолки и пекарни, машины играющие, поющие и говорящие, живые синематографы... Долой руки! Долой ручной труд!.. Ум торжествует. Ум — царь; ум — господин; ум — гордость
человека. Ему станут поклоняться, его начнут боготворить. И гордо поднимет человек голову и познает
свободу... Зачем ему власть над собою, когда он властвует над всем? Зачем ему кому=то подчинятся, когда
ему подчинились силы природы? И познает человек
нашу мудрость, мудрость нашей черной змеи, исполнение её райского предсказания послушной женщине: "будете все знать, — будете — как боги".
И подымет человек голову, и вызовет на брань Небо, мучившие его испытанием терпения, и ополчится
против кротости и подчинения закону, и против смирения, и невинности, и целомудрия, и посмеется над
ними, как над слабостью, трусостью и раболепством и
изменит их в свободу стихийного произвола, и сладость чувственных наслаждений будет украшением
этой свободы...
Жизнь — движение без перерыва, без устали в беспрестанной смене впечатлений — потечет всезахватывающим потоком и не даст времени, не даст одного
мгновения на воспоминание о Боге и Святыне Его, и
жизни мира, любви и стремления к Свету, — туда, где
его источник и исполнение завета. И ничто Святое,
Божественное не будет уже удовлетворять и успокаивать людей, и голос совести заглохнет в них: они будут бежать от него и боязнь их будет, как смертная
мука, и будут искать стадности и бояться уединения,
чтобы не заговорила в них совесть. И так, вместо этой
младенческой, детской чистоты и святости, которую
называют они духовным развитием и совершенством,
как учил их Агнец, мы поставим нашу культуру, наш
прогресс славы и гордости ума... Зачем этот ненавистный порядок; это подчинение закону, эта власть,
объединяющая и сдерживающая движение к ненасытной жажде страстей и упоения всеми красотами
чувственной, бесстыдно=привлекательной жизни?
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Внушайте равенство права упоения, насыщения минутной беспечной, полной, всякому доступной жизни
чувства, жизни горячей страсти, упоения до конца,
до дна наслаждений! Когда природная жизнь людей
изменится в искусственную, в жизнь машинного, механического производства, — ручной труд станет не
нужен; руки у людей освободятся и развяжутся, а желание жить, жить неудержимо, судорожно, всеми
нервами, всеми фибрами тела, всеми впечатлениями
минуты, мгновения, всей полной чашей страстного
наслаждения радостями и благами нашей, нашей уже
культуры, нахлынувшей страстной, всезахватывающей волной, станет расти и шириться непреодолимым желанием испить чашу жизни до дна, до смерти,
до агонии наслаждений, — каждому испить, изведать
и насладится; потому что не будет уже веры, не будет
надежды, не будет любви, — кроме чувственных наслаждений. Над верой, надеждой и любовью — этими
сестрами наивной фантазии людской, сами же люди
будут смеяться, — как и мы теперь — свободные дети
ада... Ха=ха=ха!! Смейтесь же над ними, смейтесь над
безумными безумные! Наслаждайтесь безумием людей! Труд, вера и надежда спасали их, давали им покой и чистую радость жизни; в умеренности, в разумном расчете, от жатвы до жатвы, от сбора плодов до
нового сбора, мирно текла их жизнь. А богачи издавна нам служили, наше дело делали: пресыщались и
смеялись над терпеливой беднотой, держали ее в кандалах и тюрьмах, на работах на них, на богачей: на их
пресыщение, на их удобства, на их наряды, парчи и
моды, на их тщеславный блеск и величие, на их праздных наложниц, на их бесстыдную роскошь и разврат! У них не было ни веры, ни надежды, ни любви и
сострадания, и в этом заслуга их перед нами велика.
И когда машинное производство убьет ручной труд и
массам голодающей бедноты некуда будет приложить
рук, — цель наша достигнута. Пролетариат ощетинится и встанет всемирной грозной лавой... Теперь
справиться не трудно будет: — пусти в моду нашего
Маркса и поставь социализм вместо христианских
идеалов веры, надежды и любви; вместо той исповедуемой церкви Агнца, которую нам так ловко удалось
разбить, при помощи союзной нам услужливой иерархии ее духовенства, — разбить на бесчисленные
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части, оспаривающие свое первенство и праведность,
в бесконечной вражде и ненависти благочестивых
честолюбием пастырей. Кричи, легион черной змеи, и
внушай людям: — да здравствует Марксизм! да
здравствуют социал=демократы! да здравствует рабочий пролетариат! — общность требования насильственного, скорого требования счастья всем, — счастья, удобства и наслаждений нашей культуры — блещущей, заманчивой, свободной от всяких этих туманных вздохов о высоком и далеком небе... Воплощение их идеалов слишком далеко; усовершенствование поодиночке слишком продолжительно... Внушайте людям счастье минуты, — наслаждение только
здесь и здесь! Внушай всем и каждому силу, энергию,
решимость ради социального счастья, счастья всех.
Смейся над грехом! Смейся над чистотою и святостью
жизни! Смейся над совестью!.. Смейся и внушай
крепким внушением: убить, пролить кровь одного,
двоих или целого сословия противников, ради социального счастья — подвиг и славное дело. Попасть в
оковы, в тюрьмы, в подземелья и рудники, ради общественного счастья — мученический подвиг и славное дело. Отнять, напасть и ограбить или обокрасть,
ради социальных целей — это доблестный подвиг
храбрости. Умереть на виселице, на плахе и под расстрелом, ради социального счастья нашей культуры —
свободы, равенства и братства, избавившихся от этих
пустых, навязанных людям мечтаний веры, надежды
и любви, — это настоящий подвиг, не христианских
уже мучеников, ради каких=то там вечных благ, а мучеников наших, современных — за реальность, за
всеобщее счастье здесь, на земле, счастье полного
упоения всеми удобствами и страстными, могучими
порывами испить чашу жизни до дна, равноправно
для всех и каждого распределенными средствами. И
эти славные мученики наши произведут небывалое
влияние на общество, потому что смешают понятие о
подвиге и кроткой славе мучеников за Агнца, чтобы
стать на место их и отодвинуть память о них и умалить истину мученического венца их. Эта тактика тоже стоит немало усилий и труда, потому что вам, легиону черной змеи, необходимо усиленными внушениями поддерживать систему казней, уплотняющих
и питающих вашу силу сопротивления и уничтоже-
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ния среди людей заветов Агнца, необходимы для нас,
потому что обостряют отношения между народом и
правящей властью и приближают историю к нашей
развязке, к нашей власти над миром. Внушайте же
людям изменение понятий! Омрачайте умы!"
И потянулся Люцифер во весь рост и зевнул содроганием преисподней и заскрежетал зубами, и от этого
скрежета пошатнулись легионы безобразных демонских обликов. И взвилась черная змея мысли Люцифера и охватила, опоясала его упругим кольцом, и
вытянулась, и снова взвилась упругими кольцами и
свернулась в черный клубок новой мысли разрушения и гибели.
И Люцифер продолжал:
"Слушайте внимательно: и ты, легион черной
змеи, и ты, старый Молох, и ты, вечно смеющийся
Эрот, ребенок черной змеи, родившийся под райским
деревом соблазна!.. Слушайте!
Вам предстоит самое трудное дело, без которого мы
ничего не успеем и все замыслы наши бесплодны.
Есть одна, самая неприступная крепость у людей. Это
— материнство: обновление потомства и его воспитание. Женщина=дева и женщина=мать: вот та неприступная крепость человечества, которую имейте постоянно ввиду и ловко, осторожно направляйте в нее
свои удары внушения. Если не возьмете, не покорите
этой твердыни, — все напрасно, ибо не успеете справиться с одним поколением, как вырастет новое и воспитается против нас новая сила. В женщине надо
взять нам человечество в его настоящем и будущем,
взять его целиком"...
И вдруг ужаснулся Люцифер при этой мысли и
скорчился, как бы от сильной боли. Змея черной мысли вползла в раскрывшиеся от страха челюсти его и
скрылась в нем. И затрепетала и потряслась вся преисподняя... С высоты неприступной проник в преисподнюю, как молния луч чистого света и поразил
тьму и рассеял мрак. То было напоминание Люциферу о его безумном бессилии и о бесконечном милосердии Творца. И промелькнул перед исступленным взором Люцифера, в небесах светоносный Лик Пречистой Девы — Матери Агнца, неусыпной, вечной хранительницы и заступницы девственности и материнства женщин.
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И опять сгустился в преисподней мрак, и заискрились глаза у Люцифера и выползла из челюстей его
змея черной мысли и безобразный облик его исказился дерзкой, издевательской улыбкой.
"Мы не одни! У нас есть союзник — "венец творения", и с ним еще не так=то и страшно!.. На нашей
стороне мужчина, мужской пол, и он поможет нам обделать дело!
Слушай, легион черной змеи, и Мамона, и Молох, и
особенно ты, смехотворный и игривый Эрот! Внушайте мужчинам, особенно юношам, прельщение к похоти. Внушайте, — что целомудрие это, невинность девушек, стыдливость и вся эта девственная чистота и
скромность у молодежи — пустые предрассудки, стесняющие требование природы и мешающие наслаждениям жизнью. Склоняйте мужчин внушениям к свободной любви, безбрачной, не стесняющей личности
привлекательной возможностью разнообразия. Внушайте отвращение к браку, угнетающему личность,
налагающему тяжелые узы долга. Укажите и внушите способы сожительства и гражданских браков без
приплода. Медицина и марксисты особенно помогут
вам своими популярными изданиями и руководствами произвольного бесплодия, с практическим применением способов и употребления особых снарядов и
приспособлений при половом наслаждении. Пресса, в
этом случае, верная наша подруга, окажется могущественным орудием быстрого распространения этих в
высшей степени полезных знаний для процветания
эротического культа. Это с одной стороны. А когда
мужчины развратятся, вкушая с юных лет сладость
исповедания эротического культа и предпочтут законному традиционному браку свободное сожительство,
со всеми прелестями подновляющей ощущение полигамии, тогда лучшим женщинам, более сильным девственным натурам внушай и внушай антагонизм в отношениях с мужчинами, задевай ловко их самолюбие
и достоинство, сознание необходимости эмансипации,
самостоятельности труда и уравнения в гражданской
равноправности с мужчинами, виновниками ее обездоленности, лишившими ее семейного очага, посягнувшими на ее великие природные права матери.
Нервы у женщины особенно сотканы и чутки к
внушениям. Внушай им смело, но осторожно, полное
уравнение с мужчиной.
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Но замечай, что женщина дальновиднее мужчины, возвышеннее, чище и Божественнее в своей светоносной красоте души, в своем обаятельном облике,
и влияние ее могущественно. Поэтому необходимо
сначала постепенно и очень осторожно внушать ей
извращение идей женственности, материнства, целомудрия, нежной грации и любви, этой, выдуманной
людьми, идеальной любви. А потом сильнее и сильнее внушай презрение к этим формам чувства, как
изобличающим слабость самки, ищущей зависимости и защиты сильнейшей стороны — ловко и умело
издевайся и задевай самолюбие... Все то, что в женщине великая сила и свет — представляй в глазах ее
бессилием и постыдным малодушием; а главное —
продолжай атаку на религиозное чувство, сильно коренящееся в чуткой женской душе, чтобы в один раз
извратить в женщинах потомство и убить в нем веру
и религию — эти сильные преграды для нашей культуры. Для этого внушай, настойчиво внушай женщинам стремление к высшим наукам, где будет господствовать уже полная наша система эволюционного
движения мысли, приводящего рациональным путем опытного познавания — к отрицанию бытия Бога=Творца, бессмертия души и прочих прелестей веры, а чтобы очевидность безумия совершенно прикрыть и дать людям простор мысли, у них живо составится позитивная философия. Тогда женщины пойдут напролом оспаривать у мужчин право науки, добьются поступления в университеты, займут кафедры, будут резать вместе со студентами благоухающие
трупы и искать в них души, начала жизни, и, разумеется, не найдут, а через постоянное сближение с
мужским полом и развитие товарищеской общительности с мужчинами, в аудиториях, анатомических
театрах, лабораториях, клиниках, на собраниях,
конференциях, на школьных скамьях совместного
учения и на казенной службе, в разных учреждениях, психика женщины естественно поляризуется в
однополюсные свойства с мужской, и тогда вся сила
обаяния, нежной ласки, женственной скромности и
той Божественной привлекательности, развивающей
возвышеннейшие чувства красоты и нравственного
совершенства, которыми обладает женщина — пропадут сами собой, и мы в женщине будем иметь верную нашу рабу и союзницу с ее громадным влиянием
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на толпу, при виде мученических подвигов ее в тюрьмах, ссылках и на виселицах, по государственному
праву гражданской свободы... О! — это выдающийся,
небывалый еще в наших культурных приобретениях
вызов Предвечному. Пусть полюбуется теперь на "венец Своего Творения"!
Есть еще одно очень важное обстоятельство, которого никак не упускайте из вида и в точности выполняйте инструкцию:
Часть Церкви верных Агнцу будет крепко держаться Его заветов и состязаться за веру с учеными
апостолами нашими, овладевшими большинством
умов. Здесь не так=то легко будет справиться. Вот что
сделайте: Как только подметите среди верных Агнцу
желание доказать нашим ученым союзникам существование загробной жизни и высших ее областей,
внушите им принять тайные способы магического сообщения с нами и наших чудес от преданных нашей
философии йогов и осторожно откройте некоторые
ритуальные приемы преданных нам масонских
лож... Здесь необходима в высшей степени осторожность, чтобы у ожидающих не было одновременно в
мыслях и в сознании имени Единого Святого, или Его
Агнца... Уже одни ожидания со столами и нашими
ритуальными приемами — благоприятная для нас
сфера, как противная Светоносному Агнцу и Церкви
его; мучающей нас своей чистотой и святостью собраний на хвалу Создателю.
Итак, знайте, что собрания магические, под названием спиритических сеансов — ваше поле и вы —
в первых рядах. Отступать только при исключительном положении, если бы вздумали вмешаться в дело
светлые стратиги, Ангелы, или святые покойники —
служители Агнца, стерегущие души верных. Тогда
отступай храбро, не боясь ничтожных неудач; оставят собрание один=два — беда невелика, — все равно
возьмете остальных крепких. Главное старайтесь
сблизиться с участниками собрания, везде появляясь
отрядами, завлекая, пробуждая интерес и любопытство. Прикасайтесь к рукам и другим частям тела медиумов и участников и смешивайте постепенно тонкое вещество вашей темной оболочки с их нервными
токами и, того достигнете поляризацией, через сообщение им ваших наклонностей воли, так что они будут искать удовлетворения и душевного покоя уже
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не в общении с Богом, в молитве и вере, а в общении
с вами, в сообщениях писаний и бесед ваших и чудес,
принимая их за высшее откровения и находя в них
удовлетворение стремлению проникнуть в сокровенные тайны. И когда собрания спиритические заменят им Церковь Агнца — тогда мы достигли цели. На
сеансах удивляйте и прельщайте собрание всякими
чудесами: двигайте невидимо столами и предметами;
стучите, играйте на инструментах и звоните, давайте
письменные сообщения, подымайте предметы на воздух, пока не наберете силы и состава оболочки у медиумов и участников собрания, и тогда облекайтесь и
уплотняйтесь видимо, рекомендуясь именами покойников, и укрываясь под обликом их.
Посредством этих временных воплощений, в которых воскресшим покойникам долго оставаться нельзя, чтобы не убить медиума, мы подготовим, чрез смешение с людьми, воплощение и рождение от женщины нашего сына, которого Апостолы Агнца назвали
Антихристом. Он сосредоточит в себе всю человеческую ученость, ловко опрокинутую нами вверх дном, и
знание всех чудес нашей могущественной магии и
воскрешения мертвых. И так как ученые распространят к тому времени новое учение, что Бога нет, а Он
есть только представление в человеке о самом себе, то
люди примут нашего сына, по его могуществу и силе
чудес, за Сына Божия, потому что он силою внушения склонит людей к разделу земли, имуществ и сокровищ, чтобы все были сыты. И тогда общество будет
называться не Церковью Христовой, а социал=демократическим союзом на началах полной анархии, подвластной невидимо и тайно только нам. Таким образом, на нашу сторону перейдут и избранники, а если
там и останется маленькое стадо верных, рассеянное
по лицу земли, то это уже никакого значения для нас
не имеет. Тогда, в союзе с человечеством, мы выступим на последнюю, решительную брань против Агнца
— Сына Предвечного и поставим на земле свое царство... А если бы и это последнее наступление не доставило нам победы, то у нас останется, по крайней мере,
среда наших союзников, которых, при отступлении
во тьму внешнюю, мы удержим за собою, чтобы не остаться и там без дела и власти над теми, которые несомненно, по свойству человеческой природы начнут
тосковать и томиться о невозвратном прошлом. Слы-

156

шите ли вы, верные слуги мои и рабы!!! Это последнее
мое слово! Все ли вы поняли и усвоили достаточным
образом?" — крикнул Люцифер свирепым, исступленным голосом.
И преисподняя огласилась неистовым, пронзительным ревом: "Ура!.. Ура!.."
А Люцифер, вытянувшись в одно безобразное, бесформенное чудовище, погрозился в пространство. И,
в то же мгновение, с быстротою молнии, провалился,
вместе с легионами, в свою сферу — в пылавшую пропасть, на дно преисподней...
Потому что над землею восходило, по=прежнему
солнце, и цветы возносили к небесам молитвенное
благоухание Создателю, и у Престола Его плакали
Ангелы о судьбах отпавшего человечества последних
дней.
Приложение к журналу "Путь жизни",
Зарайск, 1909 г.
Як продовження цього жаху (“воплощение в
жизнь”) в нашому сучасному житті додаю ще зовсім
актуальну загрозу, яка стає модерною навіть в літературі - “СТЕРЕЖИСЬ - РОСІЙСЬКА ЛАЙКА!” (“Світ
дитини”, № 2, 2010.)
“Споконвіку було Слово,
і з Богом було Слово,
і Слово було - Бог.
Євангеліє від Йоана
Відомо, що споконвіку в Україні оберігали мову,
як дар Божий. Українці не вживали ніяких брутальних слів. Чи не найстрашнішою лайкою було: "хай
тобі грець". Так званий мат поширювався з Росії і
увійшов у нашу мову після Переяславської угоди
1654 р., коли Богдан Хмельницький підписав сумнозвісний союз із Москвою.
Можливо, не всі розуміють, яка страшна загроза
для народу і для кожного з нас зокрема приховується
у лихослів'ї. Адже ці слова походять з язичницької
давнини. Тоді ще не було християнства і люди за
допомогою різних заклять вступали в контакт з демонічним світом. Особливо це поширювалось на північному сході, в Московії. Такі слова промовляли під час
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ритуальних дійств, коли на догоду поганським богам
приносили в жертву людей.
Дійсне значення таких слів-заклять було відоме
давнім жерцям та чарівникам. Адже ними прикликали злі сили для знищення душі і тіла людини, яку
приносили у криваву жертву. І сьогодні, навіть не
знаючи значення цих слів, той, хто промовляє їх,
накликає на свою голову хвороби, прокляття й нещастя.
Мат був мовою спілкуванння з темними силами,
таким він залишився і до наших днів. Вчені це називають інфернальною лексикою, тобто пекельною,
диявольською.
З дивним явищем не раз стикалися лікарі, коли
хворий, розбитий паралічем, не в змозі вимовити ні
"так", ні "ні", раптом проголошує цілі речення, які
складаються із суцільних матюків. Це доказ того, що
лихослів'я проходить зовсім іншими нервовими ланцюжками. Таким чином пекельні сили демонструють
свою владу над смертельно хворою людиною. Яку ж
тоді руйнівну силу для душі, плоті і взагалі життя
людини мають ці слова, коли вони вимовляються
усвідомлено?!
З-поміж усіх народів російський чи не найбільш
спотворює свою мову матом, та ще й мало не пишається таким здобутком. І, як це не жахливо, ці страшні закляття, особливо в останні роки, хлинули до нас.
На вулицях і в транспорті, в учбових закладах і службових приміщеннях від робітників і студентів, батьків і старших братів й навіть сестер можна почути
брутальну лайку.
Вчені доводять, що національний характер, культура, побут, навіть історичний шлях народу складаються залежно від його мови.
Дитино, стає страшно, що може чекати на тебе і
тих, які ще прийдуть на цей світ, коли "дяді" і
"тьоті" свідомо й несвідомо вимовляють слова, які є
^закляттям диявола.
Тепер, коли тобі стало відомо наскільки небезпечно вживати лихі слова, розкажи про це іншим —
своїм родичам, учительці, однокласникам. Можливо,
ті, що лихословлять, замисляться над цим.
Лідія Лемик.”
Зрозуміло без коментарів.
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Але ж є життєвий досвід:
1. студентський, довірливий, здивовано-доброзичливий (стор. 231);
2. Чехословаччина, 1955 р. Країна давньої
слов'янської культури, як і Україна. Ми живемо в
м.Клатови (стор. 234) в готелі. Обслуга привітна і
доброзичлива. Одного разу до Дмитра радісно заговорила молода покоївка: “А я знаю російську мову,
мене навчив Ваш солдат”. Дмитро підтримав розмову. А вона раптом видає набір російських матюків.
Дмитро, мабуть, в обличчі змінився, бо дівчина жахнулась: “Я щось погане сказала?”. Дмитро лише промовив: “Ніколи цих слів не вживайте” - не підривати
ж авторитет Радянського Союзу і не ганити ж
“доблестную Советскую армию”.
3. Забайкалля, 1958 р. Широченний степ, височенне небо без горизонту, зрідка сопки, вкриті багульником. Наша база стоїть в с. Старий Олов
Чернишевського району. Я йду по широкій дорозі,
назустріч їде велосипедист, порівнявся зі мною, зустрічається з іншим, який мене наздогнав.
Привітались один з одним: “мат-перемат”, і покотили далі, зовсім цивілізовані.
Рідний Тарас у своїй "Молитві" благав:
Трудящим людям, Всеблагий,
На їх окраденій землі
Свою Ти силу ниспошли.
А чистих серцем? Коло їх
Постав Ти Ангелів Своїх,
Щоб чистоту їх соблюли.
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.
І ось дана вказівка, як отримати людське щастя. І
це єдина надія на вирішення дилеми життя в гріховному світі після Чорнобильської катастрофи.
Блажен тот дом, в который Ты, Спаситель,
Вошел, как верный Друг, как Гость Святой,
Где сотворил Ты мирную Обитель,
И Сам хранишь могучею рукой;
Где все сердца и взоры обращают
К Тебе, Спасителю, Творцу миров;
Где Твой Святой Закон все соблюдают
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И всякий за Тобой идти готов.
Блажен тот дом, в котором муж с женою
Единство веры и любви хранят;
Где на устах с молитвою святою,
Благоговея, пред Тобой стоят.
Где оба нераздельно уповают
На помощь свыше в горе и нужде,
И в счастьи, и в несчастьи прибегают
С живою, твердой верою к Тебе.
Блажен тот дом, где ко Христу приносят
Уж с ранних лет родители детей;
И где с молитвою сердечной просят,
Чтоб принял их Господь в любви Своей.
Где дети малые внимают Слову,
Собравшись вместе все у ног Христа,
И волю Божью исполнять готовы,
Где славят Бога детские уста.
(Автора не знаю)
І ще пісня, яка в українській церкві супроводжує
Святе Причастя:
Вірую, Господи, і визнаю,
Що Ти, Син Бога Живого,
Прийшов на землю, щоб душу мою
Спасти від всякого злого.
Господи, Боже, мене пом'яни,
Як прийдеш у Царство Небесне,
І благодаттю мене осіни,
Нехай і грішник воскресне.
Нехай Причастя це пресвяте
До кари мене не осудить,
А на щасливе і вічне життя
Душу і тіло пробудить.
Ти за причасника в храмі святім
Прийми мя в Тайній Вечері,
Тайну Твоїм ворогам не повім
І не відчиню їм двері.
Не як той Юда цілую Тебе,
Щоб Тя віддати на муки,
А як розбійник, що ще за життя
До Тебе взношу я руки.
Лише оце і захист, і надія.
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І знову вибори
До Верховної Ради, позачергові, призначені на 30
вересня 2007 р., неділю, день Святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (гр. — премудрість Божа). Вразуми, нас, Господи. І ми, залишки Просвітницького
товариства, мовчати не можемо. Ось текст чергової
листівки:
ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ!
Настав відповідальний час обрання нового парламенту. Знову буде і лукавство, і підступність.
Україна зі своїми природними багатствами, прадавньою історією і високою культурою перебуває в жалюгідному стані, знівечена попередніми керівництвами.
Радянська влада забрала в людей Бога, а Москва й дотепер утримує у своїх руках три наших, українських,
Лаври: Києво'Печерську, Почаївську і Святогорську.
Нам потрібна національна влада, щоб ми були господарями на своїй, Богом даній нам землі.
Для протистояння наших власних сил недосить,
бо ворогів маємо зовні і зсередини. Надіятися можемо
лише на Божу допомогу.
В 40 км від Львова є Лавра Уневська із Чудотворною Іконою Матері Божої. В нашій немочі і безпорадності звернімося до Неї з давньою молитвою про Україну національну і відроджену:
Унева Диво! Царице Преславная!
Мати всеславная, Діво всепітая,
Нашого краю Надіє і Радосте,
Зоре Пресвітлая, Захисте скривджених,
Вбогих Заступнице, гнаних Прибіжище,
Монахів Кріпосте, всіх Упованіє,
Ран Ізцілителько, грішників Прощення...
Зглянься, о Мати, над нами нещасними, '
Ворогом лютим ми злісно розбратані,
Ми прелукавим препідло поділені.
Мати любові, Всесвітла Владичице!
Ти породила нам Бога Єдиного,
Випроси в Сина великої милості:
Щоб сотворив Він нам Серце Пречистеє,
Щоб у Хресті ми навіки збраталися,
Щоб однодушно ми Господа славили,
В Дусі і Істині Богу молилися,
Дяку за Тебе, Пречиста, співаючи.
Амінь.
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Читаймо ці слова, за поли хапаймо Матінку Божу, молімо про допомогу.
Поширюйте цю листівку, щоб більше людей молилося. Напам'ять завчайте цю молитву, бо мало часу
маємо.
Хай Боже благословення буде над усіма нами!
ПАТРІОТИ УКРАЇНИ
МОЛИСЬ
Коли душа болить — тут ліки ні'до'чого.
Коли душа болить — звернися ти до Бога.
Молитва ллється най твоя невпинно,
Господь почує і простить Свою дитину.
Він полікує рани всі. Думки зболілі
Геть відійдуть, вони Його підвладні силі.
І ти відчуєш, що душа вже має крила,
Ти зрозумієш, ось яка в молитві сила,
Коли душа болить — молись невпинно,
І Бог почує і простить Свою дитину.
Анна Захарова
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Глава 4
ЕКОЛОГІЯ НАЙВИЩОГО
БОЖОГО СТВОРІННЯ
Зараз у світі найвразливіша тема — мораль, тому
й цю главу подано як продовження просвітництва.
З 2005 року у школі передбачалося введення шкільного предмету "Християнська етика". Скільки ж
було протистояння! Йде надзвичайно активна реклама гидкої розпусти в усьому: моді, літературі, телебаченні. І не дивно: відсвяткували 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні, де багато людей
загинуло з вірою в добро, а виявляється, що ще задов го до за кін чен ня вій ни вже бу ла ви роб ле на
Програма, яку планувалося запустити у слов'янські країни. Там є і такий пункт: "Будем вырывать духовные корни, уничтожать основы народной духовности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением с детских лет. Главную ставку
сделаем на молодежь, будем разлагать и растлевать
её. Мы сделаем её вульгарной, циничной, космополитичной" [Ж. Аттали. На пороге третьего тысячелетия. — М., 1991].
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І всі зусилля темних сил спрямовані на боротьбу з
цнотливістю, яка ще генетично, на підсвідомості, зберігається у православних країнах. Особливо активно
працює телебачення.
В свободном изложении, но с достоверными цитатами использована статья Георгия Емельяненко.

Антропология жены
и спасительная тайна её для мужа
"Эко" — дом, "логос" — слово (греч.). "Экология"
означает: ДОМ СЛОВА. Но живые слова, находящиеся в православном доме — это ведь и есть словесные
чада от Слова Бога, или "православная семья". Значит, пока были нормальные семьи (венчанные, оцерковленные, без узаконенных систематических абортов и поголовных разводов), никто и не слышал об
экологии, а как не стало их на земле, исцелять теперь
кровоточащие метараны матушки=Земли, имея
страшный бес=порядок внутри, это больней и разрушительней, чем сыпать соль на раны.
Живое Слово Истины, Иисус Христос, говорит об
экологии — о Доме Слова ученым иудеям: "Знаю, что
вы семя Авраамово: однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Почему вы не
понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш отец — дьявол: и вы хотите
исполнять похоти отца вашего".
О внутреннем строении человека было сказано Господом, что тело наше — это Храм Духа — добротный и
благолепный Дом Божий, что оно для Бога, а не для
блуда и торговли. А кагал торгующий изгонялся Сыном Бога из Дома Молитвы Отца, чтобы показать миру:
народ сей лишается и ДОМА, И СЛОВА — ЭКОЛОГИИ.
"Се, оставляется вам дом ваш пуст", — говорит
Господь иудеям.
Слово ГИНЕКОЛОГИЯ состоит из трех греческих:
"род", "женщина" и "слово". Известно, что женщину=жену испокон веков традиционно именовали
ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ОЧАГА, устроительницей домашнего порядка, т.е. космоса, а в православии с любовью называли еще и ЦЕРКОВКОЙ. Иными словами, Женщина — это сама суть дома, и потому на самом деле слово "гинекология" по своему изначально-
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му смыслу означает РОДИЛЬНЫЙ ДОМ СЛОВА! А
что может быть выше для любой жены, чем родить и
воспитать ЖИВОЕ СЛОВО — младенца, уподобляясь
Пресвятой Богородице, давшей миру ЖИВОЕ СЛОВО
БОГА — Спасителя.
Вот откуда начинается родина Экологии: из дома
Слова — семьи. Именно здесь берет начало бережно=благоговейное отношение к ПРИРОДЕ — и всеженской, и матушки Земли — её чистоте=девственности.
Значит, естественной основой семьи, как и родины, является чистота и целомудренность женщины=жены — экологическая чистота ЖИВОГО КОСМОСА.
А главным, по сути, предназначением мужчин (и
Священника, и малого священника — мужа, и державного мужа, и воина) является охрана и созидание
чистоты этого женского космоса — живого порядка, и
мирового в том числе. Даже в языческом мире сохранялся строжайший обычай: на женскую половину
любого дома, которая называлась ГИНЕКЕЯ, никто
не имел права войти, кроме мужа. И там всегда царствовали чистота и тишина.
Таким образом, первообразом семьи является
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ СЛОВА, который наполнен
ДУХОВНОЙ ЭКОЛОГИЕЙ: чистотою взаимной любви и смирения.
Значит, вначале из семьи дух любви изошел, потом верная охрана мужей снялась и ударилась в
блуд, а вслед из гинекологии (роддома) мало=помалу
и вся экология (чистота) вышла в мир погулять — И
ТУТ ЖЕ ИЗДАЛА ГРИН "ПИСК", а по=нашему —
SOS. А поскольку ВСЕЖЕНСКУЮ ПРИРОДУ, живой космос — порядок на земле, лукавый разрушил,
то его архитекторы и обустраивают уже "новый мировой порядок"...
Как в раю Адам переложил вину на Еву, пожаловавшись на нее Отцу Богу, так и сейчас, в последние
века, Адам предал Еву и вытолкнул её из дома — гинекеи в грязь мира сего, в суету: на социально=общественную панель Люцифера — просвещаться и феминизироваться. Потому, что всем миром выгнали из
дому, из семьи девушку=невесту и жену=матерь...
В евангельском событии, когда фарисеи, не бросив
камня в падшую женщину, разошлись, Господь прямо указал на их вину: женщина стала такой, ибо они
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создавали общественно=экологические условия для
этого разврата...
Блуд катастрофически разрушителен для обоих
полов. Но в силу особых законов антропологии в женщине любое мужское беззаконие и грубость остаются
навсегда, ломают тонкие её структуры и чрез неё сотрясают и нарушают основы мироздания. Адам ведь от
земли взят, а Ева — из ребра его, т.е. из высокоорганизованной плоти, посему её естество — это живой
космос: трепетный, сверхчувствительный и говорящий, в котором вся мужская эко=грязь выпадала в
осадок и накапливалась.
Герметическим знанием является женская антропология, законы и устройство её природы... Итак,
распечатаем и посмотрим.
Адам и Ева были отцом и матерью рода человеческого, жившие в безбрачном целомудрии. После падения в грехе Прародителей физиологическое девство в
Еве (женской природе) осталось как МАТЕРИНСКАЯ
ПАМЯТЬ о потере обоими целомудрия и утраченном
рае. По сути, это означало потерю всецелостности
природы первочеловека. С тех пор Адам и Ева стали
мужем и женой в узаконенном свыше, детородном
браке на земле. Отсюда и вытекает железный закон
брака: вместе потеряли — только вместе, находясь в
Божьем браке, могли возвращать утраченную целостность. Без полноты исполнения этого Закона, данного Творцом, они обречены лишь разрушать друг друга и всё окружающее творение, будучи беззащитными пред убийцей рода.
Потому ДЕВСТВО для обоих навсегда стало МАТЕРИНСКОЙ ПАМЯТЬЮ об их грехопадении. С тех пор
невеста стала сохранять, как зеницу ока, своё девство
для наречённого=жениха, а жених=муж стал ревностно хранить девство невесты и преданность жены,
оберегая её своей верностью. Ибо только таким, естественным путем — возвращения обоих (в браке) к утраченному целомудрию можно было восстанавливать
внутри УТРАЧЕННЫЙ РАЙ — мир, любовь, целостность. Этот естественный ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ДЕВСТВА, как инстинкт самосохранения, всегда
строжайше соблюдался у всех народов до нынешнего
века. Этот закон, определяющий для всех и на все
времена единое отношение к девству, пришел от Рим-
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ского права, а в него — из Священной Истории, от
древнейшего опыта народов.
После изгнания из Рая девство Евы навсегда стало
для обоих СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О БРАКЕ, которое
они предъявят на суде Божьем, ибо в том свидетельстве будет отражена вся их брачная историческая
жизнь — райских потерь и земных приобретений.
Поскольку наше естественное целомудрие было потеряно в раю, то только восстанавливая его чрез охранение девства=целомудрия от лукавого разврата, всеобщими семейно=социальными усилиями мы опять можем вернуться Туда.
Каждой деве говорит об этом праматеринская память ВЕТХОЙ ЕВЫ. О том же тихо подсказывает и
ВТОРАЯ ЕВА — Приснодевственная Богоматерь.
Адаму же изначально НЕЧЕГО БЫЛО ТЕРЯТЬ и
делать, лишь собирать с Евой утраченное.
То есть каждая дева имеет в себе МАТЕРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, или физиологический
НОСИТЕЛЬ — ЗНАК целомудрия Евы — праматери
человечества!
Вот почему для искусителя Евы и сегодня нет ничего ненавистнее, чем ДЕВСТВО=ЦЕЛОМУДРИЕ. Вот
почему столь яростно разрушает он сию твердыню —
сакральний покров бытия в доме Пресвятой Богородицы — ВТОРОЙ ЕВЫ.
Вдумаемся и осознаем: значит, каждая дева поставляет отечеству, будущему мужу ЖИВОЙ ФУНДАМЕНТ под настоящий, на века, совместный духовно=телесный храм для праведной жизни! Ведь ни дева=невеста без жениха построить храм жизни не может,
ни он — без неё. Хоть Адам и творец=строитель, но
ФУНДАМЕНТ у него отобран из ребра и находится у
Евы. После искушения Адам тем более ни на шаг не
должен был оставлять Еву. Ибо чрез неё, беззащитную, лукавый уже совсем легко мог разрушить — и
разрушил! — естественный уклад, быт, род — родословную да и его самого!
Как же им жить друг без друга да без Храма Жизни? В общем доме, что ли? Вот как, оказывается, премудро придумано домостроительство спасения в семье!
Но вот освятились узы брака и разрешились узы
девства. Дальше что?
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Конец жене=девственнице. Дальше ЦЕЛИНА ЖИВОГО КОСМОСА обрела пахаря, МАЛОГО СВЯЩЕННИКА, строителя МАЛОЙ ЦЕРКВИ — семьи, ДОМА
СЛОВА. На этом живом фундаменте он созидает себе
ХРАМ и свой ПРИХОД. Евангельский муж своей верностью охраняет верность жены=матери, которая при
освящении брака обретает венец ДУХОВНОГО ДЕВСТВА — целомудрия. Тогда МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ — семья, по подобию Святой Церкви, становится благодатной лечебницей, а не психушкой. Так в тиховании
православного брака из мужеского смирення, преклонения гордыни ума и жениного послушания сотворяется один на двоих Спасительный Крест, на котором два сердца бьются, как одно и две плоти распинаются, как одна.
Не обманывайтесь, люди добрые, и ничего другого не ищите! Двадцать веков СВЯЩЕННОМУ БРАКУ Христа и Матери Церкви. И пречистое ДЕВСТВО
положено первым фундаментальным камнем в домостроительство спасения РОДА человеческого, потому невеста, жена — это малая православная ЦЕРКОВКА, а девство, целомудрие — фундамент семьи,
народа, родины....
Девство удерживает в девице еще хоть какой=то
дух природный веры, стыд, нравственность, а в её
первом КОСМИЧЕСКОМ ПАДЕНИИ=КРУШЕНИИ
она теряет и эту спасительную соломинку, превращаясь в мини=чернобыль для всех окружающих.
Так мстит ЖИВОЙ КОСМОС — женственная природа — за то, что поругана еще одна ЦЕЛАЯ СВЯТЫНЯ. Если любой содеянный грех, по слову святого
старца Силуана, отражается во Вселенной, то каждая
поруганная святыня девства сотрясает Мироздание:
РВУТСЯ ДЕВСТВЕННЫЕ ПОКРОВЫ БЫТИЯ...
Не будем забывать: в этом веке лукавый, как никогда в истории, настолько разложил человеческую
природу — и женскую, и мужскую, — настолько лишил силы духа и глубины простой детской веры, что
многим и из малой ямки падения нет сил встать и доползти до спасения в святой Лечебнице. А здесь не
ямка: потеря девства в разврате — это ВОИСТИНУ
КОСМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА.
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Безумие перед Богом
Поведение современного человечества превратилось уже во всеобщий бунт против Бога — против БЫТИЯ на планете. Лукавый уже ввел в подсознание рода программу на самоуничтожение. В связи с этим во
второй половине нашего века наука сделала эпохальное открытие в человеке: ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АСИММЕТРИЮ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, объявив его как великий вклад прогресса в развитие интеллекта (американско=еврейский ученый
Сперри, Нобелевський лауреат 1981 г.).
Опытным путем было установлено, что левое полушарие нашего мозга — аналитическое и осуществляет логико=операционные действия со знаками, цифрами, символами; в нём находятся способности к изучению иностранных языков, к математике и др. семиотическим, точным наукам, а правое — образное,
синтетического и объединительного действия. А
вскоре левополушарники всем миром были признаны
общечеловеческими ценностями, которые генерируют самые судьбоносные идеи для цивилизации.
Когда первородный грех расколол природу человека надвое, тогда и стало развиваться МУДРОВАНИЕ
ПЛОТИ (по св. Отцам). В мозгах начерталась
МОДЕЛЬ будущего МИРА — два полушария, в которых=то и таилась вся ДИАЛЕКТИКА ИСТОРИИ КАК
ЕДИНСТВО И ВЕЧНАЯ БОРЬБА ВСЯКИХ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ... (активное и пассивное, левые
с правыми, государство против религии и т.п.).
Еще древние говорили, что наш мозг — это модель
мира. А упрощенная схема работы мозга: мышление
наше начинается в левом полушарии анализом некоего явления, задачи, события, а завершается — в правом — синтезом.
Поскольку изгнанникам из рая предназначалось
бытийствовать здесь, на земле, то им и давалось наиболее подходящее устройство мозга для жизни —
выживания в миру двойственном, духовно=материальном, ибо и сами они навсегда стали двойственными. В наших мозгах отразились НЕБО И ЗЕМЛЯ: от
бывшей целомудренной жизни в раю запечатлелось
ПРАВОЕ, от земной — ЛЕВОЕ, чтоб вместе они (оба
полушария) трудились, думали и дружно СО=ТВОРЯЛИ на земле не левых, не правых, но ЦЕЛЫХ —
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БОЖЬИХ, возвращая утраченную целостность природы.
Убийца же рода человеческого, создав насквозь рационалистические (левые) социально=общественные
условия, втянул западные народы в жестокую борьбу
за выживание...из ума. Под нарастающим давлением
телесно=плотского, егоцентричного и агрессивного
мышления, в ЗАПАДНОМ МОЗГЕ формировались
мощные центры управления и структуры левого полушария.
Биологам давно известно, что галки, вороны и
крысы, которые вынуждены жить в городах НОС К
НОСУ с человеками, также обрели в голове ЛЕВЫЕ
ЗАЧАТКИ. Благодаря сему они проявляют теперь невероятную хитрость и сообразительность: открывают
и закрывают замки=задвижки, добывая пропитание.
В этом веке установлен весьма ощутимый прогресс
левополушарного мышления коренных людей из глубинки (у которых оно обычно в зачаточной стадии),
поселившихся в большом городе.
МОЗГ СПЯТИЛ, оставив свирепый МИР наедине
со своей мыслящей плотью.
Самопознание мировой наукой устройства мозга и
своего высокоумия происходило по разным критериям: вначале по степени сложности организации мозга и по количеству извилин, но вскоре оказалось: некоторые виды животных превосходят нас по этому
критерию. Немедленно нашли другой — удельный
вес мозга, относительно веса тела. Но некоторые тяжелые водоплавающие виды имеют первый и второй
критерии, неоспоримо превосходящие наш интеллект. Тогда стала бугриться на лбу некоторых ученых невероятная — ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ. Но все козыри мировой науки перепутал
самый умный критерий — красавец дельфин. Ученый мир затих, опешил и лет 10 тайно признавал
дельфинов умнее себя. Понастроили сети засекреченных институтов, великолепные дельфинарии... и установили, что в мозге дельфинов нет даже признаков
функциональной асимметрии, но есть два адекватных полушария.
У Господа ничего случайного не бывает. Все Его
слова, дела и поступки навсегда имеют глубочайшие
смыслы и прообразующие параллели.
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Пред нами Земная жизнь пречистой Девы — Богородицы, и вот рождается Божественный Младенец.
Самим ОБРАЗОМ Своего появления на свет Бог совершает величайшее чудо бережливого отношения к
девству Матери, и на протяжении всей земной жизни
Господь, как Сын человеческий и как Сын Бога Живого, настолько благоговейно и красноречиво относится к Своей Матери, что навсегда даёт людям полную ясность: как должен относиться жених к невесте, муж — к жене и отец — к дочери.
Первым фундаментальным камнем в домостроительство спасения рода человеческого Творец закладывает именно ДЕВСТВО. Вот с чего должна начинаться для нас наука бытия семьи и общества. Спаситель навсегда вознёс с земли до небес вечный первообраз ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ С МЛАДЕНЦЕМ.
Змей=искуситель, зная, что Ева значительно слабее и доверчивее Адама, выбрал момент для соблазна,
когда она была оставлена одна. Великий урок подаётся всему мужскому человечеству!
Разорив фундаментальный камень бытия — семью, лукавый выгнал Еву на улицу, в соцсуету, на
баррикады и трибуны, на панель, в высшее образование и обучение... Люцифером, в рабское служение государству=Молоху, губителю её же детей, отчего давно не существует ЭКОЛОГИИ женщины — необходимой для неё, как воздух. Потому и нет более первозданного уклада и вечных родоначальных археотипов:
невесты, жены, матери, дочери...
Предвечный археотип отца в семье и обществе пропал без вести еще раньше. Его святое место занято
сверхактивным блудократом (научно — фаллократом) или наоборот — сверхактивным сократом=собутыльником, соразвратником и т.д. Безусловно, и тот,
и другой тип — навсегда заклятый враг женщины.
Ибо и тот, и другой для любой — законченный
ИМПОТЕНТ во всём. И неважно, признаётся это ею
или не признаётся для самоуспокоения.... Малолетних девочек и женщин вытолкнули на мировую панель, вдоль проспектов городов и международных
трасс — распродавать целомудрие...
Как никогда на планете растут прогрессивно бракоразводные процессы, умножаются однополые браки, идёт транссексуальный сдвиг полов, чтобы вообще не было ни мужеского, ни женского, и одна толь-
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ко плоть бес=полая растекается теперь по планете...
вниз...
Чем раньше дети, молодежь теряют девственность, чистоту и целомудрие, заражаясь мирскими
грехами взрослых, тем быстрее задыхается народ=океан от переизбытка грехов, теряя свойство самоочищения. Остаётся единственное — Исповедь и Святое Причащение — единая надежда и укрепление. В
нас действует очевидный закон природы: если человек не укрепляет дух свой в молитвенном общении с
Духом Святым по учению Церкви Христовой, то он
бездуховен — суть безумен. Духовность — умнейшая
богоданная энергия, как нимб на иконе. И только
крепость самодержавия духа способна гармонизировать в человеке сложнейшую работу мозга, который
при ослаблении духа нагнетает всеразделительную
энергию, энтропию и хаос. Потому=то благоприобретенная (25 лет назад!) ЛЕВИЗНА мозга, которая, по
сути, является фактом необратимого вырождения,
была объявлена миру как прогрессивный критерий
интеллекта. Тогда об этом открытии печатали во всём
мире массу научных и популярных статей, выделяя
два самых важных достижения.
1. Оказалось, что наивысшей асимметрией мозга —
левизной — обладают учёные, особенно Нобелевские
лауреаты американо=иудейского происхождения.
2. У мужчин левополушарное мышление развито
значительно сильнее, чем у женщин, у которых обнаружили явное преобладание правого полушария над
левым. Таким образом, выяснилось, что мужчины
намного умнее и логичнее женщин. Выходит, наука
даже анатомически доказала глупую алогичность
всех женщин: и полевевшие мужчины совсем растерялись, не зная, чего теперь ждать от их правоты.
Поскольку первородный грех повредил ум=разум
Адама, его творческую силу, то левополушарное
мышление стало естественным образом развиваться
и всё больше доминировать для сугубо ОТЦОВСКОЙ,
активной роли защитника семьи, жены, рода, чтобы
в сотворчестве с укрепляющим духом Божиим и своей правотою=праведностью=православностью возвращать утраченную миротворческую силу. В Еве же
первородный грех поразил её плоть, саму ЖИЗНЬ,
но в женской головке сохранился РАЙСКИЙ, ПРАВЫЙ образ жизни на Земле — жены=мироносицы!
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Потому Спаситель и открыл этому вконец падшему,
по сути, глубоко женоненавистническому миру,
предназначение жен=мироносиц, показав, что в каждой жене заключен сосуд С МИРОМ (Вера твоя спасла тебя!), только был бы рядом с ней настоящий защитник и верный муж — миротворец.
Здесь впервые открывается нам ТАЙНА ЖЕНЫ: и
в уме её ПРАВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ сохранен от рая, и
в теле её — Девство, знак от целомудренной жизни
обоих в раю. Понятно ли теперь, насколько целостна
должна быть вся жизнь жены=матери и насколько надежно окружена экологически=целомудренной чистотою: как со стороны общества, так и со стороны мужа — Двойной Оградой!
Потому Св. Матерь Церковь веками умоляет:
прежде всего НАДО ВОСПИТАТЬ И ПРИГОТОВИТЬ
ДОБРЫХ МАТЕРЕЙ, ибо от них начинается и родной
язык, и Родина=мать.
P.S.: То, чего мы раньше не знали: официальная
православная справка относительно абортов.
"Не удивляйтесь, если после прерывания беременности распалась семья, началась тяжелая болезнь
или произошло другое несчастье. Аборт, кроме того,
обязательно скажется на здоровье последующих детей. Не удивляйтесь. Это — следствие детоубийства.
Но, самое главное, убийство нерожденного ребенка
является смертным грехом, за который родители
будут держать ответ перед Богом. Не омрачайте свою
совесть, не берите на свою душу такого греха. Не
считайте себя вправе распоряжаться чужой жизнью!
Побойтесь Бога!"

Про цнотливість та шлюб:
Таємниці телегонії
Нижче наведений уривок з книги І.В. Каганця
"Арійський стандарт. Українська ідея епохи великого переходу" (газета "Персонал Плюс", № 23, червень
2005 р.).
Небезпека змішаних шлюбів
Існує думка, що в змішаних шлюбах народжуються здоровіші та талановитіші діти. Якщо почасти таке й трапляється, то ця особливість може бути харак-
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терною лише для першого покоління7. Але якщо генетичні лінії подружжя надто далекі одна від одної, то
можливі й негативні наслідки для плоду — аж до хвороб нервової системи і розумової відсталості. Дослідження у селищах Америки, де спільно проживають
корінні індіанці й нинішні мешканці континенту —
афроамериканці та білі переселенці, показали, що
тут серед дітей поширені спадкові захворювання, діти, порівняно з однолітками в інших регіонах, значно
відстають у розвитку. Професор О.К. Ботвіньєв цей
феномен пояснює тим, що усталений комплекс генів
у змішаних шлюбах руйнується, а новий комплекс
виявляється біологічно слабшим, бо він ще не пройшов тисячорічну "обкатку". Як наслідок, зростають
дитяча смертність, захворюваність, зменшується
тривалість життя. Вважається, що чорні й білі —
найвибухонебезпечніша суміш різних хвороб.
Встановлено, що найсприятливішими шлюбами є
такі, де чоловік і дружина належать до близькородинних народів. А про небезпечність міжрасових
змішувань ще 1865 року в книзі "Физиологические
наблюдения" А.П. Богданов писав: "Народонаселення з метисів має більшу частку ідіотів, божевільних,
сліпонароджених та ін., порівняно з місцевостями,
де ці дві раси живуть окремо. Так, у Нікарагуа і Перу метиси негрів та індіанців, хоча і є групою нечисленною, проте становлять чотири п'ятих населення
в'язниць".
Разом з пропагандою міжрасових змішувань у масову свідомість просувається "культура вільного кохання" як ознака сучасного, прогресивного способу
життя. Це ще одна міна уповільненої дії, зброя ТРЕТЬОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, яку ми позначаємо
терміном "ПРИХОВАНИЙ ГЕНОЦИД". Виявляється, що діти обов'язково успадкують якості першого
мужчини жінки, навіть якщо вона народжуватиме їх
зовсім від іншого і значно пізніше. Не майбутній біологічний батько, а саме чоловік, який відбирає цноту
у дівчини, закладає генофонд і стає ніби генетичним
батьком усього її наступного потомства (див. далі).
7
Добре відомо, що шлюби між родичами несприятливі для
нащадків.
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Телегонія — заборонена наука
Ще 150 років тому селекціонери=заводчики працювали над поліпшенням робочих якостей кінських
порід. І вирішили схрестити свійського коня з витривалою і могутньою дикою зеброю. Як матерів відібрали найкращих породистих кобил, а батьків — зебр=жеребців. Досліди зі схрещування повторювали,
але жодного зачаття в усіх можливих комбінаціях
так і не сталося. І не дивно, бо тодішній науковий світ
ще не знав про хромосоми та їхню несумісність у різних тваринних видів... Досліди було припинено як
безперспективні. А далі науковий світ був приголомшений, коли у цієї ж матері кобили=чистокровки, яка
вже колись побувала під жеребцем=зеброю, через
значний час від батька, породистого жеребця, народжується "смугастик".
Це незвичайне явище було названо "ТЕЛЕГОНІЯ"
("теле" — далеко, "гонос" — народження, тобто "віддалене народження"). Досліди поновили з іншими
тваринами. Феномен підтвердився. Наукового пояснення цьому й досі немає, пошуки в цьому напрямку
було знову припинено, а результати їх засекречено.
Ф. Ледантек написав книжку "Індивід, еволюція,
спадковість і неодарвіністи" (Москва, І899 рiк).
Відкриттям "телегоністів" не здивувалися лише
собаківники — фахівці та аматори. Адже їм здавна
було відомо: коли породиста сука бодай раз
пов'яжеться з безпородним псом=дворнягою, то якщо
навіть цього разу цуценят у неї не буде, у майбутньому чистокровного потомства від неї чекати марно, хоч
би з якими елітними "нареченими " її зводитимуть...
І тоді ж виникло запитання: "А чи не поширюється
ефект телегонії й на людей?" У другій половині ХІХ
ст. було проведено інтенсивні фізіологічні, антропологічні, соціологічні, статистичні дослідження, які дали
можливість зробити беззаперечний висновок: "Так,
ефект телегонії поширюється і на людей, до того ж виявляється у чіткішій, ніж у тварин, формі".
Тривалий час широкий загал навіть не підозрював
про існування телегонії, але у другій половині ХХ ст.,
після великих міжнародних заходів (молодіжних
фестивалів, спортивних олімпіад) у Москві поширилися випадки народження негроїдів, і не тільки одразу після цих заходів, а й через доволі тривалий час.
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Інколи і у наступному поколінні, коли жінка народжує мулата, хоч негра вона і в очі не бачила. Йдеться
про передання нащадкам зовнішніх ознак "генетичного" батька у тварин і людей (смугасті зеброконі,
брунатні мулати). А чи передаються ознаки внутрішні, приховані? Так, передаються. І це в телегонії найнебезпечніше. Зрозуміло, що для жінки та її майбутнього потомства далеко не байдуже, хто був її першим
статевим партнером. Саме через такий висновок на
цю науку і було накладено табу — аж до знищення
друкованих результатів досліджень!
А якщо цей випадковий статевий партнер — наркоман, алкоголік, психічно хворий? Адже саме такі
найбільш схильні до безладних і безвідповідальних
зв'язків. Нічим не скута "демократична" мораль майже цілком ґрунтується на розпусті та легковажності.
Тому й трапляється, що зовні нормальні батьки у своїх дітях раптом бачать не себе, а отой давній "привіт"
від якогось морального виродка...
…А православний спосіб життя практично знищений і тяжко відроджується.
Приховані потенції націотворення
Масова дошлюбна розбещеність і вседозволеність
молоді, панування в її середовищі тваринних інстинктів, зневага дівчат до своєї цнотливості тощо — усе
це зовсім не особиста справа. Це ГЛОБАЛЬНА
ТРАГЕДІЯ НАЦІЇ.
Радянський словник іншомовних слів дає таке
визначення телегонії: "Вплив чоловічих статевих
елементів на організм жіночої особи. Виявляється у
появі в її нащадків отриманих від іншого батьківського організму ознак, властивих тій чоловічій особині, з якою вона схрещувалася раніше. Телегонія відома в рослин і тварин".
Продовжує лікар=гінеколог з майже 45=річним
стажем, доцент Тернопільської медичної академії Леонід Володимирович Гута:
"Вперше явище телегонії відкрили ті, хто займався розведенням свійських тварин. А згодом учені довели, що ефект телегонії поширюється і на людей, до
того ж у ще більш вираженій формі. Отож дівчата,
які з легкістю йдуть на першу позашлюбну близькість, обов'язково повинні знати: цей "перший" закладає генофонд її майбутніх дітей, незалежно від
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того, коли і хто стане їхнім батьком. І якщо цей
"перший" мав далеко не кращі якості, то вони передадуться і дітям. До речі, знаний дослідник родоводів
багатьох і відомих, і пересічних людей Ломброзо зробив висновок, що позитивні риси в такому разі передаються значно меншою мірою, ніж негативні. Стосується це й хвороб, до того ж не для одного покоління.
Схильність до алкоголізму, наприклад, може обминути дітей, але позначитися на онуках.
Людська телегонія набагато складніша, ніж тваринна, а, головне, це ще малодосліджене явище. Може, з певних причин, сучасне суспільство й не зацікавлене в його глибокому, детальному вивченні. Однак раніше, коли основні моральні засади ще були непохитними, недарма ж так ревно оберігали дошлюбну цнотливість дівчат, а тих, хто її не зберіг, назавжди таврували ганьбою...
Людська телегонія містить якісь складні впливи
на рівні біоенергетики. Все це необхідно ретельно досліджувати. Однак існування самого явища вже доведене однозначно".
Якщо порівнювати моральність стосунків між хлопцями та дівчатами сьогодні й чотири десятки років тому, то різниця жахлива. У літературі є такий факт.
Один з німецьких гінекологів, які під час Другої світової війни обстежували українських 16=20=річних дівчат
перед їх відправленням на примусові роботи до Німеччини, виявив, що майже всі вони незаймані. Тоді він
офіційно звернувся до Гітлера — мовляв, негайно треба
починати перемови про перемир'я, позаяк народ такої
високої моралі перемогти неможливо. Гітлер оскаженів. Лікаря розстріляли, а війну ми все=таки виграли.
Однак від того часу відбувся жахливий занепад основних моральних цінностей. Щлюб для багатьох перестав
бути "таїною", а став чимось подібним до контракту,
що його можна будь=коли розірвати. Звичними стали й
дошлюбні та позашлюбні статеві стосунки. Бояться, хіба що, розголосу чи венеричних хвороб. Тим часом це
загрожує непередбачуваними наслідками і для майбутніх родин цих людей, і для генофонду всієї нації.
Запитання: невже інтимні речі можуть мати такі
глобальні наслідки?
Компетентні люди в цьому вже давно не сумніваються. У Сполучених Штатах, наприклад, після багаторічної пропаганди цілковитої статевої свободи нині
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відбувається потужне відкочування до споконвічних
моральних цінностей. І попит на цнотливих дівчат
там надзвичайно зріс. Американці злякалися виродження нації. Нам теж треба замислитися над своїм
майбутнім, бо згубна спадковість злодіїв, ґвалтівників, збоченців і просто нечесних, підлих людей робить
і продовжуватиме робити свою страшну справу.
У наш час без Бога вижити неможливо
Чергова страшна книга: И. Медведева, Т. Шишова. "Приказано не рожать. Демографическая война
против России". — Саратовская епархия, 2004.
Подаю цитати з цієї книги.
"В наших руках сейчас дело борьбы за свою жизнь
и свободу, и за души, за жизнь самых беззащитных,
самых уязвимых — наших детей."
"Знакомая терминология: война народная, освободительная, холодная, информационная, а это новый вид войны — демографический, когда армию
противника принимают... за армию спасения, который выступает с лозунгами "планирование семьи",
"безопасный секс", "репродуктивное здоровье женщины", "здоровое материнство", "половое воспитание подростков"... То, что несет погибель, выдается
как благо — это основной принцип. Так, "репродуктивное здоровье женщины" — рекомендации контрацептации, стерилизации, аборты, кесарево сечение,
"половое воспитание подростков" — растление детей
в школе.
Для своей страны к 2050 году США планирует прирост населения 75 млн. человек: для этого планируется отменить секс=просвещение в школах, ввести
"программы целомудрия" с ориентацией на брак, супружескую верность и многодетность. Это в США. Но...
1975 год, в США был принят документ "эпохальный", который определил мировое развитие на десятилетия вперед. Фрагменты из него опубликованы в
1990 году — "Меморандум национальной безопасности США". Вот эти фрагменты. "При том, что население США составляет 6% от мирового, мы потребляем
около трети природных ресурсов... В последние десятилетия Соединенные Штаты все больше зависят от
импорта полезных ископаемых из развивающихся
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стран, и эта тенденция, судя по всему, продолжается... Потому США всё больше заинтересованы в поддержании политической, экономической и социальной стабильности в странах=поставщиках".
"Поскольку снижая рождаемость, мы можем улучшить перспективы такой стабильности, политика в
области народонаселения становится весьма важной
для соблюдения экономических интересов США".
Далее еще откровеннее: "Быстрый рост населения
в развивающихся странах (...) наносит ущерб их
внутренней стабильности и отношениям с теми странами, в развитии которых США заинтересованы, создавая таким образом политические проблемы или даже угрозу национальной безопасности США". "Подобные кризисы наименее вероятны при низком или
отрицательном росте населения". Снижать рождаемость предполагалось уже отработанным методом:
путем распространения служб ПС — "планирование
семьи", — вначале методом предупреждения беременности, ибо, как признаются авторы Меморандума, Америка вкладывает все больше и больше средств
в программы снижения рождаемости и все меньше —
в программы развития и здравоохранения в странах
третьего мира.
Дальше цитируем "Меморандум": Пропагандировать методы и средства снижения рождаемости рекомендуется по самым разным каналам. В первую очередь, через систему образования.
Важнейшую роль должно играть телевидение,
особенно спутниковое, ведь оно "американское", где
можно показывать все, в любое время. Дальше, важным фактором снижения рождаемости, как сказано
в Меморандуме, является более позднее вступление в
брак.
Стараются всячески замалчивать, что именно эти
установки ведут к дальнейшему распаду института
семьи, увеличению числа брошенных детей, росту половой распущенности, а значит, венерических заболеваний, бесплодия и СПИДа, т.е. опять=таки к достижению целей демографической войны.
Предусматривалась в Меморандуме и "ориентация
новых поколений на создание малодетной семьи". В
1798 г. профессор политэкономии Т. Мальтус издал
сочинение "Опыт о законе народонаселения". Он доказывал, что численность населения планеты растет в
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геометрической прогрессии, а мировое производство
— в арифметической. И предлагал незамысловатые
меры в борьбе с "лишними" людьми: поощрение преступности и войн, отмена благотворительности, приостановка развития медицины и т.п. В свое время идеология мальтузианства сыграла свою роль, но... в таком откровенном варианте она окончательно дискредитировала себя в период Третьего рейха и после победы над фашизмом была решительно осуждена. Но
параллельно шел поиск новых форм управления низами...
В 1992 и 1994 годах в Рио=де=Жанейро и в Каире
состоялись международные конференции по народонаселению, на которых миру была навязана программа так называемого устойчивого развития. (Формально конференции проходили под эгидой ООН.) Для
сомневающихся — отрывок из заявления Б. Клинтона, сделанного им в 1997 г. по случаю одобрения в Белом Доме и Сенате финансирования международных
программ по народонаселению: "Мы подтверждаем,
что США будут и впредь играть руководящую роль в
мире по предоставлению добровольной помощи в области планирования семьи. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ является КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ нашей всеобъемлющей стратегии..."
На государственном уровне политику планирования семьи активно поддерживают Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социального развития.
Несмотря на МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ общественности, церкви и специалистов приостановить реализацию данного проекта не удалось. Этот проект предполагает интеграцию знаний по планированию семьи
и безопасному сексу практически ВО ВСЕ ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВНЕКЛАССНУЮ РАБОТУ по сексуальному просвещению детей.
Московской прокуратурой возбуждено уголовное
дело против журналов "Cool" и "Сооl=girl", в которых
рассказывается, как лишиться невинности, как заниматься онанизмом, чем хороша лесбийская любовь, а
чем — групповая (тексты снабжены иллюстрациями,
фотографиями юных пар и пр.). Ужас родителя или
учителя от такого журнала требует ответа: что делать?
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1. Нельзя запрещать читать эти журналы — реакция будет обратной. Единственный аргумент — воспитывать самоуважение, а не скотство (сопоставлять с
обезьянами, гориллами, т.е. унизительно и противно).
2. Учителям предупреждать родителей о недопустимости появления в доме такого чтива. Стереотип
родителей, воспитанных на "Мурзилке", "Пионере"
и "Юном натуралисте", не допускает мысли о детско=подростковой периодике с угрозой нравственному,
психическому и физическому здоровью ребенка (детским считается возраст до 18 лет). На первых страницах этих журналов может быть сообщение о популярных рок=группах и рок=звездах, чтобы привлечь
юных читателей и усыпить бдительность родителей.
Проблемы одного ребенка в семье: эгоизм. В многодетной семье сложнее стать трудным ребенком —
это общение друг с другом, помощь матери и младшим детям, это наилучшая профилактика в воспитании — подражание, взаимопомощь.
Не забывать трудовое воспитание, для города лучше всего — дачный участок.
Не меншою мірою все це стосується і України…
Голос про гріх — з Афону
Святі Отці і не святі!
Простіть великодушно мені, нікчемній і грішній
мирянці, що я піднімаю забрало над нашими відступами від заповідей Божих. Але ж на святій Літургії
ми чуємо: "Святеє святим..."
Оцю страшну розповідь взято мною з книги Василя Григоровича=Барського "Мандри по Святих місцях Сходу 1723=1747 рр." (Київ: Основи, 2000).
1690 року від Різдва Христового, коли на християн
було покладено турецьку данину, яка зветься гарач,
жив у цій Лаврі один диякон, який із благоговінням
ставився до божественного, але бував подоланий плотською пристрастю. Унаслідок цього йому не раз заборонялося правити службу Божу. І під час своєї єпітимії він прикидався немічним. Отож іншим дияконам,
які служили замість нього, це врешті=решт обридло.
Одного разу (він тоді знову у чомусь згрішив)
настав його тиждень, і хоч він намагався якось ухилитися від служби, це йому не вдалося, тому що тоді монастирським начальником був один болгарин, чоловік
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лютий і невитриманий. Він став бити диякона по щоках і силоміць ввів його у святий вівтар перед лицем
усієї братії та багатьох відлюдників зі скиту святої Анни, яким тоді трапилося там бути, а також присутнього блаженної пам'яті патріарха кир Діонисія з Андросу. І примусив недбальця відправляти Літургію.
Після відпусту трапилася диякону друга зваба,
гірша від першої: відчув він спокусу до віматаря, тобто ризничного. І так розгнівався на останнього, бо той
став йому перечити, що вирішив його зарізати, адже
він ще раніше впав у спокусу, але через докори сумління, а найбільше через страх перед людьми стримав
свою велику злобу й уникнув підступів диявола, який
і у святому місці, й серед святого служіння не полишає людей вільними від напасті та спокуси. Отак у
сум'ятті свого серця він, окаянний, пішов до жертовника, щоб згідно зі звичаєм з'їсти залишки Святих
Дарів й очистити потир. Седмичний же ділив антидор
поза вівтарем, так що всередині нікого не було. Взявши до рук лавиду, зі сльозами люті, які текли по його
обличчю, він з'їв усе, крім однієї великої частки (може, вона, з ласки Божої, спочатку якось не спала йому на очі або ж була відкладена вбік, коли ще ділили
проскуру), — одне слово, вона не потрапила до лавиди, і він не міг її взяти, хоч і прагнув того. Через це
він іще розлютився й нахилив потир, аби випити те,
що у ньому було.
А тепер слухай, благий читачу й слухачу, і не смій
не вірити, бо я чув про це від самого постраждалого та
розповідаю й пишу тобі істину (щоправда, сльози течуть з очей, і це заважає перу писати), адже брехливі
вуста не лише бридкі Богові й святим, а й загинуть ті,
що мовлять лжу, як сказано у Святому Письмі.
І о диво дивне, о таїнство чудесне! Замість тієї частки бачить він чоловіка, віком близько тридцяти років, стрункого, високого, благородного й гарного.
Цей чоловік сидить на стільці, наче архієрей посеред
церкви, коли починає літургію. Обличчям ясновидий, борода трохи русява, волосся сягає плечей, розділене на три частини. Його одіж сягає землі. Він оперезаний, і здається, готовий до входу та зустрічі з тими, хто причащатиметься. Кольором же його одяг нагадує оливкове листя. Головою він сягав краю потира, так що ззовні був непомітний. Хоч і був цей чоло-
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вік малий, але здавався великим, як це трапляється
на іконах живописців.
О велика таїна, яку Бог являє лише тим, кому захоче явити! Подивившись на диякона ясним зором,
він із благою сумирністю, Сам благий за своєю природою, промовив до його сум'ятного серця: "Не піду".
Диякон же відповів, жахнувшись: "Але ж тобі не
можна тут бути". І, сказавши так, він нахилив потир
до своїх вуст, щоб проковтнути його, але той ухилився і впав на землю з малим своїм стільцем, і ділом довів своє слово.
Диякон же, зрозумівши, що той знову перетворився на хліб, запалив свічку, і став ретельно шукати, і
знайшов біля своєї ноги бісер, тобто святий хліб, такий, яким він був спочатку, та ніби мовив: "Краще
мені тут лежати, аніж увійти у тебе".
Диякон же зі страхом та зворушенням узяв його у
руки й промовив до нього, зітхнувши: "Боже мій,
прости мені", і з'їв хліб із жалем і з печаллю серця.
І з цього він зрозумів, що не гідний вершити святий обряд, тому що й священнослужителі, й усі ті,
хто причащається, повинні бути святими й чистими.
Адже святе личить святим, як проголошує людям ієрей на Божественній Літургії: така заповідь Христова, передана Апостолом: "Не давайтє святого псам і
не розсипайте перл своїх перед свиньми". Отож і великий Павло закликає: "Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто
їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло Господнє,
той суд собі їсть і п'є".
І тоді він залишив Лавру, нікому не розповівши
про цю з'яву, і скитався по відлюдних келіях у різних
місцях Святої Гори, від того часу аж до часу мого там
перебування, тобто до 1744 року. Жив він тоді на
лаврській землі, вище від вежі Морфини, провадячи
життя вбоге, смиренне й сповнене інших чернечих
чеснот, і славлячи Христа Спасителя за турботу, яку
Він виявив. Сам я не раз сподобився його бачити, вже
старого, з білим волоссям і сивою бородою, і звідав його мудрість та глибоку обізнаність у духовних справах. Хоч він і не був надто освічений з погляду книжної вченості, проте за довгі роки смиренного покаяння дістав од Бога дар глибокого розмислу, адже Бог
дарує смиренним Свою благодать. Був він до того ж
працелюбним переписувачем і багатьом людям пере-
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писував корисні книги і з того жив. Дав він мені й цю
повість, власноруч про себе написану, і деякі інші корисні для душі повісті про те, що бувало за його днів
на Афонській Горі. Звати ж його ієродиякон Лука
Никейський.
Дорогесенькі мами і тата!
Сподіваюся, ви зрозуміли, в який страшний час ви
породили своїх діток. Як ніколи потрібен захист. Існує ієрархія цінностей: БОГ, Церква, Україна, моя
родина і Я.
1. БОГ нас створив. Дякуючи Йому ми існуємо.
2. Церква як Інститут вчить нас звертатися до Бога й визначати свої вчинки згідно з Його законами.
3. Україна — земля (де ми живемо), яка дише
пам'яттю предків, а ми працюємо, з Божою допомогою, на прийдешнє.
4. Моя родина — близька й далека, шануймося!
Дякуймо Богові за всі радощі й скорботи, що нам Бог
дає на нарозумлення.
5. Я дякую Богові за все, бо без Бога творити не можемо нічого.
Хто сьогодні це зрозуміє й захоче жити в родині у
християнській любові й радості, починайте виховувати своїх діточок — дівчаток і хлопчиків — у християнському благородстві.
Молитви, яким Ви навчите своїх дітей — це розмова з Богом. І тоді ви будете певні, що ваші діти мають
постійний Захист і Ангела=Охоронця, і Матінки Божої, і Самого Господа. А Святе Причастя після достойної сповіді — це постійна Підтримка й Укріплення для дітей і для вас, батьків.
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Глава 5
ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ...
І ЇЇ ГІРКЕ ПРОДОВЖЕННЯ
Конспективний виклад подій на Хрещатику, що
одержали таке помаранчеве забарвлення, подаю у
вигляді листа вглиб Росії, до Новосибірського краю,
українцю з Житомирщини, нашому співучню по геологорозвідувальному технікуму Павлові Чубею. Незадовго до подій в Україні він надіслав нам свою
книжку "Перестройка: поступки и последствия". І
справді, вся ця книжка — біль і роздуми. Там є й коментар В.С. Чорномирдіна, який за тих часів у Росії
посідав вищі урядові посади, аж до прем'єр=міністра.
А у найскрутніший для Кучми час, як останній шанс
для підриву незалежності України, Путін відрядив
Чорномирдіна в Україну, свого повноважного посла
— більш "важкої артилерії" й уявити не можна, але
ж це і був останній шанс і бій.
Писала я листа під копірку, бо знала, що мине час,
зітреться гостре відчуття болючості подій, а зберегти
треба, зафіксувавши їх, на згадку.
"31.01.2005 р.
Доброго дня, Павле! Рідний і дорогий!
З Новим роком! З Різдвом Христовим! З Перемогою Революції в Україні! Найелегантнішої Революції
у світі! Як жити, як виправдатися за цей Божий Дар?
Як важко підніматися з колін!..
Ще важче — рабство з пам'яті зітерти!...
Цей страх... Ця ницість... Як собаки злі,

185

Готові й душу на шматки роздерти...
А треба встати!.. Важко встаємо!..
Ця клята нерішучість остогидла!
Чого ждемо? Щоб знову нас в ярмо?
Щоб знову нами гейкали, як бидлом?!
На ноги!!! Всі!!! Прийшов наш Благовіст!
Такого шансу більш не буде. Зроду!
... Який красивий ТИ НА ПОВЕН ЗРІСТ!,
Мій зболений, принижений НАРОДЕ!
Віктор Женченко.
Шкода, що ти так далеко! Тому хоч коротко напишу, що і як сталося.
1240 року Київ був зруйнований Батиєм. Ченці з
Лаври пішли на захід (Почаїв) і на північ (де були
племена чудь, марь, весь...). А про Москву не було ще
й згадки. Хто тільки не панував тут: і Польща, і Литва, а після Переяславської Ради (І654 р.) — безповоротно — Росія, яка й назву нашу привласнила.
Про визволення мріяли Пилип Орлик, Богдан
Хмельницький, Петро Могила, Іван Мазепа... А далі:
навіть "громадянської війни (І917=1919 рр.) не було,
а була війна Росії проти України" (за словами священика, доктора історичних наук Юрія Мицика). Нищили мову, культуру, історію, націю.
А далі — чудо Боже: крах СРСР. Незалежність
Україні дав Господь. 93% населення проголосували
"ЗА", але ж влада й гроші залишилися там, де були.
Перший президент України Кравчук Л.М. — колишній 2=й секретар ЦК КПРС (і то дякуємо Богу за безкровну Незалежність). Кучма розпоясався — майже
на 10 років, під керівництвом Путіна, який ще й головою мертвонародженого СНГ призначив нашого президента Кучму. Навіть церква Московського ІІатріархату в Україні називається не Російською, а Українською, "Московського Патріархату" з остраху не пишуть (самі себе перемудрили!).
А на вибори президента 2004 року знайшлося аж
25 кандидатів! Ти б побачив, що діялося!.. Коли залишилося лише двоє, почалася найбрудніша фальсифікація. На всіх каналах телебачення — брехня страшна. Лише один "5=й канал" — "канал чесних новин"
П. Порошенка. Усі канали давно приватні: Росії, Суркіса, Пінчука (зятя Кучми) тощо. "5=й" демонстрував
постійно зустрічі з антагоністами — вибирай, кого
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хочеш... Але навіть у Києві до "5=го каналу" не всі мали доступ — наші діти (у сусідньому будинку) його не
мали.
Оте нахабство і презирлива зневага на виборах
президента збудили народ. Ти ж, мабуть, бачив, як
Путін двічі вітав Януковича з перемогою, як він,
КГБіст, цілувався з "зеком". Це був психологічний
тиск. Потім відбувався Суд. Верховний Суд України
визнав фальсифікацію й призначив переголосування,
де було понад 1500 спостерігачів з усього світу.
Після других (фактично — третіх) виборів знову
був суд, де "прибічники" Януковича, тобто великі
гроші й тиск Росії, відстоювали його. А сам Янукович
навіть на "лідера" не тягне, максимум — губернатор
області, а хотів "ганьби Україні". Увесь Хрещатик і
Майдан Незалежності були в наметах "Ющенко —
ТАК!" (Помаранчі — апельсини, колір оранжевий —
ось звідки назва.) Отоді піднявся Майдан (22 листопада 2004 року). Здається, 17 днів тривала "Помаранчева революція". Юрій Стоян пише про цей час, як все
було обнадійливо та красиво:
В цей день, що був, як знак небесний,
Прийшли поважно на Майдан
Представники усіх конфесій
І різних віросповідань.
Порив прекрасний, благородний
Усім засвідчував якраз,
Що наша Церква із народом
Була у цей тривожний час.
І, як у храмі на вечірні,
Настав урочистий момент,
Лиш на підмостки в облаченні
Піднявсь Святійший Філарет.
Він говорив про Божу волю,
Про шлях важкий наш до мети,
Що тільки вірою й любов'ю
Ми можем зло перемогти.
Лунало Патріарха слово,
Будило душі християн.
Хвилюючу, палку промову
Уважно слухав весь Майдан.
А потім — у глибокій тиші
Прийшов молитви світлий час,
І люди слідом за Святійшим

187

Повторювали "Отче наш".
І множились звитяжців сили,
І бачився щасливий День,
І тисячі свічок горіли
В руках просвітлених людей.
Інаугурація президента Віктора Ющенка відбулася у неділю, 23 січня, після закінчення всіх судів. У
Верховному суді України розглядалося 625 томів оскаржень Віктора Януковича. Були "томи" і з одного
аркуша, і з копіями... А ми всі переживали й молилися, щоб Росія=Путін з Кучмою якусь гидоту не вигадали для того, щоб залишити при владі Кучму. Намети
на Майдані стояли до кінця. 23 січня — день народження Патріарха Філарета, якого ненавидить Росія,
бо він уособлює незалежність Української Церкви.
Таким чином співпала світська і духовна влада, дай
Бог, щоб так було й надалі!
Стоячи на трапі літака під час першого візиту до
Москви, Ющенко нарешті назвав Юлію Тимошенко
своїм прем'єром. Її Росія ненавидить так само, як і
Ющенка (були і тюрма, і так звана "міжнародний розшук", хоча вона весь час була в Україні й на виду. До
в'язниці потрапили також її родичі).
А сьогодні у Володимирському соборі відспівують
матір Віктора Ющенка — злягла після його отруєння.
Отак життя і Господь дали відповідь на всі запитання.
Спасибі тобі за твою книгу — це теж біль і роздуми. Книжка розумна, але ж знаймо:
Без Бога нация — толпа, объединенная пороком,
Или слепа, или глуха, или, еще страшней, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Владеющий высоким слогом,
Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу.
Ієромонах Роман
Єдино висока Мораль — коли люди живуть з Богом у душі."
А далі було найелегантніше обрання уряду,
затвердження Юлії прем'єр=міністром — 395=ма
голосами, фантастична програма дій з відповідальністю перед Богом.
Та Сатана не дрімає. Минуло лише вісім місяців, і
07.09.2005 р. Олександр Зінченко, голова Секретарі-
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ату президента, звинуватив секретаря РНБО Петра
Порошенка у корупції й сам подав у відставку. За два
дні йому наслідував віце=прем'єр=міністр з гуманітарних питань Томенко. А 9 вересня Кабінет Міністрів
на чолі з Юлією Тимошенко у повному складі був відправлений президентом у відставку. Ющенко бездарно, цілком свідомо, в угоду "любим друзям" здав унікальні переваги всього українського народу, не у бою
завойовані, а Богом даровані піднесення Майдану, перемогу у Верховній Раді і принишклість Росії.
Після всіх надій, обіцянок і "елегантності" революції — отаке ганебне завершення. Що робити? Хто
допоможе? Серце крається і за Ющенка, і за Юлю.
Пишу листа дружині президента. Написала і
заклеїла, а до ранку відсилати передумала: Хай буде
Воля Божа. А нам лишилося тільки молитись. Але
тут його подаю як сторінку пам'яті пригноблення
сподівань Майдану і моїх особисто.
"Пані Катерино!
Ви зараз, після покійної матері Варвари, на землі
найнадійніша Охоронителька пана президента, нашого Гетьмана Віктора. Він — єдина вистраждана надія
України й українців, він — лицар честі. Доброзичливий і довірливий та ранимий, як дитина, як і міліони
українців. Тому ми й любимо нашого Гетьмана.
Поки пан президент був з українською Деворою —
Юлею — разом, ми, українці, були спокійніші, хоча
їх однаково ненавидять "наші друзі", близькі й далекі, бо президент і прем'єр=міністр підстраховували
один одного. Їх шанували, ними пишались як рідними. Згадайте псалом 132=й: "Як то добре, і як то гарно, коли брати живуть у згоді. Як роса Ермонська, що
спадає на гори Сионські. Бо там посилає Господь благословення і життя навіки". А зараз президент сам
вибив з=під себе (і з=під України) опору й захист, а разом і народне піднесення та довіру.
Ви були на Майдані й розумієте, чому Україна вже
три дні здригається від непевності.
Сьогодні день усікновення глави Іоана Хрестителя
Господнього: свято, але сумне. Так і зараз радіють
відверті вороги й тішаться "друзі".
Пан Гетьман сприйняв Україну за нашим менталітетом, з радістю й довірою, що "всі — друзі мої", а
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насправді ми бачимо, що Україна має друзів справжніх менше, ніж ворогів явних і прихованих.
Отакі ми всі, українці, довірливі. Ми сподівалися,
що якщо керівники й олігархи — «любі друзі», то й
увесь знедолений український народ — теж друзі, і не
лише "багаті поділяться з бідними", а й визнають, звідки вони придбали "первинний капітал" — чи зароблений (як?), чи вкрадений у цих же бідних, — поки час
надбання цього капіталу не відійшов в далеке минуле.
Це було б на користь отим багатим, яким нагадати
треба про розплату для всієї родини чи на землі, чи на
небі, і Совість, як голос Божий — оце і була б Православна мораль. Пригадайте, перший, узгоджений з
президентом, виступ у Верховній Раді, новообраного
Премьер=міністра, з такою красивою "Відповідальністю перед Богом".
Хай Вас береже Господь, врозумить і наставить на
користь Вашої Вітчизни України, Ваших і наших дітей, онуків і правнуків. Боже, Україну збережи! Господи, помилуй нас!
Допоможіть, поки можете!
З пошаною, надією і любов'ю Аксьом М.І.
11.09.2005 р."
Особисто я у цей буремний час Майдану перебувала у лікарні. Друзі принесли мені книги, які мають
бути у кожній родині — "Закон Божий" у прекрасному українському перекладі Патріарха Філарета та під
його загальною редакцією. Одержати її можна безкоштовно у київському Володимирському соборі. Там
стільки відомостей, що дає підставу називати її потрібною Настольною Книгою. З великою радістю люди
сприймали цей дарунок Київського Патріархату, понад 30 примірників якого я роздала у лікарні.
Друзі ж посприяли тому, щоб я хоч побачила святковий Майдан зблизька, доторкнулася до народного
ентузіазму Помаранчевої Революції, пройшла тою
бруківкою. Ще й до намету зайшли, привітались:
"Слава Ісусу Христу". І нас радо прийняли.
Я одержала посвідчення "Учасника Помаранчевої
Революції", хоч і не просила. Звісно, що дуже рада.
Чи заслужено — не знаю. Єдине, що душею була з ними — і на Майдані, і скрізь. Матеріальна допомога була крихітна, а мабуть, якби мала я і великі можливості, то з великою радістю дала б велику пожертву на
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Церкву, бо в усьому звершується Воля Божа. Тому і
впевнені ми всі, я і мої однодумці, що Господь подарував Україні Помаранчеву Революцію і владу, відповідальну перед Богом. А тепер лише затвердити треба
цю перемогу, тому й пишу про свою участь.
То чим же я була корисна?
Уже декілька років щоденно молитовно прочитують Псалтир кілька груп молитвенників з Володимирського собору за становлення Помісної Української
Церкви і зміцнення України, за її незалежність і достойну владу. Коли мені запропонували приєднатись,
погодилася з радістю. Запропонували читати Третю
кафізму. Читаю щоденно й дивуюсь відкриттям.
Поступово Псалом 17=й сприйняла як велич Бога у
звільненні не лише царя Давида від Саула, а й України від усіх ворогів її.
Псалом 21=й — не лише Пророцтво=передбачення
за 1000 років до Його народження — про страждання
Ісуса Христа ["Пробили руки і ноги мої"
(пс.21:17=19). "Розділили ризи Мої собі і за одежу
Мою кидали жереб" (див. Мф. 27:35; Ін. 19:24)], а і
про страждання ізраїльського та українського народів на всі подальші віки й раптове, непередбачене
звільнення у ХХ столітті.
Тому і псалом 22=й — як подячне сприйняття (дай,
Боже, щоб лише дякувати й не розслаблятися).
Треба ж було так довго читати, щоб дещо зрозуміти.
Давид, яким написана переважна більшість псалмів, народився 1085 року до Різдва Христова, царював 40 років і помер у віці близько 70 років. Все написане ним усвідомлене через Духа Святого за 1000 років до Різдва Христового, а цар Давид звертається:
"Самодовершений Боже, Ісусе Христе".
Наприкінці молитви цієї кафізми: "Бо Ти є Путь і
Істина, і Життя", — слова, які чуємо у прощальному
слові Ісуса (св.ап. Іоан, 14:6), тобто ті, які Ісус Христос промовив 2000 років тому.
А через 3000 років від царя Давида, в українському перекладі лунає їх зміст:
Я — Путь, а ви не наслідуєте Мене,
Я — Істина, а ви не вірите Мені,
Я — Життя, а ви не шукаєте Мене,
Я — Світло, а ви не бачите Мене,
Я — ваш Найкращий Друг, а ви не любите Мене,
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Я — ваш Учитель, а ви не слухаєте Мене,
Я — ваш Господь, а ви не підкоряєтесь Мені,
Я — ваш Бог, а ви не молитесь Мені.
І якщо ви нещасні, то не звинувачуйте Мене.
І наша впевненість у тому, що на все Воля Божа,
далеко не даремна.
А молитви за Україну треба продовжувати, бо звіриний ворожий оскал вишкірюється. І "хоча ще не
вечір", але не так просто нашим близьким сусідам
змиритися з тим, що попри 350 років їхнього панування в Україні гноблена, мирна, працьовита, знедолена Україна "отвязалась и уплыла".
Простіть нас, Чечня, Киргизія й Узбекистан. Але
Господь дає кожному свою долю, свої випробування і
свій шлях. "Борімося, поборемо". Слава Богу за все!
(Прочитайте неодмінно: А. Колесников. Первый Украинский. Записки с передовой. — Киев, Вагриус. 2005).
Боже, допоможи! Все звершилось лише Твоїми,
Господи, силами, дякуючи нашим молитвам. Зважаючи на сьогоднішній чорний стан людства, просимо:
"Господи, спаси й сохрани Україну і нас, грішних!"
31 жовтня 2005 р. Відзначається річниця Помаранчевої Революції. Є Юля, є інші. Ющенка нема,
"Нашу Україну" не чути. І це у роковини перших "вибухових" виборів.
Не будемо ідеалізувати Юлю, наобіцяла багато.
Але ж Кабінет Міністрів, такий різношерстний, сформувала не вона, а призначав президент... Дав би можливість самостійної роботи, а потім спитав виконання. Хоч би на півроку дав, на рік. Не дав. Столипін
теж не був фахівцем з усіх галузей. Призначені президентом міністри не відповідали фаховості, порядності, патріотизму. Йому допомогли перемогти, і він
"повертав борги". А Господь дивиться у серця... І кому ж нам довіряти, крім Бога?
Господь передбачив наш сьогоднішній день, надихнув Царя Давида на псалом 52, який у перекладі
Т. Шевченка звучить так:
Пребезумний в серці скаже,
Що Бога немає,
В беззаконії мерзіє,
Не творить благая.
А Бог дивиться, чи є ще
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Взискающий Бога?
Нема добро творящого,
Нема ні одного.
Коли вони , неситії,
Гріхами дознають?
… Восхвалимо Тебе, Боже,
Хваленієм всяким.
Лише молитвою можемо захистити наших національних героїв і себе. Пам'ятаймо: "Господь Всесильний, але ж Сатана дуже сильний", або ж "Сатана надзвичайно сильний, але ж Господь Всесильний".
І як обнадійливе досягнення завершення "Помаранчевої Революції" — надія на Бога.
Минуло два роки. 22 листопада 2006 року.
"Ющенко — наш президент", "Так!" Головне, що альтернативи не маємо. Але... Один з можновладців, теж
банкір, дав характеристику нашому президенту ще в
допрезидентські часи: "Ющенко — це металевий кулак в оксамитовій рукавичці". Якби ж це було так, бо
майже 50% виборців проголосували за нього.
Що маємо зараз?
Спікер Верховної Ради — натуральний, без прикрас — Мороз (коливався як маятник, лицемірив) визначився як зрадник України та її знедоленого народу.
Прем'єр=міністр Янукович у натурі залишився, але
зовнішню школу глянцю пройшов. Заступники його
— україноненависники, не здатні навіть "на загал"
опанувати українську мову Азаров та Клюєв, а віце=прем'єр з гуманітарних питань — чужинець Дмитро
Табачник. Всі чотири служать зовсім не Україні. Голодомор не визнають. УПА не визнана, комуністична
партія не заборонена. І ось 15 років Незалежності…
Майдан гріє, світить, вабить. У прямому ефірі канал "Культура". Михайло Сидоржевський та Анатолій
Погрібний підтримують бадьорість, надію і дух народу, бо на Майдан у цей день приходили з помаранчевою
символікою тисячі людей. Та Ющенко гостей приймав
у Маріїнському палаці. Юля поїхала до Брюсселю —
не могла ж вона вийти на Майдан, та й соромно.
У ефірі це єдина наша програма, в уряді з "наших"
— міністр оборони Гриценко, міністр закордонних
справ Борис Тарасюк. Як же їх хочуть "з'їсти"…
Боже, як нам повернутися в ту щасливу обнадійливість? Після тісних обіймів п'ятої колони?
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Мабуть, зціпивши зуби, пригадати і пам'ятати нашу історію, далеку й близьку. Трипільська культура
— за 5=7 тисячоліть до нас — наша. Хліборобство
всього світу, на всіх чорноземах започатковано нашими предками. Наші пісні рознесли всією планетою українську мораль і духовність. А інженери та
геніальні вчені М. Кибальчич, Ю. Кондратюк, С. Корольов, В. Глушко, І. Сікорський очолили освоєння
космічного простору. Це теоретики й практики, шановані в усьому світі. Навіть Степан Разин (ХVІІ ст.)
та Омелько Пугач (Емельян Пугачев — ХVІІІ ст.),
земляки й односельці з української козацької станиці Зимовейської, були козаками Запорозької Січі.
Налякана цариця Катерина ІІ саме після придушення повстання під проводом українця Омелька Пугача
вирішила знищити Запорозьку Січ, цей розсадник
бунтів і непокори, острівець свободи у морі абсолютизму. Українська діаспора на всіх континентах вижила, дякуючи Богу і своїй духовності.
Тому й ми просимо Бога і молимося:
Боже, Україну збережи,
Господи, помилуй нас.
Плине час. 7 лютого 2010 року. Календарний день
православного календаря “Неділя про страшний
суд”. Чергові вибори Президента. Лишився “непрохідним” Ющенко. Мав національний позитив:
- оприлюднив на весь світ правду про Голодомор знищення кількох мільйонів українського
люду - спланований геноцид;
- оприлюднив жах знищення до тла гетьманських
столиць Батурина, Чигирина;
- видав указ про визнання воїнів ОУН-УПА як
борців за незалежність України.
А загалом довіри не виправдав, тому й голосували
навіть “проти всіх” - хоч такого Президента нема почекаємо, поки підросте достойний.
Три тижні з безпорадністю волає наш розум до
Всемогутнього Бога Акафістами: “В нашесті печалі”,
“Пом'якшення злих сердець”, “Прибавлення розуму”, а в глибині серця - “Слава Богу за все”.
Розуміємо, що не лише маємо “воздаяние”, а недолугість і Люциферову заздрість, яка не дала можливості використати Божий Дар і обдарованість “дітей
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індиго”: Ющенка, Тимошенко і Яценюка - рафінований розум,інтелект, культуру, працездатність, та ще
й патріотизм кожного. Не використали на користь
України. Забули “за кулісами” вирішувати проблеми, а не з великої сцени, на весь світ на радість “друзям” - ворогам України.
А завершення:
25.02.2010 р., день Іверської Ікони Пресвятої
Богородиці. Чергове кощунство: сьогодні підписали
чергову Переяслівську угоду - на Пересопницькому
Євангелії присягав українському народу черговий
президент Янукович, а благословляв його в нашій
Києво-Печерській лаврі патріарх Московський
Кирил.
Дай Боже, щоб портрети цього президента не довго
красувалися в школах та урядових кабінетах. Ми ж
пережили портрети членів Політбюро і на танцювальних майданчиках.
ДЗВОНИ
Дзвонять дзвони на телеекрані,
Б'ють на всі церковні голоси, —
Світ завмер і слухає весняні
Переливи їхньої краси.
Їхні тони вилиті з любові
І тривоги — чуєте їх дзвін? —
Дзвонять дзвони — срібні, малинові,
Дзвонять, підіймаючи з колін!
Б'ють на сполох — слухайте їх, люди!
Дзвонять, як у давню давнину!
Їхні тони линуть звідусюди,
Будять світ з байдужості і сну.
Переходять через рубікони,
Чисті, як молитва чи любов, —
Як вони видзвонюють — ті дзвони,
Здійняті з соборів і церков!
Дзвонять в хаті, на телеекрані,
Б'ють на всі церковні голоси, —
Світ завмер і молиться на грані
Самогубства — Господи, спаси!
Світ в одчаї ловить за канати,
Б'є у дзвони — душу воскреша,
Вже і сам не в силі розпізнати,
Що то дзвонить — дзвони чи душа.
Іван Гнатюк
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Глава 6
ТИРЕ НА КЛАДОВИЩІ
Господи, Ти мене створив і дбаєш про мене,
щоб обдарувати мене всяким добром.
З молитви Макарія Великого
Онуки Катя й Альоша розпитували мене про родословну, та говорити нема коли, а писати уривками
— теж. Простіть нас, діти, що не заглиблююсь, — лише верхівки схоплю (якщо не зроблю, то й цього не
буде). Школа нас виховувала: діти за батьків не відповідають, а ми повірили і сприйняли всерйоз, не зрозуміли, що не можна рубати дерево, яке тебе живить.
Тому й розповідь моя буде в глибину зовсім трішки.
Батьків не розпитувала, бо не дуже й цікавилась. Зрозуміла це лукавство, та було вже запізно.
Про нас — детальніше, а якщо збережете й продовжите, то будемо і ми для когось 5=6 поколінням, чи й
далі. А євреї та мусульмани знають свій родовід до 14
коліна...
Господи, врозуми і настав!

"Я жил в такие времена..."
З 1951 року нас двоє — понад 50 років — це теж
чимало. Ми — це я (р.Б.М.) і Дмитро Максимович, тому й почну з голови.
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"Такие дни... такие даты..."
Дмитро Максимович народився у с. Стави Кагарлицького р=ну на Київщині 10 червня 1926 року. Мама Д.М. — Ярина Сидорівна Ступак, 1900 року народження. Закінчила у Ржищеві педучилище, а згодом і
Учительський інститут. Працювала універсалом — і
мови, і математика, завуч школи, інспектор РайВНО.
Хори, де співала й керувала, посідали призові місця.
Для мене так і залишилася "дорога Мітіна мама". На
плиті на Лісовому кладовищі напис: "Спасибі Вам за
все добре".
Заміж вийшла у 1923 році. Чоловік, Аксьом
Максим Павлович на прізвисько Жайворонок, співав
у капелі "Думка". Був пацифістом, тому чергові перестрілки пересиджував у ставу з рурочкою для дихання, застудив легені й помер у березні 1926 року.
Дмитро Максимович казав:"Ми з батьком розминулися". Братик Павло помер ще раніше.
Отець Юрій (Мицик), історик, професор Києво=Могилянської академії, сказав: "Громадянської війни не було, а була війна Росії проти України". Ось
приклад: рідний дід Дмитра Максимовича, Ступак
Сидір Якович, мав 13 дітей, молотарку й хорошу бібліотеку, був освіченою, доброзичливою людиною, за
що його й розкуркулили (вся родина роботяща, обдарована і співуча). З хати одразу ж всю численну родину вигнали, його вивезли на Соловки.
Ярина Сидорівна одержала звістку про свою маму,
дісталася табору й звідти вивезла у с. Стави дітей
Яшу і Галю (потім Галя народила діток Колю, Любу,
Володю, Юру, Надю, Віру — усі хороші й роботящі).
А маму Марію не відпустили тоді з дітьми.
Ярина Сидорівна була найстаршою в родині, для
всіх дітей вихователь і педагог. Таким же педагогом
лишалася і для мене. З щемом у серці я завжди слухала пісню М. Дорізо — це пісня про неї:
Помнишь, мама моя, как девчонку чужую
Я привёл тебе в дочки, тебя не спросив.
Молча глянула ты на жену молодую
И заплакала вдруг, нас поздравить забыв.
Если ссорились мы, ты её защищала,
Упрекала меня, что неправ я во всём...
Наш семейный покой, как могла, охраняла,
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Как всегда, позабыв о покое своем...
Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю,
Только руки твои ту беду отвели.
Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная,
То, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли...
Дай, Боже, всім таких свекрух.
Пише Віра, наймолодша донька тітоньки Галі.
"Згинув дід. Матір Марію з неповнолітніми двома
дітьми того ж року женуть етапом до Архангельська.
У товарних вагонах везли, як скотину. Ночувати
зачиняли у церквах, обладнаних для ночівлі людей.
Двері наглухо зачинялися. Від випаровування по
стінах церкви текла вода. Нари у два чи три поверхи
часто не витримували людей і падали на тих, хто спав
унизу.
Привезли серед зими у тайгу. Видали пилки, сокири і комендант сказав: "Рубите лес, стройте бараки и
живите". Стільки смертей… Мерли від малярії та епідемій сотнями, особливо діти… Марія злягла, відмовили ноги… Малолітня Галя писала неписьменним
листи й цим заробляла на шматочок хліба собі, брату
й мамі. Які страждання і за що?!
Коли вийшов закон Сталіна, що діти за батьків не
відповідають, найстарша з сестер, Ярина, забрала
Галю і Якова в Україну, до своєї свекрухи. А їхню
маму Марію не відпустили.. Комендант згодом списав як померлу: "Иди, бабушка, на все четыре стороны. Напишу, что умерла..." І вона пішки пішла додому. Бажання дійти до України, до рідних дітей,
додавало сили. Пішки, ніде не під'їхавши, за три місяці з останніх сил прийшла у село Стави. Була вона
у дранті, запнута дитячою пелюшкою. Від колись
повнотілої 51=річної жінки залишилися самі кістки
та шкіра. Хтось з односельців упізнав Марію та повідомив дітям.
Виходили матір. Вона прожила ще 14 років. Пережила війну. Допомагала дочці Галі, моїй мамі, зростити дітей.
Батько мій повернувся з війни інвалідом без правої
руки. Працював у колгоспі бухгалтером 55 років. Мама працювала 40 років і виховувала нас, шістьох дітей. На цій білолицій красуні лежала вся чоловіча робота у тяжкі повоєнні роки. Мати=героїня з пенсією у
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12 карбованців. А батько наприкінці життя втратив
ще й ноги...
З дитинства працюючи у колгоспі, батьки мої віддали всі свої сили й роки життя та зарано померли. І
землю, яка за законом переходить у спадщину, на
них не розпаювали.
Отак розорили, розігнали — і родини ніби й не було... Ні землі 10 десятин, ні кузні, ні клуні, ні сівалки, ні молотарки, ні саду, ні скотини, ані хати, ані дітей з їхніми талантами...
Я, Віра, найменша у великій родині серед трьох
братів і двох сестер зростала у родинному теплі, танцювала, співала, писала вірші, приймаючи гірку дійсність життя, не помічаючи жорстокості того, що оточувало мій вигаданий дитячий світ. І довго не знала,
що не існує законів з відновлення права спадщини,
ані закону повернення честі славного роду Ступаків...
Ти воскресни, моя любове,
Із загублених долей дідів,
З Соловецьких бараків, етапів,
Із холодних Мордовських снігів.
Ти воскресни, моя любове,
З серця мами — розірване вщент.
Ти воскресни, моя любове,
З камнепаду у ясний день.
Ти воскресни, моя любове,
Із правиці, втраченої в війні,
З гіркоти полинової і безчестя,
Із відрізаних батькових ніг.
Ти воскресни, моя любове,
Із дитинства — щасливий час!
Слово мами, натруджені руки.
Теплий хліб. Смерті. Горе. Печаль."

"Меня, безусого, война
досрочно призвала в солдаты"
(Спогади Дмитра Максимовича Аксьома)
1941 року я закінчив 7 класів Кремнянської середньої школи Лугинського району Житомирської області, де моя мама працювала вчителькою. 7 класів
на той час — це серйозна освіта.
22 червня вдосвіта нас збудив незрозумілий гуркіт. Аж пізніше виявилося, що німці бомбардували
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наші літаки, що стояли біля села на польовому
(трав'яному) аеродромі. Туди були перебазовані бомбардувальники. Наші літаки в повітря не піднялися.
Ми бачили, як вони їздили аеродромом, намагаючись
ухилитися від бомб. Усі літаки були розбиті й згоріли, скільки їх було — не знаю.
У Кремно до війни був зразково=показовий колгосп. Був навіть планер, якого запускали за допомогою гумового шнура. Один гурт людей тримав планер,
а інший натягував шнур. І один планерист злітав у повітря. Після початку війни планер дядьки спалили.
У колгоспі була дуже хороша бібліотека. Я ходив
туди і вже на підлозі вибирав книжки, що дядьки
поскидали з полиць, зроблених з гарних дубових дощок, а дошки забрали. Там я читав академічну збірку Пушкіна з "Гавриліадою", академічну ж збірку
Лєскова з "Жидовською куверколегією", розкішне
видання "Сказок Кавказа" і дуже багато іншої літератури, яка була надрукована на папері, що, з погляду дядьків, не годився на цигарки й тому не мав
цінності.
Так минуло декілька тижнів, поки ми зрозуміли,
що треба евакуюватися. Мама взяла маленький чемоданчик, мені дала портфель з документами (їжу й
одяг ми не брали — був червень). І ми з мамою (батько мій помер ще до мого народження), учителі тієї ж
школи Бригінці Василь Павлович, Матрона Фомічна
(вагітна) та їхній син, років 10=ти, пішли на схід, орієнтуючись по сонцю. Йшли до Києва, бо знали, що
там є мости через Дніпро. Йшли і вдень, і вночі. У
Києві в старому Ботанічному саду пересиділи в окопах=щілинах декілька нальотів німецьких бомбардувальників. Переконавшись, що на міст нам не потрапити (туди пускали лише військову техніку), пішли
правим берегом Дніпра вниз за течією. Якось ішли
вночі недалеко від скирти соломи, на якій сиділи
німці (може, парашутисти) і, мабуть, розповідали
анекдоти, бо час від часу дуже реготали. Водночас
виконували завдання — стріляли з ракетниць і автоматів. Вночі це справляло тяжке враження: скрізь
злітають ракети, йде інтенсивна стрілянина. Здавалося, що ми вже оточені. Поки йшли вздовж Дніпра,
бачили поля, заставлені тракторами, сівалками,
жатками і, головне, з великою масою корів, коней.
Трава була з'їдена до землі. Пам'ятаю таку картин-
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ку: на дорозі сидить жінка на стільчику, а до неї підходять по черзі корови і вона їх здоює прямо на дорогу, а в цей час Дніпром пливуть туші корів: вони
спускалися до води, а підняться не могли — берег був
скопаний ескарпами, щоб не дати німцям змоги будувати переправу.
Хотів, Гвоздів, Копачів…
Так ми дійшли до села Григорівка, де був цукровий завод, адміністрація якого переправилася на лівий берег. Ми зупинилися у покинутій хаті. На другий день у Григорівку зайшли наші солдати, дуже
стомлені. У ставках відмивалися. Техніки ніякої, сама піхота. Поранених з=поміж них я не бачив. Увечері вони, мабуть, переправилися на лівий берег.
А вранці ми почули страшне ревище моторів. Це
без пострілів в'їжджали німці. Було їх, мені здається,
більше сотні і стільки ж мотоциклів зі знятими глушникими — ревище страшне. Всі солдати, як мені здалося, двометрові, засмаглі, вгодовані й дуже веселі —
якась частина СС. У перші дні вони не шкодили, а цікавилися лише їжею. Йде вулицею німець, тримає
скибку хліба, на ній масло, зверху мед. Чомусь вони
їли сирі кукурудзяні качани. М'ясо, молоко було у
необмеженій кількості. Це призводило до перевантаження шлунка... Нас вони не соромилися... Ми ж не
соромимось коня чи корови...
Був у них восьмигодинний робочий день: 8 годин
на передньому краї, на березі Дніпра, потім змінюються, повертаються до села, миються, голяться і всі
грають на губних гармошках, відпочивають. Днів за
п'ять нас покликали до комендатури. Там розпитали,
звідки ми прийшли, по карті розписали наш маршрут
назад до Лугин, дали перепустку на вказаний маршрут і сказали, що ми можемо зупиняти будь=яку німецьку машину. Якщо їй по дорозі, водій обов'язково
візьме. Так ми "автостопом" досить швидко повернулися до своєї домівки у Кремно. Ця, здавалося би,
благородна акція мала іншу мету: люди поверталися
туди, де працювали до війни й знали одне одного, тому "чистка" відбулася досить швидко.
Повернулися. У шкільній квартирі, де ми жили,
порожньо. Був "Кобзар" Шевченка, була платівка з
записом хору=переможця з с. Шеметиця, яким керувала моя мама, — усе хтось забрав. Залишилися две-
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рі й вікна (і за це спасибі), а ми — голі й босі. Мама
шила людям за картоплю, таким чином назбиралося
вдосталь. Ми порахували картоплини, скільки можна з'їсти на день, щоб дотягти до молодої й посадити з
кращої "вічка". Так ми почали 1942 рік.
Я теж заробляв. Дядько Лукаш Горгуль, в якого
ми винаймали квартиру в селі Шеметиця Лугинського району, до переводу мами на роботу в Кремнянську
школу, навчив мене робити форми, щоб виливати з
алюмінію ложки. Подарував молоток і рубанок. Він,
колишній кавалерист Першої світової війни, у колгоспі був столяром. Таким чином я почав майструвати: виливав ложки, блюдця, солянки (хоч солі не було), товкачі, сковорідки8, робив кресала, варив губки
для трута (сірників же не було), робив діжки (обручі з
ліщини) — усе це йшло в обмін на продукти (мала чи
велика діжка — насипалася повна). На початку
1942 р. ми з мамою скопали шкільне подвір'я, посадили картоплю, посіяли просо й "зажили". Уже не
пухли з голоду, зелень виросла. У річечці Кремнянці
ловив рибу топтухою, яку зробив сам з лози. Це вже й
приварок, от тільки без солі. Милися лугом — настояній на соняшниковому попелі воді. Пристосувалися.
Але ж не було жодного колеса і все, особливо дрова,
доводилося носити на плечах. Сокиру — основний
інструмент — я знайшов у шкільному хліві, дуже стару. Точити не було чим, тому пристосувався таким
чином: притис сокиру до цементного фундаменту й
швиденько бігом(!) навколо школи! З маминого портфеля пошив собі черевики, в яких і в армію пішов,
але поморочилися з мамою і над викрійками, і над копилом! Підошва з сириці, копил — імітація ступні на
березових шпильках. Був конфуз, коли черевика,
вже готового, з копила зняти не міг.
Десь у лютому І943 р. партизани висадили у повітря залізничний міст через річку Кремнянку, це кілометрах у двох від села, тому село несло за це відповідальність. Німці оточили село і всіх жителів зігнали
на вулицю, звідки було гарно видно лівий берег річки. Вишикували всіх чоловіків віком років з чотирнадцяти й кожного десятого вивели з шеренги, зачинили в одній хаті на лівому березі і спалили живими.
8
Алюміній брав на аеродромі — з наших розбитих літаків,
що поплавилися.
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А решту примусили стояти, поки хата з людьми горіла. Собак раніш постріляли, щоб не гавкали.
Неодноразово було так: оточать село, а вранці облава. Вночі партизани приходили, і ми були з ними.
До лісу 50 метрів, то ми й утікали до них.
У січні 1944 року наш сусід В.П. Бригинець отримав від партизанів повістку: з'явитися в таку=то хату,
маючи з собою їжу на кілька днів (на той час влада
розділилася: вночі була партизанська, а вдень — німецька). Я такої повістки не отримав, але попрощався з мамою й разом з Бригинцем пішов. Партизанський загін Сабурова проводив мобілізацію чоловіків,
щоб зберегти людський резерв армії. У цьому партизанському загоні ми були до звільнення Лугинського
району. Нам запропонували: хто хоче, може залишатися з загоном, а можна йти у військомат. Отак я й
прийшов до військомату — у саморобних черевиках і
у пальтечку з білим боком, бо колись трапилася бочка з хлоркою, і я її насипав у кишеню.
Деякі згадки про партизанський загін: зброї ми
там не мали, бо навіть для колишніх солдат зброї не
вистачало, а нам, малоліткам, і поготів. А становище
було складне: залізниця Київ=Коростень, що пролягала паралельно з шосейною дорогою, була добре укріпленою. У місцях, де можна було переїхати підводою,
німці вирізали дві шпали, копали між рейками яму,
в якій бетонували 4 кулемети, а з цієї ями був хід до
дзоту. На північ від залізниці був партизанський район, на південь — німецький. Між залізницею й шосе територія була нічийна.
У партизанському районі у населення залишилася
хіба що картопля. Тому нас, підлітків, використовували для заготівлі харчів. З десяток безвусих "партизанів" і 1=2 старші зі зброєю знаходили, де непомітно
можна перейти залізницю. На нейтральній смузі доночовували, а потім ішли на "німецьку" територію.
Брали в людей корів і мерщій назад. Якщо вів корову
й не довів — розстрілювали за невиконання завдання.
Перейти з коровою залізницю було непросто: по обидва боки від дороги на відстані 400 м усе було вирубано
й викорчувано, щоб до залізниці не можна було підійти непомітно. Перший мій "продуктовий" похід запам'ятався тим, що телиця, яку я вів, не хотіла вихо-
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дити на насип, і партизан, побачивши, що я не справлюсь, почав телиці ламати хвіст. Їй заболіло, і вона
винесла мене на насип та ще довго тягла за собою, аж
поки їй обридло (а налигач я прив'язав до руки)...
Коли німців остаточно вибили з Житомира, ми отримали наказ не дати їм відступити. Порівняно легко партизанами був звільнений Олевськ, а далі треба було затримати німців, які відступали з Житомира. Накопали
окопів, поставили протитанкові рушниці. Йшли танки.
Ми "пукнули" з ПТР, а вони як гахнули, то гнали нас
кілометрів 60 до Лугин. Лісові шляхи були заміновані,
дерева зрізані, завалені... Бігли... Упасти б... "Вставай!" — щоб у полон не потрапити. Не дійшли до Лугин. Удосвіта зайшли в хату, а там впритул лежать такі
ж, як ми. І кулемет направлений на двері. Відвів ствол
у сонного. Попадали...
А далі: хто хоче в загоні залишитись, хто в армію.
У квітні 1944 р. я вже був в армії. Німці сильно бомбардували Коростень. Разом зі звичайними, накидали бомб з затримкою вибуху від години до декількох
діб. Ми йшли до Коростенського вокзалу відкопувати
засипане бомбосховище, і у цей час у кюветі біля шосе вибухнула бомба. Я дістав травму вуха, чиркнуло
по потилиці. Тоді я почув від лікаря вираз: "Ты, парень, в рубашке родился". Я цього не зрозумів. На лівій руці побило пальці (вибухнуло ліворуч). Санінструктор перев'язав (всі три пальці разом) і сказав:
"До свадьбы заживёт!" А воно не зажило. Через декілька днів я пішов у санчастину якогось кавалерійського підрозділу. Лікар, очевидно ветеринар, кожен
палець окремо обробив, наспівуючи: "Ты ждешь, Лизавета..." Десь через тиждень з'явився неприємний
запах. Я знов пішов у санчастину, але вже не до кавалериста. Жїнка=капітан медслужби глянула на пальці й сказала: "Ампутировать". Я кажу: "Як — ампутировать? А як же я буду грати?" Я грав на струнних
інструментах.
— А ты что, знаешь, что значит ампутировать?
(Мої 7 класів були там, як аспірантура, бо зустрічалися солдати й зовсім неписьменні).
— Так, знаю.
— Тогда — лечить.
Таким чином залишилися пальці і на лівій руці.
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З Коростеня направили мене до Казанського піхотного училища. Влітку І944 р. нашу роту відправили
за Каму косити сіно (гармати на кінній тязі, потрібне
сіно). Паромом переправили на інший бік. Трава вище голови. А в цей час увесь особовий склад кинули
до Прибалтики. Доки прибув до нас зв'язківець, доки
ми переправлялися на паромі через Каму і дійшли до
училища, там уже нікого не було. В училищі порожньо. Татари й води нам не давали, кухлі викидали.
Командир каже: "Что, сынки, делать с вами?.." І відправив нас на пересильний пункт, до станції Інза
Ульянівської області. Третя норма: 42,5 г жиру,
12,5 г цукру, 40 г крупи — голодуха, тікали на
фронт. Приходили "покупці", пропонували різні частини. "Желающие в танковый десант" — туди йшли
трактористи. Коли запропонували парашутний десант, я, не маючи уявлення, що це таке, вийшов з
строю — зріст метр з кепкою (167 см), шия — як у бика хвіст, потилиця, як і фізіономія, поросла мохом.
Комісія у землянці (в одні двері заходиш, а вихід — з
іншого боку). Зайшов, роздягнувся. Йдеш коридором
голий, голова вверх, кабінет шукаєш. Наступив на
люк, він відкрився, ти — бух, упав навкарачки в яму.
А внизу кабінет, за столом дідок, приклав вухо до серця. Далі крісло, старшина крутнув: "Йди до лейтенанта". На диво, комісію пройшов.
Одібрали третину, що пройшли комісію. Відправили у Тейково Іванівської області. Табори десантників,
землянки порожні. Коли форсували Дніпро, поділили бригаду: частину в Дніпро, частину до німців. А де
наші, то прийняли за власівців... Зі ст. Тейково ведуть нас, салажат, а на узбіччі — солдати=красені. До
війни в армію не брали "порченых", навіть зуба в кого не було — не брали, а десантна бригада — відбірні,
відгодовані... Сидять оті красені на кюветі, регочуть,
аж ноги підіймають: "Десантник пошел!" А ми малі й
худі — на зміну тим, хто з війни не повернувся...
Землянка, хвоя, сіно, шинель. Спати. Підйом на
обід. Тихоокеанський оселедець, "до амбразури" —
повний казанок, плюс каша. "Кому добавки?" Спати.
Днів три=чотири їли від пуза, спали... За чий рахунок? Тих, що загинули?
Потім почали кидатися хлібом — наїлися! Отоді
взяли у шори... Перший день — 10=15 км без нічого,
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лісом. Потім — більше: 15=20 кілометрів. Оселедці
забрали. Хлібом ми вже не кидалися. Так дійшло до
45 км, речові мішки — 32 кг. Дехто не витримував.
Укладали парашут ПД=6 (парашут десантника,
шоста модель). Укладали удвох: чий парашут — укладає, купол 72 м2, 24 стропи. Перші 2 клини шовкові, треба тримати (внизу шовк, далі перкаль). Стропи
зв'язували, я — ременем, щоб не забути розв'язати.
"На старт!" — у кошик аеростата. Кошик з лози, шестеро в одному. Лавочки з двох боків. Я — другий чи
третій. Піднімають на 600 м: ой, страшно! Довго летітиму, поки розіб'юсь! Купол розкривається. Летиш за
вітром. Внизу розвернув, трохи невдало. Упав, розбив носа.
Три рази стрибав з аеростата, а потім стрибки з
американського "Дугласа", зі зброєю і без, на поле й
на ліс, влітку і взимку. У "Дугласі" 24 чоловіки. Двері відчинені. Стрибають "на плечах один одного". У
повітрі розносить, а на землі треба зібратися разом. Я
— наводчик 82=міліметрового міномета. Спочатку викидали вантажний мішок з мінометом на парашуті,
загальна вага близько 80 кг. А на землі треба його
знайти.
Зима, морози градусів 30. Ходили до лісу, привчалися виживати. Багаття розпалювали вночі. Яма у
снігу, клали лапник, хвою і "розрахунок" 10 чоловік
спали одну годину, довше не можна. Вартові будили,
щоб не замерз. Здається, що тепло, а починаєш ворушитися, відчуваєш, як циркулює холодна кров. Лісом
ходили у черевиках з обмотками, а спали у валянках.
Брали Кенігсберг — з землі фортецю не могли взяти, тому вирішили висадити десант. Діб зо три не роздягалися — чекали сигналу. Стрибати готувалися всі:
кухарі, санітари, господарська частина та інші.
Коли ми йшли на аеродром, усі знали, що стрибатимуть без запасних парашутів. У той час ми користувалися парашутами ПД=6, круглими, з полюсним отвором,
досить вередливими під час укладання. (Часті "перехлёсты": лівий строп потрапить праворуч або навпаки. До
речі, укладання взимку провадилася надворі, щоб не
змерзся купол, а в рукавицях добре не вкладеш. І лише
пізніше отримали ПД=41 — парашут десантника, 41=ша
модель, квадратні куполи, надійніші).
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Прийшли на аеродром. Приїхав старшина на возі,
привіз спирт, черпав кухлем з бідона й подавав кожному. А напруження було таке, що не п'яніли. Біля
літаків стояли мовчки.
І раптом Лужков, командир 24=ї окремої парашутно=десантної бригади, радісно сповістив: "Братцы, отбой боевой тревоги!" Радості меж нема — відбій!
Заговорили=загомоніли всі одразу. А пайки американські одноденні, в яких було все: від шоколаду до
сірників, лимонного порошку, сигарет; видали на 5
діб. Хто не з'їв раніше, то тут їх приголубив. Це було
годині о 5=ій ранку. Повертаємося у свої землянки.
Пізніше чекаємо, щоб старшина вів нас на обід. А він:
"Здайте пайки, це ж на 5 днів ви їх одержали, недоторканний запас: НЗ". І лише на другу добу змилостивилися і повели на кухню.
Далі нормальні заняття: марші з викладкою 32 кг
навантаження 45 кілометрів щоденно. Це все у Тейково Іванівської області.
На початку 1944 року у бригаду надійшло поповнення замість тих, хто не витримав навантажень. Поповнення специфічне, переважно "зеки" — кримінальні злочинці, віком не набагато старші за нас. Таке поповнення становило 10=12% від усього складу і
внесло специфічний дух у бригаду.
Наша бригада була у резерві Ставки Верховного
Головнокомандування. Вже наприкінці березня стало зрозуміло, що потреби в такому резерві немає, і
бригаду розформували. Зробили маршеві роти по 100
чоловік, командири рот — чужі сержанти. На 100 чоловік — 1 пульманівсьний вагон, і без зброї відправили на поповнення 9=ої Армії, яка майже вся була
сформована з десантників. На фронт їхали з великим
гамом. Тон задавали "зеки". На зупинках начальник
ешелону — підполковник — пістолет у кобуру не ховав. У батареї я цих хлопців не бачив. Їх одразу кудись виділили.
З 9=ою Армією мені довелося перебувати на території Угорщини, Чехословаччини та Австрії у складі 567
Гвардійського мінометного полку 54=ої Гвардійської
дивізійної бригади (наводчик 120 мм міномета). На території Чехословаччини ми й зустріли перемогу.
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Брав участь у дипломатичному марші Європою.
Побував і у Відні. Міномети возили причепленими до
"Шевроле". Показали, що ми щось значимо, і з Радянським Союзом треба жити дружно.
I повернулися знову до Угорщини, де й зупинилися у містечку Гедельє під Будапештом як окупаційні
війська.
Було й таке: вже черешні достигли, а ми — у валянках, бо тили не встигали за нами. Але ми молоді,
веселі й щасливі.
Восени 1945 року нас змінила 7=а Армія, а нас відправили до Костроми. Там усі пройшли медичну комісію, і мене визнали "годным к нестроевой" (наслідок контузії у Коростені). Далі мене направили на артилерійську базу на ст. Кигичівка Харківської обл.
орудійним майстром, а потім на артилерійський
склад в м. Києві, де вже за мирного часу здряпували
орлів з німецьких гармат, гарненько ремонтували їх і
відправляли у Китай. Так я у 1950 році завершив
свою армійську службу, яка розтягнулася на 6 років.
У тому ж 1950 році я вступив до Київського геологорозвідувального технікуму. Там одружився, там
народився старший син Сергій. Згодом закінчили
технікум його дружина Наташа, наш молодший син
Валерій, наші онуки Олексій, Іра та Андрій. Тобто
Альма Матер для усієї родини, і не посоромив ніхто,
бо переходили до КДУ хто одразу, хто пізніше, але
династію, за покликом, підтримали майже всі.
Спогади мої, рБ.М.
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Час придет. И Господь сына блудного спросит:
— Был ли счастлив ты в жизни земной?—
И забуду я всё. Вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав…
И от благостных слёз не успею ответить,
К Милосердным Коленам припав…
Иван Бунин
Все моє життя — щасливе спілкування з людьми:
родина, друзі, співробітники… Вони змінювались,
але всі впливали на формування мого світогляду.
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Я, р.Б.М — найменша дитина в сім'ї — зросла у
любові й радості. Спокій і теплота зустрічей з природою супроводжували мене все життя. Мабуть, то Господь з тихим подихом вітру подавав Свою благодать.
Тато, Шаповал Іван Семенович (скрізь був Шаповалов) народився 1 листопада 1887 р. у с. Хлистунівка Городищенського р=ну Київської області. Його
батько помер, коли татові було 9 років (сестричці Ївзі
— 4 рочки). Його взяв у Кривий Ріг родич. Там він
виріс, закінчив Гірниче училище, потім дворічні інженерні курси. Працював спочатку маркшейдером,
гірничим майстром. Ніколи про дитинство тато не
розповідав, тим більше, не плакався. Одружився у
1920 році. Брат Петро народився 25 грудня 1922 р.,
сестра Єля (Олена)— 8 червня 1925 р., старша сестричка Надя померла маленькою. Я народилась у
Донбасі (шахта Давидівка) у родині вже зав. шахтою.
1929 року ми виїхали на Урал, взявши з собою татову маму Катерину. Там вона дуже тужила за Україною,
пішки до неї йшла. Повертали її з лісу. Там, на Уралі, у
районі Нижнього Тагілу її й поховали. Тато працював
завідувачем шахтою, потім керуючим трестом.
У пам'яті Єгоршинські Копальні. Ліс навколо, а
мені туди доступу нема, бо комарів — хмари.
Ще — у погребі купка картопленят, розміром з
вишню. Мама зварила в лушпинні, "мундірками" —
чистити нема чого, лише видавлювати — радість! Мабуть, тому я й залишилася такою картоплелюбною.
Башкири на верблюдах привозили морожене молоко у лантухах.
Біля ґанку — велика діжка з мороженими брусницями.
Гарний будинок, великі кімнати, величезний фікус.
Тата бігали зустрічати наввипередки.
У сусідньому будинку жив з матір'ю Сергій — мабуть, комсомольський керівник районного масштабу
заводій і наш улюблений дорослий веселий друг. І
раптом пізно ввечері прибігли: "Сергій застрелився".
Нас не побачили, тому не прогнали. Сидів на дивані,
голова відкинута. Мисливська рушниця впала. Не дуже й скривавлений. Мертвий. Це була для мене вражаюча смерть. Мабуть, це був початок 1934 року. Ніколи не розпитувала батьків — усе стало зрозумілим
за 60 років. Тому пов'язую: влітку 1934 року ми пос-
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піхом виїздимо з Уралу. Куди? У Донбас, а літо провели в селах Воронівка й Хлистунівка.
Далі: я — вже школярка і пам'ятаю, що у різних
школах навчалася по 1=2 місяці, бо увесь час переїздили (прочитала після І990 р.: масові арешти, але
"якщо когось зразу не взяли, то потім і не шукали").
Мені років 11. Перед сном читала "Дафніс і Хлоя".
Залишила біля себе. Вранці у розгорнутій книжці записка: "Тобі рано читати такі книжки". Це тато.
Отак.
Мама — Шевченко Параска Омельківна. Народилася 1896 року у селі Воронівка Вільшанського р=ну
Черкаської області. Була найменшою, єдиною донечкою. Ласкава, красива, розумна, задумлива, "сама в
собі". Врівноважена настільки, що я за все життя її
підвищеного голосу не чула. Сміху — теж. Лише
посмішка, швидше в очах. Мама була скрізь і для всіх
вродженою миротворницею. Взірець скромності й
гідності, без зверхності та панібратства. Ніяких
емоцій зовні.
У селі закінчила церковно=приходську школу.
Заміж вийшла за офіцера царської армії Антона
Шевченка. Але в еміграцію з ним не поїхала. Залишилась у селі. Мала прекрасний голос і слух, співала у дитинстві у церковному хорі. Я лише кілька разів чула її спів, і то зажурливий. Співала, коли я її
просила: "Стоїть гора високая, попід горою гай...",
"На козака невзгодонька, козак зажурився". А я
тоді була дуже співучою, не замовкала. Мама було
посміхнеться — "та це ж не та тональність", або "та
це ж поперек". Нас — двоє дівчат, і жодна не успадкувала маминої вроди. Казала мама, що я у три
рочки була такою гарнесенькою, що люди називали
безприданницею. На тому врода, на щастя, й закінчилась, а безприданницею й заміж виходила. Бо це
ж після війни сталося, коли всі залишилися голими
й босими.
Старші мамині брати Семен, Євлампій і Степан.
Семен — добротний господар, за що й помер з голоду у 1933 році. Дружина — Ївга (Євгенія). Діти: Петро загинув на війні в І944 р., дочки Улянка і Таня.
Улянка (Оля) — медсестра, у дитинстві бугай підняв
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її на роги. Коли одужала, зрозуміла, що мусить стати
лікарем. Таня — агроном. Має дочку Земфіру.
Як надолужити втрачене? У 1974 році, після смерті мого тата, Таня з Земфірою приїхали до Києва.
Земфірі треба було купити пальто. У Дарниці нічого
не знайшли. Я запропонувала поїхати у ГУМ. Вийшли біля Володимирського собору, а там — дуже багато людей. Виявилося — переддень свята св. рап. кн.
Володимира (27 липня). Ми забули про ГУМ. Протиснулись у собор. Бачили каждіння. Вперше я побачила
зблизька митрополита — вродливе, мудре обличчя
немолодої людини, а на голові — митра з медальйонами Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. Так близько
проходили у соборі. Ми тиснулися=тиснулися все
ближче. Багато єпископів у золотому вбранні розійшлися собором для маслопомазання. До митрополита
підходили на солії (терміни тепер знаю) гарно вбрані
жінки у капелюшках. Він "мирував", а вони цілували йому руку. Нас тиснули в бік вівтаря. Я запитую у
Тані: "Хочеш руку поцілувати?" Вона й відповісти не
встигла. Спереду повернувся чоловік до мене і впритул запитав: "А ви хочете поцілувати руку?" А я, зі
зверхністю й голосом з металевим притиском, відповіла: "Ні". Я й не думала тоді про те, що я ж і нехрещена. Але з Танею ми з того часу не бачилися, хоча й
листувалися.
Євлампій — високоосвічений, інтелігентний. Агроном за фахом. Жив у Ростовській області. Моя мама його дуже любила, він для неї був взірцем. Дружина — Харитина, донька — Наталя. Ще брат — Вася
(чи Женя) жив у нас якийсь час на Центральній шахті в Донбасі — красивий, веселий, співучий.
Родина Степана. Степан помер з голоду 1933 року. Дружина Ганна — хороша, лагідна, добра. Родина під час війни дуже бідувала. Діти Оля і Вася.
Оля закінчила педучилище, направили до Закарпаття вчителькою. І її, під вікном хати, де квартирувала, вагітну, прошили з кулемета. Там і поховали. Чоловіка її я не знала. Вася — старший від мене, одружений.
Мама моя померла 26 березня 1966 року. Ми одержали у Пірні (у Німеччині) листа від бабусі Ярини
Сидорівни, що мама захворіла того дня, коли мене
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відправили до дрезденського військового шпиталю. Я
просила: "Мамо, почекай". Пролежала там два місяці, й увесь цей час жодного листа з дому не було. То я
вже всяке передумала. А потім рік плакала, навіть не
тому, що мама померла. Це начебто сприйняла як
природне, а ніколи не думала, що не зможу провести
її, віддати останню шану. Наче пуповиною лишалася
прив'язана до неї.
Мій брат Петя на 5 років старший від мене. Відмінник, мабуть, з першого класу. Вчився легко. Тип вченого, вдумливий, зосереджений. Всі за ним тягнулися, а він то взимку когось додому з школи відводить,
то комусь допомагає, то фотосправою займається, то
радіо налагоджує. Усе з тихим мелодійним підсвистом.
У 1939 році закінчив 10=й клас. Разом у класі їх
було десятеро. Найближчі друзі: Петро Грибанов загинув на фронті; Коля Граєв доріс до якогось великого начальника по війні.
Брат 1940 року вступив до Харківського інституту
інженерів залізничного транспорту. Після 1=го курсу
заїхав додому. Їхній інститут евакуювали до Ташкента. Кликав нас з Єлею з собою. І залишатися страшно,
але ж тут хоч батьки, а їхати куди, як і з ким?
Грудень 1943 року. Село Дубове Петровського р=ну
Кіровоградської області — так повідомлено у похоронці. "Загинув смертю хоробрих молодший лейтенант Шаповалов Петро Іванович".
Цей вірш, мені здається, про нього, бо він був хрещеним.
Послушай, Бог!
Еще ни разу в жизни с Тобою я не гoворил,
Но сегодня мне хочется приветствовать Тебя!
Ты знаешь, с детских лет всегда мне говорили,
Что нет Тебя. Но я, дурак, поверил...
Твоих я никогда не созерцал творений,
И вот сегодня ночью я смотрел из кратера,
Что выбила граната, на небо звездное,
Что было надо мной...
Я понял вдруг, любуяся мерцаньем,
Каким жестоким может быть обман!!!
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку?
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь.
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Не странно ль, что среди ужаснейшего ада,
Мне вдруг открылся свет — и я узрел ТЕБЯ!
А кроме этого мне нечего сказать.
Вот только тем я рад, что я узнал ТЕБЯ...
На полночь мы назначены в атаку...
Но мне не страшно, Ты на нас глядишь...
Сигнал!!! Ну, что ж, я должен отправляться,
Мне было хорошо с Тобою!
Ещё хочу сказать, и как Ты знаешь,
Что битва будет злая,
И, может, ночью же
К Тебе я постучусь...
И хоть я до сих пор и не был Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой!
Ты видишь, что со мной случилось?
Что ныне я прозрел!!!
Прощай, мой Бог! Иду!!!
Но вряд ли уж вернусь. Как страшно!
Но теперь я смерти не боюсь...
(Цього вірша було знайдено у сумці бійца Олександра Зацепи, який загигнув у бою).
Одержали листа від однополчанина=однокурсника. У Ташкенті вони просилися добровольцями на
фронт. Їх направили до школи молодших офіцерів,
тому й загинув молодшим лейтенантом.
Лише 1960 року я змогла поїхати туди. Величезний обеліск і пам'ятник загиблим — опустився на коліно офіцер. Розповіли, що є список з понад 400 чоловік, які тут загинули: стояли скирти соломи, під їх
прикриттям були наші солдати. А німці трасуючими
кулями підпалили ті скирти. Через це й сталася масова загибель.
Село переходило 7 разів від наших до німців.
Їздила туди двічі Таня Бугорська, Єлина дочка.
Після її відвідин у список на обеліскові внесли й прізвище Петра, дописавши:
"Здесь похоронены воины Советской Армии
Лейтенант Савельев С.А. (22.12.1922=07.12.1943)
Гв. капитан Калутаев В.С..
Гв. рядовой Катуста И.Н.
Гв. мл. лейтенант Шаповал П.И. (25.12.1922=
07.12.1943".
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Не змогла я там ще побувати. Єдине, що можу і
роблю, це і вдома щодня поминаю, і у церкві — постійно на всіх літургіях. Прости мене, Петю. Зараз розумію, що Господь забрав його так рано як найкращого з нас. Єдиний з нас трьох хрещений, тобто з Ангелом=Охоронцем змалечку.
1934 рік. Повернулись у Донбас з Уралу. Спочатку
жили на Катику (зараз місто Шахтарськ) у тітки Оляни, троюрідної сестри й мами, і тата. Вона їх і познайомила. Там нас було багато — справжня "рукавичка". Тітка Паша, маленька, худенька черниця з монастиря в Амвросіївці, який розігнали. "Прошу прощения, сестра", — відповідала на всі зауваження.
Мабуть, вона мене, нехрещену, і вимолила в Бога.
Тітка Уляна (Оляна) Сазонтівна Шевченко — єдина комуністка в нашому роду, ще й з цигаркою. Чоловік Микита загинув у шахті. Дочка Люба,
1924=1925 р.н., струнка, вродлива. З нею ми ходили
до тітки Оляни на роботу. Вона була завідувачкою
клубу ІТР (інженерно=технічних робітників). Такого
панського приміщення я раніше не бачила, та ще й з
прекрасною бібліотекою, де все у килимах. Там було
надзвичайне видання, мабуть ювілейне — "Витязь в
тигровой шкуре". Краса ілюстрацій та оформлення
мене дивували.
1934 рік, 1 грудня. Другий клас. У Ленінграді застрелили Кірова. Всі діти принишкли. У школі — траур. "Ворожа діяльність". А для мене Кіров залишився рідним на все життя.
Мабуть, 1936=1937 рік. Чорні "воронки" вночі,
зникали люди. Ми, учні, тільки чутками жили. З довоєнної преси пам'ятаю газети — розмір "Правди".
Друкували цілі сторінки зміни П.І.Пб. Наприклад:
Фількенштейн Мойсей Абрамович, а став Захаров
Іван Григорович. І це не сотні, а, мабуть, тисячі.
Далі — мирне, сонячне, безтурботне життя. Квіти.
Поруч міський парк, до якого притулилася наша двоповерхова школа. З 4=го класу — іспити, і кожен —
радість. У пам'яті — лише сонячні дні, перше радіо і
перший фотоапарат ФЭД у родині.
Небайдужість вихована, мабуть, з дитинства, бо
вже з 4=го класу я була старостою групи. Ексцеси бу-
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ли й тоді. Надовго запам'яталися випускні збори нашого 7=го класу. Червень 1941 року. Дуже хороша і
улюблена наша класна керівниця Марія Іванівна,
вчителька російської літератури, після вступного
слова почала вручати атестати. Я сиджу як на голках,
бо мене, старосту класу, не згадують... Мені вручили
атестат наприкінці, разом з найслабшими учнями.
Все "відмінно", а поведінка — "посередньо". Соромно. Одній за всіх, як старості, бо була причина: трапився випадок, коли зірвали заняття усій школі, а на
педнараді жоден з класу так і не назвав винуватців.
Поруч сиділа мама. Їй було, мабуть, ще соромніше за
мене, але нотацій і вдома не було. Констатація факту.
"Висновки роби сама". Може, тоді й почала відчувати
свою відповідальність.
Сестричка Олена всього на півтора роки старша за
мене, але ж вона ставна дівчина, за якою упадають всі
мої друзі — хлопчаки=підлітки. Подружка Женя Снігурова (майбутній директор школи; померла рано —
до 30=ти років, залишилося двоє дівчаток), така ж
шибай=голова, як і я.
Напередодні війни, пам'ятаю, батьки обговорювали статтю з журналу про передбачення=пророцтво
якогось Генрі, де йшлося про п'ять етапів війни:
1) блискавичний наступ Німеччини,
2) затяжні бої в Росії,
3) підпілля і партизанські загони,
4) німці дійдуть до Уралу (чи до Волги),
5) переможний розгром; війна закінчиться в Берліні.
А в 1990 чи 1991 році журнал "Дружба" № 3 дав
статтю про Генрі й про оці пророцтва. Виявилося, що
Генрі — наш розвідник у німецькому чи англійському генштабі.
22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили,
Нам объявили, что началася война.
- Війна застигла нас у Донбасі, на Катику.
- Я саме закінчила 7 класів. 8=й клас — вперше
платне навчання. Здається, ще встигла сплатити.
- Гнали скотину на схід. Чомусь роздавали корів.
Мама взяла. Я вперше бачила зблизька коров'ячі очі.
А потім цю корову забрали німці.
- Пограбували бібліотеку, нашу улюблену. Ми з
Женьою Снігуровою пішли "під занавіс", у приміщенні порожньо. Пограбування вразило. Вандалів не
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бачили, не було нікого. 75 томів — фоліантів Л.М.
Толстого стояли незаймані. На чистій підлозі розкидані залишки. Ми не взяли нічого.
- Бомбардування пересиджували у погребі.
- Грабували магазини. Моя інтелігентна мама з сусідкою пішли, і я за ними хвостиком, коли вже все
розтягли. Пахло какао (магазин продуктовий). У магазині все забрали — не було ані людей, ані продуктів. А посеред магазину чомусь залишився великий
ящик з сірниками. І ми його забрали.
- Їхали німці на мотоциклах без глушників, "непереможні".
Усю зиму — зенітки, поруч — лінія фронту, снаряди перелітали через будинок.
- У нас на квартирі — якийсь граф з ординарцем. З
купою скринь.
- 1942 рік. Недалеко в сусідів мешкав якийсь високий чин, італієць Маллючіо. І під час війни була
любов. Я про це не знала, але Любу (дочку тіточки
Уляни) забрали у Німеччину. І він її знайшов. Привіз до своїх батьків в Югославію, звідки Люба надсилала листи й посилки з фотографіями. Після закінчення війни запрошувала тітку Уляну до себе. За деякий час Люба там же, в Югославії, померла від туберкульозу. Маллючіо надіслав деякі речі, а т. Уляну однак запрошував переїхати до них.
- Взимку до Німеччини забрали сестру Єлю.
- Ми дочекалися весни. Доки й мене не забрали,
стали готувати візок. Два колеса металевих виміняли чи купили, а корпус тато зробив з подвійним
дном. І туди, на дно, рівним шаром поклали сірники з недограбованого магазину (Господь залишив
для нас скарб). Навіть подушечку не взяли, бо все
потрібне слід взяти на всі пори року — одяг, взуття. І вирушили. Куди? До Хлистунівки, куди раніше виїхала родина єдиної татової сестри — т. Ївги
(Євгенії). Вона і дядько Гордій — веселі, доброзичливі, комунікабельні люди. Мали семеро дітей: Тіна, Шура, Василь, Надія, Галина, Марія і Микола
(майбутній Герой соціалістичної праці). Любили
свята, пісні, людей. От до них ми й приїхали. Невдовзі поруч з їхнім будинком звільнилася хата з
садком. Там ми оселилися. За садком починалося
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поле. Якось виходжу, а поле — усе блакитне. То
зацвів льон. Звісно, напелехала цієї краси й прикрасила хату. Але мені потім пояснили, що таке
льон і для чого.
Пожили в Улитиній хаті може рік, а може трошки
більше, і почали мудрувати свою. З чого, за що? Якимось чином дали наділ, великий, соток 60, на території конюшні панської (знищеної) економії (отоді почула прізвище панів Броневицьких). Довго там росли
печериці, багато й густо. Але ми їх чомусь не шанували й не збирали, а до 1947 року їх уже не стало.
Люди в селі дружні, щедрі на допомогу. Склали
проект на дві половини — ліворуч — комора, праворуч — "житлова" частина. Глина була своя: у дворі
викопали величезну яму (потім у ній кролі жили).
Якось уночі прийшов напідпитку бригадир загадувати на роботу, та й шубовснув у ту яму. Крику=гаму з
переляку! А потім довго по селу розповідав, що Іван
Шаповал накопав ям та й ловить людей.
Дубові дошки принесли широкі, довгі,. Глину з
соломою місили ногами і втоптували між дошками.
Залишали отвори для дверей і вікон. Одразу ж
вставляли лутки й готували стелю: сволоки й інше.
Запам'яталася одна ніч: страшна злива, а наша хата
ще без стріхи. Дощ ллє на глиняні валки. Мама лізе,
віником змітає, щоб менше розкисло. Полізла і я —
холодно, дощ не йде, а ллє. Я спустилася, дрижу,
знову мама лізе по драбині. І зараз дивує отой материнський інстинкт: і житло захистити, і дитину пожаліти. А тато був десь на чергуванні. Прости мене,
мамо, за все.
- Весна 1943 року. Наші війська наступали з боями. Мене відправили до Воронівки, де було спокійніше, подалі від залізниці. Вночі прийшли розвідники. Їх було двоє. Довго розмовляли з Петром, з ним і
пішли. А ми з Танею лишилися радіти, що "ось уже
наші"! Потім у них було багато солдат на постої. Це
був кінець лютого — початок березня. Тепло, сонячно, а ті чорноземи — непрохідні. Я тоді жила в т.
Ганни (д. Степана родина). Там винаймав квартиру
майор (сказав, що він єврей) з ординарцем. Часто й
багато зі мною, дівчиськом, розмовляв — про війну,
а, го лов не, про лі те ра ту ру. По да ру вав ме ні дві
книжки, одна з них — "Воспоминания о Пушкине"
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(пам'ятаю звідти про "пугачёвский бунт). Я була дуже уважним слухачем.
Пройшов головний фронт. За мною прийшов тато.
На покинутій сільськогосподарській фермі лежали
трупи солдат — роздягнуті, без чобіт. Тато сказав:
"Мародери походили".
Солдати ще йшли. Переважно молодь. Милися, сушилися, покотом спали, раділи життю. У селі забрали чоловіків, а за кілька тижнів прийшла звістка, що
їх кинули у бій. Потім прийшли похоронки. Отак
сільських чоловіків знищили, непідготовлених — як
"гарматне м'ясо".
Навесні я вже працювала в ланці з дівчатами.
Вчилася полоти і вживатися у сільське життя. Вдячна людям, які були поруч. Коли б не села Хлистунівка й Воронівка, то Україну з її людьми не побачила б
і не пізнала.
І ще соловейки в Хлистунівці (І942=І947). Чуєш
спів, підійдеш, а соловейко поруч, руку простягни,
горлечко його тремтливе бачиш. Більше таких співів
не чула...
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть...
А мати хоче научати,
Та соловейко не дає…
Виразніше, ніж Шевченко, Україну оспівати, мабуть, і неможливо...
Весна 1945 р. 8=й клас. Село В'язівок. День Перемоги зустріла без радості, бо знала вже, що загинув
брат Петя.
Штришок моралі 60=річної давнини. Урок анатомії
вела інтелігентна сільська 30=річна вчителька. Я десь
вичитала фразу, яку запам'ятала, але зовсім не зрозуміла: "Среди Дикой дивизии было много гомосексуалистов. Немало искалеченных подростков мы находили, занимая какое=либо село". Розуміла, що це щось
непристойне, тому й батьків не розпитувала, але з'ясувати ж треба. На моє запитання вчителька зашарілася,
відповісти не змогла та пішла у викладацьку. Викликають мене. А там — консиліум. Виявляється, зміг відповісти лише директор (викладач фізики, отакий зем-
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ський директор, на прізвище Звєрєв). Мені дуже тактовно пояснили. Я зрозуміла, що це щось дуже погане.
Приїхав вербувальник з Дніпропетровського інституту інженерів (залізничного) транспорту, після
9=го кла су на би ра ли на під го тов чий курс. І я,
пам'ятаючи що брат Петя навчався у Харкові в такому ж інституті, думала себе присвятити залізничному транспорту. Тато з 1943 року працював директором камене=щебневого заводу, тому була якась можливість мене утримувати. Я мешкала в Дніпропетровську два місяці на квартирі з двома дівчатами.
Навчання йшло нормально, старанно, перспективно. Я з'їла все, що брала з дому. Ціни на хліб — фантастичні (хлібина — 200 руб., а я мала 600 руб.). Але
ж головне — відчуття, що "це не моє". До того ж випадково потрапила в ремонтні майстерні. Побачила
людей, як комах на величезних паровозах. І вжахнулася, бо все це мені чуже. Рішуче забрала документи й повернулася додому.
Господи, дай усім дітям таких батьків, яких Ти
дав мені: спокійних, розважливих, люблячих... Але
що ж далі? До 10=го класу навіть запрошували, але я
не повернулася, бо вже находилася з дев'ятого класу
у м. Городище по шпалах за 10 км, з клунком за плечима. Ще встигла побувати і у Педагогічному училищі у м. Корсуні. Це вже І947 рік, весна, бо у пам'яті
— запах конвалій у кімнаті на столі.
Додому їздили поїздом. Це був "500=веселий", товарний потяг для людей. Ми, молодь, сиділи у відчинених дверях, ще і ноги звісили. А впритул до колії
ярусами була нагромаджена військова техніка — покинуті залишки битви — Корсунь=Шевченківський
котел! Зараз і згадувати страшно, як поїзд мчав поруч
з купами металу. Ноги піднімали з перестороги.
І в Корсуні я пробула недовго: дуже легко навчатися. Діти з сільських шкіл, а моя підготовка значно вища, мало працюю, а "преуспевающая". Оця легкість у
навчанні не для мене.
Господи, і не біла, й не пухнаста...
Літо 1946 р. Кар'єр, директором якого був тато,
належав залізниці. Квитки на залізничний транспорт
директор мав першого класу на двох осіб. І цією другою особою була я. А куди поїхати? У тата був друг,
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який на той час працював у Грузії, мостобудівник. І
наш маршрут з с. Хлистунівки — "прямо до Тбілісі".
Туди — узбережжям Каспійського моря, а додому від
Тбілісі — Чорноморським узбережжям.
Загальних вражень — море. Це і краєвиди, і люди.
Ще — білі вовняні хустки (запах і зараз відчуваю), і
персики (їх у нас тоді в селі не знали). Гарний свіжий
гостинець купили, а привезли додому — майже кисіль. А ще лавровий лист (у нас і в продажу його не було) — купили 200 грамів, великий пакет. А вдома в
пакеті виявили грудку солі з куряче яйце, разом з
цінним листом...
А місто Тбілісі дуже гарне, чисте, вродливі жінки
й чоловіки у шовкових сорочках. Порівняно з нами,
повоєнними, це було чудо.
Наприкінці 1946 року повернулася з Німеччини
сестра Єля. Там працювала на заводі, де було нестерпно тяжко, а потім у господаря, у районі Гамбург=Бремен, де була у пошані. Вийшла заміж за француза
Моріса. Мала дитинку, яка померла, і вона повернулася додому через ностальгію.
Єля влаштувалася на роботу на ст. Цвітково, на
приймальному пункті цукрових буряків. Жила на
станції в гуртожитку. Допомогла якось людям з Києва, ті лишили свою адресу. Під час моїх вагань вона
дала мені цю адресу. І я у березні 1948 р. поїхала до
Києва. Відомчий будинок на вул. Пирогова. Хороша,
привітна родина. Я жила в них і шукала роботу за
оголошеннями. Господь вів мене, нехрещену, і привів до УкрГеолБуду. Там я працювала спочатку табельницею, рахівником на будівництві геологорозвідувального технікуму, потім диспетчером, була комсоргом будівництва. Хороший колектив, повага, взаєморозуміння, виконроб Горелік Петро Михайлович,
а моїм старшим другом і порадником була Оксана
Мойсеївна Козакова, нормувальник. Тісний зв'язок з
колективом геологорозвідувального технікуму, заняття якого були в третю зміну в школі по вул. Саксаганського, 64. Вони ж були кураторами колективу
будівництва. Директор технікуму Ларін Костянтин
Леонідович, величний красивий генерал, у геологічній формі. Не знаю, хто, чи Ларін, чи Горелік, чи Оксана Мойсеївна першим запропонували: "Маша, а
почему бы тебе не поступить в техникум?" Я здивува-
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лася, бо про це не думала, зайнята всім іншим і задоволена.
Закінчила курси машинопису і стенографії. На
все життя лишилися у моєму письмі самі вживані
знаки=скорочення. Тільки доповіді треба було розшифровувати відразу, поки зміст пам'ятаєш. Приклад: "Донбас може (!) й виконає план!" чи "Донбас
може і виконає план?". А курси машинопису всліпу
10=ма пальцями і без помилок. А коли закінчила
курси, запропонували роботу на Короленка, 15. Почесно: із 70 чол. відібрали нас трьох, але потім мене
вибракували, адже перебувала на окупованій німцями території.
Школа художнього читання при Будинку Вчителя, театри, та ще ж і комсорг (хоч хотіла бути кращим) — повноцінне, заповнене життя. І раптом —
"технікум". Поїхала додому порадитися. Звісно, радять — "вступай". Я закінчила 9 класів. На 1=й курс
приймають після 7=го, на 2=й — після 10=го класу,
якого я і в очі не бачила. Мені кажуть "спробуй". І от
я ще працюю, бо не так просто все здати, і навчаюсь
на 2=му курсі. І чим далі, розумію, що не туди залізла: перший місяць повторення програми 10 класу з
математики й фізики, а я ж не знаю, про що йдеться
("біном Ньютона"?). А ще й робота. І от я, в якійсь
справі по роботі (отакий Фігаро!) у кабінеті директора
технікуму Ларіна К.Л. І він питає: "Маша, как успехи?" — І я, як з кілочка: "Ох, плохо, Константин Леонидович". — Він став розпитувати, а я й кажу: "Переведите на первый курс". — "Пожалуйста, пиши заявление." — Я тут же пишу заяву, він ставить свій незабутній підпис...
Я вийшла, забилась у куточок і думаю: що робити? Якщо цю заяву не покажу, ніхто й не знатиме
про мою слабодухість. А якщо занесу у відділ кадрів,
то завтра я на 1=му курсі серед діток малих (різниця
вже 6 років). А пригадала, як мені буває соромно, коли не знаю, про що йдеться мова на фізиці і математиці, де й сумніви поділися. Здаю заяву і прихожу
від дорослих, самовпевнених 10=класників до малят
(самий маленький був Вітя Петренко, якого я трусонула за комір — це мені пригадав свідок, дуже поважний наш викладач=геодезист Візницький Мико-
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ла Володимирович, вітаючи мене, молодого викладача технікуму, у 1962 році). Так почалось нове життя.
Alma Mater — КГРТ
Перший курс закінчила. На другому — вибір спеціальності. Скрізь доступно всім. Лише на радіометрію — пошуки уранових родовищ — суворий відбір.
А я ж була в окупації. Нехай перевіряють, тому й заяву подала на радіометрію. Все, що хотіли, перевірили і прийняли. Я — староста групи, а після якихось
зборів технікуму ("не роби розумних пропозицій, бо
будеш сам виконувати" — це знала) я вже голова
профбюро відділення геофізиків.
Лучше друга нигде не найду я,
Мы геологи оба с тобой,
Мы и в жизни сумеем руду дорогую
Отличить от породы пустой.
Заняття другої зміни закінчувалися після
двадцять третьої години. Перерви між уроками були
нашими танцювальними тренінгами, що дали мені
значно більше, ніж школа бальних танців, яку відвідувала раніше.
Цікавилась усім. Дуже привабливою була секція
альпінізму. Тренування на фортечній стіні Печерської фортеці, змагання з скелелазання — на скелях в
долині р. Тетерів, під Житомиром. Головне — колектив таких же згуртованих відчайдухів, як і я у дитинстві. Усі хлопці — друзі, навіть сподівалися до
футболу мене навернути. Кожного разу собі казала,
що це не варте уваги. І справді, я зразу дивилась на
гру, на поле. Але потім мені цікавіше було спостерігати за глядачами — дикуни у своїх емоціях.
Мої наставники — комітет комсомолу, а найближчі друзі — Дмитро, секретар комітету, авторитетний,
категоричний, запальний, і його друг Павло — врівноважений і поміркований.
Жила на квартирах, дуже складно, треба було шукати нову. А тут, після літа, зустрічаю на східцях
Дмитра і Павла (його товариша) — я вниз, вони
вверх, і Дмитро пропонує квартиру, де він раніше
жив, поруч з технікумом. Хлопці все літо працювали
на рідному будівництві, і зараз будуть жити в недобудованому, але ж гуртожитку. Звісно, я рада. Лише через 30 років дізналася, чому довгий час ходили до ме-
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не вдвох з квітами (правда, тримали квіти, як віник,
лише коли двері відкривала, то й квіти піднімали), а
потім ходив один Дмитро.
Господар квартири був якийсь армійський чин
Петро Васильович, знайомий Дмитра з армії, такий
буркотун, що й дружина хороша, добра, була ним
пригноблена. Я терпіла, мирилась, а потім рада була
хоч і заміж, але тільки щоб піти від них (а Дмитро у
цій родині був своїм).
Наш технікум побудований вручну: не було екскаваторів — копали лопатами, вивозили грабарками
(було 6 євреїв старшого і середнього віку з конячками
і грабарками). Підйомних кранів не було, тому всі перекриття п'ятиповерхової масивної будівлі технікуму дерев'яні. Увесь комітет комсомолу технікуму
працював на будівництві. Жили хлопці в одній величезній кімнаті, всі демобілізовані. Дмитро — секретар комітету ЛКСМУ технікуму — працівник Міськкому. Його заступник, Саша Голубенко, поставив
вимогу: "Хлопці, не морочте дівчині голову". І запропонував турнір: хто переможе, той ходитиме. Зламали (не погнули!) ніжку ліжка — так боролися. А результат? — "Ещё не известно, кому повезло..." Але на
той час переміг Дмитро. Я кажу: "Чому ж у мене не
запитали?" А їм таке і на думку не спало.
Після війни я була окрилено=загальмованою.
Стільки втрат, і брат Петя загинув. Яке кохання? Які
залицяння? Але ж окриленість є, радість і щастя від
того, що закінчилася війна. Розуміла, що одинокою
залишатися не хотіла б. А критерій такий: якщо я не
здатна до кохання, то важливіше, щоб чоловік мене
кохав.
Після "турніру" всім комітетом викликали мене з
лабораторної роботи. Після усіх "не зараз", "не сьогодні" повели до ЗАГСу. Думали, так одразу й розпишуть. А у Дмитра в паспорті українською мовою навіть прізвище було невірно написано, тому обмежилися заявою — доки паспорт поміняє. Усім складом
комітету КСМ відсвяткували, бо Дмитро вже й кімнату одержав. Це було І6.12.1951 року. А весілля офіційне відбулося 1 січня 1952 року. 10 кг коропів плавали у двох ваннах у гуртожитку — добре, що тоді ще
не заселеному. Весілля було у нашій, 501=й кімнаті, а
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танці — у вестибюлі, перший шум=гам на п'ять не заселених поверхів.
А Дмитро з образою сміявся, що не приймала руки
й серця, поки його не обрали на другий термін комсоргом технікуму. А це вже номенклатура міськкому
комсомолу. А я відповідаю: "Авжеж, колектив довірив, то що я можу?". Насправді ж любов заслужив
своїми вчинками. І полюбила, може, через рік за
спільність інтересів і взаєморозуміння. Хоча пробачення просить не любив. "А я що роблю?" Тобто вчинками вдесятеро виправиться, але не словами.
У Дмитра було більше шести років виключно чоловічого колективу: партизанський загін, потім строкова служба в Армії. А тут жінка, дружина з своїми претензіями: він щось скаже — я образилась, але промовчала, на другий=третій, п'ятий, а може й на десятий раз розплакалася, дошкулило. Йому незрозуміло: що трапилося, чому? "Кажи одразу". Стала навчатися вихованню, але ж тоді ідилія родинна зникла.
Мітічка, Мітічка, дякую тобі за всі 54 роки нашого життя.
Деякі епізоди з нашого студентського життя.
ЖЕНЯ
1 травня 1951 року. Є фото: ми всі у геологічній
формі, з великими транспарантами, портретами членів Політбюро тощо. Під марш "Прощання слов'янки" вливаємося в загальну колону. Маршируємо,
йдемо, стоїмо і так проходимо повз центральну трибуну на Хрещатику. Близько чотирнадцятої години ми
вже вільні: усі портрети й транспаранти здані, а у нас
же — настрій святковий. Що далі? Розійшлися "по
інтересах". А комітет комсомолу, як завжди, гуртом.
Обговорили й вирішили: їхати у Клавдієво до Павла
(там він жив з батьками). З нами була Женя Аксьонова з групи геологів, красуня з довгою косою. Мамі повідомила через когось, що поїхала з комітетом комсомолу (тобто, не турбуйся, надійно!). Ночувати там не
планували. Але молодість і весна — це непередбачливо. Застілля, жарти, всі можливі ігри. Покотом на
підлозі передрімали, вранці на електричку не дуже й
поспішали, бо навколо ліс, краса і весна буяє.
А в Женіної мами серце рвалося. Розшукала вона
парторга технікуму. Аж тут і Женя з'являється, жива, весела й радісна. Одержала від мами, що заслу-
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жила. Але щоб "не повадно было", парторг посилає
Дмитра вибачатись. Той бере Павла й мене, бо я була
"при сём" — на підстраховку як представника жіночої статі та ще й Дмитрову наречену. Мешкала Женя
на зруйнованому і вже розчищеному після війни
Хрещатику.
Треба сказати, що Хрещатик був зруйнований
вщент. Потроху розчищали, звільняючи проїзд. Рештки руїн відкидали на узбіччя — проїзд був, як ущелина в горах. До війни Хрещатик мав зовсім нешироку проїзну частину. Залишилося кілька будинків і велика будівля Головного поштамту, які й вказували на
ширину Хрещатика. Згодом старий Поштамт "пересунули" цілком, розширивши вулицю.
Хтось підказав усі ці високі купи лиха на узбіччях
Хрещатика притрусити землею і засіяти травою та
квітами. Це було чудо. Я чомусь потім не бачила ані
описів, ані згадки не чула про це надзвичайне вирішення проблеми.
Кадр винятковий, коли обурена "начальствующая
мама" виганяє з кімнати хлопців, а мене залишає для
нотацій. Павло, виходячи, буркнув:"Какой брали, такой и возвращаем". Але нотації не відбулися. Ми з
Женею переконали маму, що ми хороші й порядні,
усі до одного. Тобто "честь и совесть" комітету КСМ з
гідністю відстояли. Розпрощалися друзями, з єдиним
відчуттям, що не можна краяти серце батькам.
А було ще й продовження. Мати вирішила ще й
решту хлопців побачити і з парторгом, Ольгою Яківною Осипенко прийшла в недобудований гуртожиток
технікуму. Єдина велика кімната, заселена демобілізованими хлопцями, виметена до блиску (не вимита,
то, мабуть би, зробили дівчата), а тут побачили підлогу будівельного майданчика, аж вишкрябану. Ліжка
— нари зсунуті, ковдри "вперехлёст", черевики поруч з ліжком, ще й лантухи на підлозі — ноги витирати. Шкарпетки пралися щодня, як і підкомірчики
тих, хто ходив у кітелі, як Дмитро. Отаким чистюлею
я завжди його бачила.
Моя подруга Лєна Дяченко вийшла заміж за Павла. Запитую: "Як ти можеш? Ти ж з ним не дружила". А вона відповідає: "Ты же за Диму замуж вышла,
а они друзья. Значит, и Павел порядочный человек".
Мабуть, була така ж загальмована, як і я. (Народила
Павлу двох дочок. А невдовзі померла.)
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ПОРОСЯ
Якось Павло приїздить від батьків з Клавдієво й
каже Дмитрові: "Був кабанчик, уже чималий, викохали, сподівалися... А кабанчик здох. Дорізали. Але
ж їсти його не буде ніхто". Дмитро питає: "А крупка
на м'ясі є?" — "Не знаю, мабуть, немає..." Дмитро,
як Остап Бендер, дає команду: "Привозь". Повертається Павло з великим рюкзаком, у рюкзаку — чемодан, а у чемодані — підсвинок. Обдивлялися, прицілялися... Першу порцію опробували Дмитро з Павлом. Навколо стояли всі голодні жителі кімнати,
увесь комітет комсомолу. Загальне рішення: "не залишимо ж їх одних помирати".
Це була істотна підтримка демобілізованим міцним хлопцям. Слава Тобі, Господи, що залишилися
живими.
УРАЛ, МІСЦЯ МОГО ДИТИНСТВА
Стал тяжелей на мгновенье рюкзак,
Врезались лямки мне в плечи жестоко...
Это ты сделал всего один шаг
К цели далекой... К цели далекой...
Після третього курсу моя переддипломна практика у Шабровській експедиції, Башкирія. Пошукові
маршрути, екіпірування — майже скафандр, бо й накомарник обов'язковий.
Комарі, що у дитинстві не допускали мене до лісу, і
тут ніби оскаженіли. Досвідчені люди порадили: на руки й ноги під рукавички та шкарпетки слід намотувати
папір — "газети не прокусять". І все ж за два тижні, коли руки зтухли, а комарі звикли, залишилися суцільні
дірочки від укусів. І їсти в накомарнику незручно.
Літо спекотне, пити хочеться, а тут оленяче копитце в горах слід залишило, водою заповнене, вода чиста, прозора... Пам'ятаю, що це було перше випробування: вода поруч, а пити не варто.Так і звикла, ніколи в маршрутах не пити.
Господи, а яка ж краса навкруги! Маршрути вгору=вниз, краєвиди — зупинися та дивуйся! І ця краса
і радість— твоя робота.
Маршрути спарені — геолог і геофізик. Документацію ведем по ходу маршруту з прив'язкою до стабільних орієнтирів. Для орієнтування — геологічний ком-
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пас і карта, трохи застаріла і дрібнішого, ніж потрібно, масштабу та ще й прилад (радіометр) на грудях.
Випадок: переїзд загону кілометрів за 40. Нас у
загоні всього шестеро, з водієм, серед них нас, дівчат, троє. Відвезли першу машину з приладами, вивантажили на березі річечки, і я залишилась одна,
на новому місці, навкруги тайга, тиша аж дзвенить.
Я співаю, декламую. Раптом здалеку голос наближається — башкир з конем розмовляє. Чую російський
мат. (Ось таку "двомовність" нам намагаються
нав'язати; краще б її ні ми, ні башкири не мали, а
шанували свою рідну мову). Башкир здивований: гора майна серед лісу, і я одна. Він говорить, говорить,
я щось відповідаю, жодного слова не зрозуміли, але
порозумілися. На возі діжечка з=під дьогтю, значить
десь близько перегонка, а доріжка йде вздовж річки,
де мене і вивантажили. А незабаром приїхала і решта загону.
За два місяці закінчилася практика. В аеропорту
Жуляни Дмитро зустрів мене з подарунком — ФЭД —
першим фотоапаратом у нашій родині.
Гуртожиток заселили, але наша кімната стала загальною для всіх. Хтось подарував велику каструлю.
Було гарно, дружньо й весело. А коли комусь обридло
багато людей у кімнаті, то принесли гирю 32 кг і поставили перед порогом — віджимати — лише переможці
йшли до гостини. Це все були вимоги комітету КСМ.
11 січня 1953 року народився Серьожа, перша
дитина в гуртожитку. Сонячні ванни "приймав" на
столі, хоч наша кімната мала балкон, але ж зима..
Гостей поменшало.
Я закінчила технікум у грудні 1952 р., встигла
попрацювати. Дмитро закінчив у 1953 р. Був призначений на роботу за кордон. Спочатку — до Москви,
звідти — до Чехословаччини. Ніяких "подъёмных".
Їдьте у тому, що маєте, "але пристойно вдягнені".
Дмитро з Іваном Малякою продали на Володимирському базарі моє зимове пальто та ще щось, а я купила гарну пухову хустку, про яку мріяла давно. Я працювала у радіометричній лабораторії технікуму.
Дзвінок. Відчиняю — стоїть Дмитро у пальто й капелюсі (до цього ходив у шинелі з відкритим чубом).
Глянула і з сумом кажу: "Нічого, звикнемо..." Так до
капелюха і не звикли. На все життя і скрізь — берети.
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У Москві наші документи довго вивчали. Настанови, застереження були такі, що дехто злякався, бо попередили, що навколо "вороги та шпигуни". Та й звучить: "пошуки родовищ урану" — це наше призначення. Одну нашу дівчину з технікуму з нервовим
захворюванням відправили додому, вже з Яхимова.

Наші геологічні мандри
Наближення до Чехословаччини
В разных краях
Оставляем мы сердца частицу...
У січні 1954 року ми вже були у Празі.
Відступ: Дітей брати з собою не рекомендовано. Серьожі вже рік. Дякуємо батькам, що все життя нас
виручали.
А ми, пізнаючи закордонне життя, використовуючи всі можливості, інтелектуальні і матеріальні,
так нудилися за покинутою дитиною, що у 1956 році 21 березня народили ще одну — Валерія.
Імена нашим синам ми обирали не самі: Сергієм
нашу дитину голосуванням назвала група Дмитра,
але за умови, що "вирішальне слово надається мамі".
Моя група роз'їхалася раніше. Мені під час дипломного проектування допомагали всі, хто чим міг — і
креслили, і малювали, виконали всю графіку, але ж
дитинку, першу у новозбудованому технікумі, не дочекалися, тому замовили: щоб був Валерка!
Тож коли в Празі народився і другий хлопчик, у
клініці проф. Маршалека, то сумнівів не було —
Валерій.
Цього разу ми працювали понад три роки в системі "Радянське майно за кордоном", адреса — "польова пошта". "Я" — це не просто особистість, а "уповноважений представник" великої і могутньої держави.
Та й чехи були вдячні Радянському Союзу за врятування Праги, яку німці планували підірвати, а з німецьких військ виділилися власівці й зберегли цю
перлину.
Скрізь до нас ставилися не осібно. Ми відчували за
спиною свою могутню державу. І підтримували її авторитет як могли.
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Перше — вивчали мову чужої країни. Врешті,
Дмитра визнавали за чеха, а моя вимова так і залишилася м'якшою. Питали: "Словачка? Мораванка?"
А друге — вивчали й поважали звичаї нової для
нас країни.
А що сказати про країну красиву, старовинну, любовно збережену. І ми, з нашої повоєнної, сплюндрованої країни (ще й раніше, за часів Радянської влади,
тільки ми цього не розуміли) потрапляємо у незвичну
природну, архітектурну і культурну красу. Вбираємо
у себе очима й серцем. Треба вивчати мову, звикати. А
як вивчати мову серед росіян? Самотужки? Обдивляємося місяць. Грошей дали багато. І у магазині перші
покупки: важкий вишневий блискучий креп=сатин на
покривала та скатертину. На столі зверху на скатерті
— прекрасна кришталева ваза богемського скла.
Спочатку Яхимов (колишній Іоахимсталь), де
працювали Марія та П'єр Кюрі. Там поставлено їм
пам'ятник.
Далі — м. Остров, "російська колонія".
Потім Середньо=Чеська пошукова партія, м. Горождьовіце. Старовинна вілла — як палац. Пані Сметанкова годує нас у білосніжній їдальні, на веранді,
якійсь підвішеній. "Звикайте, дівчатка й хлопчики".
І паляниці білі, що придавлюються до столу і піднімаються немов м'яч. А за рік Світлана Ткач телефонує
до Києва і плачеться: "Хочу чорного хліба й оселедця!" От і догоди з такими вимогами.
Дмитра ще затримали в Яхимові. Я вечорами "грала" у шахи, вивчаючи чужі ходи. Оцінила й полюбила.
У місті Унгошть ми, двоє "росіян", жили на приватній квартирі у чехів. Вони запитали у нас, чи зняти зі стіни портрети Масарика і Бенеша (чехи їх шанують, а у Радянському Союзі добрих слів про них не
знаходили). Я відповіла: "Ні, хай висять" (поважай
чужі звичаї). А за 40 років ми усвідомили, що вони
патріоти, мали рацію. Але тоді внутрішнє напруження ми відчували…
Потім — Клатови, де ми жили в готелі на центральній площі, вікна якого виходили на площу і на
костьол, до якого я, за весь час проживання, так самостійно і не зайшла, жодного разу.
Освоїли маршрут до Праги. Наша "самодіяльність": у середу я їхала до Праги, замовляла номер у
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готелі на дві ночі (готелі "Бельведер" або "Спліндіт"),
купувала квитки у театри. Виїжджали разом з Дмитром з Клатових, чи пізніше з Давле, у п'ятницю, після роботи. У суботу — театр вранці і ввечері, у неділю
театр або екскурсія. Поверталися на ніч, зберігаючи
враження до наступних вихідних.
Прага. Вацлавська площа. Національний музей
дуже багатий. Орлой з астрономічним годинником,
Народний оперний театр, складений з кам'яних блоків з адресами доставки цих блоків. Градчани, внизу
радянський танк, що першим увійшов до Праги.
Влтава, прикращена мостами, Празька фортеця,
Карлів міст, а поруч — діарама "Бій зі шведами на
Карловому мосту", яку шведи намагалися дорого викупити. Собор Святого Віта. Лоретта — скарбниця,
музей.
До своїх колег — в Горождьовіце чи в Яхимов далеко, а до Праги близько і зручно. Навіть уже проживаючи у "колонії" у Пршибрамі, хлопці, по дорозі до
Праги, на хокей, завозили мене в оперний театр, а по
закінченні хокею забирали, одну. Багата оперета в
Празі, дуже багате оформлення і найкращі програми
та постановки. Все це я дивилася лише спочатку, для
ознайомлення, бо не любила оперету ні у Києві, ні у
Москві, ні у Празі, ні у Берліні.
Ми удвох з Дмитром у чеському місті, робітників
чоловік 100, з них згуртована група геодезистів, людей інтелігентних, освічених, які не завжди працювали за фахом: тут оплата була значно вищою. Нас, безсрібників, але патріотів, це дивувало — те, що сьогодні притаманне нашому суспільству. Операторів для
роботи з еманометрами ми готували самі, за здібностями й увесь час під нашим контролем.
Серед геодезистів ми найбільш вдячні пану Влашимському, юристу, високоінтелігентній людині, з
прекрасним знанням історії своєї країни. Я завжди
його слухала з радістю. І нам вони, чехи, хотіли показати все своє краще. У Клатових і Давле, де працювали ми, лише двоє "росіян" (про Україну чехи не згадували, а може і не знали), "напрацьовували" години
і дні, починали не по жарі, а рано=вранці, з 4=ї години
для того, щоб об'їздити потім Чехію, Моравію, Словаччину — за планом цього справжнього інтелігента і
патріота, та з відома Яхимова (Іоахімсталь — наш
"центр").
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Міста великі і маленькі, віддалені — Брно, Братислава, Готвальдов, Крумлов, курортні зони, весь
Моравський Крас з його карстовими печерами.
Хоч би крихітки згадок:
- Карстове нагірря Мацоха, печери Мацоха, Бальцарка. Вапняк. Карст — сталактити, сталагміти, сталагнати. Квіти в озері, пречудні природні утворення:
"соломини", "підсвічник", "занавіс", "фонтан", "Баба Яга з клюкою". І підземна річка Пункев з човнами,
в яких втомлені, нахожені випливаємо на поверхню.
- Карлові Вари (колишній Карлсбад), від Яхимова
близько, живописні ущелини. На горі — готель "Імперіал", подарований маршалу Конєву (Радянському
Союзу) за врятування Праги. Гейзери під куполами
(висота викиду до 30 м, температура — до 70 °С. Мінералізація води дуже висока: покладеш троянду (чи гілочку, чи травинку) у струмочок, а через деякий час
дістаєш її всю в дрібнесеньких кришталиках. Протікає річечка під назвою Тепла. Старовинні палаци,
доглянуті й збережені. Курортне місто світового значення.
- Такий же живописний курорт Мар'янські Лазні
(б. Марієнбад), де жили і працювали Світлана і Федір
Ткач, до яких ми приїздили. Це все Рудні Гори.
- Місто Готвальдов (колишній Злин) — резиденція
"взуттєвого короля" — Томаша Баті (постачальника
взуття і для Радянської Армії). Місто у Моравії, побудоване на необжитій заболоченій території. Цілі вулиці експериментальні, де різні красиві 4=5— поверхові будинки з вбудованими дитячими садочками і
магазинами. Двоповерхові будиночки у квітниках —
дарунки молодим подружжям, під ключ, з умовою:
городи не розводити, бо все є у магазинах того ж Т.
Баті. Над містом підноситься 12=поверховий адміністративний корпус, з рестораном на даху і з робочим
кабінетом Т. Баті у ліфті (економія часу робітників).
На кладовищі дві однакові, метрів по 9 квадратних,
чорних надгробних плити Томаша Баті і пілота, якого він примусив летіти на якусь нараду у несприятливу погоду.
На пам'ять у 10=поверховому універмазі "Світ" (де
купити можна було все, від голки до літака) я купила
собі босоніжки із зміїної шкіри. Теж незвичність, але
довготривалу.
- Незабутнє враження від нічної вистави "Ніч на
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Карлштейні". У сутінках лісовими стежками піднімаємось вгору до фортеці. Йдемо мовчки. Гори, попереду неприступна фортеця Карлштайн. Початок вистави о 22=й. На фортечних стінах перегукуються вартові. Вхід жінкам до фортеці заборонено, категорично. Але ж існує Любов і дружина короля, Любуша (?),
в ім'я любові, сміливо йде на відчайдушний вчинок: у
вигляді сміливця=воїна приходить до покоїв короля.
Він упізнав її під ранок, лише коли вона переломила
меч через коліно. Все довкілля дише давниною. 6 годин ми перебуваємо у середньовіччі.
Вистава закінчується о 4=й годині. Світає. Прокидається ліс. І ми повертаємось у наш час з глибин віків...
Молільня Карла ІV і зараз є частиною музею. Зі
зразків візерункової яшми складені картини й разом
з дорогоцінним камінням прикрашають стіни.
Чехи нас знайомили і з нічним рестораном, і з
"неучесаним Гашеком", і з фешенебельною "Люцерною".
Матеріально собі ми могли дозволити все, бо зарплати були непомірно і незаслужено високі. Отоді ми
відчули, що досить; треба подумати про вищу освіту.
Ми дуже вдячні всім тим людям у Чехословаччині,
які з нами поділилися своєю культурою і любов'ю:
пан Влашимський і Власта, операторки Зденка, Божена, Марушка, яка мене привітала пам'ятним дарунком на Мікулаша — св. Миколая, 6 грудня (у нас
19 грудня). І пан Янда — радіотехнік, технік по ремонту апаратури, з яким рік працювали до його одруження, а він чекав, поки його Мілушці виповниться
18 років. Обіцяв запросити на весілля, а ми не відмовлялись, бо "це ще далеко", ми вже і у Давле переїхали. А коли прислав запрошення, то за дозволом
Дмитро їздив до Яхимова.
І у костьолі у Клатових побували аж на вінчанні
пана Янди, а до цього дивилися на костел лише з нашого вікна у готелі. Була ще одна прикрість: я, розумниця, заздалегідь кажу пану Янді: "Пробачте, але
ж у нас різний світогляд, і я у костьолі хреститися не
буду". А він, віруючий, посміхнувся: "Нічого, ви така не одна". Отак, на жаль.
Відчувши матеріальну забезпеченість, добровільно відпросилися на навчання, та й одне дитя дома, а
друге, маленьке, з нами. А у Москві не відпускають:
"Ви ж не туристи, дорого коштує Ваше оформлення".
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Згодом начальник управління зглянувся і поставив
умову: "Вступайте, якщо не приймуть, поїдете до іншої країни". Ми здаємо один екзамен з математики в
університет на геологічний факультет і обоє одержуємо по "3", а дипломи ж "з відзнакою", вимога — не
нижче "4". Я у сльозах, бо й сама знаю, що підготовка була сіренькою. Телефонуємо до Москви, нам кажуть: "Поїдете до Польщі". — "Ні, навіщо нам до
Польщі? Або до Індії, або до Китаю," — отаке вже нахабство. Випало — Китай. Дітей туди брати не можна, не ті умови, залишати доведеться обох дітей.
Валерія залишили моїм батькам, а Серьожу,
вже йому три роки, взяла до себе мама Дмитра, бабуся Ярина Сидорівна, у село Ромашки Рокитнянсько го ра йо ну, де во на, пен сі о нерка, жи ла при
школі.
Погляд збоку на Китай
1956 рік — рік неспокою в Угорщині. Виступи
проти Радянського Союзу.
Північно=Західний Китай, провінція Сіньцзянь
(через Казахстан, Алма=Ату, Кульжу, пустелю Гобі з
барханами). Прилетіли в Урумчі. А там всі на валізах. "Вас навіщо прислали?" (Люди туди їхали мінімум на п'ять років. Зарплати такі, що дома все ліквідували, сподіваючись повернутися з килимово=габардиновими рулонами.)Тут вже повідомили про скорочення штатів на 50 %, а нас прислали…
Консульство — ще царської влади. Там врятувалися горобці після того, коли китайці, за вказівкою Мао,
їх знищували. І лише тут, на території консульства,
вони збереглися. Нас приймав старенький віце=консул. Запитав враження після Чехословаччини. Я сказала перше, що вразило: — Злиденність. А він уточнив, що справжньої злиденності ми ще не бачили.
Моя робота була допоміжною, камеральною,
Дмитра використовували серйозніше. Найвисокогірніший маршрут у його житті був у Китаї — рекогносцировка до Тибетського Нагір'я. Туди їх доставила
машина надзвичайної прохідності. У поселенні "під
небесами" їх обмацували пальцями, перевіряли, чи
це люди, чи небожителі, хоч їм пояснили, що це представники з далекого фантастичного "комуністичного
раю", з Радянського Союзу.
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За короткий час нашого перебування ми лише роздивлялися. Перше враження — відкрита каналізація: канава, через яку зрідка кладочки покладені, а у
канавах на глибині до одного метра — відходи. На
щастя, все замерзло, бо це січень=лютий.
Багатий книжковий магазин і великий "російський відділ" у ньому.
Спогад: широка вулиця, вгору піднімається рікша, везе великий і важкий віз з книгами. Раптом гонг
над містом — одинадцята година. Мао Цзе Дун видав
наказ: "берегти здоров'я нації". Китаєць, що тягнув
віз, зупиняється, з воза бере клинці, швиденько підкладає під колеса і робить активну зарядку…
Бачили самосуд: страшнувато, коли 12 кремезних
чоловіків беруть за шию одного, що знівечений стоїть
посередині, і силоміць вклоняють по черзі в ноги
кожному...
Околиця Урумчі — глинобитні мазаночки, маленькі, з убогим яскравим скарбом, що провітрювався взимку на підвіконнях і на подвір'ї...
Оперний театр — усе як скрізь, хоч палац сучасний і не помпезний, а костюми та голоси гарні й навіть дуже. А виявилося, що всі ролі, і жіночі зокрема,
виконували чоловіки.
Справжній шик, якого і у Празі не бачили — це
двоповерховий універмаг: кольори=барви шовків=шифонів, велюр=вельвет=бархатів, трико=метро=габардинів, хутро=шуби натуральні, гобелени=килими, вироби=вишиванки з квітами й драконами — усе настільки вишукане, яскраве і красиве, що враження великої і багатої екскурсії вглиб Китаю.
Така ж вишукана кімната була у готелі, де ми перебували одну добу.
А більш приземлене, куди нас повели старожили
експедиції — кияни: уздовж вулиці будиночки 1=поверхові, по вікна вросли у землю. До них спускалися по східцях. Двері відкрив — а там "волшебная
лампа Алладина" — яскравість фарб і краса виробів,
тільки у менших розмірах — там шуби і норкові, і
щипаний бобер, і всякі з муфтами й шапками, шерстяні вироби, кофтинки=шарфи — пам'ятні дарунки
додому на вибір. А ще й чоботи елегантні та на натуральному хутрі.
До нашого приїзду було "відкриття" старого лікаря — років 90 з учнем років 60=ти (мова йде не про

234

зовнішній вигляд — там нічого не визначиш!), котрий діагноз ставив по пульсу (хвилин 10=15 слухав на
кожній руці), а результат видавав такий, який в
Кремлівській лікарні, зі слів співробітниці, визначали лише після 2=3=х місяців обстежень. Напроти мене
за столом працює молодий інженер над звітом, раптом підскакує: "Вспомнил! Шесть лет было, когда лошадь на ногу наступила!" — Я здивована, а всі у кімнаті сприймають з розумінням — лікар сказав йому:
"Вы абсолютно здоровы, но у вас был перелом". Хлопець=спортсмен 26=ти років пішов з метою "разоблачить", тому й заявив лікарю, що ніколи нічим не хворів. Йшли всі, на голковколювання і фітотерапію. Ми
теж були молоді й думали, що дужі. Лише в аптеці
накупили сухого женшеню і кору ефкомії — панацею
від усіх хвороб, роздаровували як сувеніри.
Новий рік у клубі експедиції. Багато сервіровані
столи. Біля нас вишколені перекладачі: справа біля
мене хлопець, зліва від Дмитра — дівчина. Хлопець
піднімає і підносить до мене блюдо з трепангами,
прикрашене паростками бамбука й ще чимось. І я мушу його взяти (біля нас виделочки, не китайські палички). Я елегантно наштрикую, а трепанг, сам
слизький та ще й у желе, затрусився. Я шокована.
Миттєво пригадую розповідь Чкалова про урядовий
прийом з нагоди їхнього перельоту до Америки, там
його пригостили живими устрицями. Отак і я, зразу
кинула оком на найближчу чарку (нема різниці, з
чим, якби запити). Трепанга ковтнула, пройшов.
Дмитро здивовано дивиться, бо то була якась міцна
китайська горілка. Слава Богу, що той не вискочив, і
я не осоромилася. Адже сприймали нас всерйоз, як
представників дружньої могутньої держави.
Коли почалося реальне скорочення, ми, єдині, кого у Китаї ніщо не затримувало, добровільно подали
заяви про звільнення. До Москви поверталися з першим літаком.
Навіть під час повернення — надзвичайна пригода: раптова щільна хмарність над Алма=Атою. Летимо на Фрунзе. В тумані "покувиркались". Навіть
нам, недосвіченим пасажирам, було зрозуміло, що
врятувала нас лише майстерність пілотів.
Повернулись до Москви. Пропонують: Фрунзе, Забайкалля, Україна. В Україні "будемо завжди", бо
там діти і батьки. Обираємо…
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Сонячне Забайкалля
Где'то багульник на сопках цветет…
Додому приїхали лише на дуже короткий час. Побачили дітей і батьків. Потім на літак — і до Сибіру.
Читинська область. Квітень. Навколо сопки фіолетові, бо квітне багульник. Небо височенне. 300 сонячних днів на рік — як у Сочі. Вітри такі, що голову прикривала від пилу, тіло — від піску, а ноги захищала від щебеню. Невелика річечка. Будинки на
сваях — затоплює весняна повінь. Польові роботи,
зйомка, маршрути, ходимо в чоботях, бо багато гадюк — вони на сонці вигріваються клубками, доводиться ступати обережно...
Літо спекотне, всі схили буяють — квітнуть саранки, переважно червоні. З маршрутів повертаємося з
букетами. У наметах — банки з квітами.
Ентузіасти. Працюємо без вихідних. В Нерчинськ
їздила, за 70 км — у китайців росте все — й огірочки,
і цибуля, і капуста.
На 1=е травня виїхали на пікнік. Сонце пекуче, а
вода у річці крижана. У таборі харчування спільне,
без проблем з куховаркою. Нас з десятеро. Якось отруїлись — лікувала всіх марганцовкою, бо я була там
"медсестрою", мала з собою "Справочник фельдшера". Втомлені, зробили вихідний. Поруч лісок, ми
припараднені, хлопці у плащах. Надвечір виходимо
на променад. І раптом у нашому ліску, до якого ми й
не заходили раніше, бачимо — повно груздів. Плащі
стали у пригоді, як ноші для груздів. Набрали два
плащі. А що далі? Дмитро зробив чималі ночви з наявних дощок (а вони ж соснові!). Миємо, чистимо, копаємо черемшу — часник польовий, його повно
скрізь. За три дні наш раціон урізноманітнився! Але з
першим морозом грузді набули присмаку соснової
смоли=живиці. Наші зніжені гурмани не оцінили корисності всіх природних вітамінів.
Морози дужчали. Привезли щити, хлопці спорудили будиночки замість наметів, з пічками. Затишніше, краще, але ж після ночі пічку треба розпалити,
щоб нагріти "хату". Я лежу в спальніку (на двох) поки Дмитро розтопить і обігріє житло. Ця романтика
продовжується десь до мінус 15 градусів.
Обридло. Звернули все — і у село Старий Олов. Там
уже йшло будівництво хороших збірних щитових бу-
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динків. Ми жили на квартирі, господарі — дід і бабця. Після літа я займалася гама=каротажем. На стажування їздила на місяць до м. Борзі, на кордоні з
Монголією, кілометрів за 250. І перше родовище урану я зафіксувала на глибині близько 400 метрів.
Відчувала, що технікумівських знань для інтерпретації каротажних діаграм не вистачає.
Подали заяви до Іркутського гірничо=металургійного Інституту на геологічний факультет. Я готувалась до вступу, а Дмитро на це часу не мав. Надсилають виклик на іспити — на 10 місць 60 заяв. Пропонують екзамени, бо лише відмінників там більще десяти. Але виявилося, що відмінників приїхало лише
троє і нас прийняли без екзаменів.
Старий Олов взимку вигляд змінив: снігу мало,
ота невелика річечка залила півсела, бо вище по течії
джерело напірних артезіанських вод з кристалічного
масиву. Вода утворювала наледі, що поступово збільшувалися.
Купили ковзани, до мінус 20 нормально каталися,
а коли температура ще знизилася — про ковзани забули, бо вони не ковзали.
Взимку 1957=1958 рр. на широту Читинсьної області прийшли морози до 62 градусів (усі продукти в
коморі заморожені — молоко у лантухах, м'ясо, риба,
а виморозки шампанського — взагалі неперевершений нектар!).
І от цією зимою сюди досягло Полярне Сяйво! Початок не бачили, нас гукнули, ми вискочили: очам не
віримо — височенна стіна мерехтить, як куліси, всіма
кольорами райдуги, вертикальні смуги. Чарівне враження. З радіоповідомлень почули, що таке явище на
цих широтах спостерігається вперше за 150 років.
Мерехтіло. Ми дивились хвилин 40. Бігали довдягатись, але не витримали до кінця. Хоч і шкода.
Навесні приїхали Ярина Сидорівна з Серьожею. З
Києва прибула аеропартія. Нас агітували повернутися в Україну. Ми зважили всі "за" і "проти" і не заперечили. Виїхали у травні.
Рідна моя Україна
Пошуки квартири в Києві. Скрізь "так, будь ласка". А коли скажеш, що двоє дітей, та ще й хлопчики
— гостинність зникає.
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В експедиції запропонували Бровари, де за рік=два
можна отримати житло, бо там наша експедиція веде
велике будівництво. Швидко знайшли квартиру. Сад,
будинок і все решта доглянуто; нам виділили 2 кімнати. А господар, Іван Юхимович, щоранку агітує Дмитра: "Ось ти мені платиш 500 крб., а за 2 роки... А за ці
гроші..." І знаходять у Броварах двох сусідів, які нам
"дарують" 8 соток (1 сотка — 800 крб.) біля озера і лісу.
Навесні їдемо "в поле" у Кіровоградську область.
Мама, Ярина Сидорівна, залишилася з дітьми. Наш
господар, Іван Юхимович, дізнався, що привезли хороші збірнощитові будинки. Необхідно терміново 30
тисяч крб. І нас, як завжди, виручають наші друзі —
Леонід Іванович і Любов Іванівна Овчиннікови та Леонід Федорович Трященко. Дмитро бере відпустку на
два тижні, і ми "по щучьему велению" повертаємось з
поля вже у свій будинок. З Хлистунівки забираємо
моїх тата й маму. Знову ми всі разом. Нам тепло й затишно. Для мене головне — родина: діти постійно
доглянуті, батьки поруч, не треба про них турбуватися. А коли ще обклали будинок білою цеглою та обсадили деревами й квітами — настав рай.
А у нас же заочне навчання.... Щось за літо виконали самі. Але ж хвости? Друзі з стаціонару за одну
ніч допомогли впоратися з фізикою та математикою.
Так, за допомогою чужих рук і голів, закінчили перший курс геологічного факультету Іркутського гірничо=металургійного інституту. Для себе ми визначили,
що заочне навчання рівноцінне заочному обіду.
З Києва нам у польову партію повідомляють: на геологічному факультеті Київського державного університету склалася непередбачена ситуація — оголошено додатковий набір на 2=й курс геофізиків. Дмитро їде з нашими документами. Зарахували обох на
стаціонар, на ІІ курс.
1959 рік. Ми знову на польових роботах, вже на
Дону. База нашої аеропартії знаходиться в станиці
Басківській, там аеропорт.
Туди на гостину до М. Шолохова влітку приїздив
М.С. Хрущов. І для високого гостя понтони навели,
бо мосту через Дон не було (станиця Вьошенська знаходиться на іншому березі). Двоповерховий будинок
Шолохова обнесений високим щільним парканом, де
через кожні два метри шпаківня, а ворота відчинені
постійно. Дорога від станції Міллєрово коштом Шо-
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лохова зроблена, а у Вьошенській — лише пісок, ніяких тротуарів.
Нам потрібно 29 серпня виїздити на заняття до Університету, а всі сільгоспмашини та комбайни у розпал
косовиці стоять з пофарбованими колесами. Не випускають жодну машину, хоч збіжжя лежить на землі.
Виїздили ярами, як утікачі, бо всі машини стояли
"на приколі".
Ми знову студенти.
Кедровий присмак Якутії
"Хвости" академрізниці доздали, хоч і з запізненням.
Діти — з батьками у Броварах, а ми — у гуртожитку у різних кімнатах разом з аспірантами. Найтяжчим був ІІ=й курс. Хоча технікум закінчила на відмінно, як геофізик, але сама розуміла, що з геофізикою я
на "ви" (Дмитро ж — на "ти"), тому на ІІІ=му курсі
прошу перевести мене до групи гідрогеологів. Знову
мені все стало зрозумілим і простим.
У новому гуртожитку на ВДНГ маємо окрему
кімнату.
ІV курс. Я вже відмінниця=гідрогеолог.
Виробнича практика обох у Південно=Якутській
експедиції, м.Чульман. Їхало нас туди восьмеро. Потяг Київ=Москва, а далі Москва=ст.Невер, Транссибірська магістраль. Накупили продуктів, бо їхати сім
діб. Заняття: книги, шахи, карти, ще й трудотерапія
— в'язання. Краєвиди за вікном змінюються так, наче географію повторюєш. Їдемо назустріч сонцю.
Вздовж Байкалу їхали берегом, як у казці, випірнали з тунелів (їх, здається, 42), а повертались вже
новою трасою.
На автомагістралі Невер=Алдан, у чотирьох сотнях
кілометрів до Чульмана, далеко у розпадках, як уві
сні побачили мости і залізничну колію — виявилося,
що до війни тут вже був "малий БАМ", про який ми
нічого не знали. Рейки зняли під час війни для будівництва залізниці (так званої "рокадної") вздовж Волги, на лівому березі. А насипи залізниці та мости в
тайзі залишилися.
У Чульмані нам запропонували: геофізикам — на
Тимптон, гідрогеологи потрібні у Чульмакані. Там
виявлене буровугільне родовище, необхідно уточни-
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ти гідрогеологічні умови, виконати значний обсяг бурових робіт з відкачками. Я погоджуюсь.
Мене відразу поселили у будиночку для приїжджих
— це геологічне селище Ковалі. Тайга, тиша, повний
місяць, я одна. Вранці: звичайна їдальня, стакан з запахом парфумів "Красная Москва"… "Цивілізація". А
виявилось, що все інше випили, залишилося саме дороге. Біля магазинчика велика діжка з жирною відбірною кетою. У тайзі, недалеко, річечка з прозорою водою, харіус стайками стоїть, спить. Хлопці швиденько
острогою наколюють, вихоплюють. Наловили багато.
Варити=смажити не можна (розповзеться, ніжний дуже), найкраще перекладати гарячою підливою (сушена морква, цибуля, олія — усе є у продажу). Залив,
трохи постоїть — і їж. А можна й посолити=поперчити,
шкіру зняти як шкарпетку, і вживати сирим.
Наш загін у тайзі. У мене окремий одномісний малесенький намет. Поруч, у великому, чоловіки. Зовсім пізно, але місячно. Вночі під'їхала машина, а на
ній, у кузові, прив'язаний до двох лісин величезний
ведмідь (його шкуру сушили потім на зовнішній стіні
будинку в селищі). Ми тоді одержали великий шмат
м'яса. Але нас попередили, необхідно його довго варити, бо жорстке (пізніше смакували котлети з ведмежатини, були дуже смачні).
Серед наших колекційних зразків тривалий час
знаходився трофей Дмитра — шматок зуба, якого він
власноручно відбив з пащі ведмедя! Якось на схилі
побачили — ведмідь. Схопилися за зброю — а він лежить… Обережно наблизилися, а потім побачили, що
ведмідь уже мертвий. Тоді й хоробрості набралися.
Тайга. Кедри височенні. Будиночок колишнього
лісника. Нас семеро. На вихідні розходяться всі до
рідних — хто до Чульману, хто до Ковалів, але машини їздять, бо у тайзі "б'ють" шишки кедрові. Я
лишаюсь одна. Купа журналів, а ще вдень прибігає
бурундучок, "перевірити" наші продукти. У мене дві
рушниці: одна з жаканом на ведмедя (мені кажуть:
"Ти така хоробра, бо зблизька ведмедя не бачила"),
друга — дрібнокаліберна.
Одна пам'ятна ніч. Злива. Чую, йдуть, розмовляють. Гукнули під вікном, голос знайомий. Вискочила
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з спальника, відчинила. А виявилося, не тим, що думала. Я впевнена була, що це геофізики приїхали на
каротаж, під дощем треба було десь перебути — а виявилося, що це буровик (знайомий!) і водій. Не знали,
що я одна. Буровик заснув, а водій, 22 років, заспокоїтися не може. Питає: "І вы не боитесь?" Кажу: "Ще й
як злякалась, коли зрозуміла, що відчинила чужим".
А він: "Как, вы людей боитесь?" — "А кого ж?" —
"Моя жена демонов боится". Я про них нічого не знала (зачаїлись: "нема темних, нема і Бога"). А в якутській глибинці знали...
Наша база переїхала на нове місце. Уже приморозки почалися. Я у чобітках вранці виходила на берег митися, поки всі сплять. Краса, тиша, річечка
шириною метрів до десяти, глибина до півметра, прозоре дно, вода на камінчиках переливається. Дивлюсь, посередині розлогі роги оленя, розмах метра
півтора, по п'ять відростків. Замилувалася — заберу,
висушу, але як у вагон ввійду? Добре, буде видно
(Дмитро ж з Алтаю привіз і ріг оленя — зараз вішалка у прихожій, і ріг архара — потім загубився). Чобітки зняла, вода швидка і холодна, роги далеко…
Тому швиденько схопила, придивилась: стоси дров
недалеко. Закинула наверх. Перевіряю одного ранку, другого — сушаться. Милуюся. А через декілька
днів: дрова розкидані, від рогів — недогризки врізнобіч (вони були ще волохатенькі, шкіркою вкриті).
Собаки погризли. Компліментів на свою адресу не
чула, бо себе не афішувала.
Закінчили ІV курс. Дмитро весь час працює у науково=дослідному секторі: стаціонар=навчання й стаціонар=робота. А я лише студентка, і до батьків з дітьми
частіше навідуюся.
І от мені пропонують викладання гідрогеології заочникам у технікумі. "Як?" А Любов Іванівна Овчинникова: "Просто. Прийдеш до мене на урок, послухаєш, подивишся. А літературу на моє ім'я в бібліотеці
у технікумі візьмеш."
А у мене ж попереду 5=й курс університету, бо й сама ще студентка.
Але це був перший пробний камінь. Радісний, красивий, святковий. Отак "КГРТ на всю оставшуюся
жизнь".
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І знову Alma Mater — КГРТ
У технікумі всі мої вчителі прийняли мене дуже
доброзичливо. Поіменно всіх назвала б з радістю:
Трященко Л.Ф. та Овчиннікови Л.І. і Л.І. — вже називала, це наставники, керівники і найближчі друзі,
але ж були ще Нагля Владислав Володимирович,
Глібко Володимир Мефодієвич, Таращанський Володимир Абрамович та інші. І ця радість спілкування
мене супроводжувала всі 20 років.
Закінчили Університет. Призначення мені на роботу у КГРТ. Викладання на 5 курсі заочникам "Гідрогеологія з основами інженерної геології" і на 1 курсі, капітально "Загальна геологія", до чого готувалася ціле літо. Цікаво!
А діти ростуть, дякуючи батькам...
Самотужки вчитися педагогіці не просто, педінститути створені не даремно. Однак, кожен педагог
проходить через те, що або повторюй, як папуга вивчене раніше, або підключай артистичність з відповідальністю. До цього ще класне керівництво, де є організаційна й політична година. А ти й там мусиш бути
цікавим (не нудним), бо швидко набриднеш. І КВН'и,
де студенти обирають собі відповідального — викладача=керівника. 4 роки я входила в роль педагога.
Далі спогади Дмитра Максимовича.
"Нам запропонували роботу у Німеччині. І ми,
звичайно, погодилися. І, хоча це не перша наша закордонна поїздка (вже була і Чехословаччина, й Китай), але перше знайомство мене приголомшило: побачив форму німецької армії. Я ж їх добре запам'ятав
ще з часів війни — усе залишилося таким самим: змінилася лише форма каски і не стало орлів. Це мене
настільки гнітило, що я звернувся до спецвідділу: мені дуже важко адаптуватися. І почув: "Ти не перший,
у кого ці "зашпори". Хай твої діти ходять до школи, а
ти поїдь тижнів на два додому, воно попустить". Завдання знайшлося, оформили відрядження. Так і сталося. Повернувся назад, і тягара вже не було".
Для мене це було також болючє. Були екскурсії у
Бухенвальд, у Равенсбрюк, але було страшно навіть
подумать про таку поїздку. Тому ці екскурсії ми здійснили на 4=му році перебування у НДР — коли вже не
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забулося, але диференціювалося відношення до людей і подій.
Знайомство з Німецькою
Демократичною Республікою
Між роками нашої роботи у технікумі (для мене —
1962=1982, а для Дмитра — 1964=2005) була Німецька Демократична Республіка (1966=1970 рр.)
Карл=Маркс=Штадт (ті самі Рудні Гори, де на південному схилі по той бік державного кордону — Карлові Вари у Чехословаччині), а у Німеччині старовинне містечко Пірна на Ельбі, біля Дрездена, у російській "колонії". Сергій та Валерій навчалися у російській школі у Дрездені. Щодня їх возили автобусом у
супроводі "чергових мам". Школа була розташована
у будинку колишнього військового училища Вермахту. У Дрездені знаходився дуже великий гарнізон радянських військ. Там ми зустріли й 1968 рік, коли
наші дорогі й рідні чехи, які вдячні були Радянській
Армії за врятування Праги у 1945 році, усвідомили,
що їм несе радянська влада, дружно виступили проти
неї під проводом О. Дубчека. А не такі вже й рідні нам
німці виступили нашими захисниками. Мабуть тому,
що у НДР ще були наші окупаційні війська. Заворушення у Чехословаччині було серйозною турботою й
німців, тому вони надали істотну підтримку радянським військам.
Коли радянські танки поверталися до НДР після
"завдання, виконаного у Чехословаччині", то зустрічали їх з величезною радістю не лише ми, не знаючи, чого чекати у НДР, але й німці. Танки буквально закидали букетами квітів, які покривали трасу.
А танкісти, яких ми всі з такою радістю й щирістю
вітали, розповідали, що подібні зустрічі були протягом усього маршруту повернення від чеського кордону, коли цей ощадливий народ обдаровував наших
танкістів гостинцями, сигаретами, цукерками, запрошували у свої села.
А можливо, німці не знали, чого чекати, пам'ятаючи дії своїх військ на нашій землі. Нам ці події нагадали сучасність, те, що відбулося 2005 року в Андижані. А тоді, у семидесятих, ми залишили у НДР
чимало друзів, які потім приїздили до нас у Київ. Я
працювала там лише два роки. Це була камеральна
обробка матеріалів у кімнаті з трьома німкенями.
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Щоб не кривити душею, у перший же день сказала,
що війну провела на окупованій території, на фронті
загинув мій брат. Фрау Хельга Хауке сказала, що
батьки її загинули під час бомбардування Дрездена.
У фрау Ельзи Іллнер перший чоловік загинув на
Східному фронті. Тому надалі у спілкуванні було
цілковите взаєморозуміння. Перед нашим від'їздом
вони запропонували листування. Я зразу відмовчувалася, а потім відверто сказала, що мову забуду. Вони заспокоїли, що їхні діти російську мову вивчають
у школі, тому я зможу писати російською. Так надалі і було: спочатку я писала німецькою мовою, а потім російською.
Там вперше я мала вільний час, тому навчилася
шити, в'язати, навіть конкурсні роботи були цікавими, а пекти, кулінарити — це теж треба було мати час
і бажання. Колись перед вихідними питаю хлопців:
"Пиріжки чи тортики?" — А Валерій у відповідь: "А
один крем можна?" — Треба дати перепочинок.
Екскурсії з Пірни були по всій Східній Німеччині,
майже щонеділі музеї і театри. Почну з того, що
ближче було до нас.
Дрезден — місто=музей. Радянські воїни врятували цілий комплекс — Цвінгер. Архітектор Готфрід
Земпер. Купальня німф, статуї, німецьке барокко.
Музей Історичний і годинників. А головне ж тут —
Картинна галерея: Старі Майстри — анфілада кімнат, все шедеври. А в рамі дверей, далеко — Сикстинська Мадонна, Рафаель. Рембрант, ван Ейк, ван
Дейк, ван Дейкт... Тіциан "Динарій кесаря" ("Богу
Богове, а кесарю кесареве"), де Рібера "Діоген з лампою" ("Шукаю людину"), Рубенс "Леда і Лебідь",
Корреджіо "Свята ніч" і т.д., і т.п.
Нові Майстри, епоха романтизму: "Голгофа".
Музей "Зелене склепіння" (Grunes gewolbe). Дінглінгер — золотих справ майстер, друг Петра І: "День
народження Великого Могола", 142х114 см — золото, дорогоцінне каміння, коштовності. Коні, слони,
верблюди, балдахини, пишнота двору з троном
Ауринг=Зеба. Досконалість фігурок людей, тварин,
одягу, правдоподібність ситуації принесення дарів
можновладцю.
Його ж: кавовий набір з золота, вкритий емаллю
під фарфор — золото було тоді дешевше за фарфор.
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"Мавр зі смарагдом". "Купання Діани" — чаша з халцедону. Дарунок Петра І — Золотий ківш Івана Грозного вагою понад 1 кг.
До Дрездена можна було їздити вільно, з нашим
шкільним автобусом. Ходи, де хочеш…
Прекрасне навколо Дрездена. Заміські палаци
курфюрста Августа Сильного.
Пільнітц — надзвичайно вишуканий палац з кімнатами в стилі ампір, парк, пагоди, ставок з камелією
в цвіту...
Морітцбург — мисливський палац — з мисливськими трофеями і сучасними живими куточками.
Бастай — пісковикові гори на Ельбі — витвори
природи, збережені і окультурені. Грабени (озеро
Амзель) і горсти (Лілієнштайн), скелі й останці вивітрювання самої чудернацької форми, з особистими
назвами: камінь Фердинанда, скеля Ганса, Барбарина тощо, з мостами і переходами... Все збережене й
доглянуте, як і селища вздовж Ельби: фортеця Кеніг штайн, міс теч ка Бад Шан дау, Ве лен, Ра тен,
Хонштайн...
Берлін. Трептов=парк — пам'ятник Воїну=Визволителю, зліва і справа стели з цитатами Сталіна, тут
поховано 5000 солдатів, а 20000 — на кладовищі Панков... В місті — Бранденбургські ворота (до Західного
Берліну), Рейхстаг. Прекрасна державна Опера, музеї Єгипетський, Пергамський.
Потсдам. Цецілієнгоф — палац, де все пов'язане з
Потсдамською конференцією: зал радянської делегації з генералом Соколовським, кабінет Сталіна (викрадали хоч стружечки з підлікітників крісла, де сидів Сталін), круглий стіл глав держав, тощо.
Сан'Сусі ("без турбот") палац, літня резиденція
Фрідриха II, французький парк, виноградники на
шести терасах, оранжереї, фігури з пісковика і прекрасна Картинна галерея. Палац Шарлоттенхоф...
Лейпциг. Гете: "Я люблю тебе, ти — маленький
Париж", Muster=Messe — міжнародні ярмарки весною і восени. Для нас надзвичайно цінний павільон
СРСР. Пам'ятник Дружби народів 1813 р. Російська
Церква, де поховано 22000 російських солдатів (медаль 1913 року, зі словами: "Не нам, не нам, а Имени
Твоему" видавалась в Росії кожному, хто народився
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1812=1813 рр., тобто, досяг сторічного віку). Медлер=Пасаж з рестораном, прикрашеним ліпними зображеннями, бронзою і розписами на теми "Фауста".
Навпроти — пам'ятник юному Гете.
Ерфурт — міжнародна виставка квітів.
Веймар — пам'ятник Гете і Шиллеру біля театру,
будинки та робочі кімнати. Склепи Гете та Шіллера.
Бухенвальд у 4 км від Веймара, де люди говорили,
що нічого про нього не знали. Камені лежать на місці
спалених бараків різних країн. Крематорій з мармуровим столом зі стоком для крові, дерево смерті,
пам'ятні урни, набат. На в'їздних воротах готична
в'язь: "Кожному своє".
Равенсбрюк, де загинули 92 тисячі жінок і дітей.
Пам'ятник на місці, куди водою виносився попіл з
крематорію в озеро. Щілина у стіні, через яку розстрілювали. Вінки від краін, громадяни яких загинули.
Вернігероде, Гарц — музей феодалізму, зі святковою залою, все у сріблі.
Балтійське море. Росток, Варнемюнде, Цинновітц.
Обервіезенталь — міжнародний курорт, там же
будинок відпочинку "Вісмута" — нашого підприємства, діти там взимку були у таборі. Ми разом з
ними їздили на спортивний відпочинок: в гори на
підйомнику, вниз — "зигзагом" з гори. Сніг і сонце
в горах — казка.
Альтенберг. Гори і ліс, в усієї родини вже екіпіровка спортивна достойна — вчимося , дивлячись на
чужу культуру.
На узліссі, недалеко від Пірни, Серьожа й Валера під
час наших лижних мандрів зліпили звичну "снігову
бабу". Баба вийшла кривою. Переробили на ведмедицю, доліпили ведмежа — вийшла скульптурна група.
Нам сподобалася. Розповіли татові. І за два тижні попрямували вже всією родиною туди, не дуже впевнені,
що зберігся цей витвір (якщо "ні", то нове щось будемо
робити). А виявилося, що навколо "ведмедів" стежка
протоптана, і все збереглося абсолютно без змін. (При
нас мати зробила зауваження дівчинці, яка хотіла
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прикрасити фігурку гілочкою: "Не ти робила, не чіпай!") Оце та культура, яку виховували поколіннями.
Отака різна цивілізована Німеччина.
Пам'яті підказали слайди, яких безліч.
Спортивні лижні "вильоти" були часто.
Німецька мова: курси, самостійні заняття, спілкування. Я мову опанувала, а Дмитро краще, бо у нього
було постійніше спілкування. Колектив Дрезденської
експедиції, де він працював головним геофізиком, виявивсь досить доброзичливим, при чому як російська,
так і німецька його частина. Якось він запитав у підлеглого німця, як йде виконання завдання. Той відповів: "Термін виконання завтра, то чому Ви питаєте
сьогодні? До завтра буде виконано". І так в усьому.
Ставлення до довкілля: у Карл=Маркс=Штадті
п'ють воду нехлоровану, прямо з водосховища. По периметру водозбору водосховища огорожа з написом
"Стій! Вхід заборонено". Ніхто й не заходить. І вода у
водосховищі кришталево чиста.
Один раз на тиждень тротуари біля будинків мили
водою з милом. Бачки для сміття мили гарячою водою.
Обов'язково окремо — "харчові відходи" і сміття.
У центрі міста Пірна, на березі Ельби — пам'ятник
полеглим радянським воїнам, куди ми врочисто приходили покладати квіти. А поруч — величезний камінь=пам'ятник з написом: "Загиблим солдатам усіх
війн". Ще у роки війни я прочитала вірш офіцера Білої Гвардії:
Нехай буде ворог, не треба зважать,
Він ворогом став поневолі.
Для нас же людина, для нас — солдат,
Він пасинок щастя і долі.
Мені, патріотці, були незрозумілі ці слова. А коли
вирішено проблему добра і зла — усе стає на свої місця.
Усі наші закордонні відрядження — це випробування матеріальним достатком, бо оплата скрізь була непомірно й незаслужено високою. І люди не завжди витримували цю спокусу. У Чехословаччині
нас це майже не торкнулося, бо скрізь ми жили відокремлено. Хоч вперше зустрілися з цим явищем
саме там, у м. Острів, під Яхимовим, у нашій першій
"радянській колонії", коли ми тільки починали зна-
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йомитися з "задзеркаллям". Запропонували якусь
екскурсійну поїздку, а один освічений інтелігентний москвич пояснив нам, безсрібреникам, що поїхати він не може, бо крони чеські йому потрібні для
придбання меблів з карельської берези. Як нам було
таке зрозуміти, коли перед нами відкривався новий,
небачений світ?
Апогей був у Китаї, де екскурсійних вояжів не було зовсім, бо зима й перевали закриті для машин і літаків. А витрати всі направлені лише на придбання
різних матеріальних вишуканостей.
Моє перше, випробування дріб'язкове, але пам'ятне, було у Німеччині, у Дрездені, у магазині "Шик",
де дуже сподобалися надзвичайно красиві черевики:
тонесенька шкіра майже "шагреньова", вкрита шістьма шарами лаку, не кажучи про елегантний вигляд. Кажу хлопцям: "Як я татові скажу, що віддала
180 марок (вартість трьох пар звичайного хорошого
взуття) за цю покупку?" А вони радять: "Скажи, що
загубила".
Я так і сказала. Мої радники спостерігають за
реакцією тата. А Дмитро ще й заспокоює: "Забудь,
навіть, якби й важливіше було".
Хлопці сміються, черевики несуть. Тут уже й мені
незручно стало.
З цими черевиками був ще конфуз. Їдемо до оперного театру, дві родини театралів. Шуби й чоботи залишаємо в машині. Взуваю свої "шиковані" і відчуваю непевність — вони виявилися настільки комфортні, що не помітила, де лівий=правий.
Не знаю, чи правомірне порівняння про дещо пізніший час, коли на ощадкнижках багато людей втратили сотні тисяч карбованців, коли вартість карбованця була еквівалентна вартості долара, чи навіть
дещо вища. Хтось боявся завтрашнього дня, хтось
ощадливо мріяв про майбутні витрати, а хтось не бачив розумних цікавих витрат.
Дякую Богові, що ми накопичувати не могли ні
чеські крони, ні китайські юані, ні німецькі марки...
Та ще й мали змогу такий шмат світу побачити, коли
не лише "мой адрес Советский Союз", а ще й порівняння, а що "там, за горизонтом". А накопичення "на
дачу" й "на смерть" теж втратили.
У 1970 році ми повернулися "з Європи" до нашого
рідного КГРТ.
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А вдома — найкраще
Робота викладацька: крім напруженості, завжди
була й романтика. Курс "Гідрогеологія та інженерна
геологія" для іноземців — Лаос, В'єтнам, Монголія,
Чилі, Еквадор, Мадагаскар, С'єра=Леоне, Куба, Ливан, Афганістан, Бірма та інші.. Спілкування зі студентами — це наближення до їхніх країн. Вони влаштовували виставки одягу, традиційних речей, бо у Києві були їхні товариства. Складності викладання були, бо вони лише рік вивчали російську мову, хто вдома, а більшість — у Радянському Союзі. Але рідними
мені були двоє кубинців з моєї групи — Хуан Санчес і
Леопольдо Каналь — дорослі, свідомі, старанні.
Особливості: мені треба було пояснити в групі іноземців, що таке дюни і бархани. Маю схеми, малюю,
все зрозуміло, але чому "роги", чи від вітру, чи від води — не розуміють. Прямо хоч пристав пальці до голови й покажи роги корови та скажи "му" — оце роги
корови, а тому й аналогії. Але ж престиж педагога…
Якось викрутилася.
І ще, теж у групі антагоністів соціалістичного та
капіталістичного табору. На перерві, ще не вийшла з
аудиторії, продовжилася перервана уроком суперечка: який устрій кращий — соціалістичний чи капіталістичний. Запитують у мене. Мусила і я сказати своє
слово про переваги планового ведення соціалістичного господарювання. "Грамотій".
На старших курсах викладала спецкурс — гідрогеологічне картування, плюс курсове та дипломне проектування, а ще, для спілкування, слайди в рамки
вставляли вечорами (не самій же це мені робити, та й
цікаво для всіх), разом з розмовами та розповідями,
тобто робота зранку до ночі. І коли мене нагородили
медаллю "За доблестный труд", то не знаю, чи був він
"доблесним", але що труд серйозний — точно. І ці півтора навантаження щороку... Добре, що лекції мої були не щодня.
У паралельній групі гідрогеологів виявили дівчинку=відмінницю Надю Туркулову, баптистку, що ходить на релігійні зібрання. Переполох, хоч з технікуму виключати. Я — на захист. Нічого ні про релігію,
ні про баптистів не знала, а заявила, що Надю візьму
собі, буду в неї керівником дипломного проектуван-
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ня, бо це ІV курс. Дівчинка старанна й працюватиме.
Відстояла. Вдячна Надя запрошує мене на свої зібрання, щоб я побачила, що там нічого поганого нема,
тільки хороше. А я їй відповіла: "Надю, я зараз нічого не знаю, але йти з тобою не хочу. Якщо я колись і
прийду до розуміння релігії — то тільки до віри предків". Надя технікум закінчила, батько років зо два
писав мені подячні листи. А потім у м. Торез ми з ним
зустрілися, коли в Наді було вже шестеро дітей.
Культмасовий сектор профкому (запропонували, і
я не відмовилася). Приносять квитки в усі театри,
серед них і у Театр на Таганці (1971 рік) — хіба ж
можна відмовитися? "Антимиры" Андрія Вознесенського, де є слова: "Все прогрессы реакционны, если
рушится человек". "А зори здесь тихие" і "Пугачев" з
Володимиром Висоцьким у ролі Хлопуші, й "10 дней,
которые потрясли мир" — В. Висоцький у ролі Керенського, і "Тартюф", "Час пик". Для Києва — свято
(уявити собі мужність Любимова як режисера і керівника — сміливість на той час велика!). Завдяки культмасовому сектору подивилася всі спектаклі. На той
час квитків нам приносили багато, а я хотіла, щоб
театр полюбили і студенти, і викладачі.
В групах, де була класним керівником, намагалася хоч трішки підняти рівень цього юнацтва: були
екскурсії спочатку по Києву, потім Брест, Ленінград,
Москва, Волгоград - це вже за гроші зароблені та преміальні: працювали в роздягальні, щоб заробити
гроші на поїздку (випуски 1976, 1982 рр.), премії за
перемоги в конкурсі самодіяльності.
Ось крихта з поїздки Київ-Харків-ВолгоградМосква-Харків (випуск 1976 р.). У харківському Благовіщенському соборі поруч знаходиться хрестильня.
Виходимо, ділимося враженнями. "А там тітонька,
запитує: "Ты крещеный, а ты крещеный?" — "А вы
что?" — Відповіді: "Да. Да. Да. Да". І виявилося, що
з 25 людей я одна була нехрещеною. Отак.
У Волгограді найпам'ятнішою була поїздка на Мамаїв Курган. Після денної екскурсії ми ще й вночі поїхали. Мела пороша, пам'ятник зникав і з'являвся у
заметілі. І ми були чимось причетні до героїчної трагедії. Ми їхали до Волгограда, але поверталися із Сталінграда.
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А для викладачів були геологічні екскурсії:
Житомирські
кар'єри,
Дениші,
ВолодимирВолинський, Прикарпаття, Карпати, Закарпаття з
родовищами корисних копалин та тектонічними
проявами.
Полярний день на Кольському півострові
та інше
Кольський півострів, липень 1974 року. Контрольно=допоміжна поїздка по місцях переддипломної
практики студентів.
Мурманськ, аеропорт Мурмаші, зустріч з Заполяр'ям. Полярний день.
Мончегорськ, Монча=тундра, гора Монча. Живу у
готелі "Лапландія". Серед ночі прокинулася — день,
сонце, як у нас о 15 годині, а "вдень" піднімається вище. Дітей на літо вивозять за здоров'ям на південь, а
маленькі дітки з мамами чекають відпустки, у пісочнику граються і "серед ночі".
Міський парк, озеро Лумболка. Імандрівська геологорозвідувальна партія.
Комбінат "Североникель", стічні води смарагдово=зелені від сполук міді. Родовище пентландиту (нікелева руда). А далі Оленегірськ (залізо=рудне родовище), Ревда, гірничо=збагачувальний комбінат
(ГЗК), Ковдор, знову ГЗК, залізорудний, Лейвовинська геолого=розвідувальна партія — родовище слюди, Риколатва, де я витягала масивні кристали —
пластини слюди зі стінки штольні (два ящики унікальних зразків навіть з відвалів переслала додому
поштою, щоб показувати студентам). І скрізь наші
практиканти.
Дівчата запросили на "нічну" прогулянку човном.
Провела рукою по волоссю — пальці в крові — гнус,
про якого ми забули.
На вокзалі, у розкладі поїздів, побачила назву
станції "Африканда", знайому мені від пошукових
робіт О. Ферсмана. Взяла квиток і поїхала. Чому така
назва? Стояло тоді (як і зараз) пекуче сонце, "ну прямо "Африка=нда".
Місто Кіровск — це вже Хібіни. Озеро Большой
Вудъявр. Ресторан з такою ж назвою. Єдиний у світі
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Заполярний ботанічний сад, де представлені ландшафти всіх споріднених широт. Плато Расвумчорр,
Кукісвумчорр. У гори піднімалася машиною, а вниз
— ліфтом, з шахтарями, на глибину 700 метрів.
Кандалакшська затока. Вокзал, де побачила першого п'яного молодого інтелігента, каже: "Со скуки".
Мабуть це був початок БИЧ'ів ("бывший интеллигентный человек").
Печенгська ГРП. М. Нікель, комбінат, кордон з
Норвегією. Фотографувати заборонено. Прикордонні
пости, перевірки документів, запрошують мене вийти з автобусу. Повертаюсь зі своїми посвідченнями
про відрядження (їх три), а сусід по кріслу питає: "А
печать у Вас с собой?" І все це скрізь — серед "білого"
дня. Слава Богу за все.
- 1976 рік І знову по місцях студентських практик.
Великий Донбас: Торез, Павлоград, Добропілля — вугільні шахти. Артемівськ — соляні шахти, три горизонти. Навіть звіт за всі спілкування писала у Харкові, у готелі ЦК Компартії. Я для своїх студентів за домовленістю з керівництвом організувала екскурсію
до соляної шахти глибиною понад 300 метрів (сіль видобувають екскаватором і навантажують на машини
там же, під землею). Студенти мене запрошують на
пляж, на соляні озера, а це, фактично, карст, між озерами лише соляні перемички, які періодично прориваються. Плавати — задоволення, запливла далеко
(не сама, з дівчатами) і уявляю: раптом саме зараз
прорве, затягне вмить, бо озера близько одне від одного. Сором буде — недолугий педагог (правда, сором —
посмертно…).
- І щовесни геологічна практика у Каневі, де і нам,
викладачам, було неймовірно цікаво, коли знаходили
юрські чи крейдяні відклади поверх четвертинних:
льодовик потужністю понад два кілометри, рухаючись з Балтийського щита, зривав, перетягав, перевідкладав потужні товщі.
Добровільне вигнання
1976 рік. Наближався мій час виходу на пенсію
(хоча ще шість років попереду). Але ж Дмитрові до
пенсії ще зовсім далеко. Його польовий стаж може
нас зрівняти. Продивляємося трудові книжки. Замо-
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лоду багато чого з польового стажу не фіксувалося,
про пенсію не думали.
У Дмитра в університеті, де він за сумісництвом
почав працювати ще за студентських років, зникла
значна частина відомостей про п'ять років роботи.
Вирішив на три роки поїхати в Якутію. Узгодив з колегами, уклав контракт.
Дмитро працює зав. учбовою частиною, ще й викладацька робота. Робота подобається, але напружена
настільки, що по дві пачки цигарок викурює щодня.
Я проти такого навантаження і виходу не бачу, тому
не заперечую проти "романтики".
Наприкінці літа 1976 р. Дмитра Максимовича виряджаю до Якутії. Листи звідти надсилає досить часто.
У моїх описах скрізь лише романтика, тому цей
лист Дмитра Максимовича до колег — звичайна буденна проза геологічного польового життя.
"Починаю писати 20 вересня 1976 року, закінчив
25 вересня.
Добрий день, шановні колеги!
Прошу пробачення, що не пишу кожному окремо,
зробити це не зовсім просто. Зараз у нас, як і в усякій
порядній геологічній, та й не тільки геологічній, організації, йде "гонка с препятствиями" між нашим
планом і зимою. Влітку поспішати не було рації —
"попереду літо", а зараз — попереду всього нічого
днів до снігу, а роботи ого=го! Та ще ж, до того, основна рушійна сила нашого виробничого плану — студенти, уже роз'їжджаються. Залишаються "офіцерські" бригади, це так само доцільно, якби інженери=металурги взяли в руки молотки і на рудному дворі
розбивали шматки руди замість наладки "дробильного цеху". Ну, та "офіцерськими бригадами" нас не залякаєш, у геології таке буває, ми не єдині, що нас і
"воодушевляет на подвиги".
Ви цікавитесь умовами життя. Я вже надіслав два
листи, розраховані на всіх. Один — на ім'я Тамари
Олексіївни, де був описаний ведмідь=аферист (до речі,
ми вже його з'їли, тепер сидимо на пісному супчикові). Та в усьому є свої позитивні сторони: хоч ходити
на гору стало важче, зате спимо без сновидінь. Другий — Марії Іванівні ("моей единоутробной"), де описаний один день суб'єкта у чорному плащі (майже
плагіат). Якщо Марія Іванівна не приносила цей
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лист, скажіть — нехай принесе, і це третій "бытовой". Почну по порядку. Пробачте, геологи, у розрахунку на тих, хто у полі не бував.
Житло. Намети 3 на 3,5 метри, у них живуть по
троє.
У наметах з тоненьких деревин зроблені нари, на
нарах — спальні мішки, в яких ми і спимо (спробуйте переспати на "садовой скамейке" на складеній удвоє байковій ковдрі — боки болять перші 60 днів, а
потім менше). У наметах, крім нар, зроблений стіл
(жердини покрили картоном ящика з=під консервів
— це вже "шик"). Земля у наметі теж застелена жердинами, бо на глибині 20 сантиметрів вже вічна мерзлота (ледь не написав "мерзота"). У наметі є пічка:
"отопительний сезон" влітку після заходу сонця й під
час дощу. Зараз — цілий день. Дров вистачає, пилка
й сокира є. Освітлюється намет "источником света
мощностью в 1 (одну) свечу", більш палити не можна,
бо на все норми, і на свічки теж. За такого освітлення
можна не лише писати, а й креслити, можете переконатися.
Зараз намети не такі, як були раніше, "до того".
Зараз перед входом є "козирьок" шириною 70 см, під
яким ми ховаємо дрова від дощу. Постаралися таки
конструктори геологічного спорядження, хоч і попрацювали тяжко, зате як покращився побут геологів.
Зараз вже дрова складаємо не у наметі, а під "козирьком", вічна (конструкторам) за це дяка. Над пічкою
ми натягли мотузки (це вже без узгодження з конструкторами) й сушимо на них онучі. Зараз, як і раніше, ванна й туалет окремо. Вода у струмочку і кущів
вдосталь. Тепер маєте уявлення?
Взуття й одяг. На ногах (це в усіх) — гумові чоботи. Гума вищого ґатунку, як була й колись: не гнеться, а тільки рветься. Зараз у таборі нема жодного чобота не залатаного дротом. Чоботи беруть на два номери більші, щоб влізло більше онуч (температура води
і влітку десь близько нуля). Останні частини "бренного" прикриті в кого чим. Від "шикарних" костюмів
бавовняних, пошитих спеціально для геологів, з ромбиком на лівому рукаві, з написом "Мингео СССР", з
вишкою, зеленою кулькою й молотками, з накладними кишенями, пришитими на штанях саме у тому
місці, де вставлені ноги. Через те у ці кишені можна
класти тільки носові хусточки (якими тут чомусь не
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користуються). Решта мнеться, а що не згинається, те
упирається в живіт, до самих малоймовірних деталей
туалету. На місці чийогось старого табору знайшли
жіночу сорочку, таку, звичайну ситцеву торбинку з
трьома дірочками, спочатку наділи її на нашого вірного пса Мухтара. Він з неї вискочив і обгавкав нас.
Зараз у цій сорочці красується наш робітник (він
один залишився з нами, а одягу на ньому не лишилося) і нічого, ще не гавкає.
Харчування. Продукти до нас потрапляють так: в
Чульмані, на ОРСівському складі мають списки людей, які працюють у партії й за нормами (?) відпускають: 3 банки "свинной тушенки" на ніс на один місяць, 2 банки "говяжьей тушенки" (все на той же
ніс), 3 банки "щи из кислой капусты". Куштували,
що це таке? Ні? Спробуйте, тільки перед вільним від
занять днем. "Молока сгущённого" 2 банки, гуляшу 2
банки, якоїсь риб'ячої каламуті 4 банки (ми підтримуємо, вірніше ОРС нашими животами підтримує доцільність риб'ячих днів, та й ми розуміємо, що фосфор дуже потрібний), "сгущенного какао" 4 банки.
Цього місяця, як премію, очевидно, дали ще по банці
паштету, виготовленого з свинячих голів, печінки,
солі, перцю й нітриту (так написано на банці). Паштет ми ще не куштували. Насторожує назва останньої
складової частини, бо асоціюється з іпритом. Крім того, за нормою "положено" 2 кг цукру, макаронів, борошна, рису, супу у пакетах, масла — не знаю. На
сіль, заварку чаю, воду і повітря ще норми нема, і ми
цими продуктами користуємося "від пуза". Усі ці
пайки, помножені на носи, одержує завгосп на прізвище Арапов (у вільному трактуванні Нахалов, має
лише дві судимості), вантажить на машину й везе 180
км до селища Б. Хатимі, далі добро перевантажують
на сани і ще 40 км тягнуть повним бездоріжжям двома тракторами до бази партії. Далі проходить легенький перерозподіл: що, кому і скільки дати. І ми вже у
рюкзаках, на своїх безцінних горбах, несемо ці пайки
ще 10 км через перевал, до себе у загін. У нас "делёжек" немає, бо у нас "общепит". Усе, що роздобули
(глухар, ведмідь), іде в загальний казан, і витрати діляться на всіх. Таке харчування разом з цигарками
обходиться карбованців у 60=70 на місяць. Усілякі
"утруски", які виникають під час транспортування
(розмочений дощем цукор, розбиті банки "щей" то-
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що), діляться на всіх. Звідси і вільне трактування
прізвища завгоспа.
Зовсім забув, ще є сигарети, сірники, оцтова есенція, дріжджі, сода, були галети й картопля. Крім того, один хлопець їздив виривати зуба (на це він витратив 11 днів) і привіз половину великого, зате зеленого
кавуна. От і всі харчі. Я не забув нічого.
Проте яка зараз краса у тайзі!.. Особливо сьогодні.
У затінку вода вже вкривається кригою. На сонці
тепло, мошки нема. Запах осені, цілюще повітря.
Небо прозоре, без жодної хмаринки, тиша. Лише стукають дятли й по деревах бігають білки і бурундуки.
Коли сядеш перепочити, відсапаєшся, перестане
кров стукати у скронях, прислухаєшся до тиші — хочеться писати вірші. Але, з одного боку, нема таланту, а з іншого — треба піднімати рюкзак. А в ньому
дві батареї 69 ГРМЦ, 5 залізних електродів діаметром 20 мм, котушка дроту (500 метрів) і зверху гумовий килимок під батареї... А як після цього приємно
дійти до намету й розтягтися на нарах. Та я, здається, відволікся.
Робота. Зараз ми проводимо магніто— й електророзвідку масштабу 1:10 000. Профілі спочатку прокладають топографи. Без просіки пройти з приладом
не можна. Рубають дерева й особливо кущі на такому
рівні, щоб часом не вдарити сокирою по каменю. Після цього залишаються гострі пеньки висотою сантиметрів 40, щоб було гарно чіплятися й падати. Камеральні роботи зводяться до побудови графіків. Інтерпретація поки що така: багато гам — є руда, мало гам
— немає, більш поки що не робиться нічого — "даёшь точки".
Колектив. Про студентів не пишу — вони вже поїхали. Зараз у нашому загоні є начальник загону — 1,
інженер=геофізик віком 28 років та "ваш покірний
слуга", техніків=геофізиків (два по 30 років та один —
37 років) — 3, робітник — 1, Мухтар — 1.
Цілком про партію не пишу — не знаю. Я на базі
був лише двічі. Знаю тільки, що згідно зі списком
близько 120 чоловік. Працює один буровий станок,
за літо пробурили не менше 200 метрів (!), дві бригади канавщиків (по 5 чоловік), загін топографів — чоловік 10 та геологів чоловік 7, які проводять геологічну зйомку. Чим займається решта? Не знаю —
очевидно обслуговують один одного. Хто вони, ці лю-
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ди? Робочі в основному з БАМ(у), ІТР "неудачники",
які порозгублювали свої сім'ї "по полях".
Зв'язок з зовнішнім світом. Рація й листи, які довозять всюдиходом до Б. Хатимі, а там звичайним
шляхом (40 км всюдихід проходить за 6=8 годин). Про
газети й журнали мови нема.
Громадські організації. а) профспілкова — з експедиції надіслали надруковані заяви, де треба було написати тільки своє прізвище й підписатися, після
цього профорганізація вираховує профвнески з зарплати, яка поки що лишається в експедиції; б) про
комсомольську не чув; в) партійна — складається з
мене одного.
Відпочинок. Для ІТР у спальнику. Решта часу —
робота. Робочих (буровиків і канавників) вивозять
щомісяця на тиждень туди, де є магазини з сонцем у
пляшках. До речі, у полі — сухий закон.
Вихідні дні, розваги. В ІТР нема, бо ніколи, не
вистачає часу. Пісень теж нема! Це багато про що
говорить.
Тайга, місцевість і населення тайги. Різні види моху, брусниця, лохина (голубика), зарості карликової
берези (пакость несусвітна), кедровий сланик, модрина, зрідка ялини і берези. З живого — мошка, комарі,
мурашки, кедрівки, дятли, бурундуки, білки, соболі,
олені, лосі, росомахи, ведмеді, рябчики, куріпки,
глухарі. Місцевість? Розпадки чергуються з вододілами. Ходимо поперек, бо так залягає рудне тіло. Чи
круто? Часто вмикаємо "передній міст", ось так:

Та це, може, і на краще. Деякі люди від науки говорять, що людство, у цілому, дуже рано стало вертикально, на задні кінцівки. Дехто говорить, що не
просто рано, а навіть передчасно. То, може, хоч ми
тут виправимо цю помилку? Не знаю, які ще будуть
метаморфози у тілі й психіці, а вже зараз помітно
збільшується об'єм легенів за рахунок живота і зменшується запас слів.
Ще раз прошу вибачення, що не називаю імен. За
ці п'ять днів, доки писав листа, я з кожним з вас говорив.
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До побачення. Про відповідь не нагадую.
З повагою, Д. Аксьом.
P.S. Після прочитання віддайте моїй ненаглядній".
Він жартома називав мене "мої три чверті", а жінки всерйоз ображалися: "А мій чоловік мене називає
"моя половина". А ще на якісь запрошення відповідав: "Запитайте "мою думку", або "моё мнение".
Жінками це теж сприймалось упереджено.
Під час "добровільного вигнання" я надіслала йому вірша Расула Гамзатова.
В твоём плену я двадцать с лишним лет,
И, кажется, ты мне связала руки,
Но вот порою друг или сосед
Берёт меня из плена на поруки.
Но на свободе грустен я и слаб.
Вокруг бесцветно всё, все лица серы.
И, как свободу получивший раб,
Я жить не в силах без своей галеры.
Так, с привязи сорвавшись, волкодав
Лишь поначалу весело резвится,
Но вскоре, все заборы обежав,
Спешит к привычной цепи возвратиться.
И я, свободе горестной взамен,
Предпочитаю свой извечный плен.
А далі сталося непередбачене: я думала, що я хоробра й поміркована, а залишившись вдома одна
(хлопці теж роз'їхалися у відрядження), то чомусь
розкисла так, що потрапила до лікарні: почалося з
гіпертонічного кризу. Відвідують мене студенти цілими групами. А мені б лежати тихесенько. Листи
Дмитрові пишу ранком, на свіжу голову, бадьорі, не
згадуючи хворобу. І раптом, зовсім пізно ввечері заходить у палату Дмитро. Як? Звідки? У спецодязі,
кедром пропах. Йому хтось із друзів-колег повідомив
дійсну ситуацію. Він перервав контракт і прилетів.
Знав, що його повернення буде найкращими ліками
для мене.
Я вибиралася з хвороби довго. Але вдячна йому за
постійне розуміння та підтримку, бо це була завжди
реальна допомога.
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Мої роки — моє багатство
Спортивні мандри продовжили і у Києві. Взимку
найчастіше — Гідропарк (потім і з онуками практикували). Влітку — на велосипедах до лісу. Найпам'ятніше — напередодні Дня перемоги на велосипедах з синами їздили до Зазим'я, збирали конвалії і
з букетом червоних тюльпанів разом з татом несли до
пам'ятника полеглим воїнам.
Завершить спогади, пов'язані з технікумом, можливо, це, як "назидание" — екстремальний випадок в
останній рік моєї трудової діяльності.
Морозний ранок лютого 1982 року. У мене вільний
день (Дмитро у відрядженні, Валерій просив розбудити його до занять в університеті). Вийшла на берег,
зробила зарядку. На кризі багато рибалок. Подумала:
"Ну, самогубці!" Підходжу ближче, а крига до 40 см!
І стежка аж до Гідропарку, рибалки ходять вільно.
Йду, уважно дивлюся під ноги, дуже обачно, прийшла до Гідропарку. А там уже й пильність втратила,
пригадала, що треба Валерія розбудити.
І, як завжди, забула, що це вже значно нижче за
течією. Швиденько переходжу протоку. І десь посередині — шубовсть! Лежу у воді, обличчям до Подолу,
та ще й думаю: "Ніхто й не взнає, де поділася. Коли
спливу: весною, чи раніше?" Рибалки далеко, кричати марно, не почують. Кригу б'ю рукою, правою, лівою, а вона кришиться. Б'ю далі, вже озерце навкруги, зелена вода, крига справа міцніша. "Треба викотитися". Викотилася... І знову провалилася… Вибралася, по кризі треба ж одразу відкотитися. Вдало!
Піднімаюся. Коліна трусяться. Обдивляюся: де ж це
я? І бачу: виток "бобрової річки" з Гідропарку впадає
у Русанівську протоку (ми там ходили, місця знайомі). А крига під ногами вже не суцільна, а плямиста,
з пухирчастими ділянками. Куди ж ступати, яка міцніша, якщо у 20 метрах чиста вода. А я посередині
протоки. Ох, якою ж обачною стала! І все ж ближче до
берега ще двічі провалилася. Побачила, як від рибалок біг чоловік. Але я вже вибралася з провалу по коліна, швиденько через кущі, щоб мене ніхто не побачив. Удалося. Валерій уже встав, здивовано запитує:
"Мамо, що з тобою?" — на светрі краплі води. Я відразу у ванну — прийти до тями.
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Переляк прийшов за три дні. Зупинялася раптово на тротуарі: навколо зелена вода і я на ній лежу,
у цьому замкнутому озері. Сама не ходила, частіше
з Дмитром. А кулаки були затиснуті так, що синці
від вдавлених нігтів на обох руках трималися ще
довгенько...
Дмитро бачив, як тонули взимку рибалки, і каже,
що це один з тисячі випадків порятунку. Я була
нехрещеною, а Господь чомусь врятував. Ми там плавали влітку, і я знала, що глибина — понад три метри, дна не намагалася дістатися. Рибалки далеко —
надії нема ні на кого, кричати нема чого. Мабуть, головне, одягнута так, що не охопила холодна вода: на
руках — шкіряні рукавички, штани, светр облягають, а під ними ще й тоненький спортивний костюм,
тобто повітряна прокладка. Думала, що нікому не
розповім, а не втрималася "из добрых побуждений",
бо хтось теж може потрапити у таку ситуацію. Отак
Господь продовжив життя. 14 червня 2005 року купила обручку зі словами "Господи, спаси и сохрани мя",
а хрестик з цими словами ношу, не знімаючи. Оберіг.
Отака тепер розумна.
У березні 1982 р. заключне прощання з технікумом. Зробила фотовиставку "Мои года — моё богатство", на аркушах ватману відобразила етапи життя,
пов'язані з КГРТ. Моя вдячність технікуму за путівку у життя.
Дяка Богу за все.
"Долго будет Карелия сниться"
1982 рік, я вже на пенсії. Весна настала.
День геолога, а я "не у дел". Зигмунд Кобилінський, наш співучень по технікуму, подав ідею: "Туристический лодочно=вёсельный маршрут по озерам
Карелии". Виїхали раніше, щоб два тижні побути самостійно на Онезькому озері, Зігмунд з дружиною
Людою і ми.
Петрозаводськ з краєзнавчим і художнім музеєм.
З пристані теплохід "Ладога" довіз на Бісів мис, висадив. Пішли обирати місце. На березі плити, згладжені льодовиком — геологічний процес — "екзарація".
Але ж на цих плитах ще з неоліту залишилися наскельні малюнки (петрогліфи) — їх ми бачили в музеї,
тому й пішли шукати. Знайшли. Можливо, то вже су-
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часна підробка. Онего і ми. Тиша. Спокій. Культурний туризм. У лісі чисто наче й "не у нас".
А потім — туристичний табір, намети, а для бажаючих — двоповерховий корпус. На веслах озерами у
човнах, "волоком" і на плечах, ризиковані спуски —
шлях "из варяг в греки". Краса навколо непорушена,
"...остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер".
Кіжі. Прекрасна дерев'яна церква, колір липи змінюється від освітлення, будівництво з урахуванням
суворого клімату, а на островах, серед озер, церківці
затоплені.
Це був єдиний у нашому житті "туристичний"
маршрут.
Родинне щастя чужими очима
Не знаю історію цього нарису. Можливо, редакції
знадобився матеріал про геолога до професійного
свята, і тоді Перст і вказав на мого Дмитра. Але нарис
виявився живим і теплим — за що я дуже вдячна
авторові.
"ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ.
Штрихи к семейному портрету
("Правда Украины", 7 апреля 1985 г.)
До золотой свадьбы им еще далеко, а серебряную
отметили уже давненько. Вырастили сыновей, получили в подарок двух внуков и две внучки. Живут
дружно, в согласии. Тридцать лет и три года вместе.
Дмитрию Максимовичу Аксёму под шестьдесят.
Прихватил войну: Чехословакия, Венгрия (воздушно=десантные войска, гвардии рядовой). Потом стал
геологом, работал в Забайкалье и других уголках Отечества, за рубежом. Сейчас преподает в Геологоразведочном техникуме.
Он невысок ростом, коренаст, осанист. Из=под кустистых, ершиком, бровей — острый, цепкий взгляд.
Всегда подтянут, отменно аккуратен. Идет в техникум — хрустяще=белая рубашка, галстук строго в тон
костюму — как на дипломатический прием.
Мария Ивановна, тоже геолог, всегда была рядом с
мужем — "куда иголка, туда и нитка". Миловидное
улыбчивое лицо, певучая речь. Когда я первый раз заявился к Аксёмам, хозяйка была в спортивной амуниции — собралась на лыжную прогулку с внуком.

261

Лыжи имеются у всех, и этой зимой с её снегами Аксёмы пороскошествовали всласть. Все, кроме Валерия, которому выпала на зиму экспедиция в Крым.
Валерий и его старший брат Сергей унаследовали
от родителей не только внешние черты, характер, но
и профессию. Трудовой стаж братьев пока не очень велик (вторую пятилетку дорабатывают), если же сложить вместе их экспедиционные маршруты, география получится впечатляющая: Прикарпатье, Крым,
Кавказ, Карелия, Урал, Алтай, Средняя Азия, Сибирь (Западная и Восточная), Приморье, Камчатка.
Братья женаты на "геологинях". Чернобровая, веселая, глазастая — это Наташа. Русоволосая, серьезная, тонкая, будто камышинка — Оля. Гидрогеолог и
геофизик. С работой, домашним хозяйством и комсомольскими поручениями справляются вполне.
Насчет будущности маленьких Аксёмов твердой
уверенности, конечно, нет, однако некоторые геологические признаки уже обозначились: тащат в дом камушки всякие, а семилетний Алешка даже успел побывать с родителем в двух кавказских экспедициях.
Живут Аксёмы в Киеве, на левом берегу Днепра,
Русановская набережная. Живут порознь, тремя
квартирами, но рядом, в пяти минутах ходьбы.
В семействе шестеро геологов. А геологи, как известно, народ кочевой. За долгие годы кочевий Аксёмы=старшие где только ни жили: в палатках, бараках, избах, гостиницах, в бревенчатой таежной зимовьюшке. В коттеджах тоже живали. Но главной базой
оставались пенаты в Броварах под Киевом.
После одной весьма удачной экспедиции в руках появилась приличная сумма, и на броварском подворье
был затеян новый дом. Дмитрий Максимович взялся
за дело самолично. Сам себе каменщик, сам себе плотник. "Что нам стоит дом построить". И построил.
— Неужели вы его сам? — спросил я.
— Ну почему — сам? Сыновья помогали. Серёжка
с Валеркой...
Серёжке тогда было восемь, Валерке пять. Вот они
на старой фотокарточке, помощнички. В руках по молотку, вид деловой. Пыхтели, старались. "Папа, мама, посмотрите — я гвоздь забил!" По пальцам, само
собой, тоже попадало.
О воспитании детей по доктору Споку тогда еще
Аксёмы не слыхивали, Сухомлинского не читали. Но
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как=то сами догадались: приучай ребенка к труду
сызмальства, внушай без устали: самое первое и главное в жизни — труд.
А теперь все повторяется. Любимая игрушка двухлетнего Димки — молоток. Взрослые, конечно, косятся, посматривают, не ляпнул бы Валерьич по какому=нибудь деликатному предмету или по собственным пальчикам, но молоток не отнимают.
"Пусть привыкает", — говорит Дмитрий Максимович. И, глядя на ползающего у ног малютку с увесистым слесарным инструментом, произносит короткую, но крепкую речь в адрес неких пап и мам, любвеобильных, но неразумных, всячески ограждающих своих отпрысков от домашней и всякой иной работы, кладущих все силы и средства на воспитание
— кого? — белоручек и бездельников. Нет уж. Лучше пусть Димка какую=нибудь домашнюю амфору
разобьет этим молотком, чем неумейкой вырастет.
Из семейных преданий. Сергей и Валерий еще в
школу не ходили, а уже пришивали себе оторванные пуговицы, стирали трусики и носочки. Годам к
десяти умели суп=лапшу сварить, кашу. Однажды,
где= то в девя том клас се, сел Вале ра за мами ну
швей ную ма шин ку, раз= раз, и за у зил по мо де
брюки.
Рукастые. Радиоприемник починить, скамеечку
смастерить — запросто. Такие спортуголки (для детей) в своих квартирах оборудовали — любо=дорого,
хоть по телевизору показывай.
Семейная традиция: торт=наполеон к 8=му Марта
(и все прочее на праздничный стол) приготовляется
исключительно мужскими силами.
В семействе нет дележки на работу "мужскую" и
"женскую". Приготовить обед, помыть посуду, сбегать на базар или в химчистку, простирнуть, прострочить, пропылесосить — этими делами занимаются и мужчины, причем не только по пресветлым
праздникам, а повседневно, притом не бия себя в
доблестную грудь: знай наших.
Утром телефонные звонки: что день грядущий
нам готовит? Выясняют, уговариваются — кому чем
помочь, кого подменить и т.п. Семейная планерка.
Пока не подросла малышня, "крепись, геолог".
Трудно. Но Аксёмы юмора не теряют. Отцы делятся опытом с детьми: "В семейной жизни только
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первые двадцать пять лет тяжело. Потом будет
легче".
В песне про геологов поется: "Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу". Интересно
получается: она — в степь, он — в тайгу. Значит, разлуки=расставанья.
Аксёмы=старшие сказали, что разлука для любви — все равно что ветер для огня: слабый огонь от
ветра гаснет, а большой, наоборот, разгорается.
Вспомнили молодость свою, Якутию. Послали их
туда на преддипломную практику. Его — на Тимптон, её — в Чульмакан. Между Тимптоном и Чульмаканом верст шестьдесят тайги. А свидания все равно бывали.
Сыновья Аксёмов выросли, как говорится, без отрыва от производства — "в поле". Хоть и ропщет начальство, а геологи=родители упорно тащат своих чад
за собой в экспедиции, и едва ли не с пеленок вкусившие походно=бивачной жизни, ребята, когда приходит пора выбора, без страха и сомненья вступают на
родительское поприще.
В памяти каждого человека хранится первое впечатление бытия. У Валерия, смутно — костер, весело
пляшущее пламя, люди какие=то. Геологи, кто ж
еще. А в памяти Сергея — река. По утрам река курилась, и луговые травы клонились от тяжелой холодной росы, такой холодной, что ломило ноги. Где, когда это было?
Много позже, читая знаменитый роман, Сергей
будто наяву увидит и ту реку, и курчавые макушки
тополей, и громадные белые облака в лазоревых небесах. Он спросит у родителей: "Я был на Дону?". —
"Был. Трех лет от роду. Мы стояли тогда в Басках,
напротив Вёшенской".
Сколько незабываемых, несравненных впечатлений дарует геологам их великолепная профессия!
Мне было дозволено заглянуть в домашний архив: тяжелые фотоальбомы, бесчисленные пластмассовые
коробки с цветными слайдами, кассеты с кинопленкой... Все это — малость по сравнению с тем, что запечатлелось в памяти и душе.
И потом, разве передаст фотоотпечаток мерцающее волшебство северного сияния? Или невероятную, кол дов скую кра со ту кав каз ской пе ще ры
"Арчери"?
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Северное сияние, природные красоты — поэзия.
Так сказать, побочный продукт профессии. Сильнейшие же ощущения на экспедиционных маршрутах
связаны с трудовой прозой.
Отцы вспоминают оленьи упряжки. Дети привычно десантируются на свои объекты с вертолетов. Отцы
пользовались простецким магнитометром на призмах, а дети — протонно=ядерным ("сравнивать эти
приборы — все равно, что гвоздь с телевизором").
Иные времена. А вот поди ж ты, старая песенка все
звучит у геологических костров: "Сырая тяжесть в сапогах, роса на карабине, кругом тайга, одна тайга —
и мы посередине".
И так же льет тебе за шиворот дождь. И так же свирепо кидается на тебя неистовый таежный комар. И
горная речка швыряет о камни твой современный, но
все=таки утлый надувной челн. И случается, блуждая
где=нибудь в тумане=густняке или угодив под снежный заряд, клянешь ты свою каторжную работу на
чем свет стоит. Но вот добыт конечный результат —
вскрыли жилу, промаркировали трассу — и все тяготы забыты, "и сердце бьется в упоеньи" — восторг,
блаженство, счастье. Да, счастье!
Аксёмы=старшие показали фото: новогодняя ёлка,
разукрашенная, но не комнатная — живая, в лесу. На
том месте сейчас угольный разрез.
А Аксём=младший похвастал слайдом, изображавшим некое пустынное пространство, покрытое чахлой растительностью. Тоже кадр исторический. Снят
на трассе уренгойского газопровода.
Геологам есть что вспомнить.
"Счастлив тот, кто счастлив у себя дома". Это из
дневника Толстого. В словах привкус горечи. Мы знаем об уходе из Ясной Поляны. Книги великого писателя на самой читаемой полке домашней библиотеки
Аксёмов. Известны им и те слова. Но ближе другие,
его же: "В жизни есть только одно несомненное счастье — жить для других".
Однажды, прочитав в техникуме новый курс,
Дмитрий Максимович попросил учащихся ответить
на анкету с двумя вопросами: что понравилось и что
не понравилось в его уроках. Анкетные листки можно было не подписывать, отметки уже в зачетках, и
учащиеся не шибко стеснялись.
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"Что понравилось? Ваши попытки извлечения из
наших голов умных мыслей. Вы заставляли нас шевелить мозгами и, по=моему, получалось неплохо".
"Понравилось, что на первом уроке вы рассказали
свою биографию".
"... что многие уроки проходили в стиле спора".
"Ваша манера вести урок с юмором".
"Нравится, что с вами можно посоветоваться по
любому вопросу".
"Галантность в обращении с девушками".
"Проницательность. Я, как фрукт, был раскушен
довольно быстро".
"Ваши рисунки на доске. Особенно, когда вы рисовали человечков с геологическими молотками".
"... что на вас всегда белая рубашка".
"... и что вы любите, когда раскрыто окно".
А что не понравилось?
"...может быть, мягкость излишняя".
"Одних спрашивали много, а других мало".
"К сачкам, вроде меня, пожалуй, надо быть строже".
"Вспыльчивость (иногда)".
"Вы называли нас иногда детьми. Зачем?"
Интересная пища для размышлений.
"Вначале мы учим детей, затем учимся у них сами", — задумчиво произнес преподаватель.
Геологоразведочный техникум — второй дом Аксёмов=старших. Они строили его (Мария Ивановна была
тогда комсоргом стройки), учились там (Дмитрий Максимович был секретарем комитета комсомола) и туда
же, воротившись с геологических "полей", уже с университетскими дипломами, пришли преподавать.
Я читал письма в их адрес от бывших учеников —
благодарные, сердечные. Наверное, большая радость
получать такие письма.
В аудитории № 317, где постоянно ведет свои уроки Дмитрий Максимович, меня поразили светло=желтые парты=столики — такие они были непривычно чистенькие, свежие, будто вчера с мебельной
фабрики. Абсолютно никакой тебе студенческой
"графики". Стало быть, не скучает юный народ в
317=й? Я попросился на урок и теперь знаю точно: не
скучает.
Побывал у Аксёмов и дома. Живут скромно. Шикарной мебели в их интерьерах не заметил. От чего
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глаза разбегаются, так это от коллекции минералов.
Есть редкостные.
Много книг, пластинок, альбомов с живописью.
Вкусы — разные. Для отца превыше всех Бах, Рафаэль, Твардовский, для матери — Данте, Чайковский
и Илья Глазунов. У молодежи вкусы тоже не совпадают — кто отдает предпочтение сонетам Шекспира, а
кто — братьям Стругацким.
Любят путешествовать. Тоже кто куда. Невестка
вот слетала на экскурсию в Хиву. А Дмитрий Максимович с Марией Ивановной съездили по турпутевке в
Карелию. Маршрут был лодочный, по озерам. На вёслах. Из озера в озеро лодки тащили волоком. С недельку пожили дикарями у Онежского озера. На Бесовом
мысу. Ловили рыбу, купались. Хорошо было.
Я все же осмелился, спросил Аксёмов: счастливы?
Они поулыбались, ответили что=то шутливое.
Счастье — как здоровье. Когда оно есть, его не замечаешь.
А. ПОВНИЦА.
Киев"
"Біжать у Почаїв стежки і дороги"
ОЙ, ЗІЙШЛА ЗОРЯ
Ой, зійшла зоря вечоровая,
Над Почаївом стала.
Виступало турецькеє військо,
Як та чорна хмара.
Турки з татарми брами облягли
Монастир звоювати.
Матір Божая, Почаївськая
Буде нас рятувати.
Отець Залізо з келії вийшов
Та слізьми умліває:
"Ой, рятуй, рятуй, Божая Мати,
Монастир загибає!"
Ой, вийшла, вийшла Божая
Мати. На хресті Вона стала,
Кулі вертала, турків вбивала,
Монастир врятувала.
А ми, люди, всі християни
До Бога всі вдаряймо:
Матері Божій Почаївській
Поклін всі воздаваймо.
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Серпень 1986 року. Після Чорнобильської трагедії
ми з чотирма дітьми віком від трьох до восьми років
виїхали до Донбасу, потім до Тернополя, пізніше —
до села Великі Луки.
Я дуже хотіла поїхати до Почаєва, бо звідти ж
найближче. Обрали день, коли зміг лишитися з дітьми Олин батько. Не пригоди, а перепони були у дорозі, але ж доїхала. В Успенському Соборі вистояла
службу, сповідалася, причастилася (сказала священику, що святкувати 1000=річчя хрещення Русі будемо у Києві, і все буде добре). У радості вистояла
службу. Люди розійшлися, а мій автобус буде аж о
17=й. Я уважно роздивляюся навкруги. Заходить монах, з ним четверо людей. Він веде екскурсію. Я притулилася біля нього, щоб слова не пропустити, не
відстаю. У соборі все розповів. Іде праворуч, потім
ліворуч, трошки вниз спустилися. Він відчиняє величезні двері і пропускає тих чотирьох. "Двері" зачинилися. Виявилося, що це люди з Райкому партії.
Ми — туди, розпитали і знайшли Райком, нас уже
шестеро.
У РККПУ лише технічний секретар Райкому, яка
лагідно пояснила, що якби і секретар райкому був, то
нічим би не допоміг (виявилося, що з 1951 року тут
музей атеїзму, а частково — психіатрична лікарня).
Постояли, поспілкувалися, побідкалися. Чоловіки
розійшлися, а я східцями пішла нагору, до собору.
Холодно було, а вітер такий, що з ніг збиває. Ніде нікого, всі поховалися. І бачу: навпроти, біля перил балюстради, троє людей, єдині на цьому чималому майданчику. І один з них — той монах, що вів екскурсію.
Звісно, я попрямувала до них. Крім монаха, ще хлопець і дівчина. Стала трохи віддалік.
У них — диспут: про чуда, НЛО і т.п. Хлопець тримається зверхньо, самовпевнено. Коли відчула, що
можу бути корисною, підійшла ближче, вибачилась.
Я сказала, що можу відповісти молодику на всі його
запитання. Хлопець Саша — студент технологічного
інституту з Новосибірська, а монах — ієромонах о.Галактіон. Ми перейшли в затишок, і розмова тривала
дві чи три години. Потім о.Галактіон відійшов і повернувся з ключами, відчинив оті величезні "двері".
Пройшли ми зали з розписами Земного життя Ісуса
Христа, приклалися до мощей Іова Почаївського. І
раптом монах знімає чоботи і нам пропонує роззути-
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ся, відчиняє якийсь засув. Я глянула — о. Галактіона
нема. Ми за ним. Куди?
Голову просунула — там овальна печера з валунами з сеноманського пісковику. Я руки простягнула,
о.Галактион підтримав, одвів, що й ноги опустила і
стала на уступ, см 70=80 внизу і стільки ж зверху. Це
печера Іова Почаївського, куди він усамітнювався на
всі 40 днів Великого Посту, хоч і був ігуменом Почаївського монастиря. Отець Галактіон розповідав про
чудеса, які відбуваються у печері, коли біснуватих
привозили, а виходили вони самостійно, одужавши
після "вичитки". Праворуч — мощі Іова Почаївського. Отець Галактіон сказав, що відкрити їх не має
права. Я ще раз підійшла, поцілувала раку й подякувала. Пропонував також пройти в бібліотеку. Шкода,
що у бібліотеці не побувала жодного разу. Саша=студент хрещення прийняв тоді ж, у 1986 році. А незабаром о.Галактіон сприяв і його вінчанню.
Приїздила ще двічі. Там у різних церквах і ночували. Отець Галактіон щоразу давав нам ковдри. Він
був уже настоятелем монастиря у Кременці. У 1988
році подарував мені ювілейне видання Біблії.
Листувалися з ним до розділу Церков. Він надсилав подарунки: "Цветы луговые" 1911 р. і "Крещение
Руси" протоієрея Льва Лебедєва — книжки надзвичайно цінні.
Ночували одного разу у Старозавітній церкві, а
вдруге — у церкві, з розписами земного життя Ісуса
Христа, неподалік від мощей прп. Іова Почаївського.
Та ночівлі фактично й не було, бо всю ніч тривала молитва. І відчуття таке, неначе на небі перебуваєш...
Побудка кожного разу о 5=й годині, о 6=й — служба у Троїцькому соборі.
Благословенна будь, Неопалима Купино
13=14 травня 2006 року. Від церкви Пирогощі Київським Патріархатом організовано паломництво до
Почаєва. Перед поїздкою о. Олександр (Верба) сказав:
"Пам'ятайте, ви їдете на Голгофу". Автобус великий,
комфортабельний, на 45 чоловік. Перед від'їздом відправлено молебен. У дорозі — змістовні бесіди о. Сергія (Ткачука). Роздали аркуші з текстами пісень.
-
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Біжать у Почаїв стежки і дороги,
Там Божії дзвони гудуть.
До нашого Бога, єдиного Бога
Народи, як води, пливуть.
Царице Небесная, Царице Небесная,
Ти — Мати моя, Ти — Надія моя.
Коли моє серце страждає так болісно,
До Тебе взиваю з надією я.
- З усіх молитв, які я знаю,
В душі молюся і співаю.
Яку велику має силу
Молитва "Господи, помилуй".
Приспів: Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Господи, помилуй нас!
- Пливуть у тривозі літа за літами,
Останній зближається час.
Пречистая Діва стоїть над церквами
І молиться Богу за нас.
- Пречиста Діво Пресвята,
Ти всі негоди відвертаєш.
Твоя корона золота,
Неначе сонце, в правді сяє.
Приспів: Благословенна будь,
Неопалима купино!
У світі горя, сліз і мук
Хай проросте Твоє зерно.
У автобусі ми подивилися фільм про життя схіігумена прп. Амфілохія. Для мене це було одкровення.
Перед поїздкою я прочитала книжку митр. Іларіона (Івана Огієнка) "Свята Почаївська Лавра", видану у Канаді "у відповідь на спалення на території
Почаївської Лаври примірників цієї книги, а також
інших українських книжок, виданих у Канаді і надісланих нашими земляками до своїх родичів на
Тернопілля. Таке нечуване блюзнірство було ініційоване московськими ченцями, у руках яких ще з
радянських часів перебуває ця українська святиня",
як сказано у зверненні видавців до читача. Архієпископ Димитрій (Рудюк) пише, що митрополит
Іларіон не просто написав історію Святої Почаївської Лаври, він її вистраждав. "Доля цієї книжки
така ж складна, як і самої західно=української свя-
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тині. Але святитель дуже хотів, щоб її прочитав
кожний українець, наново переживши разом з обителлю її величну історію".
Таким чином, я їхала до Матінки Божої і до прп.
Іова Почаївського. А коли ознайомилася з житієм
схіігумена прп. Амфілохія, то він став мені так само
рідним (1894 — 01.01.1971), день пам'яті — 12 травня.
Перша зупинка — Корецький монастир. Колись я
була там. І зараз доглянутий, гарний, рідний. Але чужий, на нашій не своїй землі. Матінко Божа, прости
нас, бо серце крається.
Друга зупинка — Музей=заповідник "Козацькі
Могили". Поле Берестейської битви. 350 років після битви, де загинуло понад 30 тисяч найкращих
синів України. Земля свята, бо тут найгустіше перемішалася з кров'ю й кістками. Влітку 1651 року (30
червня — 10 липня) на полях сіл Пляшева та Острів
(зараз Рівненської обл.) відбулася одна з найбільших битв визвольної війни (1648=1677 рр.) під проводом Богдана Хмельницького. Перший етап розпочався у 1648 році. Козацько=селянська армія на чолі з Богданом Хмельницьким одержала низку блискучих перемог над польсько=шляхетськими військами під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями й 1649 року завершилася договором у м. Зборів
(зараз Тернопільська обл.). Але 1651 року польські
війська поновили війну. Богдан Хмельницький зібрав 100=тисячну армію та 30 тисяч татар Криму як
союзників. Татари зрадили. Це був ІІ етап визвольної війни, який закінчився поразкою, про що і розповідає заповідник.
Невеличку книжку Ліни Костенко "Берестечко"
без сліз читати неможливо. Як і зараз, серед ворогів
друзів вибирати нелегко... На місці битви 1651 року,
на острові Журавлиха, у 1910=1914 роках побудовано
величний храм=пам'ятник — Георгіївську церкву, у
підземеллях якої зберігаються численні останки козаків і повстанців, що тут загинули. Ця церква=мавзолей збудована архітектором В.Г. Леонтовичем за
проектом, розробленим під керівництвом відомого
архітектора О.В. Щусева студентом Петербурзької
Академії мистецтв В.М. Максимовим.
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1912 року на о. Журавлиху перевезено й складено
у первісному вигляді дерев'яну Михайлівську церкву
ХVІІ ст. За переказами, у цій церкві Богдана Хмельницького благословив на війну за православну віру
митрополит Йоасаф. У центрі церкви — спуск до підземного ходу довжиною 50 метрів, що з'єднує Михайлівську і Георгієвську церкви, завершенням якого є
саркофаг з останками кісток і черепів загиблих, зібраними за 350 років на навколишніх полях, — що вимивалися, виорювалися. Черепи прострілені, порубані шаблями.
Поряд з церквами з любов'ю упорядкований музей
з козацькими речами. Заповіднику належать і місце
героїчної оборони 300 козаків, і цвинтар козаків та
повстанців. Тут вирішувалася доля українського
народу.
Оця пам'ятка боротьби за волю була для нас ковтком свіжого повітря перед болісною поїздкою до Почаєва. Але ж у Берестечку церкву=пам'ятник будує
теж Московський патріархат...
До Почаєва приїхали надвечір. Влаштування на
ночівлю: готель, приватне житло, а ми, десяток споріднених душ — до Іова Почаївського. А насамперед
— до Успенського собору, на вечірню, на сповідь.
Пам'ятаємо, отець Богдан наказав: "Чого не питають
— не кажіть". Окупована територія, а ми приїхали до
Матінки Божої. Переночували у церкві св. Іова. Голови наші упиралися в солею, лише там для нас залишилося місце після 23=ої години, після сповіді. Усі
покотом на підлозі. Боже, яка радість!
Підйом о 5=й. "Почистили пір'ячко" — і до Троїцького собору на ранню службу. Після 7=ої — до прп. Іова та прп. Амфілохія прикластися, до ікони Матінки
Божої Почаївської... Причастилися у Троїцькому соборі. Людей море...
Потім подорож на могилу до прп. Амфілохія, далі
до джерела св. Анни, матінки Пресвятої Богородиці.
Чудо — блакитна вода в озері, яскравий сонячний
день у травні. Занурюємося. Температура до 10 градусів за Цельсієм. Дякуємо тобі, Матінко Божа.
І на завершення — с. Хатівка. Церківця Київського патріархату, збудована у часи "заборони". Любов,
злагода, мир, спокій, український менталітет, як острівець, як свята вода, що змила всі наші болі...
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Мої чергові зайвості
Пишу про це тому, що нічого беззмістовного й випадкового не буває. Господь, якщо щось попускає, то
лише для нашого нарозумлення.
Курси есперанто. 1979 рік.
Райком партії направив Дмитра на перевірку роботи якогось технікуму. Туди ж направили і Валентину
Михайлівну Сільченко — викладача механіко=металургійного технікуму. Врешті, треба було звітувати.
Дмитро запропонував звіт писати у нас дома. Сільченко: "А чи зручно?" Дмитро відповів, що дуже зручно,
бо його дружина вся в ідеях, така ж, як і Валентина
Михайлівна, яка вже тоді була "у дружбі" з есперанто. Показала словник, там стільки слів, знайомих
нам з інших мов: 50=90% на кожній сторінці — латина, німецька, англійська, чеська, а закінчення і вимова, як у італійській мовах.
Секція аномальних явищ. 1980 рік
Валерій приніс перші відомості: в Університеті
викладач, замість лекції з структурної геології, прочитав їм лекцію про позаземні цивілізації. У Москві
вже була створена секція для "обраних", яку очолив
Фелікс Зігель — відомий вчений і популяризатор
астрономічних знань. Зміст цієї незапланованої лекції — "мозги набекрень". Я цими новинами ділилася
з тими, кому це було цікаво.
У 1981 р. в технікум принесли звістку, що в Києві
починає працювати секція аномальних явищ. Перших запрошених було чоловік 200. Лекція — приголомшення. А наприкінці: "Членами секції може бути той, хто буде корисний, у заяві це зазначити".
Чим я можу бути корисною? Вирішила: у нашій країні публікацій на цю тему не було зовсім, тому я запропонувала своє знання чеської, німецької, англійської — для перекладів, а за потреби (для виявлення
слідів приземлення НЛО) геофізичну апаратуру випрошу у технікумі. А надалі я знадобилася як елітна
друкарка, бо матеріали додому давали такі, що на
той час і копірки треба було б знищувати, а мені залишали два примірники з надрукованих (щоб поширювати серед тих, хто здатен зрозуміти). Це і Жак
Валле, і Тренч, і Джон Кіль, і "Парафеномени", і
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Реріхи "Опыт духовной биографии", а згодом А. Тойнбі та інше. Я все це ретельно вивчала.
А на Благовіщення 1992 року, коли я вже зібралася йти до церкви, раптом запросили на засідання (я
ходила туди останнім часом нерегулярно, бо мала вже
інші "горизонти": була прихожанкою Православної
церкви). Я попросилася на виступ. Перед ученим світом (у Будинку вчених) подала все, що знала про Бога і Біблію. Я запропонувала запросити о. Олександра
(Кубеліуса) з доповіддю про відомості щодо всіх цих
надзвичайних явищ, описаних вже давно у Біблії. Головне, що для всіх тих учених мужів все, про що я тоді говорила, було теж одкровенням.
А о. Олександр (Кубеліус) з його ерудицією, мабуть, когось приголомшив і врозумив. Але за ці 12 років перебування у секції аномальних явищ нових
знань я одержала чимало.
Курси макраме. 1982 рік
Мені подарували вироби, виконані в техніці макраме. Я не могла зрозуміти принцип виконання, хоча
шию, в'яжу і таке інше. І ось вийшла на пенсію, коли
дізнаюся — у фірмі "Світанок" оголошено набір на
курси макраме.
На перше заняття я йду з якоюсь незрозумілою радістю, подумки визначивши, де сяду. Людей багато.
Місце, мною облюбоване, вже зайняте, але поруч чомусь ще вільне. Мовчки сіла. Ліворуч дуже охайна,
"якась відмита" мовчазна жінка. Заняття 4 години.
Слухаємо, виконуємо. Все зрозуміла, але ж удома цікава література з секції аномальних явищ. Щоб вийти, треба сусідку потурбувати. Кажу: "Досить. Треба
й про душу подумати". А вона: "А что такое душа?" Я
"тик=мик", щось відповіла. А вона чітко сформулювала. Вийшли разом і години три стояли, розмовляли.
Оце було перше знайомство з Людмилою Акимівною
Федоренко, яка згодом допомогла мені й хрещення
прийняти, і наставником моїм була не менше трьох
років. До неї я приводила усіх своїх більш=менш ерудованих знайомих, бо вся її інформація була незвична.
1982 рік. Я вийшла на пенсію. Основні заняття:
внуки (Альоша й Іра — каток), секція аномальних
явищ, а тут есперанто, мовна практика двічі на рік у
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туристичних таборах. Думала, буду їздити з онуками. І пішла на курси при клубі ім. Фрунзе. Там познайомилась, а потім і подружилася з Танею Бричко
— лікарем=стоматологом, молодою красунею. Ми
разом закінчили курси есперанто. На семінар їздили
до Риги — мовна практика, спілкування. Організовано гарно, розмах союзний, з екскурсіями. Під час
однієї з наших екскурсій під Ригою, на березі річки,
я побачила геологічний розріз — залишки того льодовика (понад 2 км), який рухався з Балтійського
щита. Не могла утриматись, щоб не звернути загальну увагу на такий унікум (чітке розшарування фракцій за складом і походженням). З дозволу керівника
прочитала геологічну лекцію, правда російською
мовою, бо моє знання есперанто ще було далеким від
досконалості.
Коли я прийшла до Бога, то і Таню, і Валентину
Михайлівну привела до Людмили Акимівни. Валя
приводила своїх знайомих послухати Людмилу Акимівну, а для Таниного молодшого сина вона стала хрещеною мамою.
Есперанто для мене залишилося черговим "происком" у знищенні української мови. Час минув. Іврит
та ідиш нашого викладача відродилися, а есперанто
затихло.
Мама Тані Бричко — доброї пам'яті, але з нею
пов'язана згадка про книжку "Син Каіафи". Це надзвичайно цікавий апокриф - дуже натуралістично
описано побут, географічні умови краю, устрій і звичаї людей того часу і тієї землі.
Маленького сина родини першосвященика Каіафи
викрали і виховали серед розбійників. Оце і був той
"благоразумный разбойник", якого розіп'яли по праву руку від Христа.
Диякон Стефан, якого побили камінням (підсудний стояв за спиною убивць, камінці кидались за спину, і засуджений не знав, який з них буде його останнім), молився за вбивць: "Прости, Господи, не відають, що творять". Був калічкою з раннього дитинства, зцілений тінню Ісуса Христа.
Анна, дружина Каіафи, згорьована втратою дитини, у листах до сестри описує події, що відбувалися: чуда Ісуса Христа, сприйняття їх людьми різних рангів — від слуг до вищого оточення. Після
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розіп'яття Ісуса Христа до неї потрапляють речі з
дитинства її сина. Але вже пізно.
Школа Гармаєва
1989=1990 рр. Лекції А.Ц. Гармаєва у Будинку
вчених, педагогічно=просвітницькі. Мова, дикція,
зміст, ерудиція!! Слухаю в записах: ну, як можна так
говорити — без запинки, без жодного добору слів?
Невже без конспекту? І ось жива лекція Гармаєва.
Зал переповнений, багато студентів педінституту. На
столі два магнітофони. Гармаєв говорить. Зупинився, коли касету треба змінити. Такої мови я ще не чула: чітка, красива. Надзвичайно аргументована інформація.
1991 рік. Педагогічно=психологічний семінар
школи Гармаєва в Підмосков'ї (здається, Фрязіно).
Будинок відпочинку, все гарно: умови, харчування.
Лекції, семінарські заняття=практикум. Групи по 4=6
чоловік. Контингент — педагоги.
Учнівські конкретні проблеми, інколи складні.
Нас троє: в різних групах, ми вже "підковані". І все
"з Божою допомогою" конкретно й легко... А нас
ведучі не лише не сприймають, а й осаджують —
мовляв, ми говоримо "не=до=речно". І ось підсумкова лекція А.Ц. Гармаєва. Якесь запитання він ставить, а ми, слухачі, відповідаємо. Звісно, я вставила раз і вдруге про Божу допомогу. І знову почула,
про "не=до=речність", тут педагогіка=психологія,
тобто мова "не про це".
І що мене доконало? Похід у неділю до гарної церкви у селі, за 4 км. Там усі наші керівники, які з нами й слова не хотіли мовити про Бога, причащалися!
Для мене це був шок: приголомшливо й непорядно!
Бачу: ідуть усі "дружними, стрункими рядами", сподіваюся, після сповіді — до Святого Причастя!
Потім був створений "Отдел религиозного образования и катехизации Московского патриархата,
учебное объединение педагогики и культуры преп.
Сергия Радонежского" за участю А.Ц. Гармаєва, організовувалися християнські поселення. Там були
знайомі організатори й керівники. Це вже у районі
Києва. А після розділу Церков наші шляхи зовсім
розійшлися.
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І ось 2006 року вийшла книга Смоленської єпархії
"Учение священника Анатолия Гармаева: педагогическая новация, ошибка или заблуждение?" Там всі
плюси й мінуси, але саме там є загроза "выплеснуть
ребенка с мыльной пеной". А з книжкою варто ознайомитись.

Діти
Кожна дитина у нашій родині — це наше щастя й
радість. Дяка Богові, за кожного з них.
Сергій. Фактично в оцих моїх "мемуарах" набір,
оформлення й редагування — Серьожина робота. Про
таке я й мріяти не могла. (Можливо, це і є той борг,
який діти повертають батькам і роблять це вже на
вищому рівні).
Дитинство: 3=річний, він запитує у дівчинки: "У
тебе мама є?" — "Є". — "А тато?" — "Є". Він перепитує: "І тато теж є?" Отаке здивування у бідної підкинутої дитини (ми ж далеко, а він без тата й мами,
лише бабуня і дід поруч).
А ще за два роки, коли ми забирали Серьожу до
Києва, дід йому наказував: "Пам'ятай, що ти українець". Тоді у Києві української мови не було й чути.
І вже пізніше на Дністрі, разом з Дмитром уже 9=річний Серьожа гукає з берега: "Тату!" А завідувач кафедри геофізики геологічного факультету КДУ,
М.Ф. Скопіченко, озивається: "Що, Ігоре?" Думає,
що це його син. Дмитро каже: "Та це Серьожа". А
Скопіченко: "Я думав, що на весь Київ лише я один
тато".
Збереглася книжка з дитинства з Серьожиним написом: "Нам, дорогим, у бабусин день народження",
тобто "для всіх, з любов'ю".
На 1=му курсі Київського держуніверситету захопився спелеологією. А згодом і тема дисертації виявилася пов'язаною з карстом.
На 3=му курсі йому запропонували роботу в лабораторії. Вирішили спробувати. А його ця робота окрилила, бо у лабораторії працювали самі жінки. А тут
хлопець, на всі руки майстер, та ще й з радістю за все
береться. І так ця робота періодично тривала до 5 курсу включно.
У мене були проблеми зі здоров'ям, складно було
перевіряти студентські практичні роботи з картуван-
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ня. Серьожа прибігав у технікум, ретельно "досліджував" ці роботи.
Наташа. З Серьожею познайомилися, коли проходила практику у них в геологорозвідувальній партії. Вродлива, старанна, охайна, працелюбна (перший її подарунок у нашу родину — на моє 50=річчя
— три по вер хо вий торт з виш не во= шо ко лад ни ми
прикрасами, а далі "несть числа" її кулінарним творінням. КДУ закінчила, єдина з нас, заочно, вже як
"мужня жона".
Альоша — їхній старший син. Найгероїчніший
вчинок, мабуть, був, коли після закінчення КГРТ "з
відзнакою" поїхали вони з татом до Івано=Франківська вступати до Інституту нафти і газу, на 3=й курс,
як було рекламовано. А виявилося — усе змінилося і
прийняти можуть лише на 1=й курс. І вони погодились. Але ж у технікумі фізику й математику "пройшли" на 1=му курсі, а далі спецдисципліни (три роки
про фізику й математику і не згадували). Лише з Божою допомогою мужньо витримав, закінчив 1=й
курс, а на 2=му курсі вже розправляв плечі у Київському держуніверситеті, куди перевівся з Івано=Франківська.
Далі вже бакалавр, магістр. Одержав направлення
до аспірантури. А зараз випробовує себе у КДУ на
викладацькій стезі.
Наталя — Альошина дружина, дуже хороша дівчина. Навчалися разом з Альошею, разом закінчили і
вступили до аспірантури.
Тимчасом серед нашої рідної молоді це єдина вінчана пара. Є вже й наступне покоління — Максим,
2006 р.н.
Андрій — молодший син Серьожі і Наташі — наш
наймолодший онук. "На дріжджах" підріс, закінчив
9 класів, і ми гуртом стали агітувати, щоб ішов у
"наш" технікум на бурове відділення. І ось бачимо
приклад, як швидко дорослішають діти. Оцінки, що
йдуть у матрикул, мусять бути не нижчими від "4"
(для диплому "з відзнакою" серед "п'ятірок" дозволяється лише 25% "четвірок"). Виправдав. Закінчив
перший курс університету.
Таким чином, КГРТ — Альма Матер для Дмитра
Максимовича, для мене, Валерія, Наташі, Альоші,
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Іри (дочки Валерія). Андрій — наша крапка у КГРТ.
Поки що.
Валерій — наш молодший син. Це дитина, привезена з=за кордону: народився в Празі. Навіть мову
чеську починав вивчати. Можливо, колись Бог дасть
йому побувати у тих місцях.
Рочків зо три: ходить навколо мене й щось настирно просить. Я кажу: "Ну чого ти скиглиш?" А він відповідає: "Скиглю, скиглю та й вискиглю". — Отак
нам діти уроки видають, чим і нас врозумляють.
Років 5, навчаю плавати. Уже на воді тримається,
і я періодично відпускаю руки, а він кричить: "Мамо,
не топи мене, я тобі ще знадоблюся".
Дуже болісно реагував на несправедливість, колись ображено мені сказав: "А ще "мама" називається". Найвагоміший аргумент.
Дуже швидко у технікумі подорослішав і після
3=го курсу практику проходив аж на Камчатці. Звідти повернувся з розкішною шевелюрою, чим шокував
весь викладацький, особливо жіночий колектив
КГРТ. Може з місяць допікали "за несучасність"…
Зауваження робили й мені, а я нагадувала, що в актовому залі КГРТ є портрет Карла Маркса, де не лише
шевелюра, а й борода прикрашає. Шкода було Валерію повертатися до звичайної зачіски.
Оля — молодша наша невісточка, єдина кругла
відмінниця з школи у нашій родині. З Тернополя
приїхала вступати до КДУ, де потрапила в одну групу
з Валерієм, яку разом і закінчили. Хороше дитя. Гіпертрофовано самовіддана, про інших дбає більше,
ніж про себе, але ж не всі адекватно відповідають на
це, хоча вона хоче, щоб скрізь було якнайкраще.
Загинула 07.07.2006 р. в автомобільній катастрофі.
Іра — старше дитя у родині Валерія й Олі. Дитиною випросила для всіх цуцика Лайну ("Скільки ж я
буду просити, заздрити й плакати!"), яка разом з усіма, і не лише з дітьми, "просила" що=небудь нести —
і носила газету, хусточку, рукавичку.
Все було: каток, музична школа, дзюдо, гурток
юнатів.
Іра закінчила КГРТ "з відзнакою". В університеті
лише на 1 курсі не була відмінницею: це був рік, коли
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вона нам подарувала Женчика. "Геофізик" у технікумі і в університеті. Зараз вступила до аспірантури.
Женя — її чоловік. Син моєї подруги по університету, Ніни Глінської. Закінчив Будівельний інститут у Сімферополі, а пізніше — юридичний. Тепер,
дай Боже, щоб робота принесла ще й задоволення.
Жили ми разом 4,5 роки. Коли у мене хтось запитував: "Як діти?" — Я відповідала: "Зять Женя
дуже хороший, а Ірочка ж моя онука, тому найрідніша".
Діма — улюбленець дітей і дорослих з самого дитячого садочка. Вроджений лідер, "организатор и
вдохновитель". На моє запитання, ким би хотів бути? (Бо захоплення — і комп'ютер, і пісні, і вірші.)
Подумав і відповів: "Мабуть, бардом". Загинув у 8,5
років. Для мене 5=е, 7=е, 9=е липня кожного року —
найсумніші дні.
Катя — найменша донечка у родині Валерія й Олі.
У дитячому садочку завідувачка мені запропонувала
поділитися досвідом, як виховувати таких розумних
дітей, бо "все знає, хто, що й коли запитає". Я відповіла, що це заслуга батьків, а не моя. З Русанівським
ліцеєм зросла і в Політехнічний університет була
прийнята раніше, ніж ліцей закінчила. Хоч не геологічний факультет, але "еколог" у більш закрученому
варіанті. І мандрівниця — по 2 турпоходи на рік з ліцеєм, з університетом, з друзями.
Кучма пообіцяв президентську стипендію за два
роки відмінного навчання. Катя ображена, що президент не виконав свою обіцянку. Заспокоюю, що
"знання для тебе, а не для президента". Закінчила 6=й
курс і працює.
Женчик — нова генерація, наш правнук, син Іри
та Жені. "Радість моя, щастя моє", — у два роки повторювали ми з ним разом. Женчик — дитина, виблагана в Бога. Дай, Боже, щоб Тобі й послужила. Народився 5 червня 1999 року, а хрестили на Покрову,
щоб не страшно було мені з ним, малесеньким, залишатися вдома до Іриного повернення з університету,
щоб ми з ним мали Ангела=Охоронця. Мабуть, було
вже йому три рочки, коли Іра затрималася десь, а він
по телефону розмовляє з татом Женею й сердито
запитує: "Ну де твоя мама?"
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Ситуації були різні. 28.02.2002 р. поміняли люстру в їхній кімнаті — красива, дзеркальна. Я засвічену ще не бачила. Вранці всі розійшлися. Я на кухні, він займається чимось у кімнаті, вмикає усі вогні. Я заходжу, бачу яскраву ілюмінацію і захоплено
кажу: "Ой, гарно як!" Він у ту ж мить хапає м'яч:
"Бабусю, ой, гарно!" Бах — і м'яч летить у люстру
(м'ячем у хаті ніколи не грається). Друзки посипалися. Я скам'яніла. Нахилилася, збираю скло. І шепочу: "Слава Тобі, Господи!" — що не на нього попадали. Він у куточку, переляканий застиг. Потихеньку виходить і йде до іншої кімнати. Довго немає. Я
визбирую блискучі друзки. Виходить: "Я більше не
буду".
Зараз є ще й маленький братик Валерик, 2005 р.н.
Колись побоялась би виставляти свою родину на
загальний огляд. А зараз знаю: "Хто живе під охороною Всевишнього, той під Покровом Бога Небесного
оселиться" (псалом 90). Отак і я загорнула всіх у кокон Всевишнього Господа і Йому присвятила.
Дякую вам, діти, всім разом і кожному окремо, а
головне — Господу Богу і Матінці Божій.

"Наче в світі не стало розлук…"
Лютий 2005 року. Захворів Дмитро. На роботу ходив, ковтав соду. А до поліклініки затягти не могли
ні я, ні діти, ні внуки. Настає піст, великий і скорботний. А на душі у мене так тяжко і від посту, і від
Дмитра. Відчуваю таку депресію, таку журу, що й
нести несила. Увесь час думаю про "перехід" до життя Вічного, але ж із почуттям провини згадую, що
Дмитро розповідав і про дитинство, і про армію; проте все забувається, а я ніколи нічого з його слів не записувала. Аж зараз схаменулася і почала розпитувати, пригадувати й писати. Паралельно з хворобою
Дмитра переживалися події нашого життя. Так полегшив нам Господь навіть це лихо, бо прожито
пліч=о=пліч 54 роки.
Потім була лікарня, де сказали, що операцію робити не можна, бо "серце й вік", а відтак науково=дослідний інститут, де дообстежили й визначили максимальний термін. Залишилася надія на Бога. А тим часом і Великдень відсвяткували. І щоб не сидіти,
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склавши руки, у трьох монастирях — Золотоверхому, Феодосієвському і Введенському — почала замовляти сорокоусти.
Розумію, що Воля Божа, але дякую Богу, що ми
повінчалися, дожили до такого віку, зростили дітей і
онуків, дочекались правнука. І все без війни і голоду.
Слава Богу за все!
Травень 2005 року. Інститут онкології. Перспектива? Два місяці. Альтернатива ? Немає. Надія на чудо?
Так.
Треба йти до церкви. Питаю: "Куди підемо? До
отця Бориса? До отця Богдана? Чи до отця Олександра?" А він відповів: "Ні туди, ні туди і ні туди..."
Мовчу. Минає день, другий, та думаю, зважую всі
"за" і "проти": о. Борис дуже зайнятий, з о. Олександром мало знайомий. Отець Богдан знає Дмитра краще, бо у Будинку вчителя Дмитро читав лекцію про
Чорнобиль, відверту, приголомшливу.
"Підемо до Церкви Благовіщення". Знову спротив. Я тоді категорично: "Ти що, думаєш, випадково
мама (Ярина Сидорівна) померла у твій день народження (10 червня 1978 року)? Немає випадковостей:
живі, думаймо". Може цей аргумент щось сколихнув.
Пішли з ним до о. Богдана на сповідь і святе Причастя, потім — Соборування. Отець Богдан запропонував
провести молебень за здоров'я у нас вдома. Я зраділа
надзвичайно, хоч розумію складності: о. Богдан живе
на Теремках. Де ті Теремки, а де — Русанівка. Зараз
не знаю, як би я цей час пережила.
10 червня 2005 року. День народження Дмитра. З
технікуму прийшли привітати колеги. Добрі слова,
добрі спогади, добрі побажання. Давній друг і співучень по технікуму М.Г. Литвиненко пригадав молоді
роки, енергію і розмах секретаря Комітету КСМ
Дмитра.
На закінчення слово взяв Дмитро і видав нам "Журавлі", що співав Марк Бернес як "лебедину пісню".
Під його декламацію сльози витирали не лише жінки.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда'то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех давних
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Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый.
Быть может, это место для меня...
Настанет день и с журавлиной стаей
Я полечу в такой же синей мгле,
Из'под небес по'птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
28.07.2005 р. День пам'яті св. рівноапостольного
князя Володимира. Отець Богдан відслужив шостий
молебень за здоров'я Дмитра. Загалом вдома таких
молебнів було відслужено дванадцять, спочатку зі
сповіддю, потім — лише святе Причастя.
Дуже спекотний день. Поки сидів, трішки прохолонув і прочитав цілу проповідь, надзвичайно змістовну про Хрест як герб Православ'я, Символ, знамення, ціле Євангеліє...
Його проповіді=бесіди на різні теми, а сьогодні я
попросила, щоб чернетки збирав та лекцію підготував, бо стільки цінної й рідкісної інформації, так
потрібної всім людям. А нас, слухачів, лише двоє.
Моя безмежна вдячність о. Богдану за підтримку в
такий надзвичайно тяжкий для мене час.
Остання наша прогулянка, майже романтична.
Жовтень 2005 року.
Тихе тепле затишне навечір'я. Дома не сидиться.
Навпроти наших вікон — Русанівська протока. Переходимо дорогу — і ми на березі. Вже й люди порозходилися.
Довгенько сиділи на прибережному бордюрі, звісили ноги до води. Сонце сідало за дерева Гідропарку.
Встали. Протрусила килимок. Дмитро вже стоїть
зверху, на прибережних плитах. Я взулася, піднімаюсь, а він галантно подає руку, як завжди. Він уже
легенький і тонесенький, а я ж важка й велика.
Смикнула його, і в момент ми обоє лежимо на гальці,
поруч хлюпочеться вода... Здивовано блимаю очима... Що і як сталося? Обоє живі, не поламані, не побиті й не подряпані.
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Встали, обтрусилися. Обдивилась: близько нікого,
свідків нашої пригоди немає... І напав сміх: "Мітічка, нічого не поламали, ніхто не бачив. І швидку допомогу не треба викликати". Висота польоту — з півметра, а він же летів ще вище... Коли ноги від шоку
перетрусилися, пішли додому, наче зі звичайної прогулянки. А вона була останньою...
Відкриваю зошит з останніми моїми записами.
11.12.2005 року. Господи! Це ж усього два дні до
смерті Дмитра.
Дмитро дуже слабесенький. Думки мої біжать в
далечінь. Спілкуюся з о. Борисом. Він каже: "Відходять люди… Пам'ятне: відспівував 27=річного хлопця. Який талант. Стільки добрих слів… Лише хусточки лишилися від похорону.
Інший, 56 років, видатна людина, стільки зробив
для країни. І знову — лише хусточки лишилися (звичай в Україні — на похованні хусточками пов'язують
передпліччя супроводжуючих, панахидні миски,
свічки). Що б інше зробити?"
Завдання одержане. Піднімаю фотоальбоми різних етапів життя: юність, зрілість, старість (альбомів
16). Але ж пройде час, відійдуть друзі, зітреться в
пам'яті образ. Необхідно розповісти про минулі роки.
Взяла листок, розділила на 3 частини — ось вони,
ці етапи... На звороті пам'ятне — "наче в світі не стало розлук". Поминаємо третій день, дев'ятий, сороковий, роковини. Єдино молитви рідних людей і їхні поминання тут потрібні.
Отака історія цього, складеного втроє, листочка.
Вже місяць, як він після інсульту не встає. Сергій і Валерій прибігають щодня о 6.30. Обмили,
постіль поміняли, батькові масаж зробили і побігли на роботу. Увечері приходять надовше, трішки
більше мають часу поспілкуватися. Переоцінити
те, що між нашими будинками п'ять хвилин ходу,
неможливо. Навіть коли онуки малими були, і тоді
це не було таким істотним, як зараз. Слава Тобі,
Господи!
Дмитро якось винувато поглянув на мене. Я розумію, що йому незручно, що він, завжди такий бадьорий, а тут безпорадний. Я кажу: "Мітічка, не турбуй-
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ся. Пригадай, як ти до мене у лікарню з Якутії прилетів..." І побігли думки...
В університеті студенткою стаціонару я була
фактично з другого до четвертого курсу (1=й курс —
заочно, а на 5=му вже викладала у технікумі). А
Дмитро з першого студентського дня КДУ (1=го вересня 1959 року) і до закінчення університету мав
стаціонар=навчання і стаціонар=роботу. Закінчили
КДУ, і він залишився на роботі там же, у геофізичній експедиції — робота по Україні. Приїде з відрядження, радісний, збуджений. Зустріне мене в
технікумі — розповідям нема кінця. Я з радістю
слухаю, участь у розмові беру, але при наближенні
до дому, відчуваю, що зірвусь. Думки ж мої вдома,
з батьками, з дітьми, якими вони опікуються. І буквально перед будинком вибухаю: чого ж ти про нас
не розпитаєш? Його радість загасила, але ж і собі не
додала...
І так два роки, однобокі геологічні мандри. Обридло, у технікумі місця геофізика нема, а потрібен
викладач структурної геології — пропонують йому.
І Дмитро 31.08.1965 року приходить викладачем у
технікум. Попрацював рік, а далі — відрядження
до Німеччини. Повернувся до технікуму і з 1973 до
1976 року працював завідувачем навчальної частиною. Робота дуже напружена. Єдиний позитив —
розмовне українське спілкування, яке запровадив в
учбовій частині: від нього безпосередньо залежить
розклад занять викладачів, а тому на українську
мову, якою він користувався демонстративно, мусили переходити всі, хочеш чи не хочеш, навіть
іно=племінники. У викладацькій утворився український елітний осередок...
Раптовий зв'язок з Якутією дав тимчасовий вихід
— поїхати туди на три роки по "польовий стаж", бо в
університеті загубилися документи про роки польових робіт, що давало право на пільги при виході на
пенсію (замолоду цим не переймалися). Друзі влаштовують виклик. Я погоджуюся. Бо для мене важливі його нерви.
Пам'ятаю радісно=сумні проводи в аеропорту Бориспіль. На другому поверсі прощаємося. Розлучилися вкотре. Довго дивилася вслід літаку... Бували розлуки й раніше, коротші — довші. На скільки ця?
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Якутія далеко. Але знала: усе буде добре. На серці
спокійно... Романтика і в 50 років.
Все. Дмитро — в Якутії, хлопці — у відрядженнях. Листи від Дмитра бадьорі, само= і просто критичні. Я зачитую їх на педнарадах. Викладачі пишуть
йому.
З гумором пише, як і чому кинув палити. Працює
в геофізичній партії, маршрути через сопки вгору=вниз. Хлопці швиденько бігають, а йому духу не вистачає Зорієнтувався швидко, але ж як здійснити? Накурився звечора до запаморочення. І на ніч у наметі в
бляшанці всі недопалки залишив. Усе. Крапка. Два
тижні легені очищалися, зелень виходила. Описував
він це інакше.
"Маріко, рідна!
Не втерпів. Я кинув курить "не потому, что
осознал, а потому что иссяк". "Иссякли" сигарети.
На базу пішов один ... Приніс 5 блоків. Це 50 пачок.
Поклав їх собі мало не під голову. І каже: "Надоело
делиться. Я себе принёс." Мені на базу йти не було
часу і, ти сама розумієш, звертатися до нього з
проханням дати мені сигарету??? І ось уже з тиждень не палю. Нічого, терпіти можна. Хочеться
тільки їсти. Боюсь, що почну з горіхів, а закінчу
хвоєю.
Не знаю, як буде далі, а зараз, Маріко, я дуже радий, що поїхав сюди. Живота майже нема. Жир переходить у "м'язи". Я це відчуваю щодня. З кожним
днем мені легше підніматися на гору, до місця роботи. Роботу вибираю якомога важчу фізично й незручностей від цього не відчуваю! Ось так!
Маріко, дорога моя. Мені дуже шкода, що ти не бачиш цю красу. Дерева й кущі, за винятком стланніку, вже голі, ранком мороз такий, що стланнік лягає,
а вдень, правда, піднімається (ранком градусів 10'12
морозу, вдень 3'5 теж морозу). Повітря не ворухнеться. На небі — ані хмаринки. Ніякої живої пакості, снігу нема, болота попідмерзали, вода замерзла
так, що не провалюється, ходити набагато легше.
Під ногами не хлюпоче, мошка не гризе, і дихається
дуже легко".
(Його лист до колег було вміщено раніше. А зараз
сумні спогади.)
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- Приголомшлива назва — "Тире на кладовищі".
Живій і здоровій людині не хочеться думати про
смерть, а тим більше — про своє місце на погості. Але
треба знати, що є три обов'язкові етапи життя для
кожної людини:
- внутрішньоутробне, пережите кожним з нас,
але про яке ми нічого не пам'ятаємо;
- земне життя, в якому людина готує себе, свідомо чи несвідомо, до Переходу у життя вічне;
- Вічне життя, де вона буде перебувати в радості з
Богом чи в розпачі, якщо не бажала пізнати Бога у своєму земному житті.
Усі ТАМ будемо.
Не треба боятися смерті, але треба до неї готуватися ще тут, на Землі.
13 грудня 2005 року. Свято Андрія Первозванного.
Вперше прийшла до нас медсестра з фірми ''Каритас''Алла Качур. Познайомилися, поговорили, виміряла тиск, посміялися, бо у Дмитра він 120 на 70, такий, що у космос можна відправляти. Це після 14=ої.
День хороший, сонячний, спокійний.
Годині о 17=й я питаю в нього про полудник, бо ліки розподілені за годинами. Він не відповів, але свідомо, уважно дивиться на мене мовчки. Я присіла біля
нього і взяла його руку. Він відвів очі й став дивитися
вбік, так само спокійно, не мигаючи. Я сиділа мовчки. Через годину зателефонувала хлопцям. Вони
вже повернулися з роботи. Прийшли й одразу викликали лікаря. Лікар поміряв тиск, а я почула цифру 70
і перепитала, бо він сидів якийсь задумливий. Він каже: "70 на нуль", — і пішов до хлопців в іншу кімнату. А я сиділа, тримала руку, бо Дмитро все так само
дивився вбік. А потім тихенько видихнув один раз,
вдруге. Я закрила йому очі...
Такої смерті бажаю й собі. Коли Дмитро був хворим, я теж була тоді ледь живою й говорила: "Ти не
турбуйся, може й разом помремо, та й за 80 років
життя дякуймо Богові".
"Чи реалізував себе Дмитро Максимович?" —
питала Ніла Петрівна Зіневич. — Так. Все передав:
і досвід тим, хто потребував, і літературу, і кабінет,
і посаду самій достойній людині, колезі, співучню
ще по технікуму, геофізику з багаторічним прак-
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тичним стажем, Миколі Григоровичу Литвиненку,
який перейшов на викладацьку роботу до рідного
технікуму.
Щаслива людина, яка знає, що за неї буде хтось
молитися після її смерті.
"Поколение за поколением уходит в иной мир.
Одни переступают эту грань спокойно, с надеждой и верой, что их ждет новая жизнь, ждет ответ
за содеянное, но ждет и Милосердный Творец мира,
Которого они познали по мере своих человеческих
сил.
С ужасом умирают другие, вставшие на путь богоборчества, какими бы великими они ни казались
миру.
В непонятный таинственный мрак уходят люди,
равнодушием погасившие в своей душе вопрос о вере.
Хотя и они могли слышать слишком многое, что говорит о том, что от вечности и от своей души человеку никуда не уйти даже после смерти" ("Непознанный мир веры", Мгарский монастырь, 2003).
"Душа приходить у свою Вітчизну й насолоджується блаженством" (Ангелу=Охоронцю, 30=го числа
кожного місяця).
Наче в світі не стало розлук…
Оце і є той "Дмитрів листочок"
Сколько всего перевидели вы, всё забыто…
Сколько всего… для того,
чтоб увидеться с смертью…
Иеромонах Роман
Етапи життя Дмитра Максимовича
І. Січень 1944 року. Партизанський загін.
А далі: 24=а окрема парашутно=десантна бригада.
Наводчик 120 мм міномета 567 гвардійського мінометного полку 54=ої гвардійської дивізіонної бригади. У складі 9=ої Армії довелося бути на території
Угорщини, Чехословаччини, Австрії.
05.11.1945 р. Лист мамі Ярині Сидорівні Аксьом.
"Н=ская комсомольская организация. Хотим отблагодарить Вас за то, что Вы воспитали верного сына нашей Родины, ныне примерного и заслуженного воина
Красной Армии.
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Комсомольская организация доверила ему почетную обязанность быть вожаком комсомольских
масс…
Уважаемая Ирина Сидоровна! Пусть это письмо
будет для Вас наивысшей нашей благодарностью за
всю кропотливую работу, которую Вы проделали в
воспитании прекрасного сына.
Гв. сержант Мамаев".
ІІ. У 1950 р. вступив до Київського геологорозвідувального технікуму.
Геологічні мандри: Чехословаччина, Китай, Забайкалля, Україна, Німеччина…
Слова з вітання Дрезденської експедиції:
5 лет вдали от Украины
Не пребывал ты — жил, дерзал,
Презрев структурные ловушки,
Кипс'Хеннерсдорфы открывал.
Гражданский долг свой выполняя
И нас храня от всех забот,
Бывал ты и главой месткома,
Певцом, артистом… каждый год.
В команде "Гидрогеофизик"
Не слыл ты просто запасным…
ІІІ. 55 років життя пов'язано з КГРТ, з них майже
40 років викладацької роботи.
З різних привітань:
"Не одне покоління мужніх трударів=геологів виховано за довгі роки Вашої праці в експедиціях і на
педагогічній ниві".
"З щирою вдячністю згадують Вас Ваші вихованці
у різних куточках нашої Батьківщини, а також і у зарубіжних країнах".
"Ваш потяг до глибокої скарбниці людських знань
є і буде великим взірцем для наступних поколінь.
Знаючий, досвідчений, талановитий педагог і інженер=геофізик… потрібний для підготовки спеціалістів=техніків для геологічної галузі".
Зворотній бік листка
Смерть рідної людини — найбільше горе, найбільша втрата. Але ж Господь сказав Своїм учням:
"Бог не є Богом мертвих, тому що у Нього всі живі"
(Лука 20.38).
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Смерть має свою внутрішню таїну: вона є кінцем
нашого земного тимчасового життя й початком життя Вічного. Душа людини після розлучення з тілом і
людьми приєднується до Ангелів світла чи ангелів
темряви, залежно від свого земного спрямування: чому служила на землі — добру чи злу.
У момент смерті людина відчуває тяготи й страх.
Одразу ж після відходу душі з тіла зустрічають її Ангел=Охоронець, який даний при св. Хрещенні, і духи
злоби, які певні, що людина за свої злі вчинки належить їм.
Єдино молитви рідних людей і їхні поминання тут
потрібні. 3=й, 9=й, 40=й день та роковини — у ці дні
особливо потрібні панахиди та церковні служби.
3=й день. Два дні після смерті душа людини перебуває на землі, у рідних місцях, усе бачить і чує. На
третій день проходить ланцюг митарств, де злі духи
звинувачують її у злих вчинках, які вона вчинила за
життя. І пройти їх вона може лише за допомогою свого Ангела=Охоронця, який і приведе її на поклоніння
до Бога.
Господь благословляє показати людині красоти
раю. Добре, якщо вона там зустріне рідних своїх, раніш упокоєних. І так 6 днів. За цей час вона зміцніє, і
знову її приведуть до Господа.
9=й день. Зміцнілу людину, з благословення Бога,
ведуть до пекельних страшних осель, де 30 днів вона
бачить муки грішників — розплату за зле життя людини на землі.
40=й день особливо важливий, бо знову ведуть душу до Бога, де і буде звершений їй особистий осуд на
перебування аж до Страшного Суду. А полегшити її
долю у загробному житті можуть лише наші земні молитви.
Буде ще й річниця смерті — це день народження
людини для нового життя з благословення Бога.
Прошу молитов за упокоєння Дмитра Максимовича у світлих обителях, щоб він постійно бачив Бога.

Чергова родинна трагедія
Ховали батьків: маму, тата, бабусю (Мітіну маму).
Кожна смерть — це трагедія...
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Смерть Дімочки на дев'ятому році життя — тяжка
несправедливість для всієї родини.
Філософія "Господь забирає кращих" у цьому випадку не спрацювала. Для мене однієї "Воля Божа":
талановиту дитину Господь позбавив складних
життєвих спокус і негараздів.
Час минає, рани болять, але рубцюються. Як довга
нива, так і життя має свою довжину й міру краси та
захланності.
Виповнилося 6 місяців, як я молюсь за упокоєння
Дмитра, мого Мітічки.
Наближався липень, самий турботний для мене
місяць. День народження Олі 5 липня. Вона сама вдома: Валерій у відрядженні, Катя з Ірою і малятами у
Манівцях. Я молюсь, бо о 9=й годині, рівно 15 років
тому, 5 липня 1991 р., у день народження Олі, утонув
Дімочка.
Раненько, щоб застати її вдома до роботи, відволікти від сумних спогадів, я зателефонувала, побажала здоров'я й назвала дарунок: книга "Надбрамна
Церква Києво=Печерської лаври". Розписи з історичними коментарями і моїм присвяченням Олі, приблизно такого змісту: "Хай очі частіше підносяться від
споглядання красот земних до роздумів про життя й
красоти небесні". І пропоную зустріч на завтра, 6
липня, бо 5=го Олю вітають співробітники, які шанують її та люблять.
6 липня ввечері Оля прийшла до мене з букетом
прекрасних пурпурових троянд. Вона вже взяла квиток на поїзд, їхати до дітей у Манівці. Але їй повідомили, що машиною їдуть з Києва діти сусідки з села.
Я пропоную: "У тебе відпустка за два тижні, чого тобі
їхати зараз на два дні, а я скористаюсь машиною і поїду як фізична допомога дівчатам".
Оля каже: "Дівчата просять, щоб приїхала я". —
"Добре, вирішуй сама". Відпустка з 24=го.
"Повернешся, дам тобі книжку Василя Григоровича=Барського "Мандри по країнах Сходу," то хоч ознайомишся з його детальним описом і малюнками
Афону, монастирів Сходу і Святої Землі".
На цьому ми розлучилися. І все...
Якась ніч тривожна була в мене... Прокинулась,
як завжди, о 6=й. І відразу ж пролунав телефонний
дзвінок Валерія:
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"Мамо, загинула Оля... В автомобільній катастрофі о 19=й годині. У сумочці — квиток на поїзд... Ховатимуть у Манівцях. Так вона заповіла..."
Дзвоню дівчатам — "треба привезти Олю до Києва,
щоб мати змогу хоч приходити до неї". Іра: "Тільки у
Манівцях. Вона так хотіла. Можемо ж ми виконати
останню волю мами..."
- Дімочка помер 7 липня у реанімації о 19.50, рівно 15 років тому. Зрозуміло, що тоді Оля не думала
про себе, про дітей, тому заповіла й себе поховати у
Манівцях.
Оліна мама померла в червні 1990 року, і її з Тернополя привезли у Манівці. За рік тут поховали Дімочку, а у серпні 2004 року на цей родинний куточок
сільського кладовища привезли Оліного батька. Кладовище за ці 15 років дуже розрослось, але для Олі поруч з Дімочкою знайшлося місце. Усі поруч, з дідами
й прадідами... "Стежки мої згубилися, і їх вже не видати, Слова мої зосталися, їх будуть споминати," —
так співають на поминках.
- Усі роз'їхалися. У Манівцях залишилася я сама.
Навколо сусіди — хороші люди. З усіма рідними
зв'язує мене лише мобільний телефон.
Заспокоєння для мене — лише у молитві: 40 днів
щодня читаю 17=ту Кафізму й "Акафіст за єдинопомерлого". І думками перебуваю перед Богом з кожною фразою... Чого варті слова з цього Акафіста?
"Кондак 2. Яко безутешная горлица носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты Божественного разумения грехи и соблазны минувшего пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да
внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.
Кондак 7. Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты произрастёшь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуиа.
Икос 7. Когда уделом умершего станет забвение,
когда образ его поблекнет в сердцах, и время изгладит вместе с могилою и ревность молитвы о нём,
тогда Ты не остави его. Дай отраду одинокой душе.
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Иисусе, Твоя любовь не охладевает.
Иисусе, неистощимо Твое благоволение.
Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением Жертвы Бескровной.
Иисусе, предстательством всех святых даруй
ему благодать молитвы о живых.
Иисусе, во дни испытаний наших прими его ходатайство о нас.
Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.
Кондак 9. Кончено странствование земное, какой
благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых, неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество свое, где светлое
Солнце, Правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа. (Наче в поїзді їду, змінюються краєвиди, все нові
враження, тільки молись: Слава Тобі, Господи).
І думаю про Олю, як раніш про Дмитра.
Икос 9. Иисусе, обостри слух ее к восприятию Твоего Божества, Иисусе, обостри слух ее к разумению
небесных...
Икос 12. Под образом тихих садов неземной красоты и светлых, как солнце, обителей и в великолепии
небесных песнопений Ты открыл нам блаженство
любящих Тя.
Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою.
Иисусе, облеки его сиянием славы Отца.
Иисусе, просвети его озарением Духа Святого.
Иисусе, да услышит он неизреченную песнь херувимов.
Иисусе, да будет он восходить от славы в славу.
Иисусе, да узрит он Тебя лицем к Лицу.
Иисусе, Судие Всемилостивый, Рая сладости сподоби рабу Твою Ольгу".
Господи! Не можу я просити "Зі святими упокой"
про упокоєння своїх рідних — близьких, хороших і
добрих людей, які ніколи не шкодили, були справедливими, поміркованими у житті, жили з любов'ю до
людей і були корисними для них, жили по заповідях
Божих, але без Бога, Який був забраний уже у мами,
тата, Мітіної мами, сестри Єлі. Олександр Солженіцин прояснив ситуацію: "Велико силовое поле сатанизма было над Россией". Тому прошу і молю: Госпо-
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ди, не карай, покажи Істину моїм рідним, прости,
врозуми і довчи... А не просто "упокой"...
Це все сувора дійсність...
А далі з галузі містики.
Вперше Дімочка з'явився Марії Семенівні, яка
"спілкується з вищими силами", на початку 1995 року 13=річним хлопцем, коли вона ще його не знала, і
сказав, що він мій внук. Вона запитує: "Ти Андрій?"
Він каже: "Ні, я Діма, названий, як дідусь..." Веселий, радісний, у жовто=блакитному одязі: низ блакитний, верх жовтий. Розповідав їй багато про музику, вдосконалення у навчанні, свої універсальні заняття... І не був прив'язаний до якогось певного місця, чомусь звучала назва країни Бразилії і якась легка левітація, тобто швидке просторове пересування.
Марія Семенівна захоплено розповідала. Я нічого
не питала, про дії темних сил знала вже давно, ще з
секції аномальних явищ, але зрозуміла, що вони добираються до мене (впевнена, що це дії темних).
Пізніше інколи Діма приходив, радісно передавав
мені вітання — був все старшим і досконалішим. А я
все одно лише слухала й нічого не розпитувала.
І ось, 8 липня о 7=й годині, після дзвінка Валерія,
зателефонувала мені Марія Семенівна, щось казала,
а я їй: "Не маю ані хвилинки часу на розмову". Мене
тоді ніщо не цікавило. І нічого я їй тоді не сказала. А
о 14=й годині вона знову телефонує й каже: "Приходив Діма, дуже збуджений і повторював: "Я не винний, я не винний, я не винний. Мама не повинна була ще прийти..." І щоб вона мені це передала... Отоді
я їй сказала, що вчора ввечері загинула Олечка, його
мама, о 19=й годині, тобто рівно через 15 років, у той
самий час, що помер Діма. І ховали їх в один день і
час — 9 липня о 13=й годині...
Придумати таке неможливо...
Оце той феномен, який потребує свого дослідника. Ми знайомі з Марією Семенівною з 1993=го року,
і за цей час "перлів" було багато... Якби тільки знати, де біле, а де чорне... І щоб хтось хотів розібратися у цьому.
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Думки наостанок
Дорогі наші діти, великі й маленькі, оце і є звіт
про наше життя.
Більш цікавого і багатого на події часу в житті
кожної людини, мабуть, ще не було, бо вже маємо 16
років так довго очікуваної незалежності України. У
наш час була введена обов'язкова 10=класна освіта
(тобто поголовна грамотність, читай і думай!), щоб
кожен зрозумів свою причетність до відповідальності. Моє покоління виховувалося не лише без Бога, а
й з вірою в комунізм — "самое светлое будущее",
тобто у зневазі до Бога, з вірою у необмежені можливості людини, у відсутності будь=якого "зазеркалья". Ніяких темних сил немає — автоматично немає й Бога, захищатися ні від кого не треба і допомога нічия не потрібна! Ми, українці, навіть не помітили, як українська мова була практично знищена під
корінь (слава Богу, що залишалася інтимною, як серед моїх рідних).
Історія України та родинних глибинних зв'язків
нас уже не цікавила, бо вище мого "Я" немає нічого:
а "мой адрес — Советский Союз" — особливо для
нас, геологів, такий близький і рідний — тому дуже
швидко, навіть у власних родинах, переходили на
"общеппринятый". Літератури національної, патріотичної, а тим більше духовної не було АБСОЛЮТНО ніякої. Мабуть, на початку 1986 року з'явилася
звістка, що в італійському журналі є повідомлення
про рішення Папи Римського відзначити 1000=річчя
Хрещення Русі (в Італії!). У нас затишшя...
Струсонуло Чорнобилем. Ось вірш випускника
нашого технікуму Володимира Шовкошитного, радіометриста за фахом, який жив і працював у Чорнобилі до 1986 року.
ВЕРДИКТ
Горел не блок, Горел порок! —
Итог премноголетней фальши,
Превознесенный в абсолют.
А наша боль, утраты наши,
Наш полуподвиг'полутруд —
Суровый счет, вердикт, расплата
За эти годы, ложь и фальшь,
За вседержавный камуфляж,..
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На коем наша жизнь распята.
Горел не блок.
Пожар — итог Эпохи лжи.
Продукт распада
Премноголетнего вранья…
Лежат на Митинском ребята,
Что верили всему, как я,
Как ты, как он, как все мы вместе —
Нам сладок был елейный дым…
Но был пожар
И долгом чести
Вдруг стало —
Серцем молодым
Закрыть дремавшую державу,
В нас болью совесть пробудив!
…В который раз посмертно славу
И строй заброшенных могил
Во искупление ошибок
Ты сыновьям дала, страна!
Над полем горя вечер зыбок.
Карает душу тишина…
Горел — не блок! Не только блок:
Пожар — урок, Урок жестокий!
Не дай нам, Бог, таких уроков!
Не дай нам, Бог, таких эпох!
"Союз... нерушимый... республик... свободных...
сплотила... навеки... великая Русь..." — хіба ж могли ми в той час помислити (та й зрозуміти), що кожне
слово в цій фразі переповнене ВЕЛЕТЕНСЬКИМ ОБМАНОМ.
Відсвяткували 1000=річчя Хрещення Руси, і Господь за три роки розхитав і повитягував слабкі опори
і завалив всі сатанинські будівлі отого "Союза нерушимого", а заколот і розбігання "республик свободных" почалося з самого осередку, і навіть багаторічне
знищення маленької волелюбної Чечні не дає звільнитися від того, що "сплотила навеки" Росія. (Ще
Шевченко писав: "Нам тільки сакля очі коле: чого вона стоїть у вас, не нами дана; чом ми вам чурек же
ваш та вам не кинем, як тій собаці! Чом ви нам платить за сонце не повинні?") Отака "дружба народов"
була понад 73 роки.
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Міг би Господь і в одну мить зруйнувати, але ми б
не встигли усвідомити, тобто все зроблено було для
нашого нарозумлення.
Ось хоч би два маленьких приклади наших втрат
("крім руйнування ВСІХ церков і знищення священнослужителів").
Церковно=слов'янський алфавіт — ми сприймали
його (так нас навчали) як анахронізм. А виявляється,
що кожна літера має свій зміст: “Аз” - це "Я", “Буки“
- Бог, “Веді” - Знати, “Глагол” - Слово, “Добро” - і перекладу не потребує. Отака Інформація була закладена вже у самій абетці. А нам лишили алфавіт — по одній беззмістовній літері.
"Старий стиль" у церковному календарі: (залишився лише у Православ'ї та у греко=католиків; навіть на Афоні перейшли на новий стиль; плюс 13 днів
додається — все істотно). Але ж Господь щось інше
знаменує: Благодатний Вогонь у храмі Гробу Господнього самозапалюється вже 20 сторіч, 2000 років, щосуботи, напередодні Великодня за старим стилем, лише у Православному храмі.
Величний Божий Дар: 1 травня 2005 року, Великдень. На Всенічну піти вже не могла, дивилася по телевізору Великодню службу з Володимирського собору і з Лаври. Вранці, до сходу сонця, прийшла до церкви Святого Духа. Вклонилася усім іконам у церкві,
освятила паски і у піднесеному настрої пішла додому.
Зупинилася на місточку через канал, бо сходило Сонце. І, о чудо! З=за хмарин з'явився чудовий контур
Сонця, блиснув обід білим кольором, а в його межах
— калейдоскоп: всі кольори райдуги. А тричі (у межах контуру) з'явився образ Святого Духа з крилами
— горизонтально на весь сонячний диск. Навколо —
різнобарв'я кольорів, вгору летіли кулі (а може, крашанки?) червоні, блискавично змінювалися контури
і фарби у небачених співвідношеннях... Велич Господня! Слава Тобі! Довго стояли, радіючи... Бачила це
не я одна.
2006 рік — це рік 1700=річчя від мученицької кончини св. вмч. Варвари, дванадцятирічної святої дитиночки з необмеженими можливостями, яка вже
900 років знаходиться на нашій рідній землі. Отакий
місточок через 17 сторіч.
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1 травня 2006 року виряджали мощі святої
великомучениці Варвари до незалежної України.
Знали, що є налаштовані промосковські райони і був
якийсь неспокій. Знали, що не нам захищати святу
Варвару, а молитися, щоб вона навернула ошуканий
наш народ до Світла й Добра.
22 жовтня 2006 року. День інтронізації
Святійшого Патріарха Філарета.
Хресний хід Хрещатиком. Десятки людей, з ким
давно не зустрічалася, бачила у цьому святковому радісному натовпі.
Угору, до Михайлівського собору, маючи попереду
взірець — патріарха Філарета, мужнього, витривалого. Я розумію, що його режим життя та й молитви
незрівнянні з нашими, як і значення його безцінного
життя для української нації. А тому, Господи, укріпи
і збережи його як взірець і як наш прапор.
17 грудня 2006 року. 1700 років. Велична, красива, святкова служба. Піднесення загальне. Мощі
Святої Варвари перекладено в нову срібну раку, витворену на пожертви всіх шанувальників її незабутніх діянь. Володимирський собор переповнений.
Хресний хід навколо собору. Кожного вівторка —
Акафіст до неї. Це розмова з нею, прохання і відповіді постійні.
Дякуємо, Тобі, Свята Великомученице Варваро.
Моли Бога за Україну.

- Петро Могила: "Зичу, аби з вищими науками
над усе побожність в серцях молоді зорано і засіяно
було… Без того мудрість усіляка глупством перед
Богом є".

Дяка моєму співавтору — Ангелу6Охоронцю.
Слава Богу за все.
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МОЯ ВДЯЧНІСТЬ
Милосердний Господи! Дякую Тобі за найщасливіший день у моєму житті — 1=го лютого 1983 року Ти
привів мене до Святого Хрещення. Лише 25 років тому Ти вихопив мене із суєтного повсякдення, обтрусив від його пилу і показав осмислений напрямок.
Кожен наступний етап нового життя був проведений в постійному аналізі моїх вчинків. Це були різні
часи: від надзвичайно сумних і трагічних до незаслужено спокійно=радісних. І кожного разу я задавалася
питанням: "за що?" або "на що?" І відповідь знаходила передусім у собі, а частіше — у вдячності до попередніх поколінь, в аналізі тих крихітних відомостей про предків, які чула від батьків, дякуючи тим,
чиїх імен навіть не знаю, але моя вдячність їм за добро, любов і лагідність, чим я послуговуюся і донині.
Навіть у трагічних родинних ситуаціях, коли гинули
кращі, та ще й молодші, відповідь була: щоб я молилася. Тому звіт про моє життя з перспективою на безсмертя (назва ж книги "У пошуках вічності") дає відповідь на запитання "чому?" і "для чого?"
Не заслужено, не моїми зусиллями я прожила все
моє життя у променях Божої любові, за що відчуваю
глибоку вдячність до мого Господа. Розумію, що це
стосується не лише мене особисто, а й кожної уважної
до себе та своїх вчинків людини, бо Господь благий,
тобто робить все для нашого блага (пс. 117, 29):
"Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його".
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Людино! Навчись мислити, не розвіюйся думками, і відчуєш, що й ти живеш в променях Його любові, за що навчись дякувати хоч би словами: "Слава
Богу за все". Так, треба щось знати, а нас цьому не
вчили, і ми не маємо знань, щоб передати дітям та
онукам, а тому вже чотири знедолених покоління
нишпорять у темряві, шукаючи свого щастя. А воно
поруч, і ми живемо у Його освітленні.
Кожен рік наступає Великий і самий скорботний
піст, коли читається молитва Єфрема Сиріна щодня,
а краще її читати увесь рік і все життя.
Господи і Владико життя мого!
Духа лінивства, безнадійності, властолюбства і
марнослів'я не дай мені.
Духа ж чистоти, смиренності, терпеливості і
любові даруй мені, рабу Твоєму.
Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини
мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен
єси на віки віків.
Амінь.
Отака розумна настанова.
Але де ж нам, недоосвіченим, взяти освіту? Придбай хоча б "Роздуми християнина про Ангела=Охоронця на кожен день місяця". Будеш читати з року в
рік і поступово відкриватимуться для тебе Небо і Божа Любов. Тому і вдячність моя Ангелу=Охоронцю,
який є першим помічником і наставником, бо я ж
просила Господа: «Настав, врозуми!»
А далі, у нашому піднебесному світі всі події виструнчилися в один ряд. Наш старший син Сергій набрав на комп'ютері мою розповідь про пережите, що було задумане для наступних поколінь. Все це і назву
мало відповідну — "Тире на кладовищі". Ще за життя
мого чоловіка Дмитра Максимовича була влаштована
майже "презентація" з присвятою самим дорогим і
близьким людям, з відповідальною обережністю.
Перші примірники були подаровані протоієреєві
Борису та ігумену Богдану з пошаною, любов'ю і подякою, а 30=й — очікував моєї рішучості, щоб ознайомити з ним архієпископа Димитрія. Його доброзичливість і пам'ять про наше Просвітництво подвигла
мене на продовження роботи, а згодом, завдяки йому,
ця книга побачила світ.
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Але ж це не все. У моєму духовному зростанні особистість Святійшого Патріарха Філарета підноситься, як монумент. Цьому сприяли поодинокі зустрічі,
коли я, голова Просвітницького товариства, приводила до нього людей (від одного=двох до семи=восьми чоловік) з дуже важливими проблемами чи пропозиціями. А у нього, тоді ще митрополита, навчалася терпеливості та увазі до співрозмовника. У подальшому його книжки та проповіді відкривали для мене новий,
сучасний і піднесений світ.
Навіть через 25 років мого дозрівання живе слово
патріарха Філарета ось уже п'ять років щосереди у
радіопередачі "Євангельська духовність і сьогодення" (ведучий — професор Дмитро Власович Степовик) освітлює і мою душу променем любові та сприяє
осмисленню подій.
А ось зовсім поруч Русанівки є церква Святого Духа. Її настоятель — о. Олександр, стриманий і спокійний порадник, з будь=якого мого запитання можу
вислухати його думку чи взяти благословення.
Вдячна я пані Ганні Кисіль, літературному редактору, яка серйозно поставилася до моєї роботи.
А близька мені Валентина Чиркова була першим
редактором моєї праці, та ще й сприяла її скороченню, бо всі спогади для мене були дорогі та рідні.
Вдячна я не лише сину Сергієві за старанність,
терпеливість та безвідмовність, але й кожному члену
нашої чималої родини, бо вони є стимулом, заради
якого варто жити і молитися.
Я вдячна кожній людині, з якою спілкуюся, бо
кожне спілкування лишає свій слід. Дякую Вам, усі
добрі люди. Шановний читачу, кожна людино, чий
відгук почую, позитивний чи негативний, дякую
Вам. І нехай Вас благословляє Господь.
З любов'ю і болем звертаюся до Матінки Божої
словами Молитви з Акафісту Богородиці Холмській
(Луцьк, 2005):
"Маріє, світ ступа, мов Голіаф,
І в обладунку з найтвердіших криць
Він стерти Церкву міриться упрах,
На зріст могутній, а душею ниц.
Ти ж будь Заступницею в Небесах
Серед янголів сонцесяйних лиць!
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Тебе прохаєм, часто у сльозах,
Моли Творця, хай явить Свою міць:
Твій Холмський образ у м'яких тонах
Нехай потугу Бога струменить!
Твоє Імення завше на вустах —
Дітей, старих, мужів і молодиць.
Мабуть, воно ясніше сотень свіч,
Бо ж осяває цю претемну ніч".
"Маріє, Наче Ноєве судно,
Ти кріпке пристановище в плавбі,
А православ'я — то міцне стерно
У цих шалених хвилях, боротьбі…"
"…Не дай нікому канути на дно,
На сили їхні зглянься Ти слабі."

Слава тобі, Господи,
що змогла закінчити те,
що хотіла сказати дітям і близьким.

13.12.2007 р.
ап. Андрія Первозваного.
р.Б. Марія
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