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І в той час, коли  на Землі йдуть суперечки 

між  політичними  партіями,  вирішуються  

долі планети і народів зовсім в іншому плані. 

Чергова ступінь еволюції – Космічна. І в 

першу чергу – Космічна  свідомість. До цього й 

готує людей  Вчення Живої Етики.   

                 П.Ф.Бєліков 

 

 

 

 

Запрошуємо читача, серце якого відкрите до пізнання, у 

загадкову поетичну «Країну Реріха». 

 Вашій увазі, як передмову до поетичних творів, пропонуємо 

добірку матеріалів із книги П.Ф. Бєлікова «Реріх. Досвід 

духовної біографії». Сам Павло Федорович Бєліков (1911 – 

1982) – член естонського товариства ім.Реріхів, біограф сім’ї 

Реріхів, багато обдарована особистість. Він став ґрунтовною 

опорою для втілення ідей М.К.Реріха.  

 

 

 

 

 Земний шлях Олени Іванівни і Миколи Костянтиновича 

Реріхів – шлях Архатів*. На прикладі їхнього життя нам 

показано, як контакти з Тонким Світом* звеличують, а не 

зводять нанівець значення матеріального плану, яке 

недопустиме є нехтування «малим» земним обов’язком, як 

важливо у тонких контактах зберігати рівновагу, що 

попереджує вторгнення руйнівних вібрацій із однієї сфери 

Буття в іншу.  

 

 
____________________ 

*Визначення термінів позначених зірочкою (*) подається в словнику на ст.104 
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Збірник «Квіти Морії» – надзвичайно цінний документ 

духовної біографії М.К., хоча з цього боку він майже не 

досліджувався, і у М.К. була цілковита підстава зауважити: 

«Публіка зовсім не розуміє «Квіти Морії», але все-таки 

відчуває, що є якесь внутрішнє значення». (М.К. – лист до 

В.Шибаєва, без дати, відноситься до початку 1922р.) [Володимир 

Анатолієвич Шибаєв (1898-1975), секретар М.К., секретар інституту 

гімалайських досліджень Урусваті.]  

У збірнику багато автобіографічного матеріалу першоряд- 

ного значення. Відповідаючи на деякі питання щодо збірника 

«Квіти Морії», Святослав Миколайович Реріх писав: «… Вірші 

М.К. вже  на початку містили внутрішній ключ до подальших 

його устремлінь» (лист від 11.04.1963р.). У цьому світлі і слід 

підходити до розкриття справжнього значення поетичної 

творчості М.К.  

«Квіти Морії» – книга, у якій частково відображена по-

слідовність розвитку спілкувань з Учителем*, показані перші її 

етапи, і разом із тим ця книга є також першим досвідом 

передачі іншим відомостей про свої Спілкування з Учителем. 

По суті, книга «Квіти Морії» – це своєрідний вступ до книг 

серії Живої Етики. Про це говорить сама назва книги, яка 

містить у собі Ім’я Учителя Морії.  

Поезії Реріха ще потребують переосмислення. Лише зістав- 

ляючи їх із ростом свого духу ми можемо правильно зрозуміти 

їх. Можливо, тоді буде менше «панібратського» відношення до 

Учителів Сходу, як і сліпого поклоніння. Вони не потребують 

цього і закликають лише до свідомої співпраці, основа якої – 

Любов до всього сущого. Але поезії Реріха показують, яку 

гігантську працю над собою слід виконати, щоб прийняти 

участь у цій співпраці.  

Як при настроюванні складного музичного інструмента,  

М.К. перебирає струни людської душі своїми поезіями, 

підготовляючи її до засвоєння Вищої Мудрості. Поезія, як і всі 

види мистецтва, розвиває чутливість, витонченість, індиві- 

дуальність, без чого сприйняття алегоричних образів, ритму, 

гармонії звуку взагалі неможливе. Але ж без розвитку цих 

якостей люди залишаються глухими і до Вказівок із Вищих 
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Сфер, так як за законом Карми* вони приходять не у вигляді 

готових циркулярів із постатейним розподілом, а в формах, які 

вимагають вільного творчого сприйняття.  

Наглядно систему взаємозв’язку Тонкого і земного світу 

можна відобразити у вигляді нотного письма. Якщо самі 

обриси нот уподібнити діям земного плану, то нотні лінійки – 

це світ Тонкий, який, будучи основою земного, пронизує його і 

визначає висоту нот. Їх точне значення вказує ключ, алітерація 

та інші нотні знаки. При відсутності нотних лінійок (відчуття 

Вищого світу) нотні обриси (земні дії) розсипаються у хао- 

тичному танці.  

Знання, надбані у кожному втіленні, «ні на чім буде 

записати»… без опори на своє істинне «Я», яке перебуває у 

трьох Світах. Однак, саме по собі відчуття Тонкого світу у 

нашому земному житті ще не вирішує завдань існування і 

розвитку особистості. Нотні лінійки можуть лишитися 

незаповненими, велика кількість «пауз» здатна звести нанівець 

розпочату мелодію, невірний «ключ» втягнути у безпросвітну 

безодню. Людина завжди залишається «композитором», 

вільним творцем своєї «пісні», своєї долі. Вона може вилитися 

у найпрекраснішу симфонію, або у потворну какофонію, або у 

виття шакала, чи у курчачий писк.  

Ділячись з нами у віршах своїм власним «композиторським 

досвідом», М.К., не посягаючи на чужу індивідуальність, не 

нав’язуючи  готових рішень на всі випадки життя, відкриває 

нам очі на невидимі у звичайних умовах «нотні лінійки» 

Тонкого світу і чуйно спрямовує нас на «вільну композицію» в 

ключі Космічної еволюції людства.  

Справжні сторінки душевних переживань М.К., перетворені 

у прекрасні поетичні образи, являють собою струнку систему, 

доступних кожному шукаючому духу уроків порівняння та 

доцільності, діалектики та цілеспрямованості, безстрашності та 

розсудливості, дерзання та обережності.  

Розпочинаючи нове перечитування книги «Квіти Морії», 

перш за все, необхідно звернути увагу на її структуру. Книга 

поділена на цикли: «Священні знаки», «Благословенному», 
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«Хлопчику» і поему «Настанови ловцю, який входить у ліс». У 

перший цикл входять вірші  1911 – 1920 рр., у другий: 1916 – 

1921 рр., і в третій: 1907 – 1920 рр. Поема  відноситься до 1921 

року. 

«Священні знаки» – це віхи для прозріння духу на його 

земному шляху. Кармічно вони розставлені, але по закону 

доброї волі мають бути знайдені і розпізнані самостійно і, 

також самостійно, застосовані при виконанні Доручення у 

кожному втіленні. Це загальний закон для всіх народжуваних, 

і, саме в силу цього Космічного Закону, кожне втілення 

Великого Духа, який випереджує свою епоху і з’являється, щоб 

будувати земні ступені світлого майбутнього,  є Жертвою. 

«Благословенному» – це зв’язок з Учителем М., пошук Його 

Ведучої руки, Його дотиків, відчуття Його Присутності, 

невпинне перебування перед Ликом найбільш Близьким, і 

разом із тим, найбільш Безпосереднім у наших земних умовах. 

 «Хлопчику» – це звертання до самого себе, перевірка своїх 

сил, своєї готовності, свого уміння розпізнавати оточуюче і 

оточуючих. Це автобіографія пробудження надбань Чаші* у 

найскладніших обставинах земного існування із початкових 

ступенів самоусвідомлення до конкретно намічених дій згідно 

Плану Владик. 

«Настанови ловцю, який входить у ліс» – це вже Настанови 

Учителя М. своєму учню, зрілому воїну, який у всеозброєнні 

приступив до виконання Дорученого йому Владиками. Вік 

хлопчика – за спиною. Попереду битва із повною 

відповідальністю за усе Довірене. 

Книга «Квіти Морії» із незначними скороченнями вийшла 

до сторічного ювілею М.К. у видавництві «Сучасник» [Москва] 

під назвою «Письмена». Сам факт виходу книги, яка є першою 

сходинкою до книг «Живої етики»*, як і заслугу ініціатора та 

укладача цього видання [Валентина Сидорова], важко переоцінити. 

У книзі дається цікава та глибока за аналізом передмова 

укладача, в якій структура збірника, мабуть, вперше роз- 

глядуваного як єдине ціле, пояснюється так: 
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1.«Знаки» («Священні знаки») – пробудження допитливого 

духу людини. 

2.«Вісник» («Благословенному») – усвідомлення свого «Я», 

свого внутрішнього голосу, творчої індивідуальності. 

3.«Хлопчику» – перші самостійні творчі кроки, виявлення та 

розвиток творчих можливостей людини. 

4.«Настанови ловцю, який входить у ліс» – голос творця, 

який усвідомив своє призначення, своє місце серед інших, своє 

служіння людству. 

Чи буде таке пояснення суперечити наведеному вище? Та ні 

в найменшій мірі! Воно лише ще раз підтверджує ту істину, що 

справжня «езотерика»* завжди має і «екзотеричний» аспект, 

тобто вихід у щоденність людського буття. Це стосується і до 

книги «Квіти Морії». Як і книги Живої Етики, вона неодно- 

значна вже тому, що особистий досвід Спілкування О.І. і М.К. з 

Учителем не може бути в повній мірі перенесений на інших і 

застосований іншими, хоча, саме про цей досвід, як поезії М.К., 

так і книги Живої Етики трактують і на цьому досвіді 

будуються. Цілком зрозуміло, що там, де для О.І. і М.К. звучав 

Голос Благословенного, де вони відчували Його простягнуту 

Руку, там для величезної більшості повинен пролунати 

спочатку внутрішній голос свого «Я», яке ще ледь-ледь 

пробуджується до Поклику Істини. Тому і той «ключ», що 

дається до поезій М.К. у передмові книги «Письмена», є 

справжнім ключем, що відкриває засув на один оберт. Без 

цього першого повороту подальше відкриття Завіси немож- 

ливе. 

Поезії М.К., безумовно, мають багато «ключів» прочитання, 

в тому числі і ключ біографічного розшифрування тексту. При 

такому розшифруванні необхідно проаналізувати вірші в 

іншому порядку, ніж вони розташовані в книзі «Квіти Морії», а 

саме: у хронологічному із розбиттям на три періоди: перший – 

життя М.К. у Петрограді, другий – у Карелії (1917 – 1919) і 

третій – життя за кордоном після від’їзду із Карелії.  

Вірші першого періоду можна зіставити із деякими 

загальновідомими фактами біографії М.К. Так, майже всі вірші, 
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датовані 1916 роком, написані М.К. у літні місяці, серед 

природи, яка зближує щільний і тонкий плани Буття. Війна, 

тривожні передчуття, зосереджений пошук «священних 

знаків», перевірка своєї готовності до Служіння*, відчуття 

Направляючої Руки – все це знайшло яскраве відображення у 

віршах М.К. цих років.   

 Вірші другого періоду співзвучні із записами щоденника, 

опублікованими і неопублікованими літературними творами. 

Вірші третього періоду отримують нове звучання при 

зіставленні їх із перепискою М.К. цих років і частково із 

книгами: «Поклик», «Осяяння» і «Община» (монгольське 

видання творів «Живої Етики»).  

В кожному із названих періодів є вірші усіх трьох циклів 

або, як їх називав сам М.К., сюїт. Та послідовність, про яку 

згадувалося вище, не ізолює один період наближення до 

Учителя від іншого, а вносить у кожен із них нову якість. 

«Ловець», переставши бути «хлопчиком», залишається учнем 

свого Учителя; розпізнавання «Священних знаків» не при- 

пиняється на всьому земному шляху і звернення до Благо- 

словенного, змінюючи з роками свій характер, не змінює своєї 

суті. 

Духовна підготовка і розвиток проникливості у розпіз- 

наванні «Священних знаків», тобто Плану Владик, протягують 

і зміцнюють між учнем та Учителем «Срібну Нитку» – канал 

постійного Спілкування.  

Поезії цієї сюїти, як і поема «Ловцю, який входить у ліс», 

більше всього насичені автобіографічним елементом. І це 

повністю зрозуміло. «Священні Знаки» розставлені для всіх, і 

«хлопчик», якому належить здати іспит на «атестат зрілості», 

живе у кожному із нас. Почути ж Голос Благословенного   і   

отримати   право   Спілкування з Ним – цієї межі досягнути 

нелегко. Вона обумовлюється Кармою та Обранням. До цього 

готуються і цього заслуговують життєвими подвигами багатьох 

втілень. «Тричі покликаним» названий М.К. в «Ловці», що і 

визначає дистанцію між ним і переважною більшістю людей, 

його оточуючих, людей його часу.  
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У кінці 1921 року (листа не датовано) М.К. пише Шибаєву: 

«У Берліні тільки що вийшла на користь голодуючих у Росії 

моя книга «Квіти Морії». Просіть Гессена (видавець – П.Б.) 

вислати її Вам і, якщо можна, поширити у Лондоні. Ця книга 

видана за вказівкою Майстра»… 

У листі від 25.07.1921р. М.К. повідомляє В.А.Шибаєву: «Ви 

вже знаєте, що Аллал-Мінг – це Майстер Морія. Він керує 

мною і моєю сім’єю». На безпосереднє керівництво Учителем 

М. чотирма членами сім’ї М.К. вказує і епіграф до книги 

«Поклик» [вийшла 24.ІІІ.1920 р.]:   
«В Нову Росію Моя перша Вість. 

Ти, хто промовив Краса, 

Ти, яка дала двоє життів, 

Сповістіть».  

Отже,  за вказівкою Учителя в книгу «Квіти Морії» було 

включено і Його Настанову для М.К., аналогічно тому, як 

подібні Настанови, Напуття та Укази персонально для О.І. і 

М.К. включалися пізніше у книги Живої Етики. 

…«Квіти Морії» потрібно розглядати як прелюдію до 

Вчення Живої Етики. Тут відображений буквально увесь 

попередній шлях Реріхів, котрий є прикладом для кожного, хто 

прямує до пізнання Істини. Пройти шлях належним чином 

вчить саме книга «Квіти Морії», і в цьому її забута або 

незрозуміла з самого початку цінність! [ 1 ] 

 

Шлях людської еволюції всіяний уламками старих циві- 

лізацій і культур, старих понять та вірувань. Сьогодні одне 

визнається і вшановується як істина, але проходять сторіччя і 

розширена людська свідомість замінює вузькі поняття на більш 

широкі – такою є еволюція і такими є її закони.  

Як не може окрема людина стати фахівцем у будь-якій сфері 

діяльності, не закінчивши навчальних закладів та не маючи 

вчителів, так само не може людство вийти на простір кос- 

мічного життя, не маючи уявлень про Космос, його Закони, про 

дію його сил та енергій і досягнути вищого еволюційного 

ступеня розвитку без допомоги тих, хто вже знає. Для цього 
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дається Вчення, котре розширює кругозір і піднімає людську 

свідомість на необхідний вищий ступінь. 

Людство в своїй еволюційній ході, окрім відомих нам  

Вчень і Учителів, мало багато таких, про які до нас не дійшло 

ніяких відомостей, і у майбутньому матиме ще багато нових 

Вчень і Учителів.[ 4 ] 

Павло Федорович Бєліков своїм ґрунтовним дослідженням 

поетичних творів М.К. виконав ще кілька поворотів ключа, щоб 

наблизити нас до променистого образу нашого Духовного 

Учителя – Миколи Реріха. І ось ми стоїмо перед дверима, котрі 

потрібно відкрити кожному самостійно. Докладімо ж до цього 

усіх своїх зусиль та творчої снаги, адже: 

 

     «Ось Промінь Його, – світла підказка, 

    що розсипається іскрами золотистими. 

     Ось Образ Тонкий, 

Вібрації Голосу рідного... 

Він приходить у найскрутніші хвилини 

і спрямовує до дії належної –  

    наш   Учитель!  
Це неосяжне Космічне Серце… 

Воно для нас щосили б’ється! 

На кожен порух Воно озветься, 

Серце Учителя – рідне нам Серце». 

 

 
   

 

     
 

 

 

 

________________________ 

На с.96 наведені примітки, складені на основі праці Бєлікова П.Ф. 

«Реріх. Досвід духовної біографії», вони допоможуть краще зрозу- 

міти суть поезій Миколи Реріха.». 
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І.СВЯЩЕННІ  ЗНАКИ 

 

 
 

 

             Закляття    
І 
Отець – огнь. Син – огнь. Дух – огнь. 

Троє рівних, троє нероздільних. 

Пломінь і жар – серце їхнє. 

Огнь – очі їхні. 

Вихор і полум’я – вуста їхні. 

Полум’я Божества – огнь. 

Лихих спалить огнь. 

Полум’я лихих обпалить. 

Полум’я лихих відверне. 

Лихих очистить. 

Зігне стріли демонів. 

Трута змія хай зійде на лихих! 

Агламіде,  повелителю змія!   

Артане, Аріоне, чуєте ви! 

Тигре, орле, леве безлюдного  

поля! Від лихих бережіть!  

Змієм завийся, вогнем спалися, 

   згинь, пропади, 

      лихий. 

ІІ 

Отець – Тихий, Син – Тихий, Дух – Тихий. 

Троє рівних, троє нероздільних. 

Синє море – серце їхнє. 

Зорі – очі їхні.  

Нічна зоря – вуста їхні. 

Глибінь Божества – море. 

Йдуть лихі по морю. 
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Не бачать їх стріли демонів. 

Рисе, вовче, кречете, 

Побережіть лихих! 

Розстилайте дорогу!  

 Кійосе, Кіойзаві, 

  допустіть  

   лихих. 

ІІІ 
Камінь знай. Камінь бережи. 

Огнь приховай. Вогнем запалай. 

Червоним сміливим. 

Синім спокійним. 

Зеленим мудрим. 

Знай сам. Камінь зберігай. 

 Фу, Ло, Хо, Камінь несіть. 

 Воздайте  сильним. 

 Віддайте вірним. 

 Ієнно Гуйо Дья, -  

    напрямки йди! 

            1911 

 

      Священні знаки  

 
Ми не знаємо. Проте вони знають.  

Камені знають. Навіть знають 

дерева. І пам’ятають. 

Пам’ятають, хто назвав гори  

і ріки. Хто заклав колишні  

міста. Хто імена дав 

прадавнім  країнам. 

Незнані нам слова.  

Усі вони сповнені змісту. 

Все виповнено подвигами. Скрізь 

герої пройшли. «Знати» - 

солодке слово. «Пам’ятати» - 

страшне слово. Знати і  
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пам’ятати. Пам’ятати і знати. 

Значить – вірити. 

Літали повітряні кораблі.  

Лився рідкий вогонь. Виблискувала 

іскра життя і смерті. 

Силою духу возносились 

кам’яні глиби. Кувався 

чудесний клинок. Оберігали 

письмена мудрі таємниці. 

І заново явне все. Усе нове. 

Казка – переказ зробився   

життям. І ми знову живемо. 

І знову змінимося. І знову 

торкнемось землі. 

Велике «сьогодні» потьмяніє 

завтра. Але виступлять 

священні знаки. Тоді, 

коли треба. Їх не помітять. 

Хто знає? Та вони життя  

збудують. Де ж 

        священні  знаки?  

           1915 

 

Побачимо    
 

Ми йдемо шукати священні 

знаки. Йдемо обачно і 

мовчазно. Люди ідуть, сміються, 

кличуть за собою. Інші спішать 

у невдоволенні. Деякі нам 

погрожують. Хочуть забрати  

те, що маємо. Не знають 

прохожі, що ми вийшли 

шукати священні знаки. Та 

погрожуючі пройдуть. У них 

так багато справ. А ми 
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шукатимемо священні 

знаки. Ніхто не знає, де 

залишив господар знаки свої. 

Достовірніше всього, вони – на стовпах  

край дороги. Або у квітах.  

Або у хвилях ріки. 

Гадаємо, що їх можна 

шукати на хмарних небосхилах. 

При світлі сонця, при світлі  

місяця. При світлі смоли 

і багаття шукати будемо 

священні знаки. Ми довго 

йдемо, пильно вдивляємось. 

Багато людей повз нас пройшли. 

Справді, здається нам, вони  

знають наказ: знайти 

священні знаки. Стає 

темно. Тяжко путь 

розгледіти. Незрозумілі місця. 

Де можуть бути вони – 

священні знаки? Сьогодні 

ми їх, можливо, вже не 

знайдемо. Та завтра        

розвидниться. Я знаю – ми їх 

     побачимо. 

                1915 

 

   «На останніх вратах» 

  
Нам сказали: «Не можна».  

Та ми все ж увійшли. 

Ми підходили до воріт. 

Всюди чули слово «не можна». 

Ми хотіли знаки побачити. 

Нам сказали: «Не можна». 

Світло хотіли запалити. 
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Нам сказали: «Не можна». 

«Стражі сиві, бувалі, 

відаючі!  Помиляєтесь, стражі!  

Господар дозволив дізнатися. 

Бачити господар дозволив. 

Напевно, він хоче, щоб   

знали ми, щоб ми бачили. 

За ворітьми посланець стоїть. 

Нам він щось приніс. 

Допустіть нас, стражі!»  

«Не можна», - сказали нам 

і зачинили врата. 

Та все ж багато воріт 

ми пройшли. Протиснулись.  

І «можна» лишалось за нами. 

Стражі біля воріт берегли нас. 

І просили. І погрожували. 

Застерігали: «Не можна». 

Ми виповнили повсюди «не можна». 

Не можна все. Не можна про все. 

Не можна до всього. 

А позаду лиш «можна». 

Проте на останніх вратах 

буде накреслено «можна». 

Буде за нами «не можна». 

Так повелів накреслити 

Він на останніх    

   вратах. 

    1916 

 

Злидар 
 

Опівночі приїхав наш Цар.    

У покій він пройшов. Так сказав. 

Вранці Цар вийшов у натовп. 

А ми і не знали… 
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Ми не встигли його побачити. 

Про повеління ми мали довідатись. 

Та дарма, у натовпі до нього підійдемо, 

доторкнувшись, скажемо і запитаємо. 

Який натовп великий! Скільки вулиць! 

Скільки доріг і стежинок! 

Адже Він міг далеко піти. 

А чи вернеться знов до покою? 

Всюди сліди на піску. 

Все ж ми сліди розпізнаємо. 

Йшла дитина. Он жінка з ношею.  

Ось, мабуть, кульгавий - він налягав. 

Невже розрізнити не вдасться? 

Адже Цар завжди мав посох.  

Розберемо  сліди тих, що спиралися. 

Ось гострий кінчик бойовий. 

Не схоже! Ширший посох Царя, 

а хода спокійніша.  

Помітними будуть удари від посоху.  

Звідки пройшло стільки людей?  

Достоту всі змовились нашу путь 

перейти. Але ж  поспішімо. 

Я бачу слід величний 

у супроводі широкого посоху 

мирного. Це, напевно,    

наш Цар. Доженемо і запитаємо. 

Штовхнули і обігнали людей. Заспішили.  

Та з посохом йшов сліпий 

        злидар. 

            1916 

 

Стежинки 

 
Царя ми настигнемо в лісі. 

Не перешкодять нам люди. 

Там ми Його запитаємо. 
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Та Цар завжди ходить один, 

а ліс увесь повен  стежинок. 

Не знати, хто ними пройшов,  

проходили жителі ночі. 

Мовчазно пройшли і пішли. 

Вдень безлюдно у лісі.  

Птахи мовчать, і вітер мовчить. 

Цар наш далеко пішов. 

Змовкли дороги  й 

               стежинки. 

 

 

       Повірити?  
  

Врешті дізналися ми, 

куди пройшов наш Цар. 

На стару площу трьох веж. 

Там він буде навчати. 

Там він дасть повеління. 

Скаже лиш раз. Двічі  

наш Цар ніколи ще не сказав. 

На площу ми поспішимо. 

Провулком ми пройдемо. 

Юрби поквапливих проминемо. 

І до підніжжя Духової  башти  

ми вийдемо. Багатьом той шлях 

незнайомий. Та всюди народ. 

Всі провулки заповнені. 

У прохідних воротах тісняться. 

А там Він вже говорить. 

Далі нам не дійти. 

Прибулого першим  не знає 

ніхто. Башту видно, та здалеку. 

Здається, іноді, ніби звучить 

Царське слово. Та ні. 

Слів Царя не почути. 
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Це люди передають їх 

поміж себе. Жінка – воїну. 

Воїн – вельможі. Мені передає 

їх швець  сусід. Чи правильно  

чує він їх від крамаря,   

який став на виступі ганку? 

Чи можу я їм 

     повірити?  

 

Завтра   
    

Я знав стільки корисних речей 

і тепер всі їх забув. 

Як обікрадений подорожній,  

як бідняк, який втратив майно, 

я марно згадую про багатство, 

котрим володів давно;  

згадую несподівано, не думаючи, 

не знаючи, коли майне знання,  

що загинуло. Ще вчора я багато що знав, 

та впродовж ночі все затемнилось. 

Правда, день був великим.  

Була ніч довга і темна. 

Прийшов ранок духмяний. 

Було свіжо й чудово. 

І, осяяний новим сонцем, 

забув я і позбувся того, 

що було мною надбано.  

Під промінням нового сонця 

знання усі розчинилися.  

Я більше не вмію відрізнити 

ворога від друзів. 

Я не знаю, коли загрожує мені 

небезпека. Я не знаю, коли 

прийде ніч. І нове сонце  

зустрінути я не зумію. 
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Усім тим  я володів, 

але тепер збіднів. 

Прикро, що знову пізнаю  

потрібне  не раніше од завтра,  

а сьогоднішній день ще довгий. 

Коли прийде воно –  

     завтра? 

 

Час  

  

У натовпі нам іти тяжко. 

Стільки сил і бажань ворожих. 

Спустилися темні потвори  

на плечі і лиця прохожих. 

Відійдемо вбік, там 

на пригірку, де стовп древній  

стоїть, ми сядемо. 

Підуть собі повз нас. 

Всі породження осядуть внизу,  
а ми зачекаємо. 

І якщо б вість 

про знаки священні явилась, 

спрямуємося і ми.  

Якщо їх понесуть, 

ми встанемо і віддамо шану. 

Пильно ми будем дивитися. 

Гостро слухати  будемо. 

Будемо могти і бажати   

і станеться  тоді, коли – 

              час.  

 

У натовп  
 

Готова моя одежа. Зараз 

я  одягну маску. Не дивуйся,  

мій друже, якщо маска буде 
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страшною. Адже це тільки 

личина. Доведеться нам  

вийти з домівки. Кого ми  

зустрінемо? Не знаємо. До чого 

покажемось ми. Супроти лютих  

щитом захищайся. 

Маска тобі неприємна? 

На мене вона не подібна? 

З-під брів не видно  

очей? Виборознене дуже чоло? 

Та скоро личину ми  

знімемо. І усміхнемось один  

одному. Тепер ми увійдемо  

          в натовп.  

                        1918 

 

 

Даремно  
    

Не видно знаків священних. 

Дай очам твоїм відпочити. 

Знаю, вони притомилися. Закрий 

їх. Я за тебе подивлюся. Скажу 

про те, що побачу. Слухай! 

Навколо нас усе та ж рівнина.  

Сиві кущі шелестять. 

Озера сталлю виблискують. 

Безмовно завмерло каміння. 

Блищить в лугах сяйвом 

холодним. Холодні тучі. 

У зморшку склались. Пішли 

безконечно. Знають, мовчать і  

бережуть. Птиці не бачу. 

Звір не біжить по рівнині. 

Як і раніше, немає нікого.  
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Ніхто не йде. Ні одної 

цятки. Подорожнього жодного. 

Не розумію. Не бачу. Не знаю. 

Око своє ти  напружував би    

       даремно. 

                       1918 

 

 

   У танці   

    

Бійтесь, коли спокійне прийде 

у рух. Коли посіяні вітри 

обернуться  бурею. Коли мова людей 

виповниться словами безглуздими. 

Лякайтесь, коли у землю скарбами 

захоронять люди свої багатства. 

Бійтесь, коли люди вважатимуть 

збереженими скарби лиш 

на тілі своєму. Бійтесь, коли поблизу 

зберуться юрми. Коли забудуть  

про знання. І з радістю зруйнують 

раніш пізнане. І легко виконають 

погрози. Коли ні на чім буде 

записати знання ваше. Коли аркуші 

писань стануть нетривкими, 

а слова злими. Ох, сусіди мої! 

Ви влаштувались погано. Ви все  

відмінили. Ніякої таїни далі 

теперішнього! І з сумою нещастя  

пішли ви поневірятись і завойовувати 

світ. Ваше безумство назвало  

найпотворнішу жінку: жадана! 

Маленькі танцюючі хитруни! 

Ви готові втопити себе  

    у танці. 

         1916 
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Зійду 
  

Голос іще раз подам. 

Куди ви пішли від мене? 

Вас мені знову не чути. 

Голоси ваші в скелях 

заглухли. Я більше не відрізню 

голос ваш від 

гілки падіння, від злету  

птахи випадкової. Поклики 

мої для вас теж зникли. 

Не знаю, чи підете ви, 

але хочеться ще раз мені на 

вершину піднятися. Камені 

вже оголились. Мохи стали 

рідші, а ялівець 

засох і ледве тримається. 

Аркан ваш придатним 

був би й мені, але і один я 

         зійду. 

          1917 

 

  Побачиш     

 

Що лице моє гріє? 

Світить сонце, теплом 

сад наш наповнює. 

Що там шумить? 

Море шумить. Хоча за 

горою скелястою його і не видно. 

Звідкіль аромат мигдалю? 

Черемха уся розпустилася. 

Білим цвітом залиті      

дерева. Яблуні також 

цвітуть. Усе різнобарвно  

виблискує. Що перед нами? 
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Ти стоїш на пригірку. 

Перед нами спускається сад. 

За лугом синіє затока. 

На тім боці пагорби і 

ліси. Темніють соснові  

гори. Відходять обриси 

у даль голубу. Коли я 

побачу все це? Завтра 

           побачиш. 

                   1917 

 

 Ключар 
 

«Ключнику, скажи, чом 

зачиняєш ці двері? Що 

бережеш невідступно?» - «Бережу 

таємницю покою». – «Та ж порожній 

покій. Достовірні люди 

сказали: там немає нічого».  

- «Таємницю покою я знаю. Її  

стерегти мене поставлено». - 

«Але ж покій твій порожній». – 

«Для тебе він порожній», - відповідь дав 

              ключар. 

 

   Ключі  від воріт 
 

Чародієм буду сьогодні 

і невдачу в удачу я оберну. 

Заговорили ті, хто мовчав.  

Обернулись, які назад відходили.  

Закивали всі грізні. 

Поникли всі, хто погрожував. 

Думки прийшлі, як голуб, 

залягли для управління світом. 

Найтихіші слова принесли  
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бурю. І ти йшов, як тінь 

того, що мало настати. 

І дитиною станеш ти, 

щоби сором не заважав тобі. 

Ти сидів край проїзних воріт, 

доступних для кожного шахрая.  

Питався, хто хоче тебе 

ошукати? Що тут дивного? 

Завзятий мисливець знайде 

гідне полювання. Знайде поза страхом. 

Та, отримавши удачу свою, 

відходячи, знаю я, що не всіх 

із вас я побачив. Кращі 

зустрічі зостались без  

завершення. І багато добрих  

мимо пройшли або іще  

не дійшли. А я їх не знав. 

І перебраним я сидів поміж  

вами. І ви закуталися 

у різні тканини. Мовчки  

берегли заіржавлені  

    ключі від воріт. 

               1917 

 

До  Нього 
 

Я знайшов нарешті пустельника. 

Ви знаєте, як тяжко знайти  

пустельника тут на землі. 

Просив я його, чи не вкаже,  

він шлях мій і чи прийме 

прихильно він працю мою? 

Він довго дивився і запитав, 

що у мене  найдорожче? 

Найулюбленіше? Я відповідав: 

«Краса». – «Найулюбленіше 
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ти маєш залишити». – «Хто  

заповідав це?» - запитав я. 

«Бог», - відрік пустельник. 

Хай скарає мене Бог – 

не залишу я найпрекрасніше,  

що приводить нас 

    до Нього. 

    1920 

 

Наша путь 
 

Подорожні, зараз ми проходимо 

сільською дорогою. Хутори чергуються 

полями й гаями. Діти турбуються  

про стада.  До нас діти підходять.  

Хлопчик подав нам чорниці 

у бересті. Дівчина простягла 

пучок запашної трави. Малюк 

розлучився для нас зі своєю 

в смужку  нарізаною паличкою. 

Він гадав, що з нею нам  

буде легше йти. Ми проходимо. 

Ніколи більше не зустрінемо 

цих дітей. Браття, ми відійшли  

від хуторів ще не далеко,   

але вам вже набридли подарунки. 

Ви розсипали запашну травичку. 

Ти зламав кошика з бересту.  

Ти кинув у канаву паличку,  

віддану малюком. Навіщо нам 

вона? На нашому довгому шляху. 

Але у дітей не було нічого іншого. 

Вони дали нам краще з того, 

що мали, щоб прикрасити 

        нашу путь. 

         1917 
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Не  відкрию 
 

Усмішку залиш, мій приятелю. 

Адже ти не знаєш, що у мене  

тут приховано. Таж без тебе 

я наповнив скриньку цю. 

Без тебе і тканиною закрив. 

І ключ у замку повернув. 

На стороні розпитати 

тобі нікого не вдасться. 

Якщо ж хочеш базікати – 

доведеться тобі сказати неправду. 

Видумай сам і ошукай, 

та скриньку я тепер  

   не відкрию.  

                1917 
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ІІ. БЛАГОСЛОВЕННОМУ 

 

  
 

        Краплі 
     

Твоя благодать наповнює 

руки мої. У надлишку ллється 

вона крізь мої пальці. Не втримати 

всього мені. Не встигаю розрізняти  

сяючі струмені багатства. Твоя 

блага хвиля через руки ллється 

на землю. Не бачу, хто підбере 

дорогоцінну вологу? Дрібні бризки  

на кого впадуть? Додому не встигну 

дійти. Із усієї благодаті, в долонях  

міцно стиснутих, я донесу лиш   

           краплі. 

            1920 

  Пора   
      

Встань, друже. Отримано вість.  

Скінчився  твій відпочинок.  

Щойно дізнався я, де зберігається 

один із знаків священних. 

Подумай про щастя, якщо 

один знак ми знайдемо.  

Треба до сонця вийти. 

Вночі все приготувати. 

Небо нічне, поглянь, 

небачено нині чудесне. 

Я не запам’ятаю такого. 

Вчора ще Кассіопея  

була і сумною й туманною, 

Альдебаран  лякливо миготів.  
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І не показалась Венера. 

Але тепер ожили усі.  

Оріон і Арктур заблискотіли. 

За Алтаіром далеко 

нові зоряні знаки 

блищать, і туманність  

сузір’їв ясна і прозора. 

Хіба не бачиш ти 

шляху до того, що 

ми відшукаємо завтра?  

Зоряні руни прокинулись. 

Бери своє надбання.  

Зброю брати  не треба. 

Взуття міцніше узуй.  

Підпережися тугіше. 

Шлях наш буде кам’янистим. 

Світліє на сході. Нам 

    пора. 

      1916 

 

Той, хто відводить 
   

Ти, хто приходиш у тиші нічній, 

кажуть, що Ти незримий, 

але це неправда. 

Я знаю сотні людей, 

і кожен бачив Тебе, 

хоча б один раз. 

Декілька бідних і нерозумних 

не встигли Твій лик розгледіти, 

змінюваний різноманітно. 

Ти не хочеш перешкоджати життю  

нашому. Ти не хочеш злякати нас 

і проходиш у тиші й мовчанні. 

Очі Твої можуть виблискувати, 

голос Твій може гриміти. 
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І рука може бути тяжкою 

навіть для чорного каменя. 

Але Ти не виблискуєш, 

Ти не гримиш, 

Й не принесеш журби. Відаєш,  

що руйнування мізерніше  спокою.  

Знаєш, що тиша 

гучніша від грому. Знаєш Ти, - 

Той, хто в  тиші приходить і  

            відводить. 

                1916 

 

Вранці 
 

Не знаю й не можу. 

Коли я хочу, думаю, - 

хтось  хоче сильніше? 

Коли я дізнаюсь, - 

чи не знає хтось ще твердіше? 

Коли я можу, - чи не може, бува, 

хто і краще, і глибше? 

І ось я не знаю й не можу. 

Ти, хто у тиші приходиш, 

безмовно скажи, що я в житті 

хотів і що досягнуто мною? 

Положи свою руку на мене, -  

буду я знов і могти, і бажати, 

і жадане уночі згадається  

       вранці. 

           1916 

 

Благодать 
 

Дар мій прийми, милий друже! 

Трудом і знанням я набув 

цього дару. Щоб віддати його,  
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я склав. Я знав, що віддам  

його. На дарунку моїм нашаруєш 

радощі духу. Тиша і спокій. 

З-посеред повстання духу  в дар  

мій свій погляд спрямуй. 

А якщо хочеш слузі наказати  

дар принести, ти назви його 

           благодать. 

           1918 

 

Відкрий 
 

На полицях у тебе по стінах 

чимало склянок стояло. 

Різнобарвні вони. Закриті  

усі бережливо. Обгорнуті деякі 

щільно, щоб не проникло світло. 

Що в них – не знаю. 

Проте, їх зберігаєш суворо.  

Залишившись один, по ночах 

вогні у себе запалюєш, і нову 

суміш ти створюєш.  

Знаєш, чому корисні суміші. 

Допомога твоя мені потрібна.  

У сполуки твої я вірю. 

Котра мені буде  

корисна, ту зараз же і 

         відкрий. 

               1917 

 

Залишив 
 

Приготувався я вийти в дорогу. 

Все, що було моїм, - залишив. 

Ви це візьмете, друзі. 

Зараз в останній раз обійду я 
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домівку мою. Ще один раз  

я речі огляну. На зображення  

друзів погляну іще один раз. 

В останній раз. Я вже знаю, - 

тут нічого мого не зосталось. 

Речі і все, що заважало мені, 

я віддаю добровільно. Без них  

мені буде вільніше. До того, 

Хто мене закликає звільненим,  

я звернуся. Тепер  іще раз 

я домом пройду. Огляну іще раз  

все те, від чого я звільнений.  

Свобідний і вільний і помислами 

твердий. Зображення  друзів і вигляд 

моїх колишніх речей мене 

не бентежить. Іду. Я спішу. 

Та один раз, іще один раз 

останній я обійду все, що 

      залишив. 

             1918 

 

Світло 
 

Як побачить Твій лик?  

Всепроникаючий  Лик, 

глибше почуттів і розуму. 

Непомітний, нечутний,  

незримий. Закликаю:  

серце, мудрість і труд. 

Хто спізнав те, що не знає 

ні форми, ні звуку, ні смаку, 

не має кінця і початку? 

У темряві, коли спиниться  

все, спрага пустелі і сіль 

океану! Буду чекати сяйва  

Твого. Перед Ликом Твоїм 
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не сіяє сонце. Не сяє  

місяць. Ні зорі, ні полум’я, 

ні блискавки. Не промениться райдуга,  

не виграє сяйво півночі. 

Там сіяє Твій Лик. 

Все сяє світлом його. 

У темряві виблискують 

крихітки Твого сяйва.  

І в моїх закритих очах 

мерехтить чудесне Твоє 

    світло. 

          1918 

 

   Як устремлюся? 
 

Птиці Хоми прекрасні, 

Ви не любите землю. Ви 

на землю ніколи не 

опуститесь. Пташенята ваші 

народжуються в підхмарних  

гніздах. Ви ближче до сонця. 

Поміркуємо про нього, виблискуючого.  

Та Діви землі чудотворні. 

На вершинах гір і на дні 

морів старанно шукай. Ти  

знайдеш славний камінь 

любові. У серці своєму 

шукай Вріндаван – оселю 

любові. Ретельно шукай і 

знайдеш. Хай проникне 

в нас промінь розуму. Тоді 

все рухливе утвердиться. 

Тінь стане тілом. 

Дух повітря обернеться 

сушею. Сон у мисль 

перетвориться. Ми не будемо  
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відносимі бурею. Стримаємо 

крилатих коней ранку. 

Скеруємо пориви вечірніх  

вітрів. Слово Твоє – океан 

істини. Хто скеровує  

наш човен до берега?  

Майї не жахайтесь. Її 

непомірну силу і владу 

ми подолаємо. Слухайте!  

Слухайте! Ви скінчили 

суперечки і чвари? Прощавай, 

Араньяні, прощай, срібло 

і золото неба! Прощавай, 

діброва  найтихша!  

Яку складу тобі пісню? 

    Як устремлюся? 

              1916 

 

Усмішка твоя 
 

На пристані ми обнялися  й попрощалися. 

У хвилях золочених скрився човен.  

На острові – ми. Наш – старий дім. 

Ключ од храму – у нас. Наша печера. 

Наші і скелі, і сосни, і чайки. 

Наші – мохи. Наші зорі – над нами. 

Острів наш обійдемо. Вернемося 

до житла лиш уночі. Завтра,  

браття, ми встанемо рано. 

Так рано, коли ще сонце 

не вийде. Коли схід 

запалає яскравим сяйвом.  

Коли прокинеться лишень земля. 

Люди ще спатимуть. 

Звільненими, поза їх клопотами,  

ми себе усвідомимо. Будемо 
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наче не люди. До межі підійдемо  

і заглянемо. У тиші й мовчанні. 

І нам мовчазний відповість. 

Ранку, скажи, що ти проводив  

у мороці і що зустрічає знову  

            усмішка твоя. 

         1918 

 

Не зрозумівши 
 

Не знаю, коли сильне слово твоє?  

Іноді стаєш ти звичайним. 

І, причаївшись, сидиш поміж  

дурнями, котрі знають так 

мало. Іноді скажеш ти і ніби 

не засмучуєшся, якщо тебе не зрозуміють.  

Інколи ти поглядаєш так ніжно  

на нетямущого, що я заздрю 

його невіданню. Ніби не піклуєшся 

ти свій лик показати. І коли     

слухаєш розмови минулого дня,  

навіть опускаєш очі, немов 

підбираючи найпростіші слова. 

Як тяжко розпізнати усі твої 

устремління. Як не легко іти 

за тобою. От і вчора, коли ти 

розмовляв з ведмедями, здалося  

мені, що вони відійшли, тебе 

             не зрозумівши. 

                   1920 

 

   Я збережу 
 

Підійди, підійди сюди, світлий, 

не злякаю тебе нічим я.  

Вчора ти ще хотів підійти, 
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та блукали думи мої і погляд  

мій ковзав. Тебе угледіти я  

не міг. Коли ти уже відійшов, 

я зачув твій подув,  

та було вже пізно. А сьогодні  

залишу усе, що мені заважало. 

Думки я занурю у тишу. 

На радощах духу пробачу усім,  

хто надокучив сьогодні. Спокійним  

я  залишаюсь. Ніхто мені не заважає. 

Звуки життя випадкового мене 

не бентежать. Чекаю. Я знаю, що ти  

мене не покинеш. До мене 

підійдеш. Образ твій у мовчанні 

         я збережу. 

                   1917 

    І любов 
 

Що сталося з дружбою? 

Коли я допущений був 

у обитель стовратну! 

Якщо друг твій, колись 

милий тобі, прогнівив тебе, 

не карай, Могутній, його  

по заслугах. Всі кажуть, 

що ти відвернувся? Коли  

втішений серцем побачу 

тебе  примиреним? Прийми!  

Джерело слів моїх знаєш. 

Ось гріхи і добро моє! 

Я тобі їх приношу. 

Візьми і те й інше. 

Ось знання і невігластво! 

Візьми і те й інше. 

Відданість тобі мені залиш! 

Ось чистота і скверна!  
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Я не хочу ні того, ні іншого! 

Ось добрі і злі помисли. 

І те й інше я приношу тобі. 

Сни, що вводять у гріх, і   

сновидіння правди я тобі віддаю.  

Зроби так, щоб зосталась 

у мене до тебе відданість 

     і любов. 

          1917 

 

Бездонно 
 

Ти, Могутній, скрізь і у всьому. 

Ти пробуджуєш нас до світла. 

Присипляєш нас у пітьмі.  

Ти ведеш у блуканні нас. 

Йти не знати куди нам  

сподобалось. Три дні ми блукали, 

з нами вогонь, зброя, одяг… 

Навкруги досить птиці і звірини, 

чого ж іще? Над нами  присмерки, 

світання, пряний вітер духмяний.  

Спершу йшли широкою долиною. 

Зелені були поля. 

А далі були такі сині.  

Потім йшли лісами  та моховитим 

болотом. Цвів верес. Моховиння  

іржаві ми обходили. Бездонні  

вікнища  ми проминули. Трималися 

за сонцем. Захмарилось. Дослухалися  

вітру. На зволожену руку ловили  

хвилі його. Затих вітер. Ліси  

порідшали. Пішли ми кряжем  

скелястим.  Білою кісткою всюди  

стирчав ялівець, світлими 

жилами сила-силенна каміння стиснулася 
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у давній роботі творення. Сповзали 

виступами. За пасмами скель  

ніщо не виднілося. Темніло, 

уступами храму велета  

спустимось нижче. Хмари. Стемніло. 

Знизу прослались  

тумани. Виступи дедалі крутіші й  

крутіші.  Насилу сповзали  

на мох. Нога внизу нічого 

не може намацати. Тут ми 

ночуємо. На моховому виступі 

подрімаєм до ранку. Довга 

тиха ніч. Пробуджуючись, чуємо  

лиш свист польотів невиразних. 

Виття далеке дрижить рівномірно. 

Засвітилось на сході. Застелили 

тумани долину. Гострі, як лід, 

синіми глибами скупчились 

щільно. Ми довго сиділи поза 

світом. Доки туман розійшовся. 

Здіймалась над нами стіна. 

Під нами синіла прірва 

            бездонно. 

                 1918 

 

Любов? 
 

Але ж і день був! Прийшло 

водночас до нас стільки людей.  

Вони привели з собою якихось 

зовсім незнайомих. Хіба я 

не міг нічого про них розпитати? 

Гірше всього, що розмовляли вони  

мовами, зовсім незрозумілими. 

І я посміхався, слухаючи їх 

дивні розмови. Говір одних 
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скидався на клекіт гірських  

орлів. Інші шипіли, як змії. 

Вовче виття іноді пізнавав я.  

Промови металом блискали. Слова 

грізні ставали. В них  

гуркотіло гірське каміння. 

У них град проливався. 

В них шумів водоспад. 

А я посміхався. Як міг я 

знати зміст їхньої  мови? Вони, 

можливо, своєю мовою  

повторювали миле нам слово 

            любов? 

              1920 

 

Не  віддалявся 
 

Почату працю Ти мені залишив. 

Ти забажав, щоб я її продовжив. 

Я відчуваю Твою довіру до мене. 

До роботи віднесуся уважно 

і строго. Адже ж цією роботою 

Ти займався сам. Я сяду до Твого 

столу. Візьму перо Твоє. 

Розставлю речі Твої, як 

бувало. Хай вони мені допоможуть. 

Але багато чого Тобою не сказано 

тоді, як Ти відходив. Під вікнами  

гамір і крики крамарів. 

Хода коней тяжка по  

камінню. І торохтіння коліс 

оббитих. Свист вітру 

під покрівлею. Снастей скрипіння  

біля пристані. І якорів тяжкі 

удари. І птиць приморських 

голосіння. Тебе не міг спитати я: 
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чи заважало Тобі все це? 

І, чи у всьому живущому Ти  

черпав натхнення. Наскільки знаю, 

Ти у всіх рішеннях від землі 

           не віддалявся. 

              1919 

 

Помічаю 
 

Незнайомий чоловік поселився 

біля нашого саду. Кожного ранку 

він грає на гуслах і співає  

свою пісню. Ми гадаємо  

іноді, що він повторює  

пісню, але пісня незнайомця 

завжди нова. І завжди якісь 

люди юрмляться біля хвіртки. 

Вже ми  виросли. Брат уже 

від’їжджав на роботу, а сестра 

мала виходити заміж. 

А незнайомець все ще співав. 

Ми пішли попросити його 

заспівати на весіллі сестри. 

При цьому ми запитали: 

звідки бере він нові 

слова і як  стільки часу 

завжди нова його пісня. Він 

дуже здивувався, начебто, і, 

розправивши білу бороду, нам сказав: 

«Мені здається, я лише вчора 

поселився біля вас. Я ще  

не встиг розповісти навіть 

про те, що навкруг себе  

помічаю». 

         1919 

    Перлина 
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Знову вісник. Знов Твій 

наказ! І дар від Тебе! 

Владико, Ти прислав мені 

перлину Твою і повелів 

внести її в моє намисто.  

Але Ти знаєш, Владико, 

моє намисто – підроблене.  

І довге воно, як бувають 

довгі лишень підроблені 

речі. Твій дар виблискуючий 

серед тьмавих іграшок  

потоне. Але Ти 

наказав. Я виконаю. 

  

Гей ви, вуличні гультяї! 

Серед мого намиста 

є від Владики  

дана мені 

    перлина! 

           1920 

 

 

Нам? 
 

В житті так багато чудесного. 

Кожного ранку повз наш берег  

пропливає невідомий співак. 

Кожного ранку повільно з туману 

рухається легкий човник і 

завжди звучить нова пісня. 

І так само, як завжди, зникає 

співак за сусіднім бескидом. 

І нам здається: ніколи ми 

не дізнаємось, хто він, цей  

співак, і куди кожного ранку 
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тримає він путь. І кому 

співає він повсякчас нову пісню. 

Ах, яка надія виповнює  

серце, і кому він співає? 

Можливо, що і 

   нам? 

   1920 

 

 

Веселися! 
   

За моїм вікном знову світить  

сонце. Веселково вбралися усі 

билинки. Розвіваються по стінах  

блискучі знамена світла. З радощів 

тріпоче бадьоре повітря. Чого  

ти не спокійний, духу мій? Налякався 

тим – чого не знаєш. Для тебе 

закрилося сонце пітьмою. І поникли  

танці радісних билинок.  

Але вчора ти знав, мій духу, 

так мало. Таке ж саме велике 

твоє незнання. Та від хуги було  

все таким убогим, що себе ти 

визнавав багатим.  Та ж сонце 

вийшло для тебе сьогодні. Для тебе 

знамена світла розгорнулися. 

Принесли тобі билинки радість. 

Ти багатий, мій духу. До тебе 

приходить знання. Знамено світла 

над тобою сяє!    

      Веселися!         

    1918 
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Усмішкою? 
 

Віснику, мій віснику! 

Ти стоїш і всміхаєшся. 

І не знаєш, що ти приніс 

мені. Ти приніс мені дар 

зцілення. Кожна сльоза моя 

зцілить немощі світу.  

Та, Владико, звідки мені 

взяти стільки сліз і якій 

із немочей світу віддати 

їх перший потік? Віснику, 

мій віснику, ти стоїш і 

всміхаєшся. Чи немає в тебе 

наказу лікувати нещастя 

  усмішкою?        

   1921 
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ІІІ.  ХЛОПЧИКУ 
 

 

 

 

  Вічність 
 

Хлопчику, ти  говориш, 

що під вечір в дорогу зберешся. 

Хлопче мій милий, не зволікай. 

Вранці вийдемо ми з тобою. 

У ліс запашний ми вступимо 

серед дерев мовчазних. 

У холодному блиску роси,  

під хмаркою світлою і чудовою,  

підемо ми в дорогу з тобою. 

Якщо ти зволікаєш іти, отже, 

ти ще не знаєш, що є 

начало і радість, першооснова і 

         вічність. 

            1916 

 Світло 

 
Хлопче, з сердечним сумом 

ти сказав мені, що день став коротшим, 

що стає знову темніше. 

Це для того, щоб нова радість постала:  

тріумф народженню світла. 

Приходящу радість я знаю. 

Будемо терпляче її чекати ми. 

А тепер, коли день стане коротшим, 

завжди  незрозуміло тужливо  проводжаємо ми 

       світло. 

             1916  
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 Жезл 
 

Все, що почув я від діда,  

тобі повторюю, хлопче мій. 

Від діда і дід мій почув.  

Кожен дід говорить. 

Кожний слухає внук. 

Внуку, милий мій хлопче, 

розповіси усе, про що дізнаєшся! 

Кажуть, що сьомий внук виконає. 

Не журися надмірно, якщо  

не зробиш усього, як сказав я. 

Пам’ятай, що ми іще люди. 

Та тебе зміцнити я можу. 

Відламай від ліщини 

гілку, перед собою неси. 

Під землею побачити допоможе  

тобі даний мною  

                 жезл. 

             1915 

 Посланий 
 

Не підходь сюди, хлопчику. 

Тут, за рогом, дорослі бавляться, 

кричать і кидають різні речі. 

Тебе можуть вбити легко. 

Людей і звірів за грою не чіпай. 

Люті ігри дорослих, 

на забаву твою не подібні. 

Це не те, що  пастух дерев’яний 

і сумирні овечки з наклеєною вовною. 

Почекай – гравці втомляться, -  

скінчаться ігри людей, 

і пройдеш туди, куди 

        посланий.  

                 1916 
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 Прикрашай 

 
Хлопче, речей бережися. 

Часто предмет, котрим володіємо,  

повен підступів і  зловмисності, 

небезпечніший  усіх бунтів. 

При собі роками плекаємо злодія, 

не відаючи, що це наш ворог. 

На майновій раді маленький  

ніж завжди вам ворожий. 

Буває ворожим і посох. 

Часто збунтовуються 

світильники, ослони, засуви. 

Книги відходять безвісно.  

До бунту пристають іноді 

найсумирніші речі.  

Врятуватись від них неможливо. 

Під страхом помсти смертельної 

живете ви довгі роки, 

і в часи роздумів та нудьги 

ворога ви голубите. 

Якщо хто вцілів від людей, 

то проти речей він безсилий.  

Різнобарвно світяться всі твої  

речі. Благими речами життя своє 

         прикрашай. 

            1915 

 У землю 

 
Хлопчику, залишайся спокійним.   

Священнослужитель промовив 

над покійним німу молитву,  

так звернувся до нього: 

«Ти невмирущий, древній,  
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ти постійний, споконвічний, 

ти, спрямований увись,  

радісний і оновлений». 

Близькі стали просити: 

«Вголос помолися, 

ми хочемо чути, 

молитва нам дасть розраду». – 

«Не заважайте, я скінчу, 

тоді скажу голосно, 

звернуся до тіла, що відійшло 

     у землю». 

                                 1915 

 

 Не можемо 

 
Ти  вважаєш, що скінчив?  

На три питання дай відповідь: 

Як можу я дізнатися, 

скільки літ ворон прожив? 

До найдальшої зірки  

чи велика відстань від нас? 

Що я бажаю тепер? 

Приятелю, знов ми не знаємо? 

Знову нам все невідомо. 

І знов ми повинні почати. 

Скінчити ніщо ми  

    не можемо.  

       1916 

 

 Не убити? 

 
Хлопчик жука умертвив.  

Спізнати його він хотів. 

Хлопчик пташку убив, 

щоб  її роздивитись.  
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Хлопчик звіра  убив,  

лишень для знання. 

Хлопчик спитав: чи може 

він заради добра і знання 

вбити людину? 

Якщо ти жука, птаха  

і звіра умертвив,  

чому б тобі і людей 

      не убити? 

     1916 

 

 

 Не лічи! 
 

Хлопче, значення сварці не надавай. 

Пам’ятай, що дорослі – дивні люди. 

Сказавши один про одного найзліше, 

завтра готові ворогів друзями назвати. 

А рятівнику-другу послати образливе 

слово. Переконай себе думати, що злоба 

людей неглибока. Думай добріше  

про них, та друзів і ворогів  

         не лічи! 

     1916 

 

 Не закрий 

 
Схилившись над водоймою, 

хлопчик захоплено мовив:  

«Яке гарне небо!  

Як воно віддзеркалилось!  

Воно самоцвітне, бездонне!»  

«Хлопчику любий мій, 

ти зачарований самим відображенням.  

Тобі досить того, що внизу. 

Хлопче, униз не дивися! 
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Зверни твій погляд угору. 

Зумій побачити велике небо. 

Своїми руками очі собі  

    не закрий». 

         1916 

 

 Під землею 

 
Черепи ми знову знайшли. 

Та не було знаків на них. 

Один сокирою був 

розсічений. Другий простромлений 

був стрілою. Та не для  

нас ці знаки. Тісно 

лежали, безіменні усі, 

подібні між собою. Під  

ними лежали монети.  

І лики їхні були стерті. 

Милий друже, ти повів 

мене хибно. Знаки  

священні ми не знайдемо  

      під землею. 

          1907 

 Тоді 

 
Помиляєшся, хлопче! Зла – нема. 

Зло сотворити Великий не міг. 

Є тільки недосконалість. 

Та вона така ж небезпечна, як те, 

що ти злом називаєш. 

Князя тьми і демонів нема. 

Але кожним вчинком 

лжі, гніву і глупоти  

створюємо незліченних тварюк, 

потворних і страшних із виду, 
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кровожерних  і мерзотних.  

Вони  за нами пориваються, 

наші породження! Розміри  

і вигляд їх сотворені нами. 

Бережися рій їх примножити. 

Твої породження тобою 

живитись  почнуть. Обережно 

до юрми доторкайся. Жити важко 

мій хлопче, пам’ятай наказ: 

жити, не боятися і вірити. 

Залишитись вільним і сильним. 

А потім вдасться і полюбити. 

Темні створіння усе це дуже 

не люблять. Сохнуть і гинуть 

              тоді. 

              1916 

 

 Допоможе 
 

Хлопчику, знову ти помилився. 

Ти сказав, що лише 

відчуттям  своїм ти повіриш.  

Для початку  похвально, але як 

нам бути із відчуттями тими, 

що тобі незнайомі сьогодні, 

та  які відомі мені? 

І в відчуттях найперших, 

якими оволодів ти, 

як ти вважаєш, - повір, 

ти ще не досконалий. 

Слух хіба підвладний тобі? 

Зір твій бідний. 

Грубий твій дотик. 

А щодо незнаних відчуттів,  

якщо мені не повіриш, 

я вкажу тобі краплю  
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води без скла роздивитися. 

Про тих, що населяють повітря, мені  

розповісти?  Ти посміхнувся. 

Ти замовк. Ти не відповів. 

Хлопче, керманича духу  

частіше ти прикликай, 

він тобі у житті  

        допоможе. 

         1916 

 

 

Бог дасть 
 

Підійди, хлопче, до мене, не бійся. 

Дорослі навчили тебе боятися.  

Можуть люди лишень лякати. 

Ти  без страху зростав. 

Вихор і морок, вода і простір, - 

ніщо не лякало тебе. 

Меч, здобутий, тебе захоплював. 

До вогню руки ти простягав. 

Тепер ти наляканий, 

усе стало ворожим, 

але мене ти не бійся. 

У мене є друг потаємний, 

твої страхи він відверне. 

Коли ти заснеш, 

я тихенько до узголів’я покличу його - 

того, хто силою володіє. 

Він слово тобі прошепоче. 

Сміливим встанеш, 

      Бог дасть. 

1916 
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При всіх 
 

Плакати хотів ти і не знав, 

чи можна? Ти боявся плакати, 

бо чимало людей на тебе 

дивилося. Чи можна плакати 

привселюдно? Та джерело сліз 

твоїх було прекрасним. Тобі 

хотілося плакати над безвинно 

убієнним. Тобі хотілося пролити 

сльози над молодими борцями  

за благо. Над усіма, хто віддав 

всі свої радощі за чужу 

перемогу, за чуже горе. Тобі 

за ними хочеться плакати. 

Як бути, щоб люди 

не побачили сліз твоїх? 

Підійди близько до мене. 

Я вкрию тебе моєю одежею. 

І ти можеш плакати, 

а я буду всміхатися, і всі 

зрозуміють, що ти жартував і 

сміявся. Можливо, ти 

шепотів мені слова веселощів. 

Адже  сміятися можна 

  при всіх. 

  1919 

 

Про вічне 
 

Навіщо сказать ти хотів  

неприємне мені? Одвіт мій 

готовий. Та спершу скажи 

мені. Подумай добре, скажи!  

Ти ніколи не зміниш 

бажання твоє? Ти зостанешся 
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вірним тому, чим замахнувся 

на мене? Про себе я знаю, 

відповідь мою готовий забути. 

Дивись, доки ми говорили, 

навколо вже все змінилося. 

Усе нове. Те, що загрожувало, 

тепер прикликає нас. 

Те, що нас кликало, відійшло без вороття. 

Ми самі стали іншими. 

Над нами і небо інакше. 

І вітер інший. Сонця проміння  

сяє по-іншому. Брате, покиньмо 

усе, що швидко змінюється. 

Інакше ми не встигнемо  

подумати про те, що 

незмінне для всіх. Помислити 

про вічне. 

                 1917 

 

Повторюєш 

 
Замовк? Не бійся сказати. 

Гадаєш, що розповідь твою 

я знаю, що мені ти її 

вже не раз повторював? 

Правда, я чув її 

від тебе самого не один раз. 

Та ласкаві були слова, 

очі твої м’яко мерехтіли. 

Повість твою ще повтори. 

Кожного ранку в сад ми виходимо. 

Кожного ранку ми  

сонцю радіємо. І повторює свої  

подихи вітер весняний. 

Сонця теплом ти оповий 

свою милу повість. 
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Словом благоуханним,  

наче вітер весняний, у 

розповіді своїй усміхнися. 

І подивись так же ясно, 

як завжди, коли повість свою 

повторюєш. 

    1918 

 

Дитячі замки 

 
На могутній колоні храму сидить 

мала пташка. На вулиці діти 

з грязюки мурують неприступні  

замки. Скільки мороки біля 

цієї забави! Дощ за ніч 

розмив їхні фортеці і кінь 

пройшов через їхні стіни. Але 

хай поки що діти будують 

замок із грязюки, і на колоні 

хай сидить мала пташка. 

Направляючись  до храму, я не підійду 

до колони і обійду краєм 

дитячі замки. 

1920 

Не уб’ють  

 
Вчинив так, як схотів, 

добре чи зле, не знаю. 

Не втікай  від хвилі, милий хлопче. 

Побіжиш – підіб’є, звалить. 

А повернися до хвилі, нахилися 

і прийми її твердою душею. 

Знаю, хлопче, що битися 

час мій вже настає. 

Зброя моя міцна. 
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Встань, мій хлопче, за мною. 

Скажи про повзучого ворога… 

Що попереду, те не страшно. 

Як би не намагались вони,  

будь твердим, вони тебе 

     не уб’ють. 

     1916 

 

 Бачу я! 

 
У землю спис ми увіткнемо. 

Закінчена перша битва. 

Зброя моя була міцна. 

Мій дух був бадьорим і спокійним. 

Та в битві я, хлопче, зауважив, 

що блиском квітів ти відволікся. 

Якщо ми зустрінемо ворога, 

ти битвою, хлопче, запалися,  

в наближення перемоги повір. 

Оком стальним, несхитним  

пильно себе окресли, 

якщо битва потрібна, 

коли в перемогу ти віриш. 

Тепер натішимось квітами.  

Послухаємо горлички зітхання. 

Обличчя в ручаю охолодимо. 

Хто причаївся за каменем? 

До бою! Ворога 

          бачу я! 

     1916 

 

 Захочеш 
 

В знак перемоги, милий 

мій хлопче, вбрання 

кольорове ти не вдягай. 
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Перемога була, а бій буде. 

Не зможуть тебе перемогти. 

Але вийдуть з тобою битися. 

Твоє минуле життя прозріваючи, 

скільки блискучих перемог 

і багато гірких знаків я бачу.  

Та перемога тобі суджена, 

якщо перемоги 

      захочеш. 

          1917 

 Подвиг! 

 
Хвилюванням увесь розцвічений,   

хлопчик приніс добру звістку. 

Про те, що підуть на гору всі. 

Про народу зрушення звеліли сказати. 

Добра звістка, одначе, мій милий 

маленький віснику, швидше  

слово одне заміни. 

Коли підеш далі ти, 

то назвеш твою світлу 

новину не зрушенням, 

але скажеш ти: 

       подвиг! 

   1916 
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Лакшмі – переможниця 

      легенда 
  
У світлім саду живе добра 

Лакшмі. На схід від гори 

Зент-Лхамо. У вічнім труді 

прикрашає вона свої сім  

покривал успокоєння. Про це  

знають всі люди. Усі шанують 

Лакшмі, яка Щастя приносить. 

Бояться всі люди сестри її 

Сіви Тандави. Вона зла і страшна, 

і згубна. Вона руйнує. 

Ой, жах, йде з-поза гір Сіва  

Тандава. Люта підходить до храму 

Лакшмі. Тихо зла підійшла і, 

приборкавши голос свій, гукає 

благу. Відклала Лакшмі свої 

покривала. Виходить на поклик. 

Відкрите прекрасне тіло благе. 

Очі в благої бездонні. Волосся 

дуже темне. Нігті янтарної 

барви. Довкруж грудей і пліч  

аромати розлиті із особливих  

трав. Чисто вмита Лакшмі 
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та її дівчата. Мов після зливи 

статуї храмів Аджанти. Проте 

жахлива була Сіва Тандава. 

Навіть в сумирнім своєму вигляді.  

Зі псячої пащі стирчали ікла. 

Тіло непристойно обросло волоссям. 

Навіть браслети з гарячих рубінів 

не могли прикрасити злу Сіву 

Тандаву. Приборкавши голос свій, 

покликала зла благу сестру. 

«Слава тобі, Лакшмі, рідна моя! 

Багато ти сотворила щастя і  

благоденствія. Надто багато 

старанно ти наробила. Ти  

набудувала міста і вежі. Ти 

прикрасила золотом храми. Ти 

уквітчала землю садами. Ти, 

возлюбивша красу. Ти   

зробила багатих, і тих, хто дає. 

Ти зробила бідних, та тих, хто отримує 

і тому радіє. Мирну  

торгівлю і добрі зв’язки ти 

влаштувала. Ти придумала 

радісні людям відзнаки. 

Ти наповнила душі свідомістю 

приємною і гордістю. Ти щедра! 

Радісно люди творять собі 

подібних. Слава тобі! Спокійно 

дивишся ти на людські процесії. 

Мало чого зосталось робити тобі. 

Боюся, без праці зогрядніє тіло 

твоє. І очі прекрасні стануть  

коров’ячими. Забудуть люди тоді 

принести тобі приємні жертви. 

І не знайдеш для себе відмінних 

робітниць. І переплутаються усі 
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священні візерунки твої. Ось 

я про тебе подбала, Лакшмі, 

рідна моя. Я придумала тобі  

діло. Адже ж ми близькі з тобою. 

Обтяжливе мені  довге руйнування 

часом. А нумо, давай всю 

людську будову зруйнуємо. 

Давай розіб’ємо  всі людські  

радощі. Виженемо усі надбані 

людські устрої. Ми завалимо  

гори. І озера висушимо. І 

пошлемо і війну, й голод. І 

знесемо міста. Розідри твої 

сім покривал успокоєння. І 

сотворю я усі  діла мої. Возрадуюсь. 

І ти запишаєшся потім, повна  

турбот і справ. Знову спрядеш 

ще кращі свої покривала. 

Знову із вдячністю приймуть 

люди усі дари твої. Ти придумаєш 

для людей стільки нових турбот 

і маленьких намірів! Навіть 

найдурніший відчує себе 

розумним і значним. Вже 

бачу радісні сльози, тобі 

принесені. Подумай, Лакшмі, 

рідна моя! Думки мої корисні 

тобі. І мені, сестрі твоїй,  

вони радісні». От хитра Сіва 

Тандава! Лиш подумайте,  

що за вигадки прийшли  їй 

у голову. Та Лакшмі рукою 

відхилила Сіви злісну вигадку. 

Тож  підступила люта,  вже 

потрясаючи руками й іклами  

брязкаючи. Але сказала Лакшмі: 
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«Не розірву для твоєї радості 

і для горя людей мої покривала. 

Тонкою пряжею заспокою людський  

рід. Зберу від усіх знатних осередків 

зразкових робітниць. Оздоблю 

покривала новими знаками,  

найгарнішими, найзаклятішими. 

І в знаках, в образах кращих 

і птиць, і тварин пошлю до вогнищ 

людей мої заклинання добрі». Так 

вирішила блага. Із світлого саду 

пішла ні з чим Сіва Тандава. 

Радуйтесь, люди! Шаленіючи, 

жде тепер Сіва Тандава 

розрухи часом. У гніві 

іноді потрясає землю вона. 

Виникає тоді і війна, і  

голод. Тоді гинуть народи. 

Та  встигає Лакшмі свої покривала  

накинути. І на тілах 

загиблих знову збираються люди. 

Сходяться на торжествах маленьких. 

Лакшмі оздоблює свої покривала 

новими священними знаками. 

            1909 
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ННААССТТААННООВВАА       ЛЛООВВЦЦЮЮ ,,     

ЯЯККИИЙЙ     ВВХХООДДИИТТЬЬ     УУ     ЛЛІІСС

 

 

Ловцю, який входить у ліс. 

 
 Чи дав Реріх з Росії – 

  прийміть. 

Чи дав Аллал-Мінг- 

Шрі-Ішвара з Тібета –  

прийміть.  

              Я  - З  НИМ. 

 
На світанні я знайду тебе  

вже не сплячим. Ловцю!   

Озброєний сіттю, увійдеш 

ти в ліс. Ти приготувався. 

Ти вмитий і бадьорий. Тобі 
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не заважає одежа. Ти    

підперезаний. І вільні 

думки твої. Так, ти  

готувався! І попрощався 

з господарем дому. Ти 

ловче, ліс полюбив. І 

ловлею роду твоєму благо 

ти принесеш. Засурмить ти готовий. 

Велику здобич намітив 

собі. І не побоявся  тягаря 

її. Благо! Благо! Ти, хто вступив!   

Чи ж міцні сіті твої? 

Ти їх укріплював довгою 

працею? Випробовував їх 

пробними ударами? Ти 

веселий? І, якщо сміх твій  

настрашить частину здобичі,  – 

не бійся. Але не брязкай зброєю 

і не окликай голосно ловців.  

Ох, при невмінні, із ловця 

тебе зроблять загоничем. 

І навіть ловець буде господарем 

твоїм. Збери знання. Дотримайся  

шляху твого. Чому ти 

  озираєшся? 

Під червоним каменем заліг 

червоний змій. І зелений мох 

приховав  зелену змійку. Але 

її жало таке ж гостре. Вже 

з дитинства  тобі тлумачили 

про зміїв і скорпіонів. 

Ціле вчення страху! Та 

багато тих, хто щебечуть і свистять  

полетять за тобою. І шурхіт   

переповзе стежу твою. І  

завивання пройме твоє  
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вухо. Із черв’яків  виростають  

кити. І кріт стає  

тигром. Але ти знаєш  

суть, ловче. Це все –  

не твоє. Твоя – здобич! 

Спіши! Не гайся! Ти, хто вступив!  

Не змарнуй сіті твої на 

шакалів. Здобич знає 

 тільки ловець!  

Часом здається тобі, що 

ти вже знаєш чимало. Але 

все ж ти не знаєш, ким 

викладені круги каменів на 

узліссі? Що вони значать? 

І кого застерігає знак  

на високій сосні? Ти навіть 

не знаєш, хто наповнив 

черепами яругу, в котру  

ти заглянув? Та, якщо і ти  

наразишся на небезпеку, - 

не спускайся в яр і не 

скрийся за деревом. У тебе 

доріг без ліку і лише  

одна у ворога. Із переслідуваного 

стань ти нападаючим. 

Які сильні нападаючі і 

які бідні ті, хто виправдовуються. 

Залиш захищатися іншим. Ти  

   нападай. 

Бо ти ж знаєш, для чого 

вийшов ти. І чому ти 

не злякався лісу. Священний  

і страшний, і благословенний 

ліс. Дай ловцю перейти тебе.  

Не стримай його. Не скрий  

дороги й стежинки. І не  
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сполохай. Адже ж я знаю, ти  

багатоголосий. Але я чув 

твої голоси. І ловець мій 

візьме здобич свою. І ти, 

ловче, путь свою знай сам. 

Не вір тим, хто кличе і не 

звертайся до тих, хто сповіщає. 

Ти, тільки ти, знаєш 

здобич твою. І не віддаси перевагу  

малій здобичі і перешкодами 

  не засмутишся. 

Здивований вже відкритий для 

ворога. Хто поринув у роздуми - 

губить сіті свої. А  

хто загубив, повертається  

назад у пошуках. Та вперед 

підеш ти, ловче! Все 

зоставлене позаду – не твоє. 

І ти знаєш це так само, 

як я. Бо ти знаєш все. 

І пригадати все можеш. 

Ти знаєш про мудрість. 

Ти чув про сміливість. 

Ти знаєш про здобутки. 

І ти проходиш яругою 

тільки для сходження на пагорб. 

І квіти яру – не твої 

квіти. І ручай видолинку не  

для тебе. Виблискуючі водоспади 

знайдеш ти. І струмки джерел 

освіжать тебе. І перед 

тобою розцвіте верес 

щастя. Та він цвіте - 

  на висотах. 

І буде кращий загін не 

при підніжжі пагорбу. Та твоя 
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здобич піде через хребет. 

І палаючи на небі, підіймаючись над 

вершиною, вона зупиниться. 

І буде озиратися. І ти не 

зволікай тоді. Це твоя пора. 

І ти, і здобич буде на 

висотах. Й ні ти, ні здобич 

в лощину спуститися  

не побажаєте. І це твоя година. 

Та, сіть закидаючи, ти знаєш, 

що переміг не ти. Ти  

взяв лише своє. Не вважай  

себе переможцем. Бо усі – 

переможці, але достоту не  

пригадають. 

Я привів тебе до широких 

рік і до неосяжних  

озер. І показав тобі 

океан.  Хто бачив безконечне, 

не загубиться в конечному. 

Бо нема безконечного лісу. 

І кожну драговину можна обійти. 

Ловче! Ми разом плели твої 

сіті. Ми разом ловців шукали. 

Ми разом вибирали місця 

найкращого лову. Ми разом 

уникали небезпеки. Разом 

ми утвердили нашу путь. 

Без мене не спізнав би ти 

океану. Без тебе не зазнаю  

радості твого щасливого  

лову. Я люблю тебе, мій  

ловче! І Синам Світла я 

лов представлю твій. 

І якщо б ти навіть помилився. 

Якщо б тимчасово спустився 
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у видолинок. Якщо б навіть озирнувся 

на черепи. Якщо б сміхом 

одігнав  частину здобичі. Але 

я знаю, що, не перестаючи, йдеш 

ти для лову. Не збентежишся  

і не втратиш путі. Ти 

знаєш, як за сонцем шлях 

знаходити. І як на вихор 

обернутися до дороги. А хто 

запалив його – Сонце? І хто 

пригнав його – Вихор? Та 

із царини Сонця розмовляю  

з тобою. Твій друг і 

наставник,  і супутник. 

Ловці і загоновожаті нехай 

будуть друзями. І після лову, 

відпочиваючи на пагорбі, приклич 

ловців і загоновожатих. 

Розкажи їм, як ти йшов 

до пагорба. І чому ловець 

не повинен чекати по яругах. 

І як на верхів’ї зустрів ти 

здобич. І як ти будеш знати,  

що ця  здобич – тобі. І 

як треба обминути  малу  

добичу. Бо хто йде  

до неї, той з нею і 

  пребуде.  

Розкажи також, як ловець 

несе на собі всі ознаки 

лову. І як він, тільки він, 

знає вміння і здобич свою. 

Не розголоси про лов тим, хто не знає  

про здобич. У час скрути, у час 

бідності вони наймуться  

погоничами, і через чагарі  
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візьмуть участь у лові. Та 

зрозумій, ловче, зрозумій ти ловців. 

З ними напийся води біля вогнища 

відпочинку. Збагни розуміючий. 

І ловлю закінчуючи, полагодь сіті  

твої і задумай ловитву нову. 

Не лякайся і не намагайся 

лякати. Бо, якщо не злякаєш, 

страх обернеться на тебе 

ще більший. Задумуй по-простому. 

Бо все просто. Все чудове 

прекраснозагадуване. 

Усякий страх ти переможеш   

непереможною сутністю 

твоєю. Але якщо затремтиш, то 

уражений, знищений,  

ні кричущий, ні  мовчазний,  

втративший усвідомлення часу,  

місця і життя – позбавишся 

решток волі. І куди 

підеш ти? 

А якщо хто із втомлених  

загоновожатих скаже тобі 

супроти лову. Не слухай його, 

мій ловче! Розм’якшуючі!  

Оті, що заслонили себе 

сумнівом! Яка ж то буде їх 

ловля? І що вони  

принесуть своїм близьким? 

Знову порожню сіть? Знову 

бажання без виконання?  

Утрачені, як загублений 

їхній безцінний час. Ловець – 

для лову. Не дослухайся до годин  

втоми. У ці часи ти 

не ловець. Ти – здобич! Вихор 
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пройде. Промовчи. І знову  

візьмеш ріг свій. Не спізнюючись, 

не бійся запізнитись. І наздоганяючи, 

не оберни голову. Все зрозуміле 

незрозуміло. І все пояснене 

непоясниме. І де межа  

чудесам ? 

І ще останнє, о ловцю 

мій! Якщо в перший день 

лову ти не зустрінеш 

здобич. Не журися. 

Здобич вже йде для тебе. 

 

Знаючий шукає. Хто пізнав – 

знаходить. Хто знайшов - дивується 

легкості оволодіння. Хто оволодів - 

співає пісню радості. 

Радуйся! Радуйся! Радуйся! 

      Ловче! 

Тричі покликаний. 

 

         15.IV.1921 

             Chicago 
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ПП  ОО  ЕЕ  ЗЗ  ІІ  ЇЇ,,  
що не ввійшли до книги «Квіти Морії» 

 

 

«До них» 
   переспів 

 
Я вище вас, посліплі дурні! 

В багнюці все повзете ви, 

На небосхилу цвіт лазурний 

Не зводите вже голови.  

Під страхом смерті нощно й денно 

Нудьгою повните уми, 

І вічно скаржитесь, стражденні, 

Як всі заручники суми. 

Я вище вас! Підвладний мріям, 

Я бачив небо, пекло, рай – 

Тож не злякають буревії, 

Ні смерті грізної відчай.  

Я не надбав скарбів, о люди! 

І гордий цим! В багатства злі, - 

Не одірватись від землі, 

А я без нього лину всюди!  

    06.11.1902 
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Вождь 

 
Така легенда про Чингіз-хана, вождя Темучина. 

 

Народила Чингіз-хана нелюбима ханша.  

Став Чингіз-хан немилим сином батькові.  

Батько послав його в далеку вотчину. 

Зібрав до себе Чингіз нелюбимих інших.  

Безглуздо став жити Чингіз-хан. 

Брав зброю й невільниць, виїжджав на лови. 

Не давав Чингіз про себе звісток. 

 

Якось нібито упився Чингіз кумисом 

І побився із друзями об смертельний заклад, 

Що ніхто від нього не відстане! 

Тоді зробив стрілку-свистінку Чингіз. 

Слугам сказав привести коней. 

Кінними поїхали всі його люди. 

Почав справу свою Чингіз-хан. 

         

От Чингіз виїхав у степ, 

Під’їжджає хан до табунів своїх. 

Несподівано випускає свистінку Чингіз. 

Пускає у найкращого коня десятиверстого. 

А кінь для татар – скарб. 

Побоялись деякі застрелити коня. 

Їм відрубали голови. 
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Знову їде у степ Чингіз-хан. 

І зненацька випускає свистінку в ханшу свою. 

І не всі пустили за ним свої стріли. 

Тим, хто злякався, відразу зняли голови. 

Почали друзі боятися Чингіза, 

Та пов’язав він усіх смертельним закладом. 

«Молодець» був Чингіз-хан! 

 

Під’їжджає Чингіз до табунів батька. 

Випускає свистінку в батьківського коня. 

Усі друзі пустили стріли туди ж. 

Так приготував друзів до справи. 

Випробував Чингіз відданих людей. 

Не любили, але стали боятись Чингіза. 

Такий він був «молодець»! 

 

Раптом велике почав Чингіз. 

Він поїхав у стан батька свого.  

І пустив свистінку у батька. 

Всі друзі Чингіза пустили стріли туди ж. 

Так убив весь народ старого хана! 

Став Чингіз ханом над Великою Ордою! 

От «молодець» був Чингіз-хан! 

 

Сердились на Чингіза Сусідні Доми. 

Молодим Сусідні Доми погорджували. 

Посилають сердитого гінця: 

Віддати їм всі табуни кращих коней, 

Віддати їм прикрашену зброю, 

Віддати їм усі скарби ханські! 

Поклонився Чингіз-хан гінцю. 

 

Скликав Чингіз своїх людей на раду. 

Стали горлати радники;  

Вимагають: «Йти війною на Сусідній Дім». 

Відіслав Чингіз таких радників. 
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Сказав: «Через коней воювати не можна». 

І послав усе ханам сусіднім. 

Такий був хитрий Чингіз-хан. 

 

Зовсім запишалися хани Сусіднього Дому. 

Вимагають: «Надіслати їм усіх ханських жінок». 

Загаласували радники Чингіз-хана. 

Жаліли жінок ханських і погрожували війною. 

І знову відіслав Чингіз радників. 

І відправив Сусідньому Дому всіх своїх жон. 

Такий був хитрий Чингіз-хан. 

 

Стали безмірно гордитися хани Сусіднього Дому. 

Звали людей Чингізових боягузами. 

Образливо обмовляли вони ординців Великої Орди. 

І, з  погорди, забрали хани варту з границі. 

І забавлялися хани з новими жонами. 

І гасали хани на чужих конях. 

І злоба зростала у Великій Орді. 

 

Враз вночі встав Чингіз-хан. 

Велить всій орді йти за ним на конях. 

Зненацька нападає Чингіз на ханів Сусіднього 

Дому. 

Полонив усю їхню орду. 

Відбирає скарби, і коней, і зброю. 

Відбирає назад усіх своїх жон, 

Багатьох навіть незайманих. 

 

Славили перемогу Чингіза радники. 

І сказав Чингіз старшому сину Откаю: 

«Зумій зробити людей гордими. 

А погорда їх зробить безглуздими. 

І тоді ти захопиш їх». 

Славили хана по усій Великій Орді; 

«Молодець» був Чингіз-хан! 
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Встановив Чингіз-хан для Орди вічний устав: 

«Хто позаздрить через жінку – відрубати голову. 

Хто хулить – відрубати голову. 

Хто майно забирає– відрубати голову. 

Хто уб’є мирного – відрубати голову. 

Хто перейшов до ворога – відрубати голову». 

Ухвалив Чингіз кожному покарання. 

 

Скоро ім’я Чингіза всюди возвеличилось. 

Боялися Чингіза усі князі.  

Як ніколи багатіла Велика Орда. 

Завели ординці собі багато жінок. 

У шовкові одежі одяглися. 

Стали солодко їсти та пити. 

Завжди «молодець» був Чингіз-хан. 

 

Далеко бачить Чингіз-хан. 

Наказав друзям: розірвати шовкову тканину, 

Прикинутися недужими від солодкої їжі. 

Нехай народ по-старому п’є молоко. 

Хай носять одежу зі шкір, 

Щоби Велика Орда не розніжилась. 

У нас «молодець» був Чингіз-хан! 

 

Завжди  готова до бою була Велика Орда, 

І Чингіз неждано виводив орду у степ. 

Підкорив всі степи Таурменські. 

Захопив всі пустині  Монгкульські. 

Поневолив весь Китай і Тібет. 

Оволодів землею від Червоного моря до Каспію. 

От такий був Чингіз-хан-Темучин! 

 

Полонив Ясів, Обезів та Половців, 

Торків, Косогів, Хазарів,  

Аланів, Ятвягів розбив і прогнав. 
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Тридцять народів, тридцять князів 

Обклав Чингіз даниною і податком. 

Громив землю руську, погрожував кесарю. 

Темучин-Чингіз-хан такий «молодець» був. 

           1904 

 

Лют – Велетень 
 

На Розі Крикуна під Червоним бором, 

На озері жив Лют-Велетень, 

Дуже сильний, дуже великий, тільки добрий. 

Лютий звірину гонив, 

Борода у Люта – 

На сім кінців. 

Шапка на Люті – 

У сто песців. 

Жупан на Люті – 

Сірих вовків. 

Сокира в Люта – 

Червоний кремінь. 

Спис у Люта – 

Білий кремінь. 

Стріли у Люта чорні, 

Приворотні. 

Лютові братчики за озером жили. 

На горі-поселенні хату поставили. 

Із Крикуна рогу братчикам кричав, 

Перешіптував.  

З братом за озером на полювання 

Ходив; 

З братом на озері невід 

Тягнув; 

З братом за озером пиво 

Варив; 

Смоли курив, вогонь добував, 

Вогнища роздмухував, з сестрою гуляв, 
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Ходив у гості за озеро. 

Ступнув, та не влад – 

Став топитися. 

Зав’яз Велетень Лют 

По пояс. 

Погано довелось. 

Собака скочила за ним – 

Втопилася. 

Нікому братчиків відвідати. 

Не видати нікого і за день ходи. 

Озеро плеще. 

Вітер шумить. 

Осокою сама смерть іде. 

Заглянув Велетень під хмару. 

Летить нирок. 

Крикнув велетень: 

«Бачиш до води?»- 

«Бачу-у», - відповідає. 

«Скажи братцям: 

«Тону-у, тону-у!»  

Летить нирок далеко. 

Кличе нирок дзвінко: 

«Тону-у, тону-у!» 

Не знає нирок,  

Що кричить про біду. 

Не біда нирку на озері. 

Озеро добре. 

Кепсько нирку  від лісів, 

Від полів. 

Братчики гигочуть, 

Нирка не чують. 

Лося у трясовину загнали. 

Прийшли братчики, 

А Лют потонув. 

Виклали могилу довгу, 

А для собаки круглу. 
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Звелася  тугою Лютова сестра 

За озером. 

Повкидали велети горщики 

В озеро. 

Заховали  сокири під корінням. 

Покинули жити велетні у нашім 

Краї. 

Живе нирок на озері віддавна. 

Птаха нерозумна. Птаха віща. 

Переплутав нирок кличі 

Велетня. 

На погоду кричить: 

«Тону-у, тону-у!» 

Ніби тоне, лопотить 

Крилами. 

Під непогоду гогоче: 

«Го-го, Го-го». 

Над водою летить, кричить: 

«Бачу-у!» 

Знає народ Люто-озеро,  

Знає могили довгі, 

Довгі могили велетня. 

А довжина могилам – тридцять сажень. 

Пам’ятають велетів плеса озерні. 

Знають велетів наспіви дубові. 

Велетні позносили каміння на могили. 

Як пішли велетні, пам’ятає люд. 

Повелося віддавна так, 

        Кажу: було так.  

                   1908  

 

Дрімає земля Святоруська. 

 

Закривається туманом-запоною. 

Віковою хащею огородилася, 

Болотами та укріпленнями опоясалася, 
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Поляницею могутньою розкинулася. 

Не перейти її, не об’їхати за три роки. 

Розметалась вона із краю в край, 

Розкинулася від ночі до полудня – 

Дрімає земля Святоруська. 

 

Чорний ворон летить із піднебесся, 

Сів віщун на високий дуб, - 

На високий дуб, на розложистий, 

Каркає ворон недобре, 

Чує віщун свару гірку, 

Свару, лиху усобицю: 

Постане рід на рід – 

Буде ворону багата учта. 

 

Закипає лиха усобиця,  

Із лісів потяглися родичі, 

Покривають струги Ільмень-озеро, 

Чути клич бойовий, сокира дзенькнула – 

Кров-руда полилась даремна. 

Раденькі сусіди недобрі! 

Тісним кільцем оточили 

Руську землю привільну  

Фінська Ємь, Водь, Їжора, 

Чудь, Весь і Мєря проклята, 

Зі сходу Мордва з Черемисою, 

З полудення хозари насунулись, 

Опівнічні гості бродячі, 

Молодецькі дружини варяжскії, 

В греки йдуть великим шляхом – 

Водною путтю  та волоком 

Топчуть землю Святоруську. 

На багатство її на великеє 

Зазіхають гості проїжджі.  

Чи встоїть земля Святоруська? 

Словенські родичі порізно йдуть. 
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Ой, лежить над Руссю глуха ніч, 

Не видати на небі ні зірочок, 

Не видати ні місяця ясного, 

Не плюскає риба на озері, 

Бугай не гуде над болотами, 

Рись мовчить – причаїлася, - 

Сокири дзвенять по лісних долах, 

Тятива виспівує і стріла свистить, 

Заграва світить ізгарищна – 

Лежить над Руссю глуха ніч. 

 

По ріках, озерах і заводях 

Човни поспіхом потягнулися, 

У містечку на вишці підвішені 

Віхті соломи  палаючі – 

Довкруж рознести вісті важливі. 

За далеким Перуновим озером 

Серед лісу стоячого древнього 

Стоїть над яром високий дуб – 

Сварожич живе під тим деревом. 

Без Перуна без Бога великого 

Не вершиться діло слов’янське. 

Місце при дубі утоптане. 

Горить під дубом святий вогонь. 

До дуба збираються родичі: 

«Чи стояти землі без господаря?». 

Старці землі Новогорода  

Зберуться під дубом розложистим; 

Ворон на дубі не каркає – 

На небі зоря розгоряється, 

Скоро Ярило покажеться, 

Засіяє, блисне красне сонечко – 

І прокинеться земля Святоруська. 
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Мистецтву – співаємо. 

Мистецтво – славне, 

Мистецтво – красне, 

Мистецтво – високе, 

Мистецтво – горде, 

Мистецтво – радість, 

Мистецтво – світле. 

Фосе, Пуро і Флоксі! 

Мистецтво бережіть. 

Відженіть жорстоко 

Жалюгідних, темних, безглуздих. 

Стук, Стук, Стук! 

Прийшли на мистецтво. 

Ідуть чорні, ідуть сірі! 

Зачорніли сходи шапками, 

Застукали східці підошвами. 

Ближче і дальше – чорно, чорно. 

Займайте класи, товариші! 

У декоративному роздягнутися! 

Іти в різьбярський! 

Стали і сіли. 

Ділили мистецтво. 

Взяли чуже, 

Своє прогнали. 

Далі і більше – 

Нічого не зосталось. 

Порожній дім! 

Фосе, Пуро і Флоксі! 

Мистецтво бережіть. 

Відхиліть жорстоко 

Огидних, жалюгідних! 

Мистецтво возвеличимо. 

Воно – горде, воно – світле, 

Далеке, близьке, красне, 

Славне! 

Мистецтву – співаємо! 
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       Свічі 

 
Свічі горіли. Яскравий пломінь трепетним 

світлом усе обливав. Здавалось: погасне  воно –  

темрява, наче покровом,  щільно закриє очі, 

затягне безконечною, страшною запоною.  

Даремно погляди ковзнуть, у порожнечі 

потопаючи. 

Досить! Чи одне світла джерело  

тремтячі, похмурі тіні кидає навколо? 

Боязко, крадькома синьо-ліловий світанок 

тихенько в віконце струменить, 

гордим блиском свіч затуманений. 

Не примітний нікому, непотрібний 

сірий відсвіт кидає. 

Свічі горіли. У холоді відблиску ранку 

новий тон заграв, теплуватий, принадний… 

Хочеться штору підняти, та й сам він дорогу  

скоро проб’є. Ласкаве світло розливається. 

Чорний куток туманом затягнутий. 

Яскравіший світлий… Одвічний, могутній  

світоч встає… А свічі? 

 

 

     Молитва  Гайятрі 

 
Слухайте! Слухайте! 

Ви скінчили суперечки і сварки?  

Ось молитва моя! 

Врази в корінь убозтво серця мого. 

Пісня, яку маю я заспівати, 

ще лишається недоспівана. 

Ти прикликав на свято 

цього світу мене, і тим благословенне 

життя моє. 
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Чи можу я принести Тобі 

моє поклоніння безмовне? 

Мою молитву без слів,  

без піснеспіву? 

Мою молитву, котру будеш знати 

тільки Ти? 

Я  виповню серце своє 

Твоїм мовчанням  і перетерплю його.  

Але прийде сонце і ранок, і Твоє слово 

вознесеться піснею над кожним 

пташиним гніздом. І Твої наспіви 

розквітнуть у всіх лісних хащах.  

 

 

 Священні знаки 
 

Побачили діти. Привиділося. 

Юрба перейшла. Сліди сплутала. 

Все буває. Всі бачили. 

Біла птаха летіла. 

Скакав білий кінь. 

Одпливла біла риба. 

Пройшли білі. 

Пробігли чорні. 

Показалася чорна собака. 

Пішла під землю чорна змія. 

Пролетіли чорні мухи. 

Зрозумійте!  Окомірно дивіться! 

Справжній – побачить. 

Все буває. Всі чули. 

Дзвенить пустеля для подорожніх. 

Стогне поле для воїнів. 

Виють під Нерлю на озері 

Прокляті плавучі могили. 

Звучить та співає ліс для мисливця. 

Дзвонять підземні храми, що відійшли. 



 86 

Виграє ранок. Дзвенить ніч. 

А ви зрозумійте! Ви слухайте! 

Справжній – почує. 

Прийшли діти. Пом’янули старці. 

Сповістили радість. 

Єгор коней пасе. 

Микола  стадо зберіг. 

Ілля жито зажинає. 

Прокопій каміння одвів. 

Радість – усякому дому. 

Запам’ятали. Угледіли.  

Підійдіть, діти! 

Справжній – зрозуміє. 

 

 

 Сон 
 

Який сон недобрий! 

До чого може він бути? 

Ніби лежав я хворий 

і мучився, щоби дійти до джерела. 

І не міг. Хто мені допоможе? 

Жінка йде. Жінки добрі. 

Вона мені води принесе. 

«Жінко, підійди до джерела 

і принеси мені напитися». 

«Я не можу, я не свобідна. 

До джерела доступ нам заборонений». 

Та йде простий чоловік. 

Він прохання почує. 

«Брате, від джерела  мені  

води принеси».  

«Я ж селянин, нам не дозволено». 

Іще йде чоловік; його попрошу. 

«Не смійся, я ж єврей, нам не можна». 

Скільки народу пройшло, і всім  
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чомусь не можна. Заборонено, не дозволено. 

Безглуздий сон!  Цар наш, 

Коли приїжджав, сказав нам, 

Що вільні всі люди. 

  

Склепіння 
 

Мені сказали, що я недужий. 

Сказали, що буду лежати. 

Я буду лежати. Буду дивитись 

у небо за вікном. Можливо,  

хворим я побачу інакше  

небо. Можливо,  хмари  

вибудуються в храми. 

Тремтить повітря. Мерехтять 

невидимі цятки. Коли ж 

побачу інше небо? Не знаю, 

чи скоро буду недужим знову. 

Якщо я встану - займуся справою. 

Знов не побачу дальнього неба. 

Сьогодні, можливо, ми його 

не побачимо, та завтра, я знаю, 

ми знайдемо далеке небо. 

Але, щоб молитися, я вийду із 

задушного храму. Я піду 

під хмарне склепіння.  

 

Обернись 
 

Не йди, мій друже, в темряву. 

Сядь так, щоб я бачив тебе. 

Інакше примари ночі 

займуть місце твоє. 

Оточені ми тінями. 

Немудре слово їх викликало. 

Їх розігнати не вміємо. 
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Їм повеліти не можемо. 

Опівнічна пора наближається. 

Запали, друже, яскравіше вогонь. 

До джерела світла ти 

      обернись. 

        1917 

 

Зустрінемо 
 

Підійди, друже, до дверей.  

Не  бійся двері відкрити. 

Міцно світильник тримай, 

Щоб вихор не загасив. 

Чуєш, він до дверей підходить. 

Якщо, відкривши, ти не побачиш  

нічого – не бійся, він 

все-таки тут. Що мало 

прийти, те прийшло. 

Прийдешнє 

зустрінемо. 

    1917 

 

 

 Поклик 

 
Підійди, підійди, не зостанься. 

Милий мій, я хочу тебе 

Бачити. Іще ні разу близько  

до мене не підійшов ти. 

Я хочу на тебе поглянути. 

Хочу відчути тебе. 

Знаю, що ти підійдеш. 

Знаю, що скажеш ти. 

Знаю, Учителю, тебе. 

Слухай і ти цей 

       Поклик. 
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Про бідного 
 

Болить, хлопчику, тобі образливе 

слово? Вже кажеш, що кривдника ти 

ненавидиш? Що знаєш його 

нікчемним, підкупним і брехливим. 

Але якщо тебе він похвалить 

і назве тебе подібним 

собі, наскільки така 

похвала буде ганебна 

тобі! Якщо негідних людей 

тобі послана лайка – 

будь задоволеним, хлопче мій. 

А завтра з тобою удвох 

ми підемо білою рівниною. 

Нове повітря вдихнемо, 

в нову даль заглибимося. 

Опісля, зібравшись до вогню, 

усміхнемося негідному слову 

і пожалкуємо  спокійно про немудрого, 

про бідного. 

 

 Північ 
 

Спершу, ніж ми розійдемось, 

я хотів розповісти вам, 

друзі, ще одну повість. 

Але поспішили слуги, 

вони погасили вогні. 

Винесене убрання все, 

і відсунуті лави. 

Доведеться відкласти нам 

останню повість. Цим  

я навіть вдоволений. У сні, 

укріпивши  сили свої, у нових 

словах її розповім я; 
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будуть світильники повні, 

розкішно столи прибрані, 

і розгориться домашнє вогнище. 

Із останнього слова початок 

ми зробимо і, довго 

сидячи за столами, голосною 

і ясною мовою ми зустрінемо пору 

царства нічного – глибоку 

    північ. 

 У путі 
 

Друзі, від вас я відхожу. 

У моїм погляді ваші обличчя 

вже змінилися. Я бачу, 

що знав вас я  мало.  

Ви мене також не знали. 

Багато дечого надбав я таємно.  

Збережене не показав вам. 

За оте пробачте. Зате  

багато що ви зберете. 

Більшу частку друзям  

новим не дасте. Мене 

ви зрозумієте і перед дорогою довгою 

мені подаруєте, що втаїв я, 

воно в путі мені знадобиться. 

Дивіться, йдуть уже там, 

попереду. Рано вийшли в дорогу. 

Пильно ви подивіться. 

Темні цятки на схилі 

гори – то ж не камені, подорожні то. 

Скоро і я для вас стану 

таким же далеким каменем. 

Та не забудьте, що це не  

камінь, адже ж це я, той, 

хто довго жив з вами. 

Обличчя моє знали ви близько 
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і чітко. Хоча ваші обличчя 

для мене зміняться, але буду 

вас пам’ятати і пошкодую, 

якщо зустрічався з ким мало. 

Тепер. Речі для життя я вам  

залишаю. У путі мені  

вони не потрібні. Якщо із 

них пропаде або  

зноситься щось, не жалкуйте. 

Повернувшись, знайду я, що 

треба. За перевалом подорожні 

зникли. Не журіться, що 

піду я один. Подорожніх зустріну 

      в путі.  

 

Залишу 
 

Чи доживу? Чи зумію я 

випробувати мій знак, 

знову знайдений? 

Не можу його показати нікому. 

Владу його оповісти  не смію я. 

Ми ходили далеко, а він 

був залишеним так близько. 

Простим з виду він був. 

До приїзду Царя я його збережу 

і на поклик віддам  Йому в руки. 

Та поки що лежить він у мене. 

Нарешті я бачу його. 

Серцем я знаю, що він 

справжній. Ні тварини, ні люди 

не можуть зробити його. 

Мені показав він таке, 

про що розповісти не смію я. 

Грамотою таємною я запишу 

         і залишу. 



 92 

Володар  ночі  
       легенда 

 

Має Він прийти – Володар ночі. І неможливо спати у 

юрті на м’яких шкірах. 

Встає Дакша, і встають дівчата. І засвічують вогонь. Ох, 

нестерпно чекати. Ми його прикличемо. Викличемо. Вогонь 

жовтий, і юрта золота. І блищить мідь. Починається 

чаклунство. Нехай увійде Він, бажаний. Прийде чаклунка. І 

підпалить трави. І спалахне зелений вогонь. Надія! 

І чекання. Але мовчать тіні, і не йде Він. Ех, безсилі добрі 

слова. Хай увійде та, злая. І пошпурить червоні трави. І 

застелить туманом стіни. І викличе образи. І духи виникнуть. 

Кружітесь. І летіть у танку. 

І  обнажіться, відкрийтесь. І ми утримаємо образи, що 

виникли.  І сильніші образи, і багряніше полум’я. Ох, прийди і 

зостанься. І потягнулася, і обійняла порожнечу. Не допомогло 

червоне полум’я. І ви усі йдіть геть. І залиште мене. Тут парко. 

Хай гасне вогонь. Підніміте намет. Впустіть повітря сюди. 

І ввійшла ніч. І відкрили намет. І ось вона стоїть на 

колінах. Відійшов наказ. Відійшло ворожіння. І тоді прийшов 

Він, Володар. Відступила Дакша. Завмираючи. І опустилася. 

Він уже тут. Все стало просто. Ах, яка проста ніч. І проста зоря 

ранку. І дав Він владу. Дав силу. І пішов. Розтанув. 

    Все просто. 

                1918 

Монети 
 

Тобі дам три мідні монетки. 

Вкажу приготувати мені ласощі. 

Та якщо дам навіть тричі по три 

мідних монеток, ти не зможеш 

приготувати мені солодке. Підеш  

по нього у крамницю на базар.  

Які там маги, що за три 

монети охоче дадуть, що ти 
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дати не можеш? Та я пошлю  

тобі  інше вміння. Ти сам 

даси нам солодощі, солодші 

меду і ванілі і ароматніші за 

смирну, у всі часи дня 

і ночі. За них не візьмеш ти 

      монети.                  

         1921 

 Дар 
 

Каламутні хвилі, і бурхливе море. 

Невже і тут має бути 

наш улов? І тут повинні 

ми закинути сіть нашу. 

Інакше втратимо харч  

наш. У жовті хвилі 

закинули ми сіть нашу. 

Вага її стала обтяжуватися. 

Ой, скільки намулу і бруду 

збере наша бідна пряжа! 

Насилу витягаємо наш 

тяжкий улов. Іронія долі!  

Вона кинула нам усі непотрібні 

речі. Зірки морські і мертві 

краби для їжі непридатні. 

Та серед мотлоху майнув 

блиск луски. Господи, навіть 

посеред каламутного моря, все ж 

послав нам золоту 

рибку. Але мало того, серед 

баговиння ми знаходимо 

чудову скриньку. Удома, 

тільки там за порогом, 

ми відчинимо її. Яка насолода 

нести запечатаний дар! 

            1922 
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Владичиця Знамена Миру 
 

Владичице червоно-полум’яна! 

Владичице Стягу Миру! 

До Тебе, Владичице, ми прибігаємо. Хто ж 

піднесе Знак Миру, Знак Охорони 

Вищих Скарбів? 

Хто ж, крім Тебе, прийде до нас, допомогти 

Стяг підняти, знак творення народам? 

Розбурхане море і згубні вихори, але Ти Знамено 

піднесеш 

і наповниш серце людське свідомістю 

про священну 

Охорону Духа. Адже Ти знаєш, наскільки не можна 

відкласти цей Знак. Адже Ти знаєш, скільки  

вже руйнувань землю принизило. Знаєш Ти 

всю ганьбу якнайкращого, людям найпотрібнішого. 

Якщо стадо не знає небезпеки, то ж Ти, 

Пастирем будучи, Мирне Знамено піднесеш. 

І вітри нагірні усюди Наказ принесуть Твій: 

зберегти, будувати, і створювати Світле Завтра. 

Твій Пломінь Червоний тьму розганяє. Подих 

Твій зцілює усі рани, і Рука Твоя хіба не будує, 

легко доторкуючись до будівничих каменів творення? 

Ось ми 

і просимо Тебе піднести цей Знак 

Триєдності Могучої. 

Знаємо ми, що Ти не відмовишся, бо огидне Тобі 

руйнування і знищення прекрасних начал. Ти 

не терпиш хаосу, Ти не терпиш сум’яття, 

і тому Ти підіймеш, і збережеш, і вкажеш 

народам Знак Охорони мирних прекрасних 

Скарбів! Знак Провідний для кожної творчої 

Думки! Знак Утвердження й Світла. 

Допоможи, Владичице Знамена Миру!    

             1932 



 96 

        Примітки складені на основі праці   
Бєлікова П.Ф.  «Реріх.  Досвід духовної біографії». 

 

1.  Сюїта «Священні знаки» -  перетворення «сну у думку», «тіні у тіло», 

«Указів з Тонкого світу* в Священні знаки» земного плану відображені у 

цьому циклі віршів.  

2.  «Закляття» …Три частини цього вірша, що відкриває книгу «Квіти 

Морії», написані у 1911 році і значно відрізняються від інших віршів 

складністю символіки і термінології. Так, звертання: «Агламіде, повелителю 

змія! Артане, Аріоне, чуєте ви!»,  або «Кійосе, Кіойзаві, допустіть лихих» - 

мають в іменах грецькі корені, хоча, здається, лише одне із них – Аріон – 

може бути віднесене до співака із Мефіни, який жив біля 600 років до Р.Х. За 

грецькою міфологією, його ліра і дельфін, який врятував його, були 

перенесені на небо і утворили сузір’я. Кінець вірша містить в іменах уже явно 

китайські корені: Фу, Ло, Хо і Ієнно Гуйо Дья. Між іншим, у 1923 р. в серії 

картин «Знамена Сходу» М.К. написав картину «Ієнно-Гуйо-Дья - друг 

подорожніх». Перша буква в імені скоріш за все змінена при перекладі з 

англійської на російську. На прямий зв’язок цих імен зі «стражами кубку 

Архангела» [членами сім’ї Реріхів] (прийміть надалі зауваження в квадратних 

дужках, як зауваження перекладача) вказує сам текст вірша.   

Очікування великих катастроф [на час написання «Закляття»] 

супроводжувалося зусиллями не допустити їх, повернути хід подій в інше 

русло. В цьому відношенні і показове  «Закляття», перша частина якого 

«заклинає» можливу напасть… Друга частина – це вже виклик до неминучого 

бою.  

 [Щодо «Каменя», берегти і охороняти який довірено членам сім’ї 

Реріхів, на що акцентує третя частина вірша, в листі Олени Іванівни Реріх 

(О.І.) від 19.01.1939р. є такі відомості: ] « По всій історії людства проходить 

ця віра в Святий Камінь, охороняючий країну, в котрій він знаходиться. 

Братство Грааля  береже Камінь, посланий з Оріону, і прийнятий Він був 

Учителем Ясоном, який поклав його у підвалини Братської Общини. Сам 

камінь зберігається в Общині, але осколки його посилаються в світ, щоб 

супроводжувати великі події». Це перша, опублікована у «Заклятті», вказівка 

на Камінь, який був переданий у руки сім’ї  М.К. значно пізніше – 5.10.1923 

року. Тому 1910-1911 роки можна вважати роками, коли для О.І. і М.К. були 

повніше відкриті їхня Місія, кармічні зв’язки чотирьох членів сім’ї і 

Керівництво ними Учителем М. Скоріш за все, саме тому «Закляттям» як 

Настановою Учителя і «Ловцем» [див.примітку 25], як таким же на новому 

етапі Служіння*, відкривається і закривається книга, що носить у своєму 

заголовку Його Ім’я. Тому  цей вірш, яким починається книга поезій, дає 

привід до ототожнення джерела книг «Квіти Морії» і «Живої Етики».  

3.  «Священні знаки» - в 1915 р. з’явився цей вірш, перший у однойменній 

сюїті. В ньому  перекликаються мотиви життя і смерті, вічного і минущого, 

свободи і Вищої волі. Це – «Сантана» людства, безначальний Потік 
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іскрометного життя. Тут стверджується, що свідоме будівництво життя 

досяжне в злитті надбаних у кожному новому втіленні знань із надбаннями 

минулого, відкладеними в «Чаші». Розбудити індивідуальну пам’ять 

допомагає «колективна» пам’ять людства.  

4.  «Побачимо», «Прикрашай», «В землю» -  ці вірші відносяться до 1915 р. 

Їх мотиви - це пошук взаємопроникнення двох світів – земного і тонкого, 

пошук значення земного плану особисто для себе. Знання, здогади про 

розставлені Кармою і Дорученням Віхи є. Але як їх впізнати? Від кого? Як 

узгодити пошук Вічного із проходженням земної «майї»*, з відпрацюванням 

потрібних стосунків до оточуючих людей, подій, речей?  

5. «На останніх вратах».  Багато заборон на шляху до Істини, вони 

відлякують боязких і перетворюються на ступені сходження для сміливого, 

дерзаючого шукача. 

6. «Злидар». Під різними ликами проходять ті, хто несе Вість Учителя, 

потрібно проявити величезну винахідливість, щоб не залишити їх поза 

увагою.  

7. «Стежинки», «Повірити?», «Даремно».  Тяжко розв’язати завдання 

зв’язку двох світів. Багато хто у його розв’язанні  безнадійно заплутується. 

Тонкий світ засмоктує людей із слабкою волею, як алкоголь пияка. 

Проявляючись у земному світі, як деякий потойбічний феномен, він 

примушує повірити у свою абсолютність, у свою безперечну правоту. Раз 

отримавши поклик із тонкого світу, людина прямує за ним наосліп, не 

бажаючи рахуватися з тим, що він іще більше відносний, ніж щільний стан 

матерії, в якому ми живемо, і який є також обов’язковою областю Буття. 

…Своїм серцем людина повинна відчути звідки вона чує поклик, чи буде він 

Голосом Ієрархії*, чи голосом порожньої оболонки, яка застрягла в Тонкому 

Світі і твердить лиш те, що їй вдалося звершити на землі. Як відрізнити «Віщі 

сни» від простих, навіяних короткочасною земною думкою або чиїмись  

нездійсненними фантазіями? І це питання стояло перед Реріхами, які вже 

знали Провід Вищий і Керівництво Учителя. У всьому доводилося 

розбиратися самостійно, іти навпомацки по кармічних віхах, які не так легко 

розпізнати. Як налаштувати себе на правильне розуміння випадково кинутих 

натяків, снів, видінь? Як переконатися , що вони дійсно посилаються 

Учителем, а не є астральним лушпинням, викривленням провідника 

Астралу?* …Голос Учителя потрібно було розрізнити, а сказане Ним 

зрозуміти. В якійсь мірі це залишалось завжди, адже закон Карми 

непорушний.  

8. «Завтра». Знання розсіяні всюди, але навіть надбане самим у минулих 

втіленнях не лежить на поверхні і не дається в руки без зусиль.  

9. «Час».  «Запитають, чому не можна відразу явити суджене? Відповідайте – 

колони дому встановлюють по-порядку. І коли робітники скажуть – давайте, 

ми відразу поставимо, - будівничий скаже – зруйнувати надумали!» («Листи 

Саду М.» книга 2, VІ, 5.) [В еволюційному розвитку все має визначені 

терміни, тобто для всього -  свій час]. 
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10.  «У натовп».  У 1919 році М.К. помилково був «похований» в Сибірі, де 

його на цей час навіть не було. Був проспіваний реквієм і написані некрологи. 

Про це говорить сам М.К. в книзі «Шамбала»*. А Реріх, поміж тим, починає 

під цей реквієм свій новий етап життя. Для цього необхідно тимчасово 

«натягти маску», стати для більшості просто успішним художником, діловою 

і обачливою людиною.  

11.  «У танці».   Багато вісників на земному шляху, і часом їхнє завдання 

полягає лише у тому, щоб передати до заданого терміну  потрібним особам 

якісь відомості, навіть не здогадуючись про їх істинну суть і призначення. Ці 

вісники ідуть поміж людей, мова яких «виповнена беззмістовними словами», 

для яких «немає ніякої таємниці далі сьогоднішнього», вони готові «утопити 

себе у танці» і знадити за собою недосвідченого «хлопчика», який лише 

вступив на новий етап жертовного земного Служіння.  

12. Сюїта «Благословенному» - була почата у 1916 році. Судячи з поезій 

цього циклу, Явлення Учителя мали місце вночі, уві сні. Вони народжували 

нові думки і устремління, які тяжко було поєднувати із повсякденними 

особистими турботами і з тою кривавою епопеєю, яка вирішувала тоді долі 

народів і держав. Знання, віра у Владику були непорушні, але Укази, які 

приходили в коротких нічних дотиках, у обережних натяках, алегоріях, 

вимагали самостійного розшифрування, власних висновків, ініціативи в діях. 

13. «Той, хто відводить», «Вранці», «Як устремлюся?» - в цих поезіях 

сюїта «Благословенному» трохи відкриває завісу над першими 

Відвідуваннями Учителя. 

14. «Залишив».  Ніби звертаючись до минулого, Реріх прощається із 

друзями, так як знає, що йому уготований далекий шлях. Так, з одного боку, 

повна свобода від всього, що затримує, а з іншого  – «маска» і 

підпорядкування вимогам оточуючих, хай навіть тимчасова, але необхідна 

підпорядкованість. В «Листах щоденника» («Життя») Реріх про це записав: 

«Нелегко описати життя, в ньому було стільки розмаїття. Деякі назвали це 

розмаїття протиріччями. Звичайно, вони не знали, із яких імпульсів 

складаються багато які види праці». 

15.  «Не зрозумівши»  … «невіддаляння» від землі породжувало безліч 

складних проблем. На свій страх і ризик потрібно було розпізнати лики 

співробітників, у малому необхідно було розгледіти велике і ніколи не 

випускати із поля зору головного «керуючого знання» як основну міру речей 

і подій. Усе це досягалося в праці, у неймовірній складності осягнення плану 

Вищої Волі, причому власного осягнення. Тяжко в земних умовах розпізнати 

Вказівки Учителя, Його Звістку, бо вона приходить здалеку і провіщає про 

далеке.  

16.  «Не віддалявся».   Формула «Руками людськими» вступила знову в силу, 

турботи кожного дня давали про себе знати, і вже не з допомогою Учителя, а 

з допомогою сили, даної Ним, самостійно приймалися рішення. 

Просвітлення, які переживалися час од часу, найкраще доводили дійсність 

зв’язку з Учителем. Решту часу Реріхи були полишені на самих себе, повинні 
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були самі вирішувати, що їм належить робити, як будувати своє життя, щоб 

виконати заповіданий їм життєвий подвиг.  

17.  Сюїта «Хлопчику».  Вся, необхідна на шляху Служіння* зброя, усі 

підступи до Спілкування з Учителем, переломлюючись крізь призму 

особистого досвіду М.К., знайшли вираження у циклі поезій «Хлопчику». 

Цей цикл є своєрідним «підготовчим курсом» до іспитів на «атестат зрілості». 

Багатостороння «перевірка обладунків», показана у циклі «Хлопчику» - це 

обов’язкова програма для кожного, хто серйозно вирішив вступити на шлях 

Служіння. Разом із тим, ця програма настільки універсальна, що реалізація 

будь-якої її частини удосконалює людину незалежно від того, чи усвідомила 

вона задачі Служіння, чи ще далека від цього. М.К. начебто випробовує на 

«хлопчику» готовність до позитивних дій у всіх життєвих обставинах, і 

головне полягає в тому, що ця готовність – готовність Духа. Наполеглива, ні 

на мить неослабна  робота над собою, самоконтроль, почуття 

відповідальності, відчуття дотику Учителя оберігають «хлопчика» від хибних 

кроків.  

18. «Вічність», «Світло», «Посланий». Цикл «Хлопчику» відкривається 

поезією «Вічність». У ньому заклик до невідкладності Служіння. Зрілість 

приходить у дії, а не у пасивному вичікуванні.  Так, наприклад, 

невідкладність дії, висловлена в поезії «Вічність», коректується 

відповідальністю за Доручене і вказівкою на закономірну ритмічність усіх 

життєвих явищ. Космічний ритм, пронизуючий усе живе, включає в дію 

також і моменти поповнення сил, періоди розрядки народної або особистої 

карми («Світло»). У віршах «Вічність», «Світло», «Посланий» духовні 

прозріння «хлопчика» розгорнуті на фоні конкретних подій із життя М.К. і 

суспільних подій епохального масштабу. Війна – ця «хвороба Планети», що 

вибила із звичайного ритму цілі народи, і власне захворювання М.К., що 

загострило відчуття грані «потойбічного»,  люта «гра дорослих» на облудній 

павутині «Майї» і будівництво нового життя на непорушних основах Буття – 

все служить «хлопчику» уроками самовдосконалення, все мобілізує до 

перевірки свого уміння розуміти складну діалектику життя. 

19.  «Жезл».  Розбудити індивідуальну пам’ять допомагає «колективна» 

пам’ять людства. М.К. ніби фіксує зв’язок часів, відзначений в анналах 

[літописах] історії, ту спадкоємність знань із покоління в покоління, яка 

береже у віках Провідні Знаки Плану Владик. Цей План передбачає 

оновлення життя через духовне перетворення людини. Поезія «Жезл» із 

сюїти «Хлопчику»,  доповнює цю думку. 

20.  «У землю». [Див. примітку 4 ] Особливо цікавим є вірш «У землю». На 

порозі смертного часу схрещуються два плани, визначаються і два різних 

підходи до них. Плану «непогубному» властива «німа молитва», тобто 

посилання чистої думки. Тонкому світу чужі мірки земні. Однак, світ земної 

юдолі [долі] потребує слів розради, потребує допомоги «рук людських». 

21. «Не можемо», «Не убити?», «Не лічи», «Не закрий». Конкретна життєва 

канва надає поезії М.К. особливу переконливість, але те, що сам М.К. назвав 

«настроями життя», в жодному разі не підкреслює «особистого», не висуває 
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«Я» поета на перше місце. Узагальнені образи і засоби вираження, до яких  

вдається М.К., ніби відводять читача із суб’єктивного світу поета у світ 

людей, який належить всім і турбує  всіх. З різних приводів і у різний час 

кожна мисляча людина може сказати до себе словами М.К. у перелічених 

віршах.  

22. «Під землею».  Збірник «Квіти Морії» відкривається віршем «Закляття», 

датованим 1911 роком. Всі інші поезії більш пізнього періоду. Тому особливо 

привертає увагу  вірш «Під землею», датований 1907 роком. У ньому явно 

простежується думка, що «Священні знаки», тобто Укази Учителя прийдуть 

не звичайними шляхами. І, звичайно, включення цього, порівняно із іншими 

більш раннього вірша у збірник, що носить Ім’я Учителя, не можна вважати 

випадковим. «Під землею» - як і всі поезії збірника «Квіти Морії» відзначає 

якусь із значних віх у духовній біографії М.К., і , швидше за все, якраз 

перехід від звичайного інтересу і проникнення у «потойбічне» - до свідомого 

пошуку контактів з Учителем М. через канали Тонкого світу. 

23.  «Дитячі замки».  Марнота марнот Заходу М.К. нітрохи не приваблювала. 

Але суджено було Реріху, власне, не обходити стороною «дитячі замки», як 

би він того не хотів. План Владик був іншим.  

24. «Лакшмі-переможниця» - створений у 1909 році цей вірш-легенда  

включений у збірник «Квіти Морії». Сіва Тандава, символізуючи у цьому 

творі Шіву-руйнівника, умовляє свою  сестру Лакшмі (уособлення творчого 

начала життя) зруйнувати все одразу і почати земне життя людства знову, що 

суперечить  кармічному  оновленню форм життя у часі. Лакшмі відкидає цю 

підступну і жорстоку пропозицію. [Так і в сучасному світі], питання 

відносності людських знань завжди було болючим питанням людства… У 

гонитві за тим, що іще не суджено людству, зруйновані ступені сходження. 

Незаслужено людство намагалося оволодіти скарбом, який йому ще не 

належить, і розірвало павутиння благого покривала Лакшмі. 

25.  Поемі «Ловцю, який входить у ліс»  передує епіграф: «Чи дав Реріх з 

Росії – прийміть. Чи дав Аллал-Мінг-Шрі-Ішвара з Тібета – прийміть. Я  - З  

НИМ.» Перша книга Живої Етики («Поклик») відкривається Словами 

Учителя: «В Нову Росію Моя перша Вість. Ти, хто промовив Краса, Ти, яка 

дала двоє  життів, Сповістіть.». Ця безперечна аналогія свідчить про 

тотожність Джерела «Ловця» і книг Вчення. В листі від 25.07.1921р.  М.К. 

повідомляє В.А.Шибаєву, що поема «Ловцю» подана Учителем як Настанова. 

На безпосереднє керівництво Учителем М. чотирма членами сім’ї М.К. вказує 

і приведений епіграф до книги «Поклик». Отже, за вказівкою Учителя в книгу 

«Квіти Морії» було включено і Його Настанови для М.К., аналогічно тому, як 

подібні Настанови, Напуття і Укази персонально для О.І. і  М.К. включались 

пізніше у книги Живої Етики*.  …В «Ловці» ми знаходимо якості, які 

необхідні для учня: глибоке осмислення оточуючого «лісу», присутність у 

ньому Учителя і віра в нього. «Ліс» - це людське суспільство; у нього 

потрібно ввійти, щоб виконати доручення та успішно повернутися на гірські 

вершини із новою «здобиччю».  
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 Крім Указів, що потребують негайного виконання, Реріх отримував 

також настанови, в яких розкривалася подальша перспектива дій, пов’язаних 

із Служінням, давалися поради і попередження. У Настанові М.К. 

уподібнений «Ловцю», який вимушений полювати в лісі. Цим дається чіткий 

натяк на те людське суспільство, де йому належить тимчасово перебувати. 

Намітивши собі «велику здобич», він укріпляв свої сіті працею, іншими 

словами – «руками людськими». Тут же йде попередження, що при 

найменшій помилці, при невмінні користуватися знаряддям лову, є небезпека 

перетворитися із ловця в простого загонича. Даються поради, які якості 

потрібно виховувати в собі, щоб уникнути цього. Необхідно бути завжди 

напоготові  і, відчувши ворога, нападати, а не захищатися, бо «сильні 

нападаючі і бідні  ті, хто виправдовується». Мужність і знання, заради чого 

вийшов на лови і що передувало цьому (натяк на теперішнє і минулі 

втілення), обережуть від непотрібного смутку. Далі ми дізнаємося, що разом з 

Учителем  йшла підготовка до лову, і що Учитель  наставляв його на це. Без 

керівництва Учителя не було б потрібних досягнень, та й Учитель без Ловця 

не пізнав би радощів щасливого лову. Так стверджувалася цінність співпраці, 

в якій учень і Учитель взаємно пов’язані, взаємно допомагають один 

одному… Далі в поезії Реріх попереджався про неминучість циклів підйому і 

занепаду сил. Це – закон Космосу. Треба зрозуміти його і діяти обачливо. Так 

дається поняття про відносність людських знань, де кожна ступінь відкриває 

наступну, кожне зрозуміле положення відкриває незрозумілі, але які є його 

наслідком. Усіх їх  потрібно пройти. Мало того, потрібно знати і рахуватися з 

тим, що багато хто проходять ступені, вже пройдені тобою, і багато 

знаходяться на  ступенях тобі іще недосяжних. Немає межі чудесам, бо перед 

тобою Безмежність. Завершується настанова стверджувальними рядками, 

зверненими до Реріха, бо він уже тричі закликався до роботи Братства і знає 

радість виконання обов’язку. Цієї настанови Реріх завжди дотримувався. Він 

не випитував у людей, у що вони вірують і як вони вірують. Для нього 

істотним було, як вони живуть і що вони роблять. Тому тисячі «загоничів» 

ішли за ним і, як знати, чи не стануть вони із часом теж «ловцями».   

Завданням М.К. було: об’єднати працівників різних світоглядних і 

політичних напрямів в ім’я єдиної людської культури. Тут не могло бути 

легкої добичі. Кожен залучений співробітник мав право і  основу думати, що 

він служить «Господу Богу своєму», і потрібно було із цих позицій 

переконати його служити Єдиному для всього людства. 

Звичайно, йти тричі покликаному легше, ніж простим смертним, так 

як він надбав у Чаші вже багатий досвід Служіння. В Реріхах Учитель завжди 

був упевненим, адже всі вони вже неодноразово прикликалися і їхні земні 

втілення знаходилися під наглядом Владик*. 

26. «До них».  В роки жорстокої боротьби за своє місце в житті, за своє 

становище в суспільстві і художньому світі М.К. [у молодому віці] написав 

вірш «До них» (датований 06.11.1902). У цьому, не опублікованому за життя 

вірші, що в корені відмінний від пізніших не лише по формі (рима), але й по 

загальному світосприйнятті, наочно представлені … ті цілеспрямування М.К., 



 102 

які через випробування «зосередження земного» вели його по славному 

шляху Подвигу.   

27. «Дрімає земля Святоруська…».   [ щодо вірша-балади «Дрімає земля 

Святоруська…»  в книзі О.Полякової  «Микола Реріх» знаходимо рядки: 

«Картина «Гонець» має ще одну назву: «Повстав рід на рід». …Дев’яте 

сторіччя – стародавні часи навіть для упорядника початкового літопису. Про 

Рюрика і його братів, про Аскольда і Діра, про заснування Києва він веде 

оповідь на основі легенд. Літописець – придворний київського князя – 

нагадує про часи пращурів, які жили у володіннях Афета, третього сина 

самого Ноя: «В афетовій  частині сидять Русь, Чудь, Весь, Мєря, Мурома, 

Мордва, Заволочська Русь». Живуть ці первісні люди родами… Повстання 

роду на рід несе розорення, і голод, і гибель». [Усе це ми образно відчуваємо, 

читаючи вірш-баладу]. 

28. «Молитва Гайятрі»,  де Гайятрі – посланець Неба. В 1917р. М.К. 

написав п’єсу «Милосердя», вважаючи на той час, що революція в Росії, не 

що інше як  «бунт дикої голоти напередодні перемоги знання». У фіналі цієї 

п’єси з’являється Гайятрі. М.К. сподівався на прихід цього посланця, який 

небесною владою  поверне усе на правильний шлях, і відверто зізнається: 

«Знаємо владні поклики і провіщення, не знаємо, що відбувається». В листах 

щоденника М.К. того часу є такий запис: «І, якщо коли-небудь немудрі 

літописці сказали б, що більшовики хотіли б щось творити, то знайте – це 

неправда. Тиранія голоти, викликана ними, не має нічого спільного із 

високим поняттям соціалізму, із зворушливою мрією про світову єдність і 

братерство». Та вже під час перебування в Лондоні М.К. визнає за 

більшовиками право вершити долю Росії. Все, що відбулося там він вважає 

неминучим, закономірним. Він вже знає, що «Борошно посередині не чисте, 

але купити нове немає грошей». («Листи Саду Морії», книга І, «Поклик», 

1922, Квіт.6).  … Відчути наближення Учителя можливо лише зрозумівши 

різницю власного, людського мислення і Космічного мислення Владик, які 

завжди мають на увазі не окремі проблеми, а увесь комплекс проблем, 

зв’язаних з еволюцією планети. Ось чому сказано, що Посланців Шамбали  

можна одночасно виявити у двох ворожих між собою людських 

угрупуваннях. Ні одне з них не вміщує  в собі еволюційні завдання повністю, 

але кожне у якійсь мірі відповідає загальному Плану еволюції. …І в той час, 

коли на Землі йдуть суперечки між політичними партіями, вирішуються долі 

планети і народів зовсім в іншому плані. Чергова ступінь еволюції – 

Космічна. І в першу чергу – Космічна свідомість. До цього й готує людей 

Вчення Живої Етики або Агні-Йога. 

29. «Склепіння»  …у 1915 році сам М.К. пережив гостре запалення легень і 

відчув дихання смертного часу. Хвороба викликала ускладнення в легенях, 

що у найближчі роки не раз виводило М.К. із ладу і спонукало розлучитися із 

міськими умовами життя у Петербурзі. В архіві Третьяковської галереї є 

запис М.К. без дати [поезії в прозі «Склепіння»]. Пошук «іншого неба» 

асоціюється із пошуками «священних знаків». Швидше за все, приведений 

запис  відноситься до 1915 року; літо цього і наступного року  М.К. дійсно 
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провів «під хмарним небосхилом» - у Валдайському краї, і в грудні 1916 року 

переселився із Петрограда в Карелію. 

30. «Володар ночі» - вірш був створений в Карелії, у 1918 році, одночасно із 

однойменною картиною. Картина являє собою колінопреклоніння жіночої 

фігури   перед відкинутим пологом шатра. В цій поезії показана вся історія 

спілкування О.І. з Учителем. «Володар ночі» - тому, що перші укази 

відбувалися у сні. На початку було повне самозречення, як єдиний спосіб 

допустити Учителя до свого серця. Саме в такі моменти ставало «Все 

просто», в такі моменти «Він давав владу. Давав силу», щоб укріпити 

свідомість і … «Відходив».  

31. «Дар».  Кожен дух, навіть із найвищими досягненнями в минулому, 

приречений на блукання  в поточному втіленні, адже ж велике розмежування 

між світами. І, занурюючись в океан людського суспільства, Реріх знав, що в 

ньому він знайде тих, хто чекає його і відразу прийме слово Істини, як і тих, 

хто прийме це слово через призму тимчасово існуючих суспільних формацій. 

Про те, що всюди чекає «улов», так як немає на землі місця, куди б не 

проникла думка і Воля Владики, Реріх говорить у  неопублікованому ним 

вірші «Дар», написаному в Америці 22.01.1922 року. Реріх знаходить 

«запечатаний дар», тобто Слово Владики, навіть серед бурхливого 

американського «способу життя»; знаходить він у ньому і вірних 

співробітників. 
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 Словник  
*Агні-Йога – вчення гімалайських Махатм, одна із назв якого – Жива 

Етика, що характеризує один із основних аспектів вчення, 

викладеного у формі бесіди Учителя про нове енергетичне 

сприйняття Світобудови, котра розвивається згідно Великих Законів 

Космосу. Вчення зібране О.І. Реріх в 14-ти томах.  (Агні  ( санскр.) -  

«вогонь», стихія, якою повинні оволодіти люди на новому 

еволюційному ступені свідомості. Йога (санскр.) – «з’єднувати», 

тотожне грецькому «релігіо» (з’єдную);  передбачає поєднання 

земного з небесним, людини з Богом. Йога є прискорений процес 

розвитку свідомості.) 

*Архат (санскр.) – «достойний», у буддизмі - святий, який досягнув 

вищої людської досконалості. 

*«Астрал» - назва  старовинна, вживалася деякими неоплатоніками 

для означення Тонкого тіла. Так, Порфирій описував  Тонке тіло, яке 

завжди з’єднане із душею, як «безсмертне, що світиться і 

зіркоподібне».  

*Владика – означальний епітет Високого Ієрарха. 

*Вогняний світ – третій серед трьох світів  (ментальний, світ думки), 

те істинне небо, про яке говорять, як про ціль наших устремлінь всі 

Вчення усіх часів і народів. 

*Езотеричне (грецьке)—«внутрішнє», призначене для учнів 

духовних Учень, на відміну від екзотеричного (зовнішнього), 

призначеного для більшості віруючих. 

 *Ієрархія – в Живій Етиці  1) Закон взаємозалежності нижчого із 

вищим  (більш досконалим і еволюційно розвинутим); 2) Соборне 

визначення Світлих Сил світобудови, які стоять вище людини на 

еволюційних ступенях. 

*Карма (санскр.) - «дія, вчинок»,  закон причинно-наслідкових 

зв’язків, згідно яких доля людини складається як результат усіх її 

добрих  і поганих справ, намірів та устремлінь. 

*Майя – філософська категорія у індуїзмі та буддизмі, причина 

видимого фізичного світу. Поняття майї характеризує також 

«ілюзорність» [тимчасовість, конечність] фізичного світу, що 

приховує за собою вищу реальність. 

*Махатма (санскр.) – «Велика Душа», у індійській філософії – Душа 

Світу, яка уособлює Вище Буття і Вищу Істину.  

*Перевтілення (реінкарнація) - закон розвитку світу, який є 

найважливішою частиною філософських систем Стародавнього 
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Сходу. Визнавався у ранніх християнських общинах до VI ст. і 

утверджувався деякими патріархами церкви (напр., Оріген). Згідно 

цього закону, людський дух в ході свого розвитку проходить через 

ряд земних життів. 

*Служіння – Велике Служіння, в Живій Етиці – жертовне беззавітне 

Служіння на благо світу і людства. 

*Тонкий світ – астральний (той, що світиться, від грецького «астра» - 

зірка); другий серед трьох світів, наступний за фізичним планом по 

меншій щільності матерії, має таку ж семеричну градацію, як і 

фізичний (твердий, рідкий, газоподібний, ефірний, та інші, ще 

невідомі  людям стани матерії). 

*Три Світи – земний, тонкий, вогняний. 

*Учитель- узагальнюючий багатогранний термін, який включає 

уявлення про вище «Я» людини, Учитель – Духовний Наставник із 

ланцюга Духовної Ієрархії. 

* Чаша – вищий орган, який служить джерелом творчості. Людина з 

відкритим центром Чаші є творцем і співпрацівником космічного 

будівництва, вселенським громадянином. 

*Шамбала (санскр.) – буддійське найменування місця перебування у 

Гімалаях Общини Великих Махатм. Інші поширені, історично 

складені, назви Шамбали у різних народів світу: Долина Безсмертних, 

Біловоддя, Братство Грааля, Царство Пресвітера Іоанна, Калапа і ін. 
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      Хронологічний показник  дат   
    (по книзі О.І.Полякової «Микола Реріх») 
 

 
    Дата     Місцезна-     

   ходження 

        Подія 

16.Х.1860р. м.Остров, Росія 

(біля Пскова) 

Шлюб батьків  Миколи Реріха 

– К.Ф.Реріха з 

М.В.Калашніковою 

9.Х.1874р. Петербург Народився М.К.Реріх 

1883р. Петербург Вступ М.Реріха до гімназії 

«фон Мая» 

1891р.       -  ―  -                       Перша публікація статті М.К. 

в журналі «Русский охотник» 

1892р.       -  ―  - М.К. укладає літературні 

етюди «Зимові картинки» 

1893/1894р.р.       -  ―  - Вступ М.К. до Академії 

мистецтв та в Університет на 

юридичний факультет 

1894р.       -  ―  - М.К. розробляє «Проект 

правил гуртка академістів, 

…які присвячують себе 

самовдосконаленню» 

30.ІХ.1895р.       -  ―  - Початок роботи у майстерні  

А.І.Куїнджі 

1897р.       -  ―  - М.К. отримав звання 

художника (к. «Гонець») 

1898р.       -  ―  - Захист М.К.   диплому 

«Правове становище малярів 

стародавньої Русі» в 

університеті 

1898р.      -  ―  - М.К. стає помічником 

секретаря  Товариства 

підтримки мистецтв та читає  

лекції у археологічному 

інституті 

1899р. ст. Бологое,губ. 

Новгородська 

Перші зустрічі із Оленою 

Іванівною Шапошніковою 

 



 107 

1900р.         -  ―  - Похорони та впорядкування 

справ батька – К.Ф.Реріха 

1900р., осінь Париж Перебування М.К. з метою 

художньої освіти 

1901р. Петербург М.К. –секретар Товариства 

заохочення художників. 

28.ІХ.1901р. Петербург Вінчання М.К. та О.І. в церкві 

Імперат. Академії мистецтв. 

16.VІІІ.1902р. Окуловка, губ. 

Новгородська 

Народився первісток М.К. та 

О.І. – Юрій Реріх. 

1903-1904р.р. По історичних 

містах Росії 

Виставки в Петербурзі, 

Москві. Поїздки з художньо - 

археологічною, і 

просвітницькою метою.  

23.Х.1904р. Петербург Народився Святослав Реріх. 

1906р. Міста Італії Маршрут поїздок: Мілан-

Генуя-Павія-Піза-Сан-Дже- 

міньяно,Сієна,Рим, Ассізі, 

Перуджія, Флоренція, 

Болонья, Равенна, Верона, 

Венеція, Падуя 

14.ІV.1906р. Петербург Призначення директором 

Школи Товариства заохо – 

чення художніх мистецтв. 

1907р. Париж Виставка 130 художніх 

полотен М.К.  

1909р. Петербург М.К. – академік Російської 

академії мистецтв, очолив 

художнє об’єднання «Світ 

мистецтва».  

Створено легенду «Лакшмі-

переможниця» 

1910р. Новгород Археологічні дослідження 

1910-1913р.р. Петербург, 

Москва 

М.К. створює чудові ескізи 

для вистав оперних та  

драматичних театрів  

1911р. Петербург Написано вірш «Закляття» 
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1914р. Москва Вийшов І том Збірника творів 

Реріха М.К. 

1915-1916р.р. Петербург Написані 24 поезії циклів 

«Священні знаки» і 

«Хлопчику» та 4  - циклу 

«Благословенному» 

1916, грудень 

- 1918 р. 

Фінляндія, 

Сердоболь 

Переїзд в Карелію в зв’язку із 

хворобою легень. 

1917-1921р.р. Фінляндія, 

Англія,Америка 

Написано ще 31 поезію трьох 

циклів збірника. 

1918р. Петроград В монографії про Реріха –

художником  С.Р.Ернстом 

вперше опубліковані (неповні)  

цикли «Священні знаки» і 

«Хлопчику». 

1918р. Стокгольм, 

Копенгаген, 

Гельсінгфорс 

Персональні виставки картин 

Реріха М.К. 

1919–1920р.р. Лондон Виїзд  в Англію. Перші прямі 

контакти з Духовними 

Учителями.  

з  ІХ.1920. 

до V. 23р. 

  США Перебування сім’ї  в Новому 

Світі – Америці. 

Художньо-просвітницька 

діяльність Реріха. 

15.IV.1921р. Чикаго Записано настанову-поезію 

«Ловцю, який входить у ліс» 

1921р. Берлін, вид-во 

"Слово" 

Видано збірник поезій «Квіти 

Морії» 

1921р. Нью-Йорк Відкриття інституту 

об’єднаних мистецтв. 

1922р. Монхеган  Пишеться океанська серія 

художніх полотен. 

VІІ.1922р. Нью-Йорк Створено художній центр 

«Corona Mundi». 

1923р. Париж Перебування у Франції до 

поїздки в Індію 
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5.Х.1923р. Париж Отримано посилку з 

«Чудесним Каменем». 

ХІ.1923р. Нью-Йорк Відкриття Музею Реріха, де 

виставлено біля 300 картин 

1923-1924р.р. Індія Подорож маршрутом: Бомбей 

- о.Елефанта-Джайпур – Делі - 

Агра-Сарнатх - Бенарес-

Калькутта - Дарджилінг - 

Сіккім. 

1924р. Нью-Йорк Вийшла книга «Шляхи 

Благословення»  

1925–1928р.р. Азія Центрально-азіатська 

експедиція Реріха (Тянь-

Шань, Джунгарія, Алтай, 

Бурятія, Монголія, Тібет, 

Дарджилінг) 

1926р. Москва Відвідання радянського уряду 

під час експедиції. Дар 

Махатм, лист. 

1928 – 1947р. Індія Сім’я Реріхів живе в Кулу. З 

1936 року М.К. не покидає 

Індію. 

29.VІІ.1928р. Індія, Кулу Засновано Міжнародний 

Інститут гімалайських 

досліджень «Урусваті» 

1929,1934р.р. США М.К. відвідує «Новий Світ». 

Початок розробки  та 

затвердження проекту Пакту 

Реріха. 

1929р. Нью-Йорк Вихід книги «Квіти Морії» під 

назвою «Вогняна чаша» 

1929р. Нью-Йорк Вихід книги «Серце Азії» 

 

1931-1933р.р. Індія, Кулу Науково-дослідна робота  в 

інституті «Урусваті». 

Експедиції у сусідні області 

1931р. Нью-Йорк Вихід кн.«Держава Світла». 

 

1932(1933)р. Париж Вихід книги «Твердиня 

Полум’яна» 
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1934 – 1935р. Азія Друга азіатська експедиція 

через Китай у Внутрішню 

Монголію, Маньчжурію 

1934р. Харбін Вихід книги «Священний 

дозір». 

15.ІV.1935р. Вашингтон Підписано Пакт захисту 

культурних цінностей –  

Пакт Реріха. 

1936р. Рига Вихід книг «Ворота в 

майбутнє» і «Нерушиме». 

1939р. Рига Вихід великого тому – 

монографії про Реріха. 

1942р. США Створення АРКА – 

американо-російської 

культурної організації, де 

М.К. – почесний голова. 

13.ХІІ.1947р. Кулу, Індія Обірвалася нитка земного 

життя Миколи Реріха. 
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          З м і с т  
 Стор. примітка 

ВСТУП 5 №, стр. 

 Із книги «КВІТИ  МОРІЇ» 

І.СВЯЩЕННІ ЗНАКИ 

 

14 

 

1     96 

 Закляття  14 2     96 

Священні знаки 15 3     96 

Побачимо 16 4     97 

На останніх вратах 17 5     97 

Злидар 18 6     97 

Стежинки 19 7     97 

Повірити? 20 7     97 

Завтра   21 8     97 

Час    22 9     98 

У натовп   22 10   98 

Даремно 23 7     97 

У танці  24 11   98 

Зійду 25  

Побачиш  25  

Ключар 26  

Ключі  від воріт 26  

До  Нього 27  

Наша путь 28  

Не  відкрию 29  

ІІ.БЛАГОСЛОВЕННОМУ 31 12    98 

Краплі 31  

Пора  31  

Той, хто відводить 32 13    98 
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 Ст. №, ст.пр. 

Вранці 33 13    98 

Благодать 33  

Відкрий 34  

Залишив 34 14    98 

Світло 35  

Як устремлюся? 36 13    98 

Усмішка твоя 37  

Не зрозумівши 38 15    98 

Я збережу 38  

І любов 39  

Бездонно 40  

Любов? 41  

Не  віддалявся 42 16    99 

Помічаю 43  

Перлина 44  

Нам? 44  

Веселися! 45  

Усмішкою? 46  

ІІІ.ХЛОПЧИКУ 

 

48 17    99 

Вічність 48 18    99 

Світло 48 18    99 

Жезл 49 19    99 

Посланий 49 18    99 

Прикрашай 50 4     97 

У землю 50 4,20 100 
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Не можемо 51 21    100 

Не убити 51 21    100 

Не лічи! 52 21    100 

Не закрий 52 21    100 

Під землею 53 22    100 

Тоді 53  

Допоможе 54  

Бог дасть 55  

При всіх 56  

Про вічне 56  

Повторюєш 57  

Дитячі замки 58 23    100 

Не уб’ють  58  

Бачу я! 59  

Захочеш 59  

Подвиг! 60  

Лакшмі – переможниця 

легенда 

61 24    100 

ІV. НАСТАНОВА ЛОВЦЮ, 

ЯКИЙ ВХОДИТЬ У ЛІС 

 

65 

 

Ловцю, який входить у ліс 65 25    101 

П О Е З І Ї 73  

«До них» 73 26    102 

Вождь 74  

Лют-Велетень 78  

Дрімає земля Святоруська 80 27    102 

Мистецтву – співаємо 83  
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Свічі 84  

 Ст. №, ст.пр. 

Молитва  Гайятрі 84 28    102 

Священні знаки 85  

Сон 86  

Склепіння 87 29    103 

Обернись 87  

Зустрінемо 88  

Поклик 88  

Про бідного 89  

Північ 89  

У путі 90  

Залишу 91  

Володар ночі 92 30    103 

Монети 92  

Дар 93 31    103 

Владичиця Знамена Миру 95  

ПРИМІТКИ 96  

СЛОВНИК 104  

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЗНИК ДАТ 106  

ЛІТЕРАТУРА 111  
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