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«Що сталося? Руйнують і палять. Отруїли озера і ріки. Кинули вогненним дощем. 

Прокричали прокляття. Горять і тонуть. У корчах чорніють. Ріжуть і душать. Самі 

себе.  

Що сталося? Забули добро. Загубили добру зустріч. Добре око затьмарили. Слово 

ласки убили.  Ось сталося! 

Загинули божевільні. Силою ворогів пройшов Гайатрі царство старої землі. Про-

йшов брамами і палацами, мостами і селищами. Змовкло старе царство. Згинули боже-

вільні. Гайатрі стоїть».  М.Реріх, «Заповідь Гайатрі». 

 
Хіба не про нас з вами ці зболені рядки з твору Миколи Костянтиновича? 

Все в житті змінюється, але й повторюється на рівні змін сучасних. Руйнують і спа-

люють дедалі більше. Отруїли озера та ріки до неможливого. Горять і тонуть, прокли-
нають, ріжуть та душать самі себе від безвиході. Хіба не наша сучасна нація шукає ви-

ходу, потрапивши в лабети технократії, моральної деградації та матеріальних прагнень? 

Яке ж майбутнє нас очікує? Адже, що сталося? Забули добро в пошуках нагромад- 
жень. Загубили добру зустріч у суєті самозбагачення та самовихваляння. Добре око 

засклили блиском золота. Слово  рідне ласкаве вбили чужинськими крутими жаргонами. 

Відкрили чужі брами у пошуках розваг та видовищ. Вишукуємо для власного задово-

лення грошей легкими та брудними засобами, доходячи у цьому до божевілля не-

стями. І гинемо божевільні, винищуючи один одного.  Ось що сталося! 

Ще коливаємося у пошуках опори: куди рушити, об що обпертися? Стоїмо, ніби 
флюгер під вітром, вичікуємо. А опора наша зовсім близько – ось тут вона, посередині, - 

це світлий дух нашої нації, дух народу, дух кожної людини зокрема. Завдячуючи тільки 

силі духу і підноситься або знесилено занепадає кожен з нас і народ у цілому.  
Цю силу духу ми й відчуваємо у кожному рядку запропонованого перекладу вибірки 

з творів Миколи Реріха «Молодому другу». Адже художник, письменник, мислитель, 

всебічно обдарована людина Микола Реріх, перш за все – людина сильна духом, яка 
своєю творчістю передає снагу та силу духу і нам. Опромінений Світлом Вищим, він 

самовіддано ділиться ним у своїх промовистих творах, як письменник і як художник. 

А звертається він у творах своїх, відкриваючи своє серце назустріч, перш за все до мо-
лоді. Адже молодь – то наше  світле майбутнє.  

Нехай же дійде невмируще слово Духовного Наставника до молодих сердець. 
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ПЕРЕДМОВА 

Микола Реріх – відомий нам як великий художник, вчений, філо-

соф, водій культури, планетарна людина, яка не може належати якійсь 

окремій державі чи нації. На даному етапі еволюції людства він слу-

жить лакмусовим папірцем щодо вияву людського відношення по на-

лежності до боку Світла чи темряви. 

Ім’я людини, яке намагаються споганити вороги людства, високо 

майорить і вказує напрям руху еволюції людства до Світла, до його 

безсмертя. 

Цьому служить доробок творчості митця. Більше семи тисяч живо-

писних творів, 30 книг, виданих у різних країнах світу на теми косміч-

ної еволюції людства, філософії, історії. 

М.К.Реріх організував і спорядив три гігантські науково-дослідницькі 

експедиції, в яких сам брав участь, і внаслідок чого зібраний матеріал 

послужив створенню міжнародного науково-дослідного інституту 

«Урусваті». Велику роль відіграв у культурному житті створений Ми-

колою Реріхом інститут об’єднаних мистецтв і музей його імені в 

Нью-Йорку. 

Всесвітнє визнання і схвалення отримав так званий «Пакт Реріха», 

який ліг в основу Міжнародної конвенції про захист культурних цін-

ностей у випадку збройних конфліктів. У 1954 році його підписали 56 

країн світу. Не перерахувати всього зробленого Миколою Реріхом за 

свої 73 роки земного життя. 

Уся родина Реріхів пройшла земне життя шляхом добра і любові, 

який заповідав нам Учитель Нового Завіту Ісус Христос. Нове Вчення, 

яке нам передали Реріхи, продовжує істини Христа, розтлумачує його 

притчі. Воно відкриває нам енергетичний світогляд, Вищі Світи, Тон-

кий і Вогняний, під впливом яких знаходиться багато явищ на Землі, 

елементи яких входять у нашу Культуру. До Бога через науку – такий 

девіз Вчення Живої Етики. Саме сім’я Реріхів стала першовідкривачем 

тієї космічної сили, яка знаходиться в сплячому стані у кожному з нас. 

Будь-яка людина може пізнати її, очистившись від самості, пристрас-

тей, зрозумівши необхідність бути корисною іншим та еволюціонувати 

шляхом добра, любові й відданості Ієрархії Світла. 

Брошура М.К.Реріха «Молодому другу» послужить читачеві жит-

тєво-корисними порадами. Філософські теми пізнання світу, культури, 

відносин між людьми є дуже необхідними для молоді – рушійної сили 

еволюції людства в усі часи його існування.  

Юрій Гав’юк 
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    «ДАТИ РАДІСТЬ - ЦЕ НІБИ ПОБАЧИТИ СХІД СОНЦЯ» 
 

Не відкрию Америки: нашій молоді більш відомий Микола Реріх – ху-

дожник, аніж Микола Реріх – публіцист. У цьому немає його провини. 

Донедавна його публіцистика, перш ніж дійти до нас, ретельно вимі-

рювалася  гомеопатичною вагою цензури. 

Можна безмежно шкодувати, що у всій повноті, не ховаючись, вона 

приходить до нас тільки сьогодні. Але разом із цим є якась незбагнен-

на правда (або вища мудрість життя? або вища його таємниця?) в тому, 

що саме у наші дні, які називають неспокійними, в складний перехід-

ний період, коли попередні пріоритети та істини зруйновані і все силь-

нішим стає прагнення нових духовних орієнтирів,  – саме в цей пере-

ломний час нам дано почути не обмежений жодними заборонами голос 

Миколи Реріха.  

Молодість –  не вік, а стан мислення, – стверджує він. І сам до кін-

ця днів блискуче доводив незаперечність цього. Адже саме молодь 

завжди займала особливе місце в його роздумах про життя. «Молодь», 

«Плем’я молоде», «Молодому другу», – читаємо ми у назвах його ста-

тей, нарисів, на сторінках щоденників. Останнє –  «Молодому другу» – 

стало назвою цієї книги. Ним створений віршований цикл «Хлопчико-

ві». Строфи з нього ви прочитаєте в епіграфах до розділів. 

Але було б помилково бачити спрямованість до молоді тільки там, 

де вона позначена так явно. В оркестрі реріхівської думки «тема моло-

ді» виникає часто, деколи лейтмотивом, а деколи несподівано, немов 

побіжно. Ось у далеких Гімалаях, де він жив, взимку сорокового року 

він із радістю дізнається, що в Москві вшановувалася пам’ять Скрябі-

на. «Хтось любить його, – записує в щоденнику, – і працює над його 

надбанням. Напевно, молодь». Ось згадує художника Сєрова: «Молодь 

вірила в нього, а це суд праведний...» Він хотів бути почутим Росією, 

світом, людством, але, можливо, головним внутрішнім адресатом його 

була молодь. 

Його віра в молодь була глибокою і водночас далекою від духовної 

залежності від неї, від плазування перед нею. Від цієї крайності так при-

страсно застерігав один із сучасників М.К.Реріха, отець Сергій Булгаков. 

Погляд Миколи Реріха, спрямований до юнацтва, – доброзичливий і 

вибагливий. Погляд надії, такий природний для людини, чиї помисли та 

справа виходять далеко за межі власного земного існування. 

Велика реріхівська ідея щодо необхідності Червоного Хреста Куль-

тури – захисту  культурних цінностей народів, ідея, яка народилася в 

перші десятиріччя віку, зараз така ж насущна і, безумовно, перейде  у 
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вік XXI. Чи мислима її реалізація – у поколіннях – без молодих рук, 

умів, сердець? 

«Для кого все будується, збирається, втілюється? – писав 

М.К.Реріх. – Передусім для тієї ж молоді». Молоді, яка, прийнявши 

дар, сама «будуватиме, збиратиме, втілюватиме» і понесе естафету 

далі, у віки. Три червоні круги на білому полотнищі – минуле, сього-

дення  і майбутнє, замкнуті колом вічності на реріхівському «Знамені 

світу». Так запропонував він назвати прапор Червоного Хреста Куль-

тури (всесвітньо відомого «Пакту Реріха»). І знак цей, що з’єднує часи 

у колі вічності (коли дізнаєшся про ставлення Реріха до молоді) немов 

спускається з високих ступенів символіки, наповнюючись живим люд-

ським змістом. 

Споконвіку люди старшого покоління нарікали на молодь: «Не та 

пішла! Ось у наші роки...» Час Реріха не був винятком.  

«Багато нападають на молодь», – писав він: «Вона поглинута спор-

том». «Вона відсахнулася від гуманітарних предметів...» «Вона не бе-

реже чистоту мови і наповнює її всякими безглуздими, вигаданими 

виразами». «Вона відходить від сім’ї». «Вона віддає перевагу тан-

цям...» «Вона не хоче читати». 

Чи не правда, знайомі і нашому часу докори? 

«Багато чого говорять про молодь, – роздумував Реріх. – Припус-

тимо, що все це так і є. Але коли ми глянемо на причини того, що ді-

ється,  то перш ніж звинувачувати молодь, треба прикликати до відпо-

відальності старше покоління. 

Чи багато сердечності в сім’ї? Чи приваблива домашня обстановка? 

Чи є можливість для серйозних прагнень?.. Хто прокурив дім свій? 

Хіба це молодь наповнила домашнє вмістилище спиртними напоями? 

Чи хочуть у сім’ї говорити з молоддю? Чи спрямована сім’я в майбут-

нє? Де саме народжується байдужість до добра і зла?.. Де вперше по-

чула молодь анекдоти блюзнірські? Де вперше чують багато руйнівно-

го і дуже мало творчого?». 

Цей заклик – «До відповіді старше покоління!» – звучить і в сьогод- 

нішніх дискусіях про молодь і часто, при всій вдаваній беззаперечнос-

ті, викликає бурхливий спротив: у ньому вбачається однобокість, 

спроба «виправдати» молодих людей, зняти з них відповідальність за 

свої вчинки, переклавши її на плечі старшого покоління. Але щодо 

Миколи Реріха, одного з творців «Живої Етики», вчення про невикорис-

тані можливості людини, про творчі сили, що таяться в глибинах її 

свідомості, її душі, щодо Реріха, який з молодих років  глибоко захоп-

лювався самоосвітою і самовихованням, такі докори не слушні. Беручи 
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молодь під крило захисту, відводячи від неї різного роду наклепи, він у 

цей же час глибоко вірив у її духовні потенції, намагався силою мис-

тецтва, думки, діяльності своєї показати, переконати, як багато в житті 

залежить від неї самої. 

Так, необґрунтовані напади відкидав категорично. Заперечував із 

рішучістю: «Запитаймо себе: «Чи знаємо ми молодь, яка по-

справжньому трудиться?» – Звичайно, знаємо. «Чи знаємо ми молодь, 

яка несе в сім’ю всі свої заробітки?» – Звичайно, знаємо. «Чи знаємо 

ми молодь, що сердечно мріє  про майбутнє?» – Звичайно, знаємо. «Чи 

знаємо ми молодь, спрямовану до серйозних книг і обговорень?.. До 

пошуків прекрасного?» І так, подумки перебираючи всі кращі вершини 

людські, ми на кожній із них знайдемо й прекрасний прояв молоді». 

Вважав, що саме на ці добрі приклади розумно перш за все зверта-

ти суспільну увагу: «Якщо молоді люди, іноді ще й недосвідчені, все ж 

таки так мужньо і натхненно протистоять темним силам, то як же 

дбайливо треба підтримати їх тим, хто вважає себе вже досвідченим». 

І намагався сам – підтримати. Реальних, йому відомих. Учнів з пе-

тербурзької школи Товариства заохочення мистецтв, директором якої 

він був. Своїх синів. Членів молодіжних секцій «Пакту Реріха», що 

виникали в різних країнах. Тих, хто шукав із ним спілкування, писав 

листи, прохаючи поради. І сотні, тисячі тих, яких він не знав, не бачив 

і яким допомагав своїм словом, досвідом життя, мудрістю провидіння. 

Його слово підтримки таке сильне, що сказане десятиліття тому, 

сприймаєш немов сказане сьогодні. 

Спрямованість до молоді, якою дихає спадщина Миколи Костянти-

новича Реріха, має не тільки філософські корені. У цьому проявилася й 

одна особлива властивість його індивідуальності. «Принести радість, – 

говорив він, – це ніби побачити схід сонця». Серед багатьох дарів, 

якими щедро наділила його природа, принісши всесвітню славу худож- 

ника, мислителя, літератора, громадського діяча, йому було дано ще 

один дар – або понад усіх дарів дар: душевну щедрість, потребу відда-

вати. Дар, який вирізняє Вчителя і який зробив Миколу Реріха видат-

ним просвітителем XX віку. 

Дар цей, дарований природою, посилений був російським під-

ґрунтям кінця минулого – початку нинішнього століть, наскрізь про-

низаним струмами просвітництва. 

«Молодий друг», – говорив Реріх. І знаходив синоніми для цих 

слів: співробітник, спів-діяч. Так він розумів взаємини з молоддю: 

спів-діяльність, співпраця. У справах практичних, на полі боротьби за 

культуру, і в роздумах про світ і людину. Публіцистичні праці 
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М.К.Реріха – не перелік істин, виголошуваних Мудрецями, а запро-

шення до діалогу, до роботи думки і серця, духовних пошуків,  усві-

домлення себе у світі. 

«Справжня книга не може бути прочитана тільки один раз, – писав 

він. – Як магічні знаки, істина і краса книги всотуються поступово». 

У повному обсязі ці слова можуть належати і до його робіт. Істину і кра-

су їхню також осягаєш не відразу. Мова їхня спочатку може видатися 

іноді незвичною, іноді застарілою (ми не скажемо сьогодні «фільма» 

замість «фільм» або «кінемо» замість «кіно»), іноді важкуватою. Але 

відслонивши завісу архаїчних слів і, здавалося б, давніх фактів, раптом 

відкриваєш для себе найсучасніше життя, сьогоденні наші тривоги, сьо-

годенні пошуки виходу з духовної безвиході. 

Як відомо, лихоліття найболючіше  б’є по молоді. І як одкровення, 

як вказівник руху звучать сьогодні реріхівські слова: «Немає такого 

страхіття, яке, викликавши до життя ще більш напружені енергії, не 

могло б перетворитися на світлу розв’язку». 

Віра в перемогу світлих основ в житті у нього не від прекраснодуш- 

ності. Довгі роки він прожив у горах, Гімалаях, але ніколи – у башті зі 

слонової  кістки. Не міражі, а реальний світ із його болями та страж-

даннями був перед його очима. Він ясно бачив – і хотів, щоб так само яс-

но бачили й інші, а, можливо, в першу чергу, молодь – два полюси у 

житті: творення і руйнування. І два людські полюси, два антиподи: 

творці та руйнівники; «натхненники» і «гасителі» всього святого. 

«Ідіть не з тими, – закликав він, – у кого «ні» на першому місці. Нехай 

світле «так» підбадьорить і допоможе знайти кращу стежину». Його 

оптимізм – пошуки виходу з пітьми, пошуки «кращої стежки», в основі 

цього оптимізму – філософія творення. М.К.Реріх переконаний: тільки 

«безмежне будівництво» може перетворити життя на світле свято. «Ви-

ховання, формування світогляду, – підкреслював він, – досягається син- 

тезом, і не синтезом незгод, але синтезом радості вдосконалення і твор-

чості». Навіть саме зосередження думки тільки на руйнуванні вважав 

руйнівним для особистості: «Не зупиняймо думку на руйнуванні, поду-

маймо, яке світле оновлення життя в руках нового покоління». 

Він вказує «рятівні пристані» на шляху до світла і однією з найпер-

ших називає «прагнення до чесних і необмежених знань»: «Знати – це 

вже досягати успіху». 

Світ врятує Знання. 

Світ врятує Творча думка. 

Світ врятує Культура.  
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«Людство, – писав М.К.Реріх, – звикло до знаку Червоного Хреста. 

Цей прекрасний символ проник не тільки у часи воєнні, але й вніс до 

всього життя ще одне зміцнення поняття людяності».  

Але, на жаль, до знаку Культури воно ще не звикло і наприкінці віку. 

«Особливо жахливо чути, коли обтяжені кризою люди, не дуже по-

гані самі по собі, починають говорити, що зараз не час навіть думати 

про Культуру», – це написано М.К.Реріхом кілька десятиліть тому. 

Але хіба це не про нас, сучасних? Хіба зараз ми не чуємо: спочатку – 

економіка, потім – культура? Або, що ще гірше, слова про культуру 

звучать щонайвищі, а практика показує зворотне: культуру наполегли-

во тримають на пайку «залишкового принципу», руйнують, заганяють 

в «елітні» резервації, вже зараз концерт чи театр не кожному доступні. 

«Ці жахливі не «можна», «не час», «неможливо» приводять молоду 

свідомість у тюрму безпросвітну» – як на часі звучить ця сумна думка 

М.К.Реріха. І наскільки важливо зрозуміти іншу його – таку ясну – дум- 

ку: «Культура – джерело життя молодого покоління». 

«Не треба думати, що можна поміркувати про Культуру колись, пе-

ретравлюючи їжу смачного обіду, – писав він. – Ні, саме в голоді і хо-

лоді, як важкопораненим, яскраво світить знак Червоного Хреста, так і 

голодним тілесно і духовно яскраво світитиме  знак Культури... Розду-

муючи про Культуру, треба сказати і друзям, і ворогам: будемо діяти 

за здібністю, тобто покладемо всі сили наші для слави невідкладного у 

своїй живоносності творчого поняття Культури». 

«І світло у темряві світить, і темряві його не обійняти». 

* * * 

Сотні полотен у художній спадщині Миколи Костянтиновича Рері-

ха, велике багатство приховане і в його спадщині публіцистичній, його 

статтях, есе, листах, «Листах щоденника». У цій книзі – мала дещиця. 

Це – початок дороги до Реріха. Брами відкриті – йди! І ще: не готові 

відповіді знайдеш ти у цій книзі, а шлях до них. Пам’ятайте: «І світло 

у темряві світить...» І, можливо, кращою передумовою наступного чи-

тання будуть слова самого великого художника і мислителя: 

Дар мій прийми, милий друже! 

Трудом і знанням я надбав 

Цього дару. Щоб віддати його, 

я склав. Я знав, що віддам 

його. На дарунку моїм нашаруєш 

радощі духу... 

Тетяна Яковлєва 
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Хлопче, униз не дивися! 

Зверни твій погляд угору. 

Зумій побачити велике небо. 
Своїми руками очі собі 

не закрий. 
М.К.Реріх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕБЕСНЕ ЗОДЧЕСТВО 
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ЩЕ РАДОЩІВ 
 

Ще радощів. Якщо світ зараз скупий на радощі, якщо світ зараз по-

глинутий потворним людиноненависництвом, то тим більше хочеться 

згадати  про справжні радощі, які складали ентузіазм. Ось згадую пре-

красного «Принца і злидаря» Марка Твена, котрий потрапив до нас 

уже в перші шкільні роки. Дивно, як ім’я Марка Твена широко про-

йшло по всій Русі і всюди несло з собою радість і світле натхнення. 

Письменник знайшов підхід до душі людської і розповів просто й за-

клично про вічні істини. Багато хто з нашого покоління згадають доб-

ром це велике ім’я. Також згадую і Золя, який у своєму романі, прис-

вяченому битві за мистецтво Мане, був для мене ворітьми до пізнання 

мистецтва. Підійшли і Шекспір, і Гоголь, і Толстой, і Вальтер Скотт, і 

Едгар По. Іноді навіть не знаєш, звідки і як доходили такі визначні 

книги, які стали на все життя поворотними важелями, але вони прихо-

дили немов призначені, а тому й сильніше запам’ятовується ця радість 

[...]. А пізніше, через багато років, ці перші дорожні віхи виростають у 

цілі монументи, і завжди хочеться висловити цим знаним і незнаним 

авторам сердечну вдячність. У шумовинні побуту так багато стирає-

ться, а тому цікавіше буде  глянути, який власне відбір зробить саме 

життя. Історія врешті-решт закарбовує характерні лики. Так і в люд-

ському житті залишаються віхи, що не стираються. Обернешся назад і, 

як з пагорба, зразу бачиш відмітки на придорожньому камінні. Чомусь 

кажуть, що дитинство особливо яскраво постає лише з роками. Думаю, 

що це не зовсім так, просто ми обертаємося пильніше і шукаємо, де ж ці 

добрі віхи, які допомогли скласти весь подальший шлях. Природно, що 

на ці добрі віхи, перші і вражаючі, звертається наша особлива увага. До 

них – наша перша радість, наша перша уява і наша перша вдячність.   

1939  
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ДОБРЕ ОКО 
 

Добре око рідкісне. Лихе око в кожному домі знайдеться. 

Мені говорили, що Станіславський наказує своїм учням: «Зумійте в 

кожній речі знайти не гірше, а краще». 

Чуйний художник бачить, що величезна більшість із нас із насоло-

дою служить культу гіршого, не вміючи підійти до всього, що радість 

приносить. 

Із великим завзяттям ми готові виголошувати осуд тому, що нам не 

до вподоби. Як багато часу ми готові проводити біля того, що нам зда-

лося огидним. 

Зустріч  із нелюбим породжує яскраві слова, блискучі порівняння. 

І швидка тоді наша мова, і сильні рухи. І горять очі наші. 

Та зате якими повільно-нудними бувають слова замилування і 

схвалення. Як боїмося ми знайти і визнати. Сам запас добрих слів стає 

бідним і пересічним. І згасають очі.  

Вдалося випробувати одного любителя живопису. За ним ходив із 

годинником і непомітно відмічав час, який той проводив біля картин. 

Виявилось, що біля картин розкритикованих було проведено часу 

майже удвічі більше, аніж біля речей схвалених. 

Не було потреби дивитися на те, що, здавалося б, приносило ра-

дість; треба було згаяти час на осуд. 

«Тепер знаю, чим вас утримати. – Треба оточити вас речами нена-

висними». 

Ми, слов’яни, особливо схильні до широкого обговорення гіршого. 

У Європі вже приходять до замовчування поганого, звичайно, окрім 

особистих виступів. 

Якщо щось здалося поганим, – значить, воно не гідне обговорення. 

Життя надто красиве, надто велике, щоб забруднювати себе видови-

щем негідним. Надто багато радісного, такого, що заслуговує на ак-

цент уваги. Та треба знати бадьорість і радість. 

Треба знати, що нашому «я» ніщо не може зашкодити. Затримую-

чись перед поганим, ми у себе відбираємо хвилину радості. Стримуємо 

себе замість кроку вперед. 

Вчитися радості, вчитися бачити лише бадьоре і красиве! Якщо ми 

забруднили очі і слова наші, то треба вчитися їх очистити. Суворо себе 

утримати від спілкування з тим, що не подобається. 

І в нас життя розростеться. І нам ніколи буде вдивлятися у нена-

висне. Відійде тріумфування зла. І в нас відкриється око добре.  

 1913 
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НЕБЕСНЕ ЗОДЧЕСТВО 
 

Із самих ранніх літ небесне зодчество приносило одну з найбільших 

радостей. Серед перших дитячих спогадів перш за все виростають пре-

красні узорчаті хмари. Вічний рух, щедрі перебудови, могутня твор-

чість надовго підняли очі вгору. Дивні тварини, богатирі, що б’ються з 

драконами, білі коні з хвилястими гривами, човни з кольоровими по-

золоченими вітрилами, принадні ілюзорні гори – чого тільки не було в 

цих безмежно багатих, невичерпних картинах небесних. Без них і полю-

вання, і перші розкопки не були б такими привабливими. І на розкоп-

ках, і на більшості полювань око все-таки спрямоване донизу, і це не 

наскучить лише при усвідомленні того, що зверху вже готова принад-

на картина. Скільки разів завдяки прекрасній хмарі щасливо відлітав 

вальдшнеп або зграя качок і гусей рятувалася недоторканими. Кургани 

ставали особливо величними, коли вони вимальовувалися на фоні ба-

гатства хмар. На картині «Морський бій» спершу все небо було зайня-

те летучими валькіріями, але потім захотілося їх прибрати, вибудувавши 

мідно-звучні хмари, – хай б’ються невидимо. Картини «Небесний бій», 

«Видіння», «Веління неба», «Та, що чекає», «Карелія» і багато інших 

побудовані виключно на хмарових утвореннях. Прекрасна і небесна 

синь, особливо ж коли на висотах вона стає темно-ультрамариновою, 

майже фіолетовою. 

Коли ми замерзали на Тибетських нагір’ях, то хмарні міражі були 

однією з кращих утіх. Лікар казав нам, прощаючись увечері: «До поба-

чення, а, можливо, і прощайте, – ось так люди і замерзають». Але в цей 

же час вже сяяли міріади зірок, і ці «зоряні руни» нагадували, що ні 

печаль, ні відчай недоречні. Були картини «Зоряні руни» і «Зірка ге-

роя», і «Зірка матері світу», побудовані на багатствах нічного небосхи-

лу. І у найважчі дні один погляд на зоряну красу вже змінює настрій; 

безмежне робить і думки піднесеними. 

Люди безумовно діляться на два види. Одні уміють радіти небес-

ному зодчеству, а для інших воно мовчить або, точніше, серця їхні 

мовчать. Але діти уміють радіти хмарам і збагачують свою уяву. Адже 

уява наша – тільки наслідок спостережливості. І кожному з перших 

днів його вже визначена невимовна у красі своїй небесна книга. Була і 

картина «Книга голубина».   

1939 
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ГАСИТЕЛІ 
 

Все людство ділиться на два види – гасителі  і натхненники. На кож- 

ного доброго, життєрадісного натхненника знайдеться десяток похму-

рих гасителів. Хтозна, звідки вони беруться. 

Можна подумати, що різні земні незгоди притупили в них добро і 

радість. Але серед гасителів знайдуться й такі, кому живеться непога-

но. Здавалося б, і долею не скривджені, і шляхи для них не закриті, 

ніхто їх не утискає, але ж, постривайте! – самі зі шкіри всюди лізуть, 

щоб хоч що-небудь применшити. Вигоди вони жодної не отримують. 

Наштовхуються на відчутні удари, але все-таки продовжують своє 

шкідництво.  

Кому шкодять? За що шкодять? Ймовірно й самі деколи не знають. 

Чи ж бо не хвороба яка особлива? Може «заздрісна лихоманка» чи 

«судома ненависті»? Чи не придумати дзвінку латинську назву? У ме-

жах лікарської допомоги можна прописати крижаний душ – доки не 

отямляться. 

Дехто віднесе такі епідемії до заздрості. Але це не визначально. 

Здавалося б, двоногий може заздрити тільки людині. Але можна пере-

конатися, що гасителі вивергають злобну слину абсолютно проти 

всього сущого. Навіть сонячний день і той обмовлять. При будь-якому 

настрої хоч що-небудь та їм ненависне. 

Всюди проявилися два типи. Одні починають засуджувати від хо-

рошого, а інші навіть перше своє слово спрямовують на осуд. Вони не 

шукатимуть доказів. Просто так, не подобається. І в цьому заскрипить 

найбільш іржава  самість. 

Гасителів не виправити. Немов невиліковна хвороба мозку. Хтозна – 

можливо хронічне розрідження мозку. Але небезпека в тому, що ці 

носії мікробів заражають все на шляху своєму. Як мовиться: «і трава 

не росте по сліду їхньому!» 

Вони вдають із себе авторитетів. Запасаються іноземними терміна-

ми. Огортаються брехливою ласкавістю. Наповнені різними викрута-

сами – лиш би вплинути на слухачів, лиш би проштовхнути розкла-

дання у мозок молоді. Вони особливо полюють за молоддю. Остерігай-

теся! 

Остерігайтеся всіх гасителів на всіх шляхах їхніх. Ідіть не з тими, у 

кого «ні» на першому місці. Нехай світле «так» збадьорить і допоможе 

знайти потрібну стежину. Натхнення – життя. Розкладання – смерть. 

Красиве саме слово натхнення. До зла – відраза. До добра – натхнення.   

1939.  Публікується вперше. 
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ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ КУЛЬТУРИ 

 
Читаємо в газеті телеграму з Нью-Йорка про 800 000 безробітних в 

одному цьому місті. У Штатах число безробітних перевищило дванад-

цять мільйонів. До того ж ми знаємо, що безліч інтелігентних праців-

ників, звичайно, не зараховано до цієї цифри, але зазнають нужди, без-

робіття  не меншого. Такі цифри є справжнім нещастям; вони свідчать, 

що криза не тільки увійшла до всіх прошарків суспільства, але вже є 

руйнівним фактором. У цій же пошті повідомляється про те, що саме 

існування Метрополітен-опери є у небезпеці. Листи повідомляють не 

тільки про нові урізання освітніх установ, але й про багатомільйонні 

втрати такими людьми, котрі вважалися непорушними стовпами фі-

нансової мудрості. 

Коли на наших очах зазнають потрясіння основи цієї багатожитей-

ської мудрості, то чи не є це ознакою того, що ці матеріалістичні осно-

ви дійшли до якоїсь межі і вже відживають? І чи не є це знамення ще 

одним свідченням  того, що треба з пороху піднімати забуті, запоро-

шені знамена духу, щоб протиставити очевидному для всіх руйнуван-

ню цінності непорушні? 

Коли ж, як не тепер, мають запалюватися серця дітей свідченнями  

про подвиги, про справжню освіту і пізнання. Можливо, ще не було 

такого часу, коли з найбільшим поспіхом треба вникати у труднощі сім’ї і 

на основі всіх історичних прикладів показувати, як саме були подолані 

кризи, що багатократно виникали в історії людства. 

Адже не можна більше приховувати, що криза відбулася, неможли-

во втішатися тим, що якийсь новий одноденний збір нагодує всіх без-

робітних і голодуючих. Цілком очевидно, що те, що трапилося – наба-

гато глибше. 
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Вже давно народна мудрість сказала: «Гроші втрачені – ніщо не 

втрачено, але мужність втрачена – все втрачено». Зараз доводиться 

згадувати це мудре прислів’я, адже про кризу стало прийнятим гово-

рити: і постраждалі, і чомусь навіть не дуже постраждалі стали одна-

ково посилатися на кризу, однаково підсікаючи всі ініціативні, творчі 

устремління. 

Отже, якщо не будуть запроваджені основні протидії, то, можливо, 

ця криза стане лише прелюдією до чогось ще більш грандіозного. 

Ми, оптимісти, перш за все повинні запобігати будь-якій паніці, 

будь-якому відчаю, чи то на біржі, а чи в найсвятішому святилищі сер-

ця. Немає такого жаху, який викликав би до життя ще більшу напругу 

енергії і не зміг би перетворитися у світлу розв’язку. Особливо жахли-

во чути, коли обтяжені кризою люди, не дуже погані самі по собі, по-

чинають говорити, що зараз не час навіть думати про Культуру. Ми 

вже чули подібні недопустимі у боязні й відчаї своєму голоси. 

Ні, милі мої, треба саме зараз спішно думати не тільки про Культу-

ру як таку, але надавати це джерело  життя молодому поколінню. Мо-

жете собі уявити, на що перетворюється ледь започатковане світо-

бачення юнацтва, якщо воно буде чути і в школі, і в сім’ї своїй тільки 

жах відчаю. Якщо воно буде чути тільки про те, що треба відмовитися 

від найбільш життєдайного, що треба забути про самі джерела життя і 

прогресу. 

Ці жахливі «не можна», «не зараз», «неможливо» приводять моло-

ду свідомість до в’язниці безпросвітної. І нічим, нічим на світі ви не 

освітите ці затемнення серця, якщо вони так чи інакше були допущені. 

І не тільки про юнацтво повинні ми мислити, одночасно ми повинні 

думати й про дітей. Кожен вихователь знає, що основи світогляду, час-

то незабутні на все життя, складаються зовсім не в юнацькі роки, а 

набагато, набагато раніше. Часто лишень мовчазний погляд дитини 

говорить про те, що навколишні обставини для неї зовсім не такі вже 

недоступні, як здається гордині дорослих. Скільки основних проблем 

вирішується у мозку і серці чотирирічної, шестирічної дитини! 

Кожен, хто спостерігав за розвитком дітей, звичайно, згадає ці чу-

дові визначення, зауваження чи поради, які цілком несподівано вимов-

лялися дитиною. Але, окрім цих явних проявів, яка безліч іскор свідо-

мості освітлює мовчазний погляд дітей! І як часто ці малюки відводять 

свій погляд від дорослих, ніби оберігаючи якусь рішучу думку, яку, з 

точки зору дітей, старші все одно не зрозуміють. 

Ось цей прозорливий розум дитини і треба зайняти саме зараз най-

світлішими думками. 
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Хіба не час саме зараз у школах, починаючи з молодших класів, 

прийти з захоплюючою і надихаючою звісткою про подвиги людства, 

про корисні відкриття і про все світле Добро, яке, зазвичай, суджене і 

лише з необачності не підібране. 

Ми почали зі згадки про Нью-Йорк, вражені останнім газетним по-

відомленням, вражені тим, що у, здавалося б, багатющому місті місь-

кому управлінню невідкладно потрібні десятки мільйонів, щоб запо-

бігти голоду; повторюємо це газетне повідомлення, бо воно не тільки 

не далеке від істини, але, по суті, воно навіть не відображує всієї істи-

ни. Повідомлене про Нью-Йорк, звичайно, стосується і всіх міст, і не 

тільки Америки, але й всього світу. Часто ці дані приховані або умов-

ними обмеженнями, або безпросвітним пилом вивержень. Зараз пи-

шуть із Південної Америки, надаючи звіт аеропланів, посланих у вра-

жені катаклізмом місцевості, – «нічого не видно». Справді, з багатьох 

місць земної кулі «нічого не видно». А коли імла виверження розсію-

ється, то ми бачимо ще більше сум’яття духу людського. 

Той, хто бачить зараз очевидність кризи, зовсім не Касандра у зло-

вісних віщуваннях (які у випадку з Касандрою справдилися). Той, хто 

подає сигнал про кризу зараз просто уподібнюється до того стрілочни-

ка на залізниці, який, вгледівши неминучість аварії, підіймає прапор 

попередження машиністам, всім серцем сподіваючись, що вони не 

сплять і побачать ці сигнали. Уподібнімося цьому стрілочнику.  

Піднімімо прапор охорони Культури! Згадаймо запропонований ще 

в минулому році всесвітній День Культури, шкільний день, коли роз-

повіді про кращі досягнення людства, замість звичайних уроків, світ-

лою звісткою зможуть запалити молоді серця. Якщо минулого року ми 

думали про Лігу молоді та хоча б про один день, що виявлятиме сад 

прекрасний людства, то тепер ми бачимо, що потреба цього виявлення 

лише примножилася. Один день уже не зміцнить усієї свідомості, роз-

хитаної суспільними і сімейними незгодами. Частіше треба говорити 

про рятівну, творчу, надихаючу основу. 

Виховати – це не означає тільки дати ряд механічних відомостей. 

Виховання, формування світогляду досягається синтезом, і не синте-

зом незгод, а синтезом радості вдосконалення й творчості. Якщо ж ми 

перекриємо всякий приплив цього радісного освітлення життя, то яки-

ми ж ми будемо вихователями? Яку ж освіту може дати педагог, який 

поширює навколо себе сум і відчай? Та недалека від відчаю підробка 

під радість,і тому будь-яка силувана посмішка недаремно зветься 

усмішкою черепа. Значить, і нам самим треба переконатися в тому, 
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наскільки потрібна і життєва програма Культури як оздоровлююча 

основа, як життєдайник.  

З медичної галузі ми знаємо, що так звані ліки-життєдайники не 

можуть діяти миттєво. Навіть для  найкращого життєдайника  потрібен 

час, щоб він міг проникнути в усі нервові центри і не тільки механічно 

збудити їх (адже кожне збудження викликає реакцію), але мусить на-

справді зміцнити і оздоровити нервову речовину. Якщо ми бачимо на 

всіх прикладах життя потребу  певного часу для процесу оздоровлен-

ня, то як же невідкладно треба продумати і почати діяти під знаком, по-

дібним до Червоного Хреста Культури? 

Людство звикло до знаку Червоного Хреста. Цей прекрасний сим-

вол проник не тільки в часи воєнні, але й вніс до всього життя ще одне 

зміцнення розуміння людяності. Ось таке ж невідкладне і потрібне від 

малого до великого і повинен дати подібний до Червоного Хреста знак 

Культури. Не треба думати, що можна помислити про Культуру ко-

лись, перетравлюючи їжу смачного обіду. Ні, саме у голоді й холоді, 

як для тяжкопоранених яскраво горить знак Червоного Хреста, так і 

для голодних тілесно й духовно яскраво горітиме знак Культури. 

Чи на часі зараз перешкоджати, протестувати, не погоджуватися і 

прив’язуватися до дрібниць? Коли вулицею рухається віз Червоного 

Хреста, то задля нього зупиняють увесь рух. Так само і для невідклад-

ного знака Культури треба хоч трохи поступитися звичками буденнос-

ті, вульгарними осадами і всіма тими запиленими умовностями неві-

гластва, від яких все одно раніше чи пізніше доведеться очищатися. 

Людям, які не торкалися близько питань виховання, знак Культури 

може здатися цікавим досвідом; звичайно, не приховуватиму, що цим 

такі люди засвідчать тільки свою недостатню історичну освіту, але, 

якщо хтось це сприймає як досвід, погодимося і з цим, бо ніхто не 

скаже, що цей досвід може бути руйнівним або таким, що розкладає. 

Творчість мислення про Культуру настільки очевидна, що смішно го-

ворити про це. 

Під час серйозної небезпеки на кораблі надходить команда: «Діяти 

за здібностями».  

Ось і зараз, мислячи про Культуру, треба сказати і друзям, і воро-

гам: будемо діяти за здібностями, тобто покладемо всі сили наші для 

слави невідкладного у своїй живоносності творчого поняття Культури. 

«І світло у темряві світить, і темряві його не обійняти». 

Хай світить Знамено охорони всього Прекрасного. Хай сяє Знамено 

Світу!    

1932 
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ПРО МИР У ВСЬОМУ СВІТІ 
 

Майте у собі сіль, і мир майте 

поміж собою. 
 

«Про Мир у всьому Світі». Чи не буде мольба  про нього  однією з 

найбільших утопій? Так каже очевидність. Але серце і реальна сут-

ність продовжує повторювати ці високі слова як можливу реальність. 

Якщо прислухатися до голосу поверхової очевидності, то ж і всі запо-

віді виявляться нездійсненною утопією. Де ж воно – «Не убий», «Не 

вкради»? Де ж воно – «Не чужолож»? Де ж воно – «Не свідчи ложно 

на ближнього свого»? Де ж виконання і всіх інших простих і чітко 

озвучених основ Буття? Можливо, деякі розумники скажуть: «Для чого 

і повторювати ці настанови, якщо вони все одно не виконуються?» 

Кожному з нас доводилося багато разів чути різні нарікання та за-

стереження проти утопій. Із дитинства та юнацтва доводилося чути 

житейські поради не захоплюватися «пустим ідеалізмом», а бути ближ-

чим до «практичного життя». Деякі молоді серця не погоджувалися на 

те «практичне життя», до якого їх намовляли «житейські мудреці». 

Окремим юнакам серце їхнє підказувало, що шлях ідеалізму, супроти 

якого застерігали старші, є найбільш життєвим і заповітним. На цьому 

ґрунті ідеалізму й «житейської мудрості» сталося безліч сімейних тра-

гедій. Хто знає, на основі чого відбулося більшість самогубств – найбез- 

розсудніших розв’язань  життєвих проблем? Адже «житейські  мудреці» 

не застерегли вчасно молодь від страшної помилки, яка призводила на-

віть до самогубства. Коли ж ці поступово приречені молоді люди запи-

тували старших, чи будуть в очікуваному практичному житті виконува-

тися заповіді добра, старші іноді махали рукою, по-блюзнірському шеп-

чучи: «Все проститься». І виникала між цим «все проститься» і запові-

дями життя якась нерозв’язна суперечність.  

«Житейські мудреці» готові були обіцяти все, що завгодно, тільки б 

застерегти молодь від ідеалізму. Коли ж юнацтво поринало в умовне 

механічне життя, то навіть книжники й фарисеї сплескували руками. 

Але скажіть, хто ж повів молодь на кулачний бій, на скачки, на розпусні 

фільми? Чи не самі «житейські  мудреці», із зітханням повторюючи 

«не обдуриш – не продаси», старанно створювали тлінні умови життя? 

Колись казали: «Сьогодні маленький компроміс, завтра маленький 

компроміс, а післязавтра – великий негідник». 

Саме так, в найменших компромісах проти світлого ідеалізму, за-

смітилися уява і свідомість. Темрява свідомості починала шепотіти 
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про незастосовність до життя Заповідей. Саме ця єхидна сумніву по-

чинала запевняти у нічній темряві, що Мир у всьому світі є чистісінь-

кою утопією. 

Але ця мольба колись і кимось була створена не як абстрактність, 

але, власне, як наказовий заклик до можливої дійсності. Великий ро-

зум знав, що Мир у всьому світі не тільки можливий, але і є тим вели-

ким рятівним магнітом, до якого раніше чи пізніше пристануть кораблі 

подорожніх. На різних мовах, у різних кінцях Землі повторюється і 

буде повторюватися це священне заклинання. Незвідані шляхи, не лю-

дям віщувати, як, де і коли здійсниться ідеалізм. 

Справді, шляхи непередбачені. Але кінцева мета залишається єди-

ною. До цієї мети поведуть і всі прояви  ідеалізму, так часто гнаного 

житейською премудрістю. Також буде день, коли так званий ідеалізм 

буде зрозумілим не тільки, як щось найбільш практичне, але й як єди-

ний шлях у розв’язанні  інших життєвих проблем. Той же ідеалізм по-

родить і прагнення до чесного, необмеженого знання як до однієї з 

найбільш рятівних пристаней. 

Ідеалізм розсіє і марновірство, і забобони, які так вбивають життєві 

прагнення людства. Якщо б хтось зібрав енциклопедію марновірства і 

забобонів, то проявилася б дивна істина того, що багато цих єхидн і 

досі живе навіть серед того людства, котре вважає себе освіченим. Але 

понад усіма смутами добро співає про мир і благовоління. Ніякі гарма-

ти, ніякі вибухи не заглушать цих хорів. І, не дивлячись на всі «житей-

ські» фальшиві премудрості, ідеалізм, як учення блага, все ж таки за-

лишиться найшвидше досяжним  і найбільш оновлюючим у житті. Ска-

зано: «Породження єхидни! Як ви можете говорити про добре, будучи 

злими?» Саме злосердеччя нашіптуватиме про те, що всяке благово-

ління не справжнє і не своєчасне. Але будемо твердо усвідомлювати, 

що навіть Мир у всьому світі не є абстрагованістю, а залежить тільки 

від доброзичливості й благовоління  людства. Тому всяке умовляння 

щодо збереження всього найвищого й найкращого і є своєчасним та 

полегшує шляхи найкоротші. 

Нехай благі символи, нехай найдоброзичливіші знамена майорять 

над усім, чим живе дух людський. 

1934 
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ЕЗОПОВА БАЙКА 
 

«Скажи мені, з ким ти, і я скажу тобі – хто ти є».  

Отже, якісь собаки обгавкали караван. Справедливо треба сказати, 

що жоден із цих псів ніколи б не пригодився у каравані. Хіба не дивно, 

що вся темна зграя підібралася так явно і за таким природним підбо-

ром, що жодної тварини з неї ви б не хотіли придбати для себе. Є в них 

і маленькі кривоногі руді песята, є і плямисті пси, є і чорні  слиноточи-

ві виродки, є і клишоногі, є і безхвості. Здавалося б, вибір не малий. 

Але ця зовнішня різниця чисто вдавана. Внутрішній зміст усієї цієї 

зграї дуже своєрідний. Та ж підлість, та ж жорстокість і кровожерли-

вість, та ж вивертливість і брехливість усіх вивертів. Хіба не дивно, що 

збіглася зграя з різних кінців:  нагодовані і голодні, і хорти, і клишоно-

гі – за звіриним інстинктом збіглося їх багато, але гавкають вони на 

проїжджих, немов за замовленням. Думає подорожній, хто ж і яким 

чином зібрав усю цю вошиву команду? Чому ж неодмінно якісь вирод-

ки, заплямовані кровопролиттям і всяким здирництвом, повинні зібра-

тися в одну зграю і, задерши хвости, бігати селом? Начебто і час зараз 

далеко не весняний. Начебто й коти на дахах ще не почали серенади, а 

кудлата зграя вже спущена і бігає гавкаючи та тявкаючи. І як то стало-

ся, що жодна, більш-менш породиста собачка не пристала до оскаже-

нілої зграї. Є ж бо такі закони в природі, за якими, – як в людинопо-

дібному, так і в тваринному царстві – «рибак рибака бачить здалеку». 

Давні трактати про природний відбір недалекі від істини. Справді, іно-

ді «в сім’ї не без виродка», але найчастіше –  «яблуко від яблуні неда-

леко падає». А якщо заведеться у стовбурі дерева червивість, то й пло-

ди такого дерева гнилі. 

Одні погоничі люблять відповісти на собачий гавкіт пекучим бато-

гом, а інші посміхнуться – «нехай собі горло дере». Але коли попа-

деться шавка під запряжну, погонич тільки скаже – «достукалася бес-

тія». Бестія – слово латинське. Означає воно звір, тварина. Багато воно 

поборознило світами, адже в найрізноманітніших обставинах потрібне  

було це визначення. Тваринність і звіроподібність не раз вражали люд-

ське мислення. Всілякими способами людство намагалося позбутись 

тваринних інстинктів. Гірші з людських станів, власне, і відмічалися 

найменуванням тваринності й жорстокості. Кажуть, що нестачі й страж- 

дання очищають людську свідомість.  

Запитується, які ж іще страждання потрібні? Яких ще збитків має 

зазнати людство, щоб відмовитися від низької тваринності? Хтось 

каже, що ще якісь катастрофи повинні пронестися над затуманеною 
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нашою Землею. Хтось стверджує, що якісь острови повинні провали-

тися, якісь нові моря повинні виникнути, але ж яких розмірів ці нові 

водяні простори мають бути, щоб люди серйозно над цим задумалися? 

Жалюгідно думати, що люди так легко звикають навіть до найжахли-

вішого стану справ. Наче необхідно якоїсь прискореної прогресії 

впливів, щоб сучасне мислення збентежилося й замислилося б над 

шляхами найближчого майбутнього. 

Кажуть, що багато серед сучасної молоді насамперед дивляться в газе-

тах на сторінку спорту й кінемо. Кажуть, що багато з них матимуть труд-

нощі при перерахуванні найвидатніших філософів, і водночас безпомил-

ково перерахують бійців і борців та зірок фільмів. Можливо, це й не зо-

всім так, але розповіді професорів і шкільних викладачів змушують заду-

матися про сучасний перебіг думки. Аналогічно все це змушує задумати-

ся, що ж саме підштовхнуло теперішнє покоління до таких крайнощів. 

Хто читав про останні роки Римської імперії або Візантії, той із подивом 

міг би знайти багато паралелей. Серед них впадає в очі незвичайне захоп-

лення цирком, гладіаторами, кінськими перегонами і  всякими умовними 

призами. Хіба й сьогодні кожне село, а скоро й кожна вулиця, не матиме 

свою королеву краси, або свою прекрасну руку чи ногу, або своє особливе 

волосся. Буцімто нічим іншим не може бути натхненною людська уява, а 

в той же час нерозв’язна  механічна проблема гальмує рух прогресу. 

Усі держави, всі установи, всі приватні особи живуть поза бюджетом, 

лише примножуючи якийсь загальносвітовий борг. Ця матеріальна забор-

гованість не обмежиться тільки земними, механічними умовами – вона 

перейде в іншу, набагато небезпечнішу заборгованість, і якщо планета 

виявиться духовним боржником, то цей страшний борг може стати важ-

кою перешкодою для всього прогресу. 

«Собаки гавкають – караван іде», – так говорить оптимізм, а песимізм 

згадує, як зграї озвірілих собак зжерли вартового біля порохового льоху. 

Залишилися від нього – гвинтівка, тесак і кілька ґудзиків. І кожен перехо-

жий міг після тієї події безперешкодно підпалити цей льох та завдати не-

поправної шкоди. Але підемо  шляхами оптимізму і сприймемо кожен 

собачий гавкіт, як ознаку того, що йде щось нове, корисне, терміново 

потрібне. Інколи навіть найгіркіші ознаки песимізму будуть тільки тим 

природним відбором, який задля блага будівництва все ж мусить здій-

снюватися. 

Найжахливішими є чудовиська, коли вони сховані в темряві, та коли 

вони так чи інакше вилазять до світла, то навіть їхні найпотворніші гри-

маси перестають бути страшними. Знати – це вже бути успішним. 

1934 
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МЕЖІ 
 

Різні газети подають одночасно кілька граничних повідомлень. В од-

ному під заголовком «У що вірять ці безглузді люди?» повідомляється:  

«На всесвітній виставці у Чикаго відбулася найбільш дика церемо-

нія вінчання із будь-коли здійснюваних. 

У тій частині виставки, що має назву «Світ мільйони років тому на-

зад», серед моделей динозаврів, бронтозаврів, трицераптосів та інших 

доісторичних чудовиськ були обвінчані двоє нудистів. 

Під час церемонії на нареченій була тільки... усмішка, а на нарече-

ному... серйозний вираз обличчя. 

На дружках, дружбах, гостях і т. д. не було буквально не тільки що 

нитки, але навіть фігового листка. 

Тільки один пастор дещо порушував загальну картину, оскільки 

був одягнений в... козячу шкіру. 

Наречена належала до колонії нудистів в Індіані, а її молодий чоло-

вік – до колонії на Міррор-Лок, у штаті Вісконсія. 

Після вінчання молоді одягнулися й відправилися в колонію чоло-

віка, щоб там облаштуватися своїм домом. Вони подумали про всі не-

обхідні речі для дому, за винятком непотрібного їм одягу». 

Інша газета під заголовком «Чорні меси у Лондоні» наводить відо-

мості з «Дейлі Мейл» про розкриття масонської організації, котра 

влаштовувала в столиці «чорні меси». 

«На цих месах горять чорні свічки, подаються чорний хліб, чорне 

вино і т. д. Учасники меси сповідаються один одному у здійсненні доб-

рих учинків і висловлюють із приводу кожного такого вчинку глибоке 

каяття. Потім починається оргія». 

Після таких блюзнірських мерзенних повідомлень третій журнал 

під заголовком  «Чи танцюєте ви каріоку?» говорить: 

«Тепер на черзі новий танець – «каріока», – нове захоплення, нове 

безумство... Як і попередні новинки, «каріока» – родом з Америки. 

Правда, нового у ньому, – на жаль! – майже нічого немає... Він харак-

теризується тільки тим, що його танцюють, упершись чолом у чоло 

партнера...» 

При всьому своєму розмаїтті ці три повідомлення вказують на одне 

й те ж безумство світу. Звичайно, записуємо їх зовсім випадково, влас-

не, тільки зважаючи на одночасність їхньої публікації, але цей траур-

ний синодик міг би обрости  безліччю фактів, про які преса або не по-

відомляє, або вони пропадають через буденність дрібного шрифту. 
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На жаль, всякі подібні повідомлення з’являються не тільки у вра-

жаючому розмаїтті, але навіть у незвичайній, прискореній прогресії. 

Не можна думати, що всі ці ганебні гримаси людства стали вже звич-

ними. Допустити навіть подумки таку прискорену мерзенність і здича-

віння було б уже песимізмом. Але виявлення всякої епідемії не є песи-

мізмом, навпаки, воно повинно бути вже початком оздоровлення. Як-

що ми знаємо ворога, то вже це буде воротами до перемоги. Так само і 

щодо безстрашного виявлення блюзнірських аморальних хитромудро-

стей. Кожне виявлення їх буде у будь-якій мірі вже перешкодою для 

поглиблення цих зловісних служінь. 

Тільки подумайте про винахід танцю з буцанням! Дотепер люди зі 

співчуттям дивилися на баранів, що зчепилися рогами, і при цьому 

казали: «Ось вже, справді, барани!». А зараз люди в танці будуть на-

слідувати нижчих істот, і, можливо, який-небудь підприємець додума-

ється забезпечити танцюристів гачкуватими ріжками для міцності 

зближення. Виникає запитання: чому ж горді білі люди так глумилися 

над різними незрозумілими для них іноземними звичаями? Адже зга-

даний новий танець був би достатнім спростуванням гордощів білих. 

Або, чи можна собі уявити що-небудь більш блюзнірське від шлюбу 

нудистів, причому була потреба в пасторі, одягнутому в козячу шкуру. 

У цих деталях прихований якийсь зловісний, блюзнірський зміст. Не-

вже міг знайтися жахливий пастор, що побажав одягтися в шкуру козла? 

Звичайно, ми повторюємо повідомлення з газет, але чи маємо ми мож-

ливість допустити неправдивість цих повідомлень? Якщо ж вони не-

правдиві, то мали б піти й відповідні спростування. Але, виходячи з 

сучасного стану справ, чи можемо ми взагалі допустити цю неправди-

вість? Козляча шкура пастора мимоволі пов’язується з газетним пові-

домленням про «чорну месу». 

Багато хто, ймовірно, думає, що «чорна меса» є лише продуктом 

темних романів і різних негідних вигадок, але, на жаль, повідомлення 

про ці блюзнірства з переконливою конкретністю виникають повсюди. 

Якщо ж до них додати й інші жахливі прояви людського занепаду, то, 

на превеликий жаль, і ця ганьба нашого віку виявиться реальною. 

Мерзенність і всі пута пітьми починаються з цілком малого, майже 

непримітного в суєті житейській. Але й ці малі темні зерна у своєму 

похмурому потенціалі зростають до найбільших блюзнірств. І люди 

зовсім забувають, що блюзнірство не буде ні малим, ні великим; кожне 

блюзнірство є проявом найбільшого невігластва, глибокого здичавіння 

і є великим ганебним злочином. Недаремно в найдавніших ученнях 

невігластво називають найбільшим злочином. Адже невіглас не тільки 
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шкодить самому собі, але він розбещує й шкодить усьому людству, він 

інфікує всю атмосферу. Тому блюзнірське  невігластво не є злочином 

особистим, це є служіння пітьмі, воно є тією дієвою мерзенністю, яка 

знищує творчі досягнення і вкидає людину у розбрат хаосу. 

Не подумаймо, що зловісний хаос є чимось абстрактним, не забу-

ваймо, що вогонь може бути – вогнем, що творить і вогнем, що поїдає. 

А також не забуваймо, що людські зібрання мали б тільки примножу-

вати блага, а не бути джерелом падіння у пітьму. Улесливі гасителі, 

напевно, скажуть: «Чи можна так наполегливо підкреслювати якийсь 

танець або козлину шкурку пастора?» Нехай ці угодовці зрозуміють, 

що з однієї козлиної шкурки може вирости, і вже виростає, ціла «чорна 

меса». Знову ж, не забуваймо, що людська безвідповідальність, яка не 

повинна допустити богохульних блюзнірств, є угодою і провідником 

до невиліковних хвороб земних. 

Саме в наші дні багато з того, що здавалося неясною абстрагова-

ністю, стає очевидною реальністю. Сердечна свідомість наполегливо 

підказує, що доходиться до межі помилковості. Нидіє невігластво, 

пишно оточуючись безглуздими умовностями, і дух людський волає й 

застерігає:  «Не дійдемо до межі!».  

1934 

 

 

 

ЖОРСТОКОСЕРДЯ 
 

«...Отже, те, що блокада не могла відрізати і те, що навіть  проштовху-

валося ворогом – це були новини мертвотні, щоденні, деморалізуючі чут-

ки, які доносили вісті про оргії святотатства і вандалізму у Римі, про ша-

ленство фанатичного іконоборства, про те, що собор Святого Петра пере-

творено на конюшню і ландскнехти ставлять своїх коней у Станцях Рафа-

еля у Ватикані, про викидання з гробниці  тіла Папи Юлія, про відрубу-

вання голів Апостолів, про похід лютеран зі списом Святого Лонгіна, про 

святотатство над платом Святої Вероніки, про вторгнення до Святого 

Святих, про нічні нелюдські жорстокості, про кардинала по-блазнівському  

похованого і воскреслого у своєму гробі, про вбивство абата за відмову 

відслужити месу мулові; – звістка за звісткою, що доходять до тріщини в 

куполі та перевірені щоденно своїми очима на процесіях священнослу-

жителів, що проходять вулицями до місць їхнього продажу, кульміну-

ючи в нічному конклаві п’яних ландскнехтів, що під стінами самого 
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замку вчиняють наругу над месою...». Так розповідає історик про розгра-

бування Риму іспанцями й ландскнехтами за часів Папи Климента. 

Інший очевидець додає: «Голод і чума йшли слідом за вторгненням. 

Місто було виснажене, армії грабували вже не задля золота, а заради хлі-

ба, розшукуючи його навіть у постелі хворих. Мовчання, пустельність, 

зараза, трупи, розкидані тут і там, наповнили мене жахом. Будинки були 

відкриті, двері виламані, лавки порожні, і на спорожнілих вулицях я бачив 

тільки фігури озвірілих солдатів». 

Наводимо рядки з опису саме цього чергового розграбування  Риму, бо 

про нього, порівняно з іншими вторгненнями, звичайно розповідається 

мало. Зазвичай, в школах знають, що Папа Климент повинен був провести 

деякий час у замку Св. Ангела, але справжні жахи вандалізму і свято-

татства не згадуються. При цьому і імператор, і інші королі не вважали це 

навіть за війну. Якщо ми згадаємо інші документи цього ж злощастя, то 

побачимо, що при деяких дворах це відзначалося як сумний, непередба-

чений епізод. Коли ж прибули іспанські уповноважені для врегулювання 

становища, то й вони, разом із генералами грабіжницької армії, не могли 

зразу опанувати стан справ: настільки вандалізм, озвірілість і блюзнірство 

заволоділи іспанцями й ландскнехтами. 

Звідки ж могло взятися таке злісне блюзнірство й жорстокість? Воно, 

звичайно, пішло від жорстокосердості  взагалі. Але від чого ж раптово 

могла спалахнути така нечувана жорстокосердість? Розгорілася вона, зви-

чайно, від щоденної грубості. Ми всі знаємо, як непомітно проникає в 

життя зараза грубості. Початок хаосу проявляється всюди, де хоча б на 

хвилину забутий  поступ. Не можна ж на мить залишатися в попередньо-

му положенні, – або вниз, або нагору. Про вдачу ландскнехтів та інших 

військових найманців достатньо написано літературних творів та зібрано 

різних хронік. Ось із цієї повсякденної грубості, підживлюваної і дозволе-

ної, й спалахує найпотворніше блюзнірство, святотатство, різний ванда-

лізм та інші жахливі прояви невігластва. 

Пароксизм невігластва, вже не раз наголошувалося, перш за все спря-

мований на все найвище. Невігластву треба щось знищити, треба відруба-

ти чиюсь голову, хоча б кам’яну, треба вирізати дитя з утроби матері, тре-

ба викоренити життя й залишити «місце порожнім». Ось ідеал невіглас-

тва. Воно вітає безграмотність, воно посміхається порнографії, воно захо-

плюється всякою вульгарністю й підлістю. Адже де закінчується одне й 

починається  інше, і – навпаки, відміряти дуже важко. І, взагалі, обсяг ваги 

невігластва незвіданий. 

Якщо жорстокосердість породжується щоденною грубістю, то як же 

дбайливо треба викорінювати з кожного дня будь-яку огрубілість. З якою 
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працелюбністю треба вилучити цю, хоч і маленьку, огрубілість із усякого 

побуту. Адже будь-яка грубість конче не потрібна. Навіть дикі тварини не 

приборкуються грубістю. У всякому вихованні грубість вже давно засуд- 

жена як така, що не дає жодних корисних результатів і тільки продовжує 

покоління грубіянів. 

Коли ми читаємо історичні приклади різних нещасть, що відбулися, 

врешті-решт, від повсякденного огрубіння, коли ми бачимо, що ці нещас-

тя продовжуються й до сьогодні, то хіба не потрібні поспішні заходи, щоб 

і в шкільному, і в сімейному побуті вберегти молодь! Непроявленому хао-

су відчуттів не важко заразитися різною грубістю. Дуже легко вводяться у 

вжиток грубі, непристойні слова. Називаються вони нелітературними. 

Інакше кажучи, такими, котрі недопустимі в очищеній мові. 

Противагою очищеній мові, очевидно, буде якась брудна мова. Якщо 

люди самі говорять, що багато виразів не літературні, і тому вважають їх 

брудними, то запитується, для чого ж вони вводять їх у вжиток? Адже 

господиня або господар не виллють посеред кімнати відро помиїв або 

відходів. Якщо ж це і трапиться, то навіть в найпримітивнішому житлі це 

буде названо гидотою. Але хіба лихослів’я не є тим же відром помиїв і 

відходів? Хіба лихослів’я не є просто поганою звичкою? Дітей карають за 

погані звички, а дорослих не тільки не карають, але підсміхаються кож-

ному їхньому брудному виразу. Де ж тут справедливість? 

Звичка до грубощів, лихослів’я і блюзнірства розповсюджена настіль-

ки широко, що її навіть просто не зауважують. Якщо люди згадають усі 

існуючі блюзнірські анекдоти, які викликають такий гучний регіт, то чи 

не виглядатиме дивним те, що сьогодні ці ж люди йдуть до храму, нібито 

для молитви, а завтра лише вдосконалюють своє разюче лихослів’я? 

Ніхто не заперечуватиме, що грубість входить дуже непомітно. Давно 

сказано: «Сьогодні маленький компроміс, а завтра великий негідник». 

Будь-яка грубість приголомшує не тільки своєю жорстокістю, але й без-

глуздістю. Неможливо уявити собі нічого більш безглуздого, ніж лихо-

слів’я. 

Часто люди лукавлять, вдаючи вболівання за втрату чистоти мови, але 

хіба самі вони не потурають деколи саме цим нелітературним відходам  і 

захаращенням? Серед усякого сміття заразливий бруд грубості породжує 

жахливі мікроби, і вони спалахують найзгубнішими епідеміями. 

Хіба так уже важко не грубіянити, не лихословити, не проявляти без-

глуздої жорстокості? Зовсім не важко. Але серед освітніх установ, від 

нижчих до вищих, від молодших до старших, всюди повинні бути усунуті 

всі ознаки грубості. 

 1935 
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ОГРУБІННЯ 
 

Знову заговорили про можливість газової війни. Правда це чи тіль-

ки побоювання  – покаже майбутнє. Але вже самі чутки допускають 

цей жахливий вид винищування. Так, щоб не тільки людство знищува-

лось, а щоб і сама земля отруювалася. Куди ж далі?  

І без того вже повзає похмуре огрубіння. Люди зовсім спокійно ба-

лакають про такі жахи, які раніше б і до голови не прийшли. Звірство 

входить у побут людський. За огрубінням проштовхнеться і волохате 

здичавіння. Жахливий вид цивілізованого дикуна. І не тільки дорослі, 

але й діти вже базікають про дикі витівки. 

Влізло огрубіння до серця людського, і важко вигнати такого огид-

ного відвідувача. Лікарі кажуть, що при хворобі здоров’я відходить 

фунтами, а при одужанні повертається золотниками. Те ж можна ска-

зати і про огрубіння. Деспотично  оволодіває воно людиною, перебу-

дує весь побут, опошлить мислення, і де ті заходи у сучасній державі, 

котрі звільнять людину від потворного одержання?   

Скажете – школи, але й до них пролізло огрубіння. Скажете – твор-

чість, але ж і вона на службі в грубості. Навіть мова людська перетво-

рюється на якийсь тюремний, кабацький  жаргон. І все це влізає пома-

леньку та полегенько. Але важкенько стає від такого «полегенько».  

Погана втіха від того, що дикуни вимруть, але як же бути з молод-

дю, з дітьми? Отрута огрубіння гірша від будь-якого наркотику. Скіль-

ки потрібно буде кращих помислів, щоб вигнати біса дикості? 

Не закриваймо очі: людство захворіло огрубінням. І від тяжких 

хвороб можна виліковуватися, але при хворобі Культури які ж операції 

будуть потрібні? І де та сестра милосердя, яка займеться доглядом? 

Адже і в неї самої болить серденько від огрубіння. Допоможи неду-

жим, сестро милосердя. 

Тепер і «милосердя» особливе. Із «милосердя», мабуть, сотворять 

такі жахливі бомби, що вони руйнуватимуть цілі народи. Зрештою, і 

гільйотина винайдена від «людинолюбства». Із такого ж «милосердя» 

винайдений і електричний стілець. У Чикаго настирливо запрошували 

відвідати бойні. І з гордістю заявляли про щоденне забивання п’ятде- 

сяти тисяч голів худоби. 

Допоможи, сестро милосердя.  

1943  
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НАРОДЖЕННЯ НУДЬГИ 
 

Посеред обговорення сучасного життя хтось пожалівся на нудьгу, 

але інший співрозмовник вигукнув: «Яка ж Ви нудна людина!» Той, 

хто жалівся на нудьгу, став запевняти, що саме він особисто не нуд-

ний, але обставини його життя такі одноманітні та безбарвні, що не 

він, а обставини життя нудні. 

Тим часом інший співрозмовник продовжував наполягати, що не 

може бути в житті, в природі таких обставин, які породжували б нудьгу. 

Він говорив: «Ми самі народжуємо в собі цю омертвілість, яку ми нази-

ваємо нудьгою. Ми самі нудні, а зовсім не життя, зовсім не природа». 

Третій співрозмовник згадав із життя пустельників Індії, як, не від-

ходячи від входу своєї печери, ріші відчували повноту буття. 

Четвертий співрозмовник вказав на життя Преподобного Сергія Ра-

донезького і Серафима Саровського, запитуючи: «Чи можуть такі по-

движники взагалі відчувати нудьгу? Чи знайоме їм це слово?». 

Отже, перший співрозмовник, який необережно зарахував нудьгу 

до оточуючого життя, отримав із усіх сторін відсіч. Мало того, мимо-

волі він надав усій бесіді несподіване для нього самого спрямування. 

Багатьма прикладами було чітко доведено, що нудьга є нічим іншим, 

як падінням життєвої енергії. Ця відсутність енергії породжується умов-

ними засадами, породженими в нас же самих. Буває, що люди непра-

вильно вживають сам вираз «нудьга». Деколи вони хочуть  цим висло-

вити своє нетерпіння до чогось. Але ж  і нетерпіння вже буде ознакою 

відсутності дисципліни, котра завжди буде наслідком особливої на-

пруги енергії.  

Можна відмітити два певних типи людей. Одні, за природою своєю, 

люблять внутрішню дисципліну. Їх не треба навчати цієї концентрації 

волі. Людина, яка добровільно усвідомила значення впорядкованості, є 

й цінителем і свого, і чужого часу. Розпізнавши ці цінності, людина 

завжди залишиться і твердою, і спостережливою, і винахідливою. Вона 

буде сильною людиною. Інший тип людей за природою своєю боїться 

й намагається ухилятися від всякої дисципліни. Можна бути впевне-

ним, що цей тип людей, коли б навіть і володів певними пізнаннями, 

не візьме на себе особливу відповідальність, не виявить справжнього 

терпіння і, швидше за все, допустить розкладаючі, нікчемні обговорен-

ня. Цей тип людей не буде сильним. Вони будуть, крім того, дуже само-

любиві, сповнені самістю. Вони легко повторять слово нудьга, намагаю-

чись покласти це обтяжливе відчуття на навколишні обставини.   
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Такі люди намагатимуться і оточуючих залучити до того ж псевдо 

обговорення свого тягаря. Вони навіть не подумають, що народження 

нудьги відбувається виключно в них самих. 

Серед ліків, протидіючих такому егоїстично-безвольному стану, 

звичайно, перш за все буде розвиток мистецтва мислення та уміння 

долучатися до природи. Багато разів настійливо описувалося мистецтво 

мислення, котре треба виховувати  і вивчати. Необхідно також уміти 

долучатися до природи. Кожному доводилося бачити нещасні типи 

людей, для яких цілком закрита книга природи. Перед ликом природи, 

повним невимовною красою, вони будуть грати в карти або мріяти про 

«принади» міського життя. Вони будуть доходити до такої несумірно-

сті, що прекрасну природу будуть готові зрадити задля жаху й збочен-

ня міста. 

Можна собі уявити, які справжні збочення організму, які патологічні 

судоми відбуваються, коли дещо цінне і прекрасне затемнюється 

умовним і розкладаючим. Адже серце людське болісно корчиться від 

всього неприродного. Серце не висловить своїх відчуттів земними 

словами, але кожен удар у серце залишиться на багато життів. Одним 

із найбільш болючих ударів у серце, звичайно, буде впровадження по-

няття нудьги. Цього омертвіння серце не витримує. 

Належить у всіх освітніх установах, від молодших класів, всіма за-

собами вигнати поняття нудьги. При цьому заповнення часу не повин-

но бути чимось чисто механічним. Треба, щоб часу насправді не ви-

стачало на дії й на мислення. Що може бути більш захоплюючим, ніж 

мислення і творчість перед ликом природи. Ця радість може відбува-

тися  при найрізноманітніших роботах, бо справжня творчість мислен-

ня лише допоможе якості кожної праці. 

Стільки разів мовилося про  протиставляння  Сходу і Заходу, які 

вже сприймалися не в значенні географічному, а в значенні основної 

психології. І в той же час кожен прекрасно відчуває, що ніяких проти-

ставлень немає і бути не може, бо як тут, так і там має бути внутрішнє 

стремління до цілющого синтезу. У цьому синтезі доброякісності, тер-

пимості й творчості не знайдеться найменшого місця для безвільного 

прокляття, званого нудьгою. 

Чи треба про нудьгу говорити, якщо вона така омертвіла й мерзен-

на? Як то не треба, коли це слово так часто повторюється і старими, і 

малими. Нудьгуючі типи навіть намагаються огорнутися позою якоїсь 

ультрасучасності. В силу нерозуміння вони гадають, що оточують себе 

якимось нерозгаданим, таємничим ореолом, а насправді вони залиша-

ються просто нудними покидьками, що не знайшли себе в житті. В якій 
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би формі не проявилось зло, не намагайтеся замовчувати. Цей гнійник 

тільки призведе до гангрени. Поспішайте відсікти це шкідливе поняття 

нудьги якомога швидше, якомога рішучіше. Нудьгуючий тип боїться 

бути висміяним, і в цей же час він перш за все смішний у своїх хибних 

поглядах.  

Лахміття нудьги вже буде якимсь жахливо безглуздим блазнюван-

ням. Гранд Гіньоль! І кому ж захочеться бути в цьому страшному блаз-

нюванні?  

Отже, нехай єхидна нудьги не наважиться наблизитися до всього 

освітнього, просвітницького, до всього культурного. Всі ті, хто особливо 

відчуває безглуздість цього відразливого поняття, нехай дружніми зу-

силлями викорінять усі його зародки. Воістину, нудьга не в навколиш-

ніх обставинах, не в житті, а в самих людях. 

1935 

 

 

 

МОЛОДЬ 
 

Багато нападають на молодь. «Вона поглинута спортом». «Вона 

відвернулася від гуманітарних предметів і занурилася в умовні техні-

куми». «Вона не береже чистоту мови і наповнює її всякими безглуз-

дими, вигаданими виразами». «Вона відходить від сім’ї». «Вона віддає 

перевагу танцям». «Вона уникає лекцій». «Вона не хоче читати». Бага-

то чого говорять про молодь. У всякому разі, напевно, були якісь при-

чини висловити одне з наведених важких звинувачень. Навіть у що-

денній пресі постійно можна зустріти факти, які немов підтверджують 

сказане. Припустимо, що все це так і є. Але коли ми глянемо на при-

чини того, що діється, то перш, ніж звинувачувати молодь, треба за-

кликати до відповіді старше покоління. 

Чи багато сердечності у сім’ї? Чи затишна домашня обстановка? Чи 

є можливість серйозних устремлінь серед побуту сучасності? Чи є 

щось провідне і захоплююче у важкій домашній обстановці? Чи схиля-

ється саме старше покоління до гуманітарних предметів? Ким указана 

дорога до технікумів? Хто прокурив дім свій? Хіба це молодь напов-

нила домашнє вмістилище спиртними напоями? Чи хочуть у сім’ї го-

ворити з молоддю? Чи спрямована сім’я в майбутнє? Де саме народжу-

ється байдужість до добра і зла? Де починається розплідник осуджен-

ня? Де вперше почула молодь анекдоти блюзнірські? Де вперше чують 

багато руйнівного і дуже мало творчого? Тому, замість осудження 
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молоді, гляньмо, чи настільки вона погана, як часто порожні язики 

базікають? 

Запитаймо себе: «Чи знаємо ми молодь, яка по-справжньому тру-

диться?» – Звичайно, знаємо. «Чи знаємо ми молодь, яка несе в сім’ю 

всі свої заробітки?» – Звичайно, знаємо. «Чи знаємо ми молодь, що 

сердечно мріє про майбутнє?» – Звичайно, знаємо. «Чи знаємо ми молодь, 

спрямовану до серйозних книг і обговорень?» – Звичайно, знаємо. «Чи 

знаємо ми молодь, яка уміє жити в злагоді?» – Звичайно, знаємо. «Чи 

знаємо ми молодь, спрямовану до пошуків прекрасного?» – Звичайно, 

знаємо. І так, подумки, перебираючи всі кращі вершини людські, ми на 

кожній із них знайдемо й прекрасний прояв молоді. Ці напрацювання 

молоді не стосуватимуться хіба що однієї якоїсь країни. Вони будуть 

розкинуті по всьому світу. 

Із радістю згадуєш, як у Парижі сходяться освічені молоді трудівники. 

Як глибоко спрямовані вони саме до високих людських завдань. Ми 

знаємо, як їм безмірно важко, знаємо, як їм доводиться переборювати 

й умови країни і домашнього побуту, а проте вони знаходять у собі 

невичерпні сили йти шляхами верхніми. Знаходять у собі невтомність 

утверджувати добрі віхи. І все це благо твориться серед невимовних 

труднощів. І все-таки благо твориться, і все-таки, коли ви хочете зга-

дати щось радісне, – ви згадуєте про такі ствердження молодого поко-

ління.  

Згадуємо й інше, де співтовариства молоді нерідкі. Також усі трудів-

ники, що здобувають хліб наполегливою і важкою працею, а вечорами, 

збадьорені і приодягнені, злітаються вони, щоб обмитися живою водою 

філософії, науки й мистецтва. Вони так звикають жити загальними 

устремліннями, що навіть пробують поселятися разом маленькими 

общинами. Згадуються три кімнати. Живуть у них восьмеро дівчат. Усі 

працюючі. Хто продавець, хто секретарює, хто стенографіст або пра-

цює на фабриці. Запитуємо:  

– Чи давно живете разом?  

– Три роки. 

– А чи багато разів сварилися? – Сміються... 

– Не доводилося. 

Хіба це за теперішніх часів не диво, щоб люди могли зібратися з різ- 

них сфер. Могли б після важкої роботи, стомлені, сходитись разом і не 

тільки не сваритися, але й оживляти та збагачувати одне одного висо-

кими можливостями! А скільки натхненних і переконливих суджень 

можна чути саме від молоді. А хто ж так сердечно постає за правду і 

обурюється несправедливістю, як не молоді серця! 
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Як тільки оглянемося без упереджень, то відразу ж знайдуться чис-

ленні прекрасні знаки і самовідданості, і потягу до пізнання, і любові до 

прекрасного. Тим, хто взагалі осуджує молодь, треба стерегтися від бур-

котіння. Напевно, вони бачать, що в багатьох сферах сучасне життя міня-

ється і спотворюється нерозумінням. Але коли ті, хто засуджує, починають 

шукати винних, то дуже часто вони прямують випадково найближчим 

шляхом. Вони бачать тільки наслідки, але уникають міркувань про при-

чину. І причини не такі вже й страшні, якщо їх усвідомити й суспільно 

почати викорінювати ці запорошені нарости. 

Якщо кожен неупереджений оглядач знайде так багато чудових і зво-

рушливих прикладів серед молодого покоління, то не так вже й важко 

підтягувати громадську думку саме до цих проявів справжнього блага. 

Якщо молоді люди, іноді ще й недосвідчені, все-таки так мужньо і 

натхненно протистоять темним силам, то як же дбайливо треба підтрима-

ти їх тим, хто вважає себе вже навченим. А підтримати можна лише при-

кладами з життя. Ніякі просторікування абстраговані не принесуть жнив. 

Тільки дії у справах, приклади з життя можуть бути переконливими. 

Якщо молодь сама пізнає радість праці і спілкування, що надихає, то 

вже навчені життям повинні перш за все підбадьорювати саме цю радість. 

Неможливо засуджувати там, де стільки прекрасних прикладів знаходимо. 

Якщо за умовами часу всім важко, то треба думати тільки про те, чим пе-

ретворити ці труднощі на радість. Молоді серця знають це. Тому, чим 

можливо, допоможемо молодим серцям зустрічатися на шляхах блага й 

натхнення.  

Можна рівнятися по гіршому, і таке рівняння буде деградацією. Всяке 

ж рівняння по кращому буде ростом. Різними народами зберігалася ле-

генда про те, що навіть заради одного праведника було збережене місто. 

Ця легенда, така багатогранна і прекрасно заповідана, вказує, що у всьому 

важлива якість, а не кількість. Тому кожен добрий приклад перекриває 

собою безліч негативних свідчень.  Цінним є те, що печать віку твориться 

багатьма народами, а тому легше зібрати добрі злаки. У різних мовах, в 

різних звичаях ці ієрогліфи добра особливо надихаючі.  

*** 

Малюк тягнеться вкинути в поштову скриньку листа. Перехожий хоче 

допомогти йому і бачить на саморобному конверті кривулі: «Миколі Чу-

дотворцю». Запитує: «Що це?» 

«Мама помирає, а ніхто не хоче допомогти».  

І таким чином серце малюка благає Миколу Чудотворця, який і 

допоміг. 

1935  



33 

 

СПІЛЬНА СПРАВА 
 

Під час моєї виставки у Музеї Канзас-Сіті місцева мешканка Холмс 

висловила цікаву думку, щоб одна із моїх картин – «Володар Ночі» – 

була подарована музею від імені молоді. Для цього вона звернулася до 

місцевих шкіл, де її пропозицію зустріли  з великим захопленням. Діти 

люблять, коли їх залучають до серйозної справи великих. Як мені пи-

сали, при цьому відбулося багато зворушливих виступів. Були навіть 

якісь дитячі походи й газетні звернення, і ця загальна справа пройшла 

під знаком повного успіху.  

Для мене особисто така участь молоді була незвичайно радісною. 

Ніхто не примушував і не залякував молоді голови якоюсь умовною 

необхідністю. Навпаки, було кинуто лише живу ідею, а молодь різного 

віку у повній єдності відгукнулася. Звичайно, немало існує різних гро-

мадських починань. Але як би багато їх не було, все-таки хочеться, 

щоб громадськість проявлялася у ще ширшому обсязі. Перш за все 

широкі кола молоді повинні  залучатися до серйозних громадських 

побудов. Зрештою, для кого ж все будується, збирається, відображу-

ється? Перш за все для тієї ж молоді, для майбутніх поколінь. Якщо 

завжди й у всьому саме молоде покоління залучатиметься до дієвого 

співробітництва, то найлегше утвориться живий зв’язок із майбутнім. 

Дуже багато завжди говорилося про відмінність і навіть про доко-

рінне нерозуміння різночасових поколінь. Але дряхлість сприйнять 

визначається зовсім не поколіннями, а цілком іншими обставинами, 

які не важко подолати. Кожен знав молодих стариків  і зовсім дряхлих 

юнаків. Справа не у віці, а в стані мислення. Але чим більше з юних 

літ людина залучатиметься до загальних справ, чим більше навчать її 

думати про спільне благо, тим довше збережеться молодість усіх 

сприйнять. 

Державні сторони сучасності відкривають широкий доступ для 

всього населення до всіх діяльних проявів. Але треба, щоб люди не 

тільки відчували себе допущеними, але й відчували б себе співдіячами. 

Саме усвідомлення співдіяльності,  в обсязі всієї роботи, і відповідаль-

ності приносить здорове мислення. У цьому способі мислення люди 

навчаться і радіти прекрасному. Творіть співдіячів!    

1937 
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ПЛЕМ’Я МОЛОДЕ 
 

«Здрастуй, плем’я молоде, незнайоме...» Та хіба вже таке незнайо-

ме? Якщо згадаємо про кращі устремління, про довірливість, про ба-

жання щось зробити корисне, то і незнайомство відпадає. А все моло-

де – дохідливе і любить рух. Із молодих років доля приблизила нас до 

молоді, що навчається. У цьому – велике благо. Два десятки років пе-

ред нами проходили щорічно різні учні. Серед них були найнесподіва-

ніші і, здавалося б, важкі характери, але все ж не можна назвати їх 

плем’ям незнайомим. 

Краще життєве випробування виявляється в спілкуванні з моло-

дими. Якщо хочете залишитися молодим, то не припиняйте цих світ-

лих спілкувань. Молодь хоче перемогти житейські труднощі. Мо-

лодь має запас мужності, який потім часто розтрачується і змінюється 

слабкістю волі та сумнівом. Вважається, що зміна поколінь проходить 

через двадцять років. Але, крім того, щороку підходить той, хто онов-

лює, неспокійний, у пошуках. Добре, що довелося мати справу саме з 

трудовою молоддю. Її було в нашому оточенні більше, аніж забезпе-

ченої й багатої. Показово було спостерігати, як і в найважчих побуто-

вих умовах молоді таланти наполегливо розвивалися. Такі спостере-

ження тим дорожчі, що в них міститься не сентиментальне припу-

щення, а найсвітліша дійсність.  

Трудова молодь віддавала свої таланти не тільки станковому жи-

вопису, але й рішуче всім проявам народного мистецтва. Ми завжди 

вказували, що безглузда назва «Художня промисловість» повинна бу-

ти відкладена й замінена широким поняттям мистецтва. Скільки разів 

доводилося вказувати, що ґудзик роботи Бенвенуто Челліні буде наба-

гато вищим, аніж безліч полотен у широчезних золотих рамах. У по-

ширенні правильного розуміння мистецтва допомагала нам фабрична 

молодь. Вона приходила до нас уже звідти з бажанням донести на цю 

ж фабрику високе художнє розуміння. Тих, хто пройшов школу, фаб-

рика підвищувала у посаді, і їхній витончений смак дозволяв їм цілком 

по-іншому ставитись до розуміння праці. Тільки таким народним засі-

вом можна створювати плем’я молоде, нове й знайоме спільними уст-

ремліннями до високої якості праці. Народам знову доведеться верну-

тися до основи високої просвіти й творчості. Після війни, після оборо-

ни і захисту головна увага зосередиться на будівництві у всіх сферах 

життя. Плем’я молоде, плем’я народних художників буде оплотом ба-

гатьох досягнень. Здрастуй, плем’я молоде, нам знайоме...  

1939 
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ЗА ВЕЛИКОЮ СТІНОЮ 
 

«У дорозі зі своїми учнями Конфуцій побачив жінку, що голосила 

біля могили, і запитав про причину скорботи. «Горе, – відповідала во-

на, – мій свекор був убитий тут тигром, потім мій чоловік, а тепер і син 

загинули тією ж смертю». 

«Але чому ви не переселитеся звідси?» 

«Тутешній уряд не жорстокий». 

«Ось бачите, – вигукнув учитель, – запам’ятайте: поганий уряд 

гірший за тигра». 

«Які основи хорошого Уряду? Шануй п’ять чудових, усунь чо-

тири мерзенні основи. Мудрий і хороший правитель добродійний 

без марнотратства; він покладає обов’язки, не доводячи до ремст-

вування; бажання його без надмірностей; він піднесений без пихи; 

він надихає і не лютий. Мерзенністю є: жорстокість, що тримає на-

род у невігластві і караюча смертю. Утиск, що вимагає негайного 

виконання справ, не роз’яснених заздалегідь. Безглуздість, що дає 

неясні накази, але  вимагає точного їх виконання. Перешкода здій-

сненню, через скупість,  правильної винагороди гідних людей».  

«Пізнавати і втілювати в життя вивчене – хіба це не справжнє 

задоволення? Прибуття друга з далекої країни – хіба це не справжня 

радість?» 

«Людина без співчуття у серці – що спільного вона має з му-

зикою?» 

«Благородний ані на мить не відступає зі шляху доброчесності. 

У бурхливі часи і в часи напруження він поспішає  тим самим шля-

хом». 

«Людина знання радіє морю, людина доброчесності радіє горам. 

Бо неспокійною є людина знання і спокійною – людина доброчес-

ності».  

«Людина духовно доброчесна, бажаючи стати твердо, розвине 

твердість і в оточуючих. Бажаючи бути освіченою, вона потурбу-

ється про освіту ближніх, щоб зробити іншим те, чого вона бажає 

собі». 

«Щирість і правда формують бажання культури». 

«Благородна людина виявляє кращі сторони інших і не під-

креслює поганих. Негідна – чинить навпаки». 

«У приватному житті вияви самоповагу, у справах будь уваж-

ним і дбайливим, у діях з іншими будь чесним і свідомим. Ніколи, 

навіть серед дикунів, не відступи від цих основ». 
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«Благородний тягнеться догори, негідний – спрямовується до-

низу». 

«Благородна людина не відає ні горя, ні страху. Відсутність горя 

і страху, в цьому ознака благородства! Якщо в серці своєму вона не 

знайде провини, чого горювати їй? Чого страшитися їй?» 

«Зроби свідомість і правду провідними началами і так іди тво-

рити обов’язки щодо твого ближнього. Це висока доброчесність». 

«Суть милосердя у тому: не спричиняй іншим того, чого не ба-

жаєш собі».  

«Благородний турбується про дев’ять основ. Бачити ясно. Чути 

чітко. Дивитися доброзичливо. Турбуватися про нижчих. Бути сві-

домим у мові, бути чесним у справах. У сумніві бути обережним. 

У гніві думати про наслідки. При можливості успіху думати тільки 

про обов’язки». 

«Духовна Доброчесність полягає у п’яти якостях: самоповага, 

великодушність, щирість, чесність і доброзичливість. Доведи само-

повагу, й інші поважатимуть тебе. Будь великодушним, і ти відкри-

єш усі серця. Будь щирим, і повірять тобі. Будь чесним, і досягнеш 

великого. Будь доброзичливим, і цим передаси й іншим добре ба-

жання». 

«Благородний спочатку ставить праведність, а потім мужність. 

Хоробрий без праведності – загроза для держави». 

«Відповідай справедливістю на несправедливість і добром на 

добро». 

«Основа милосердя робить місце привабливим для життя». 

«Благородна людина не має ні вузьких забобонів, ні впертої во-

рожості. Вона йде шляхом Служіння». 

«Благородний старанний у пізнанні шляху Служіння, а негідна 

людина – лише у пошуках грошей». 

«Мудрець поволі говорить, але швидко діє». 

«Всі люди народжуються добрими».  

«Суть високої доброчесності. У житті поводься, немов зустрі-

чаючи високого гостя. Управляючи народом, поводься, як на уро-

чистому священному служінні. Чого не бажаєш собі, не причиняй 

іншим. Як на людях, так і вдома не виявляй злої волі». 

«Хто грішить супроти неба, не може розраховувати ні на чиє за-

ступництво». 

«Можемо вийти з дому тільки через двері. Чому не пройти жит-

тя через ворота доброчесності?» 
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«Хіба далеко доброчесність? Тільки забажай її, і ось вона вже 

тут». 

«Чий розум вже випробуваний проти отрути, що повільно про-

никає, наклепу і гострих стріл обмов, той може бути названий яс-

новидцем і далекозорим». 

«Вивести ненавчених людей на битву – це все одно, що викину-

ти їх». 

«Якщо людину всюди ненавидять або вона всіма улюблена, тоді 

необхідне ближче спостереження». 

«Ваші добрячки – злодії доброчесності». 

«У 15 років мій розум схилився над вченням. У 30 років я стояв 

міцно. У 40 років я звільнився від розчарувань. У 50 років я зрозу-

мів закони Провидіння. У 60 років мої вуха дослухались до Істини. 

У 70 років я міг іти за наказом свого серця». 

Отже, пізнання, звільнення, розуміння законів, увага до  Істини – 

все привело до слідування за наказом серця. Цей найкоротший і 

найповніший життєпис закінчується сердечною молитвою про 

шляхи праведні. І не пошкодував великий філософ  про те, що була 

в запрягу колісниця його. Коні загнуздані, готові домчати до шля-

хів серця, були вже благословенням. Чи не до великих домів по-

винна була нести колісниця не вигнання, а досягнення. 

Княже звільнення від горя й страху, міць Тао, вимостили шлях 

міцний. «Безтронний король» – так називали Конфуція. Чи не він 

на колісниці простує Великою Стіною у варті незмінній?! Чи не йо-

го коні йдуть слідом білого коня Великої Стіни?! Хто його бачив?! 

Хто встежив за його сходженнями і спусками? Серце, яке повірило, 

за білим конем пройшло кручі і гори. Не обумовимо ходу коня. 

До всіх своїх шляхів Конфуцій міг додати ще один висновок. 

Всі вороги, що його гнали, були людьми темними й мерзенними. 

Імена їхні або стерлися, або залишилися в історії на чорному місці. 

Значить, і в цьому розумінні праведність Конфуція і стверджена, і 

прославлена історією. 

Щойно повідомлялося: «Робота з реставрації Мавзолею в Чуфу 

обговорювалася шантунгською владою». 

«Обширні роботи з відновлення Мавзолею Конфуція в Чуфу в 

Шантунзі були заплановані на засіданні в присутності представни-

ка Нанкінського Уряду. 

Провінційна влада, окрім співробітництва з відновлення Мавзо-

лею Конфуція, який знаходився багато років  у занедбанні, також 

обрала Комітет для відновлення Дня Конфуція повсюди в Китаї. 
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Повідомляється, що Центральний Уряд віддасть особливі почесті 

нащадку великого мудреця». 

Знову перемога Конфуція! День, присвячений йому, буде днем 

Культури. 

Дивно читати повідомлення, в якому так скорботно й звичайно 

мовиться про те, що Мавзолей Конфуція протягом багатьох років 

залишався у занедбанні. Що це значить протягом багатьох років? 

Які саме потрясіння і зміни змусили забути навіть про найбільшу 

гордість Китаю! А втім, це забуття лише одностороннє. Можливо, 

Мавзолей і був забутий, але пам’ять і заповіти Конфуція продовжу-

вали жити, бо Китай без Будди, Лао-цзи, Конфуція не буде Китаєм. 

Які б нові пізнання не входили в життя, та все ж устої давньої 

мудрості залишаються непорушними. 

Монголи можуть пізнати багато нових речей, але ім’я Чингіз-

хана і його настанови будуть жити в серцях народу, і саме це ім’я 

вимовляється з особливою увагою. Точно так, як колись ми писали 

про звучання народів, так і пам’ятні імена і місця все ж таки жити 

будуть. 

Звичайно, припускається, що Мавзолей Конфуція вже не може 

знову впасти у занедбання, адже країна у своєму розвитку все глиб- 

ше і вище буде берегти завжди живі заповіти мудрого. І справді, 

який би вище сказаний заповіт не згадати, він однаково буде стосу-

ватися й нашого часу. 

Тільки у дуже відсталих умах не буде зрозумілою різниця між 

віджилим і вічним. Нехай і досі кращі заповіді не виконуються – це 

не означає, що вони не мали бути подані, а зараз повторені. Вже 

чого простіше? – «Не убий», «Не бреши», «Не вкради», та кожного 

дня і ці наказові Заповіти не виконуються. Невже ж відкинути їх 

через непридатність? Чи продовжувати наполягати? Впадати у зди-

чавіння, чи наполегливо випливати на гребінь хвилі? У настановах 

Конфуція немає безвихідного засудження. Як і всі добрі настанови, 

сказане ним близьке до життя. Якщо він відкидає щось, то тільки 

заради того, щоб висунути дещо краще й корисніше. Часом наста-

нови Конфуція обговорювалися несправедливо, і їм приписувалася 

думка, що явно не відповідала їхньому змісту. Це значить, що хтось 

підходив до розгляду його заповітів із якоюсь упередженістю. 

Але, при розгляді великої людини, недоречні ні упередженість, 

ні перебільшеність. Нехай будуть взяті до уваги дії й слова в їхньо-

му повному значенні. Звичайно, кажучи про останнє значення, ми 

не повинні забувати, що у всіх мовах, а в тому числі й у китайській, 
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і в санскриті є свої вирази, які неможливо перекласти, і які можна 

зрозуміти й викласти тільки повністю освоївшись як із мовою, так і 

з устоями місцевого життя. Скільки бід сталося через переклади, 

через тлумачення! 

Усякі злотлумачення і навмисні спотворення, адже вони повин-

ні бути засуджені, як навмисні злочини проти чужої власності. Ін-

коли ж ці навмисні спотворення прирівнюються до замаху на вбив-

ство. Із життєпису Конфуція не видно, щоб він впадав у відчай або 

страх. Те, що він був змушений тримати колісницю напоготові, 

означає лишень його передбачливість для більшої користі наступ-

них дій. 

«Я молитися вже почав давно» – так відповідав Конфуцій під 

час однієї важливої обставини. Неодноразово в життєписах Конфу-

ція вживається вираз, що життя його було постійною молитвою. 

Урочисто він перепливав океан. Ось тому, оглядаючись на Велику 

Стіну, ми знову згадуємо Конфуція як ознаку Китаю. Ми впевнені, 

що запропонований день Конфуція виллється у справжнє торже-

ство Культури.  

1935 

 

 

 

САД 
 

Із цілого поля раптом один колос затріпоче під вітром. Одна 

очеретина раптом хитнеться, а здавалося б, вітер мав би сколихну-

ти ввесь очерет. Звивини струмів незвідані. Здається, всі трави мали 

б або полягти, або збадьоритись, але ось одна нічим не примітна 

травинка встає своєрідно. 

Так і хвилі земного шуму звучать незрозуміло для нашого вуха. 

А хвилі потоку гримлять свої неповторні пісні, то майже замовк-

нуть, то піднесуться у закличному гімні. Спробуй  розбери! І ніколи 

потім не визнаєте, який колос відзвучав, яка травинка першою за-

тріпотіла...  

Так і з людськими зустрічами. Не знаємо перших друзів, не зна-

ємо зародків ворогів. А скільки перетворень. Кумедно, як колишній 

ворог раптом починає перетворюватися на друга. Часто й причини 

не помітите. Не визначити, з котрим із ворогів почнеться таке пере-

творення. Скажуть, напевно, в основі буде користь, пошук вигоди. 
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Але не завжди шукайте тільки похмурих причин. Буває, що камінь 

серця раптом повернеться співзвучною гранню. 

Так і з друзями! Раптом біля алмазу сердечного попадає неви-

дима піщинка і починає дряпати й наносити тріщинки. А сама ж то 

піщинка дріб’язкова, майже примарна. Із дурниці раптом виростає 

чортополох колючий-преколючий! 

Добрий садівник мав би угледіти корінець бур’яну і прибрати 

його вчасно. Але й бур’яни умійте розпізнати. «Не вихлюпніть із 

водою й дитини з ванни». Ось у нас у саду виросла якась незрозу-

міла рослина. Вирішили, що бур’ян, – вирвали. Наступного року 

вона знову з’явилася і виявилася гарною квіткою – сильною, розло-

гою. Але ж хтось мав намір знищити.  

А ось прекрасні дигіталіси раптом самі зникли. Шкода! Густо 

зацвіла магнолія, але її пишні квіти всього на два дні. Короткою є її 

дружба. Щедро розпуститься, короткочасно блисне запашною білиз- 

ною й перетвориться в болото жовте. А скромна жимолость довго 

радує своїм свіжим духом. 

1946 
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Жити важко, мій хлопчику, 
ти пам’ятай наказ: 

Жити не боятися й вірити. 

Залишитись вільним і сильним. 
А потім вдасться і полюбити. 

М.К.Реріх 
М
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НАЙПОТРІБНІШЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спитають: як перейти життя? 

Відповідайте: як по струні безодню – 
Красиво, бережно і стрімко. 

Листки саду Морії. 
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СІЯЧІ 
 

Серед пустинних нагір’їв Монголії, де вже не видно жодного дере-

ва, якимсь дивом залишився в’яз, по-туркестанському – карагач. Зберіг- 

ся він, певно, тому, що причаївся в яру, чи оживила його ближня дощова 

виїмка, та він уцілів. Якісь злі люди відпиляли й обламали деякі гілки, 

але все-таки не наважились звалити ціле дерево.  

Не тільки уцілів в’яз, як нагадування про ліси, які тут були, але й 

зайнявся корисною діяльністю – розкидати й засівати оточуючі його 

схили молодими паростями. Посеред ірисів, вострецю, дерасуну тем-

ніє багато кущиків в’язових. Якщо не станеться тут обвалу або не 

пройде жорстокосерда рука винищувача, то в майбутньому появиться 

цілий в’язовий гай. Так невпинно трудиться дерево, намагаючись і на 

спустошеному ґрунті знову створити життя. 

В околицях можна знаходити пні й коріння колишнього лісу. Зви-

чайно, не природа, а людська темна жорстокість розправилася з цими 

охоронцями життя. Нехай дерева не потрібні після певної висоти, коли 

їхня життєдіяльність уже планомірно замінюється якістю прани гір-

ської. Але нижче від цих вершин хай не піднімається жорстока рука, 

що викорінює будь-яке життя. Нехай назавжди укріпиться усвідом-

лення про всіх життєдайників  і життєохоронців. 

Ви пишете, що часу не вистачає відповідати на всю різноманітну ко-

респонденцію. Пишете, що двох рук мало для того, щоб переробити все, 

що треба, протягом дня. Згадайте про цього в’яза, котрий устояв серед 

всіляких небезпек і, не зважаючи ні на що, продовжує добру справу сія-

ча. Дивлячись на спиляні й обламані нижні гілки, можна уявити собі, 

скільки разів зловмисна рука підбиралась до дерева. Але все ж замість 

знищення відбувся посів цілої в’язової порослі. Якщо дерево може, не 

зважаючи ні на що, продовжувати благотворну роботу, то тим більше 

люди не можуть бути розчаровані і налякані  всілякими потворними 

личинами. Дуже радий чути, що у Вас часу мало. Коли часу мало, він 

стає цінним, і, повірте, його вистачить на все. Багато часу лиш у тих, хто 

нічого не робить. Коли б кожен із нас хоча б на годину відчув, що йому 

нема що робити і мислити нема про що, то  це вже був би час вимиран-

ня. У діях, у творенні, в роботі думки Ви і залишаєтеся молодими, і 

Вас вистачить на все корисне. Також уявіть собі, що якимсь чином Ви 

були б позбавлені можливості постійної діяльності, Ви ж не могли б 

далі існувати взагалі. Праця жива, що веде до життя, відійшла б – ось 

було б істинне нещастя! Організм, що вже спрямувався до праці, від-

разу розклався б під смердючим подихом неробства. 
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Праця, постійна діяльність, творіння є кращими тонізуючими ліка-

ми. До цієї панацеї не буде введено жодних наркотиків, не треба буде 

ніякого сп’яніння, а здорова, ясна радість буде джерелом довгого, 

плідного життя. Можливо, хтось, якщо скажете йому про Вашу зайня-

тість, поспівчуває Вам. Таке співчуття буде лише через незнання. Тому 

будемо завжди радіти кожному діячеві, кожному творцеві, кожному 

сіячеві. Навіть якщо орач і сіяч викличуть чиюсь конкуренцію й зазд-

рісне обурення, то це буде тільки ще одним стимулом  корисної праці. 

Марафон творчості! Марафон праці! 

Ви пишете, що люди дивуються, як багато  зроблено за короткий 

термін. Скажіть їм, що це відбувається тому, що треба дуже мало часу, 

щоб з’їсти Ваші дві морквини (як Ви говорите) і замість бездіяльності 

знову зануритися у радісну для Вас працю. Без неї Ви і не могли б жи-

ти. Будь-яка просвітня праця перш за все має бути радісною. Якщо в 

одному секторі діяльності будуть помічені якісь тимчасові перешкоди, 

то Ви знаєте, що в усьому крузі роботи різних секторів велика кіль-

кість. Тому не співайте «На ріках вавілонських» від сидіння, а від ба-

дьорої, неуторованої творчої  роботи. 

Хоча Вам, як Ви пишете, і важко встигнути відповісти на всі різно-

го роду листи, але все-таки знайдіть у собі бадьорість не залишити тих, 

хто пише у невіданні, і не створити враження відчуженості. Міг би 

Вам навести багато прикладів, як саме надзвичайно зайняті люди зав-

жди негайно відповідали на листи. Вони й не могли занедбувати цього, 

бо інакше дамби прорвалися б від накопичених застоїв. Згадуючи про 

залізну дисципліну в роботі, пригадаймо собі хоча б Бальзака або тих 

великих творців літератури, які знаходили час рішуче для всього. Не 

забуваймо, що Рішельє поміж багатьох праць писав цілі драми. Зга-

даймо, чого тільки не встигав зробити Ломоносов! Та чи мало таких 

прикладів. 

Хай назавжди зостанеться відмінністю наших культурних установ 

любов до праці, стремління до постійної діяльності, бажання корисних 

посівів. Нехай у всьому буде уникнуто формальності і поденщину. Усі, 

від малого до великого, однакові трудівники, і трудяться не на страх, а 

на совість, або, точніше, на радість. Бо якщо хтось не пізнав цієї радо-

сті, значить, він ще не подумав про те, що є освіта у всіх сферах, на 

всіх поприщах, у всіх можливостях. 

Буду радий чути, що Ви, як і раніше, завалені листуванням, що часу 

у Вас не вистачає на все те, що хотілося б Вам зробити. У цьому не-

приборканому бажанні діяти будуть Ваша сила і молодість.  

1934-1935 
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ПРАЦЯ 
 

«Якщо хто не хоче працювати, то хай не їсть». 

 

Скільки разів це мудре речення вживалося і скільки разів воно трак- 

тувалося помилково. Кожен намагався пояснити значення праці по-

своєму. Швець розумів, що праця  – це шевська справа, коваль по собі 

знав, що справжня праця полягає у ковальському молоті. Жнець по-

трясав серпом як єдиним знаряддям праці. Учений, зазвичай, розумів, 

що праця в його лабораторії, а воїн наполягав на праці військових пі-

знань. Звичайно, всі вони мали рацію завжди; але судячи по собі, вони 

перш за все хотіли зрозуміти про себе, а не про інших. 

Чужу працю споглядали через зменшувальні скла. Ніхто не хотів 

щиро зрозуміти, наскільки всі види праці залежать і співпрацюють 

одне з одним. 

Адже це просто? Звичайно, просто. Адже всім це відомо? Всім, від 

малого до великого, відомо. Це застосовується в житті? Ні, не застосо-

вується. 

Стався самовільний розподіл праці на вищу і нижчу. І ніхто до ладу не 

знає, де саме межа оцінки праці? Про якість праці за теперішніх часів час-

то взагалі судять дуже дивно. Водночас із розвитком механічних вироб-

ництв люди почали цілком покладатися на машини. Але ж і в будь-якій 

машині лежатиме в основі якість праці, залежно від уміння застосовувати 

цю машину. 

Не раз говорилося про те, що, навіть, машина інакше працює в різних 

руках. Більше того, достатньо відомо, що одні майстри доброчинні й для 

самої машини, інші ж ніби носять у собі якесь руйнівне начало. Люди 

віддавна розуміють значення ритму в праці. Доводилось бачити, як до 

громадських робіт приєднувалися місцеві оркестри для кращої успішно-

сті. Навіть у далеких гімалайських лісах дроворуби носять дерева під 

удари барабана. Всім це відомо, і тим не менше свідома узгодженість 

праці все-таки є чимсь непотрібним і невпізнаним в очах більшості. 

Вже не говоритимемо про те, що деякі складові праці, дуже важкі, 

які вимагають великої підготовки, часто зовсім ігноруються. 

Взяти хоча б працю народного вчителя. Завжди вона була  неспра-

ведливо мало оплачуваною і завжди лишалася під  сумнівом з усіх боків. 

У той же час абсолютно  кожному відомо, що виховання дітей може 

бути доручено лише людині справді освіченій, яка має зі своїх пред- 

метів ґрунтовні знання і досить забезпечена, щоб не розпорошуватися у 

пошуках побічної роботи. Чи не правда, що всі погодяться з необхідністю 
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сказаних умов? Тим не менше і в громадських, і в державних масшта-

бах народний учитель залишається в колишньому злиденному стані. 

Мало того, якщо в скарбниці не виявиться наявних сум, то, ймовірно, 

перш за все народний учитель, лікар, вчений будуть виведені з бюдже-

ту. Вже не говоримо про письменників, художників та інших осіб ві-

льних професій, які так потрібні для народної освіти й викликають 

найменші турботи держави. Скажіть, що це не так?  

В основі всіляких таких сумних і тривалих непорозумінь, все ж та-

ки лежить неуцьке  розуміння  праці. Природно, всі бажають, щоб їхня 

держава досягла успіху. Усі задоволені, коли громадські почини ки-

мось підхоплені. Разом із тим, зазвичай, лише як винятки, люди розу-

міють усю міру цінності праці. Апостольське речення, безумовно, пра-

вильне. Ніякі дармоїди і паразити не мають права на існування. Але 

при цьому наскільки треба виховати народну свідомість в істинному 

розумінні, що таке праця для загального блага. 

Не випадково людство знає багато повчальних життєвих прикладів. 

Визначний приклад шевця Бьоме або майстра телескопічних лінз Спі-

нози, приклади деяких єпископів, що були чудовими ткачами, та інші 

такі ж повчальні життєві досвіди мали б достатньо подати оцінку якос-

ті праці. Зрештою, ми завжди мали перед собою разючий у своїй пере-

конливості приклад преподобного Сергія Радонезького, який не брав 

навіть шматка хліба, коли не вважав його заробленим. 

Такі яскраві закличні приклади мають розповідатися досить пере-

конливо по всіх школах. Цим внеслась би рівновага трудових оцінок. 

Стерлося б багато пихатості, а, з іншого боку, сердечно розумілася б і 

радість від кожної чудово виконаної праці. Якщо все це зовсім не нове, 

то чому ж воно в більшості не застосовується? 

Чому ж досі міністерства народної освіти або трудової промисловос-

ті й сільського господарства – інакше кажучи, всього, що пов’язане з 

мирними досягненнями, знаходяться на третіх і четвертих місцях. А 

іноді навіть взагалі поглинаються якимись іншими міркуваннями. 

Адже це так, і ніхто не може запевняти, що сказане є перебільшенням. 

Сказане не тільки не є перебільшенням, але воно недостатньо по-

вторене. Із того, що деякі люди взагалі уникають мислити про культур- 

ні цінності, уникають зберігати їх і поставити на належне в цивілізова-

ній державі місце, вже з цього одного видно, наскільки люди мало бе-

режуть те, що лежить в основі мирної праці і творчості. 

Заслужено твердо сказано про тих, хто не бажає працювати і вже 

цим самим не визнає значення праці. Вони можуть і не їсти, вони не 
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потрібні для життя, вони – мотлох і сміття. Ось як оцінюється зневага 

до поняття праці. 

У теперішній час, у дні всіляких механізацій, вимагається ще більш 

уважне ставлення до праці, потрібна справедливість до трудівників усіх 

ґатунків і всіх галузей. Люди вже здогадалися, що захоплення робота-

ми не є вищим досягненням. Цим  буде усвідомлене і якісно творче 

начало кожної праці. 

Знову-таки, гляньте, як живуть і працюють справжні трудівники. 

Щодня у повному порядку, у повній старанності і терпінні вони ство-

рюють щось і створюють не для себе, а для чиєїсь користі. У цій ано-

німності закладено так багато величі. Закладено так багато розуміння, 

що все це є, зрештою, умовним ієрогліфом, як кожне ім’я, кожне по-

няття. Ці імена стають сповна іменами збірними. Коли вимовляється 

Едісон, то вже не думається про Томаса Едісона, а розуміється могутнє 

збірне поняття винахідливості на користь людства. Так само, якщо 

буде вимовлено ім’я Рафаеля або Рубенса, воно вже не буде чимось 

цілком особистим, воно просто буде характеристикою епохи. 

На старовинних китайських виробах є своєрідні марки. Вони також 

не мають у собі нічого особистого. Вони стали тією печаттю віку, про 

яку так багато мовилося. 

Нехай буде печаттю нашого віку широке й справедливе усвідом-

лення праці. Хай не буде забутим жоден корисний, творчий працівник. 

Нехай у всіх державах питання освіти, просвіти, праці будуть на пер-

шому місці.  

1935 

 

 

 

ЛЮБІТЬ КНИГУ 
 

Поміж мистецтв, що прикрашають і тим покращують  життя наше, 

одним із найдревніших і виразних є мистецтво книги. Що змушувало з 

найдавніших часів відтворень надавати клинопису, ієрогліфам, магічним 

китайським знакам і всім багатоколірним манускриптам такого вишука-

ного, дбайливого вигляду? Це бережне, любовне ставлення, звичайно, 

виникало з усвідомлення важливості збереження. Кращі знання, кращі 

сили покладалися на творіння цих чудових пам’ятників, які справедливо 

займають місце поряд із вищими мистецькими творами. За сутністю і за 

зовнішністю манускриптів, книг ми можемо гадати і про саму епоху, що 

створила їх. Не тільки тому, що люди мали більше часу на рукописання, 
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але одухотворення повчальних пам’ятників давало неповторно високу 

якість цим відображенням людських стремлінь і досягнень. 

Але не тільки рукописання  давало високу якість книзі. Прийшло 

книгодрукування, і хіба можемо ми сказати, що й цей масовий спосіб 

не дав безлічі пам’ятників високого мистецтва, що послужило розвит-

ку народів?  

Не тільки у витончених виданнях XVII і XVIII віків, але й у бага-

тьох сучасних для нас були збережені високі традиції витонченого 

смаку. І якість паперу, і вишукана солідність шрифтів, привабливе роз- 

міщення речень, цінність заставок, зрештою, фундаментальний міцний 

обладунок прикрашеної оправи робили книгу справжнім скарбом  до-

му. Таким самим міцним надбанням, як і твердь, було переплетення 

книги, що не гнулося ні від яких життєвих буревіїв. 

Кажуть, що сучасне виробництво паперу не збереже його більш, 

ніж століття. Це сумно і, звичайно, учені замість винаходу «людянос-

ті» війни за допомогою газів мали б краще зайнятися винайденням 

насправді міцного паперу для збереження кращих людських начерків. 

Але якщо навіть такий папір знову буде знайдений, ми ще раз змушені 

будемо повернутися до витонченості створення самої книги. Воістину 

найкращі заповіти можуть бути віддруковані навіть у відштовхуючому 

вигляді. Око і серце людське шукають красу. Чи буде ця краса у рисці, у 

розміщенні цяток, тексту, в манливих заставках і в стверджуючих кін-

цівках – весь цей складний комплекс книги, що вимагає вдумливості, є 

справжнім мистецтвом. 

Тільки невігласи можуть гадати, що надрукувати книгу легко... 

Добру книгу, звичайно, створити нелегко. Ім’я редактора й видавця 

доброї книги є справді шанованим ім’ям. Це він, вдумливий працівник, 

дає нам можливості не тільки ознайомитися, але й зберегти, як справ-

жню коштовність, іскри духу людського. 

Книга залишається наче живим організмом. Її зовнішність розпо-

вість вам про всю сутність редактора та інших учасників. Ось перед 

нами сувора книга незмінних заповітів. Ось книга-нечупара. Ось поверх- 

невий резонер. Ось франт, що знає тільки поверховість. Ось витіюва-

тий пустомеля. Ось заглиблений допитливий. Знаючи ці найтонші ре-

флекси книжкової справи, як особливо чуйно й уважно ми повинні по-

ставитися до всього, що оточує книгу – це дзеркало душі людської. 

Та все створюється тільки справжньою кооперацією. Ми будемо 

глибоко шанувати видавця – художника своєї справи. Але й він має 

право очікувати від нас, щоб ми любили книгу. Іноді під керівництвом 

сучасних декораторів не знаходиться місця для книжкових шаф. У де-
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яких дуже заможних домах нам доводилося бачити вправлені у стіну 

полиці з фальшивими книгами. Можете собі уявити все приголомшли-

ве лицемірство власника цих порожніх палітурок. Чи не є вони крас-

номовним символом порожнечі серця і духу? А скільки нерозрізаних 

книг загадково лежать на столиках будуарів! І господиня їхня із захоп-

ленням говорить про знамените ім’я, видрукуване на обкладинці. Як 

часто серед залишених спадків перш за все знищуються саме книги, 

що викидаються, як домашнє сміття, на вагу, на товкучку. Кожному 

доводилося бачити купи прекрасних книг, звалених, як обтяжливий  

непотріб. Причому неуки, що викинули їх, часто навіть не обтяжували 

себе працею відкрити й поглянути, що саме вони викидають. 

Що ж повинен відчувати видавець, художник, знаючи і бачачи  цю 

трагічну долю справжніх домашніх скарбів? Але й тут не будьмо пе-

симістами. Хоча знаки неподобства існують як із боку читачів, так і з 

боку видавців. Але ж  існують і донині видання прекрасні, навіть не-

дорогі, але чудові своєю простотою, своєю продуманою значущістю. 

Існують і народжуються й природжені бібліофіли, які самовіддано 

збирають кращі закарбовані знаки людських сходжень. Можливо, саме 

зараз  треба особливо підкреслювати необхідність співпраці між чита-

чем і видавцем... Навіть серед обмеженого нашого побуту треба знайти 

місце, гідне дійсних скарбів кожного дому. Треба знайти і кращу усміш- 

ку  тим, хто збирає кращі книги, витончуючи якістю їхньою свідомість 

свою. Невідкладно треба збадьорити справжнє співробітництво навко-

ло книги й знову внести її у красний-прекрасний куток житла нашого. 

Як же зробити це? Як же достукатися до сердець, осклянілих  або за-

смальцьованих? Але якщо ми мислимо про Культуру, це вже означає, 

що мислимо і про Красу, і про книгу як про творіння прекрасне. 

У далеких тибетських домах, у кутку священному, зберігаються різ- 

ні дошки для друкування книг. Господар будинку, показавши дорого-

цінності свої, неодмінно поведе вас і до цього шанованого кутка і зі 

справедливою гордістю буде показувати вам і ці одкровення духу. Він 

погодиться з дощок цих  зробити відбитки і для Вас, якщо побачить, 

що Ви співрадієте його благородному збиранню. Я вже якось писав 

Вам, що на Сході найблагороднішим подарунком вважається книга. 

Хіба не бадьорить це? Якщо ми скажемо друзям нашим: «Любіть кни-

гу», «Любіть книгу всім серцем вашим і вважайте скарбом вашим», то 

в цьому давньому заповіті ми висловимо й те, що настійно потрібне у 

наші дні, коли розум людський звертається так ревно до пошуків про 

культуру. 

Любіть книгу!... 
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... Книга, як у давнину говорили, – ріка мудрості, що наповнює 

світ! Книга, вихід якої ще недавно з трепетом очікували й берегли 

найкраще її видання. Все це священне завзяття бібліофілів, воно не є 

фанатизмом і марновірством, ні, в ньому проявляється одне з найцін-

ніших устремлінь людства, що об’єднує Красу і Знання. Про гідність 

книги саме зараз пробив час подумати. Не надмірно, не за догмою, а 

по невідкладній потребі повторюємо зараз: 

Любіть книгу! 

 1931  

 

 

 

СКАРБ ДОМУ 
 

Кожен бібліотекар є другом і художника, і вченого. Бібліотекар – 

перший вісник Краси і Знання. Адже це він відкриває брами і з мерт-

вих полиць здобуває сокровенне слово для просвітлення духу, який у 

пошуках. Ніякі каталоги, ніякі описи не замінять бібліотекаря. Любля-

че слово і досвідчена рука вчиняють справжнє диво просвіти... 

Ми говоримо про це в той час, коли мільйони книг друкуються і 

щорічно фонтани друкованих сторінок замерзають, немов снігові гори. 

У цьому лабіринті паперових льодовиків снігова сліпота може уразити 

недосвідченого подорожнього. Але пильний бібліотекар  як справжній 

охоронець Знання. Він знає, як провести човен шукача через хвилі без-

крайнього печатного океану. 

Бібліотека існує не тільки для того, щоб поширювати знання. Кож-

на бібліотека сутністю своєю заохочує приносити знання і в дім. Чи 

можливо уявити собі освічений дім і вогнище без книг? Якщо ви візь-

мете навіть дуже давні зображення інтер’єру дому, то ви знайдете в 

них і твори мистецтва, і книги. Ви зауважите, що ці старовинні книги, 

захищені прекрасними палітурками, і являли собою справжній скарб. 

Це було не тому, що бібліотек тоді не існувало. Книгосховища існува-

ли у всі віки з часів рукописного знаку. Але дух людський завжди від-

чував, що знання може бути надбане не тільки в громадських місцях, а 

закріплення знання відбувається саме у тиші дому. Часто ми носимо з 

собою найбільш священне зображення і книги. Вони є нашими незмін-

ними друзями і поводирями. Ми прекрасно знаємо, що справжня книга 

не може бути прочитаною тільки один раз. Як магічні знаки, істина й 

краса книги всотуються поступово. І ми не знаємо ні дня, ані часу, ко-

ли б ми не потребували заповіту знання. І ми перевіряємо зростання 
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свідомості нашої на цих вірних друзях. Отже, книгосховище – це пер-

ші ворота освіти. Але справжнє сходження знання здійснюється в го-

дини мовчання, наодинці, коли ми можемо зосередити всю нашу пі-

знавальну сутність на справжньому значенні писань. 

... Князеві Ярославу Мудрому, тому, хто прикрасив Київ чудовими 

пам’ятниками романського стилю, приписують слова про книги: 

«Книги суть ріками, які наповнюють  благодаттю весь всесвіт».  

І тепер, коли в пустелі або в горах ви бачите одинокого подорож-

нього, часто в його заплічному мішку знайдеться і книга. Ви можете 

відібрати у нього решту майна, але за книгу він буде боротися, бо вва-

жає її справжнім скарбом.  

Отже, вітаю вас як охоронців справжніх скарбів. Будемо збирати і 

берегти їх як найблагородніший знак нашого дому. 

1930 

 

 

 

ОБОРОНА 
 

Оборона Батьківщини є обов’язком людини. Так само, як ми захи-

щаємо гідність матері і батька, так само для захисту Батьківщини при-

носяться досвід і пізнання. Байдужість до Батьківщини була б перш за 

все некультурністю.  

Культура є справжнім просвітленим пізнанням. Культура є науко-

вим і одухотвореним наближенням до розв’язання  проблем людства. 

Культура є красою у всій її творчій величі. Культура є точним знанням 

поза забобонами й марновірством. Культура є утвердженням добра у 

всій його реальності. Культура є піснею мирної праці в її нескінченно-

му вдосконаленні. Культура є переоцінкою цінностей для знаходження 

справжніх скарбів народу. Культура стверджується в серці народу й 

творить стремління до будівництва. Культура сприймає всі відкриття і 

вдосконалення життя, бо вона живе у всьому мислячому й свідомому. 

Культура захищає історичну гідність народу. 

Будь-яке поборювання культури є невіглаством. Будь-яке  проти 

культури лихослів’я є ознакою тваринності. Людяність і служіння 

людству здійсняться через культуру. Нести прапор культури – це озна-

чає зберегти кращі світові цінності. Якщо світове поняття близьке ду-

ші людства, то наскільки ж ближче й проникливіше звучить слово про 

Батьківщину. 
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Твердження про Батьківщину не буде абстрактним, туманним по-

няттям. Хто береться стверджувати, той і усвідомлює всю відповідаль-

ність подвигу стверджування. Люди не можуть задовольнятися абстракт- 

ностями. У світі все реальне, і у вищій красі реальні сяючі вершини. 

На землі спочиває вершина. На кристалі думки ґрунтується усвідом-

лення Батьківщини в загальнолюдському її розумінні. Захист Батьків-

щини є захистом і своєї гідності. 

Захистом Батьківщини є й оборона культури. Поверх щоденного 

пилу сіяє поняття Батьківщини. Той, хто усвідомлює це поняття, пре-

красне і непорушне, той може вважати себе свідомим працівником ку-

льтури. У турботах, серед перешкод, нібито непоборних, знаходяться 

молоді сили. У любові до людства, в любові до Батьківщини знайдуть 

молоді серця неосудне, світле стремління до подвигу. У цьому росій-

ському слові – у подвигу – міститься  поняття руху, успіху і невпинної 

творчості. 

Велика Батьківщино, всі духовні скарби твої, всю невимовну красу 

твою, всю твою невичерпність на всіх просторах і вершинах ми будемо 

захищати. Не знайдеться такого жорстокого серця, щоб сказати: не 

думай про Батьківщину. І не тільки у святковий день, але й у щоден-

них трудах ми докладемо думку до всього, що створюємо для Бать-

ківщини, для її щастя, для її успіху всенародного. Через все й понад 

усе знайдемо будівничі думки, які не в людських термінах, не в самос-

ті, але у справжньому самоусвідомленні скажуть світу: ми знаємо нашу 

Батьківщину, ми служимо їй і покладемо сили наші, щоб оборонити її 

на всіх її шляхах.  

1936 

 

 

 

ЩОНАЙПОТРІБНІШЕ 
 

Що ж робити? Треба робити щонайпотрібніше. А хіба ми не роби-

мо саме цього найпотрібнішого в щоденній роботі? Звичайно, всяка 

свідома робота – вже найпотрібніша, але бувають настільки складні й 

ущільнені часи, що й серед потрібної роботи треба вибирати щонай-

потрібнішу. 

Як же встежити, яка робота буде найбільш невідкладною? Навіть 

якщо будемо застосовувати й уважність, і турботливість, про що так 

багато завжди говорилося, то все ж чи не може так статися, що особлива 
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спішна робота може потонути в рутинних заняттях? Ось саме цю ситу-

ацію і доводиться особливо мати на увазі у дні особливих складнощів. 

Навіть і серед рутинних занять нібито немає таких, які  можна було 

б назвати непотрібними. Інакше вони були б взагалі вилучені з трудо-

вого побуту. У справжньому побуті все нібито потрібне і не зайве. Та 

все ж таки пильно треба простежити за всім тим, що є в даний момент 

провідним.  

У морській справі існує наказ «діяти за здатністю». У такі відпові-

дальні хвилини кожному доручається проявити кращі свої здатності 

пізнання, винахідливості й мужності. Цим багатозначним наказом ніби 

викликається з надр істоти відчуття особливої відповідальності й висо-

кого обов’язку. Наказ апелює до кращих якостей душі. 

Але може бути й інший наказ, що переносить увагу не тільки на 

особисті якості, але саме на навколишні обставини. Такий наказ може 

гласити «діяти за потребою». У ньому, викликаючи в собі кращу вина-

хідливість і рухливість, доведеться оповити себе відповідальністю, 

такою відповідальністю, яка дозволила б правильно судити про навко-

лишні обставини. 

Діяч повинен сам вирішити, діяти йому, чи, для користі справи, ви-

чікувати. Таке вичікування теж буде свого роду дією. Адже воно не 

буде просто сповільненням, злочинним зволіканням і відстрочкою, 

воно буде лишень координацією багатьох, непомітних для інших лю-

дей, обставин. Якщо ж діяч вирішує діяти, то як обачно і невідкладно 

він повинен вибрати кращі шляхи дії. Адже хитке перенесення удару  

вже в час нанесення його лише ламає навіть найкращу зброю. Недосвід- 

чений рубака може роздробити найцінніший клинок. 

Серед безлічі можливих дій не так вже й легко діячу вибрати най-

ближчу і найпотрібнішу. Кажуть, що досвідченість дасть найкращі 

відчуття знань. Скільки разів обдурює розрахунок, і скільки разів 

торжествує справедливе відчуття знань.  

Запалений і окрилений відчуттями знань діяч може розібратися у 

всьому комплексі створених обставин. Усі ці справи днів оцих наче 

однаково потрібні, наче й невідкладні, і насущні. Але це лише міраж. 

Серед них є й старі, вже зжиті шляхи, але, звичайно, є і нові, живопис-

ні. Той, хто, не дивлячись на різні небезпеки й перешкоди, угледить 

живоносність, той вже помітить і щонайпотрібніше. Він не здивується, 

що це щонайпотрібніше буде оточене найбільшими небезпеками й 

труднощами. Адже пітьма буде особливо настороженою там, де просто 

є життя. 
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Вибрати щонайпотрібніше ніколи не означає полюбити найлегше. 

Щонайпотрібніше не буде найлегшим. У міражах різної легкості досяг-

нення буде недобра майя. Навіть у казках завжди пропонуються три 

шляхи, причому шлях із найменшою втратою буде найменшим. Де ве-

лика ставка – там і більше знаходження. Там і запорука. 

Хтось скаже, але ж це в казках. Чи до казок зараз, коли серце розрива-

ється від тягарів життя? Але у тих же казках завжди говориться – 

«скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться». Тим, власне, доста-

тньо показується, що поміж словами казки залишається багато нероз-

казаних справ. Але ж де справа перед дією, там і багато труднощів. 

В історичних оповіданнях ми бачимо зазвичай лише символічні іє-

рогліфи досягнень. Бачимо, так би мовити, барсові стрибки. Але навіть 

наймогутнішому барсу скільки доводиться подолати, перш ніж він 

може зробити переможний стрибок. Коли барс лежить, накопичуючи 

майбутній стрибок, хіба він бездіяльний? Шакали своїм виттям і вис- 

ком супроводжують усі свої наміри. Але ж це шакали.  

Зі звіриних прикладів треба виводити уявлення про якусь кровожер-

ливість у діях. Кровожерливість уже – грубість і жорстокість, а тому 

вона недоречна в ужитку прийдешньому. Справжні, достойні дії завжди 

будуть якраз далекими від жорстокості й кровожерливості. Але в них 

буде твердість і неухильність. І ще буде й устремління, і знаходження 

нових шляхів. Навіть колодязі на шляхах вичерпуються. Потрібен час, 

щоб волога знову набралася з ґрунту. Якщо місце для колодязя вибране 

правильно, то волога неодмінно збереться; лишень дайте потрібний час 

для цього нового утворення. І в цей же час не закидайте  колодязь бруд-

ним сміттям. «Не плюй в криницю – доведеться води напитися». 

А скільки разів нерозумні подорожні умудрялися наплювати у свій 

же колодязь в надії, що їм уже не доведеться більше скористатися цією 

водою. А виходило саме навпаки. 

Знаю, що ви дуже напружені, відчуваю, що щонайпотрібніше  десь 

дуже близько й вимагає зосередження всієї уваги. У природі бувають 

такі насторожені моменти. Перед своїм найбільшим вибухом природа 

мовби насторожується і, навіть, замовкає. Подорожні знають, як перед 

бурею завмирає вітер, а хтось недосвідчений сприйме цю тишу як 

кращий момент для прогулянки. 

Знаю, що неможливо не хвилюватися внутрішньо, коли стукає що-

найпотрібніше. Саме стукає, відбиваючи цей внутрішній стукіт і у зов-

нішніх ударах теперішнього часу. Десь внутрішньо, а десь уже й зовні 

закипають ці нашарування. У кипінні і в іскрах, і в бризках подрібню-

ється лик щонайпотрібнішого. Скільки ознак можуть бути взяті саме за 
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те, що краще за все і найбільш невідкладне. І де міра великих чи малих 

ознак? 

Кожен може розповісти безліч історій про те, як люди не розпізна-

вали найпотрібніше для них. Коли ж воно вже проходило і було безпо-

воротним, тільки тоді оці сліпці прозрівали й хапали себе за волосся.  

При кожному відправленні океанського судна ви неодмінно побачи-

те жалібну фігуру того, хто спізнився. Але корабель вже відійшов, міст-

ки давно зняті, і жалюгідні жести того, хто залишився, зливаються з ма-

йоріючими  хустинками проводжаючих. Але ж, можливо, той, хто спіз-

нився, мав плисти саме на тому кораблі, але затримала його найнікчем-

ніша обставина. Так багато щонайпотрібнішого насунулося. Гримлять 

усі накази: «діяти за здатністю», «діяти за потребою», «діяти за невід-

кладністю». 

У трикратній дії – за здатністю, за потребою, за невідкладністю вже 

окреслюються риси щонайпотрібнішого. У цих благородних напру-

женнях знайдеться воно – таємниче і неминуче щонайпотрібніше. Чим 

молодше серце, тим воно швидше відчує заклики цього щонайпотріб-

нішого. Але ж молодість серця обчислюється не кількістю років. Скіль-

ки буває дряхлих і заморожених сердець у тих, хто ще тільки вступає в 

життя. Скільки буває сердець, затемнених безпричинною грубістю й 

жорстокістю, коли вони виражають свою жорстокосердість у всіх по-

всякденних методах дії. Навіть зібравши всі накопичення, і то можна 

відчути нестачу твердих, об’ємних виразів. 

Найпотрібніше перш за все вимагає для свого пізнання об’ємності, 

вимагає синтезу, котрий завжди буде справжньою ознакою культури. 

Ви можете справедливо наполягати на тому, що завдання культури зав-

жди будуть головними рисами щонайпотрібнішого. Це правильно. Але 

й серед завдань культури одні будуть наче завданнями багаторічними, 

інші будуть потрібними невідкладно, миттєво. Знову доведеться розіб-

ратися в серці своєму: яке ж із цих кращих завдань, в свою чергу, буде 

щонайпотрібнішим? 

Думайте, думайте, думайте! Щонайпотрібніше вимагає напруження 

думки. Тільки у напруженні цієї енергії спалахне вогонь, в блиску яко-

го, найбільш, здавалося б, сховане щонайпотрібніше, проявиться рап-

тово. А розміри цього грізно-прекрасного лику не нажахають, а прина-

дять і наповнять серце новою переможною силою.  

«І як над полум’ям грамоти таємної  

Рядки неясні раптом виступають, 

Так, раптом, виступить перед тобою видіння».  

 1935 
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ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ 
 

Як багато дуже знаменного і доброзичливого залишається ніде не 

записаним! Сьогодні ми чули, що Російська Пекінська Духовна Місія 

була збережена завдяки особистому клопотанню Таші-Лами. В історії 

вірувань такий благий знак повинен дбайливо зберегтися. Біля релігій, 

на жаль, дуже багато нагромаджується знаків холоду і заперечуван-

ня. І ось, коли ви в старому Пекіні чуєте прекрасну розповідь про те, 

як багато священнослужителів і релігійних Товариств ходили до Таші-

Лами просити його про збереження Православної чудової Місії, котра 

зберігає в собі так багато традицій, і дізнаєтеся, як доброзичливо було 

прийнято це звернення, – ви щиро радієте. І не тільки це звернення 

було прийняте доброзичливо, але й виявилися бажані наслідки; і в іс-

торію Православної Місії буде занесений цей чудовий акт високої 

доброзичливості. 

Коли людством заволоділи біси злості й взаємознищення, тоді будь-

який знак утвердження і взаємної допомоги буде особливо цінним. Зви-

чайно, про доброту й доброзичливість Таші-Лами багато що відомо. Але 

одна справа, коли це розповідається його одноплемінниками, і зовсім 

інша, коли чужі люди також мають при собі такі свідоцтва добрі. 

Люди дуже часто не віддають собі звіту, наскільки цінним є саме 

збереження добрих знаків. Існують особливі типи людей, які застері-

гають проти будь-якого ентузіазму і, навіть, проти голосно сказаного 

доброго слова. Звичайно, при такому способі мислення все занурюється, 

якщо не в морок, то, в будь-якому разі, в сіренькі сутінки. Супротив- 

ники всілякого ентузіазму хотіли б привчити людей ні на що не відгу-

куватись, ніяк не реагувати та бути до добра і зла ганебно байдужими.  

У наші неспокійні дні особливо багато таких сірих жителів. Значною 

мірою саме на них лежить відповідальність за глибоко всмоктаний у 

суспільний устрій розбрат. Розбрат приголомшливий, а до того ж, сам 

по собі хиткий, є нічим іншим, як безформністю, потворністю. Саме сло-

во розбрат, бентежність, недалеке від зіпсованості, сумнівності і бояз-

ливості. У розбраті народжуються невиразні натяки. Він же породжує 

різні анонімні наклепи. Коли серце втрачає трепет захоплення, воно 

може впасти у трепет збентеження. Наскільки трепет захоплення буде 

спрямовуючим  увись і прекрасним, настільки тріпотіння збентеження 

буде обмежуючим, спадаючим, заляканим. А що ж може бути потвор-

нішим від видовища страху? Найвищі поняття честі, гідності, відданості, 

любові, подвигу, але ж вони можуть бути порушені і спотворені саме 

страхом. Від страху люди можуть промовчати, зректися й зраджувати. 
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І як багато мовчазних зречень і боягузливих замовчувань виявлено у 

повсякденному житті. 

Для зречення не треба жодних високих слів чи прекрасних умов. За-

звичай, саме зречення, замовчування, применшення добре поєднуються 

із сутінками. Вони живуть у сірості, коли чіткі форми виїдаються сутін-

ками й усе стає невизначеним. А невизначеність помислів, нерішучість і 

є розбратом. Бентежність не співає, не складає красиві форми, але трем-

тінням спотворює всі відображення. Так, пролітаючи, птах невизначено 

торкається тихої водяної поверхні, і надовго після такого прольоту за-

тремтять  щойно прекрасно віддзеркалені форми. 

Від розбрату, від страху треба лікуватися. Подібно, як від багатьох 

хвороб треба провадити тривале відновлення сил, така ж потрібна дія і від 

розбрату. Не можна дозволити розбрату загнивати у виразках і нари-

вах. Нові сильні думки й потужні дії будуть рятівними, для того щоб ви-

вести сум’яття духу до оновленого стану. Звичайно, однією зміною місця 

чи життєвих умов сум’яття ще не буде подолане. Дух у сутності своїй, 

свідомість має чимось бути вражена, а ще краще – чимось захопитися.  

Неможливо допускати, щоб захоплення, інакше кажучи, ентузіазм, 

не були б доступні навіть збентеженим душам. Все ж таки бувають такі 

дії, такі становища у світі, які примусять серце захопитися і, таким чи-

ном, вийти зі збентежених тремтінь. Прекрасна творчість, високе знан-

ня, зрештою, щиросердне прагнення до Горного  Світу – всі чудеса, яких 

так багато у житті земному, легко можуть ввести навіть пониклий дух у 

сади захоплення.  

Якщо люди спробують викреслити з буття свого, іноді ними висмі-

яне слово ентузіазм або захоплення, то чим же вони заповнять цю 

страшну порожнечу у своїй свідомості? У цьому запустілому серці 

поселяться туга й зневіра, з’явиться та змертвіла затхлість, що власти-

ва закинутим порожнім приміщенням. Входячи в покинутий дім, люди 

кажуть: «Доведеться довго обживати його». І правильно, така занедба-

ність загрожує навіть і фізичними захворюваннями. 

Обжити житло  – це ще не означає просто запалити вогонь. Потрібна 

саме людська присутність, інакше кажучи – биття людського серця, щоб 

оживити, одухотворити завмерле життя. 

Одним із простіших одухотворень буде кожна звістка про яку-

небудь добру і незвичайну в доброзичливості дію. Отже, будемо радіти 

кожному добру. Адже воно вже розсіює чиєсь збентеження і замінює 

потворність красою. 

1934 
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ВЗАЄМНІСТЬ 
 

«Взаємність  – це основа угод». 

Скільки разів ця стара французька приказка повторювалася. Повто-

рювалась вона і на лекціях міжнародного права, і при укладанні різних 

договорів. Зрештою, промовляли її у незліченних випадках різних 

життєвих пертурбацій. 

Не тільки сама непорушна істина міститься у словах приказки. Ко-

жен людський розум на всіх ступенях своїх чудово розуміє, що без 

взаємності будь-яка домовленість буде лише порожнім і безславним 

звуком. Без взаємності неминуче тут братиме участь брехня, обман, 

який рано чи пізно дасть усі наслідки, створювані ошуканством. 

Ось ми говорили про добровільність. Але і взаємність може розквітну-

ти тільки на основі доброї волі. Нічим не можна викликати так звану 

взаємність, якщо ця прекрасна квітка не розквітне лотосом серця. 

Хвилі б’ються об скелі. Скелі зустрічають їх без взаємності. Правда, 

хвилі можуть підточити скелі. Хвилі можуть утворити цілі підводні пе-

чери і в постійності своїй можуть зруйнувати кам’яних гігантів. Але ж 

це буде не угода, не домовленість – це буде натиск. Це буде насильство, 

а будь-яке насильство неодмінно закінчиться тим або іншим руйнуван-

ням. Той, хто призвів до насильства, від насильства й загине. 

На прикладі хвиль і скель мовби зустрілися два неузгоджених еле-

менти. Але навіть і скелі, якщо їхні породи дозволили б, вони могли б 

внести навіть протилежне начало у корисні для буття канали. 

Та навряд чи можна припустити, що серця людські так само мало 

узгоджувані, як вода і камінь. Адже навіть і вода може бути у твердо-

му стані, і породи каменя можуть виділяти вологу. Але ж ці елементи 

позбавлені свідомості. Принаймні, їхня свідомість для нас недоступна. 

Але не може ж бути такого людського серця, яке, з одного боку, не 

могло б дати вологу благодаті, а з іншого – не було б здатним до ада-

манту мужності. 

Загальна для всіх віків і народів людяність все-таки невинищувана. 

Якими б наркотиками, алкоголем і нікотином не вбивати її, вона все-

таки якось і десь може бути пробуджена. 

Великий злочинець буває зворушливим сім’янином. Значить, якщо 

його почуття все-таки здатні прокинутися у ставленні до свого, то, при 

якомусь підсиленому процесі, вони можуть бути поширені і на все 

суще. Зараз уже не виставляється ідеал Святого Франціска Ассізького, 

який говорив навіть вовкові, – «брате вовче». Навіть не задається ідеал 

подвижників, які володіли сердечною мовою, зрозумілою і птахам, і 
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тваринам. Окрім цих високих ідеалів, чуючи про які люди зазвичай 

вигукують:  «Та ж ми не Франціски», може бути й основа загальної 

людяності. 

На цій сердечній основі все-таки можна відкрити навіть найбільш 

закрите серце. Попри всі свої торгові справи, про які самі люди склали 

також приказку: «Не обдуриш – не продаси», попри всю багатогран-

ність торгівлі люди не можуть уникнути дотику до духовних сфер. Лю-

ди, не звичні до таких доторків, інколи замість благодаті відчувають 

навіть хворобливість. Це відбувається від незвички до таких відчуттів. 

Адже людина, яка ніколи не відчувала електричної іскри, завжди запев-

няє, що навіть найменший розряд для неї вкрай відчутний. «Так мене і 

обпалило», або «Так мене і пройняло», каже новачок, а незабаром, при 

повторенні, навіть і не помічає ще більших розрядів. 

Звичайно, ці вигуки були зовсім не від підвищеної чутливості, а від 

закоренілого упередження. Хіба не буває саме такого ж безглуздого 

упередження й у людських стосунках, де хвиля розуму й сердечності 

б’ється об скелю ворожості або тупості. 

Дивно й те, що люди так часто уявляють взаємність у справі якої-

небудь офіційно державної домовленості. Але ж без сімейної, друж-

ньої і суспільної взаємності, яка ж може бути мова про державність? 

Розхитуючи основи  співжиття, люди тим самим розхитують і всі інші 

основи. Можна розхитати основи шлюбу і, як наслідок, держава одер-

жить цілі мільйони позашлюбних, безпритульних, здичавілих підлітків. 

Можна зробити мерзенний жарт із вживання різної отрути, і можна 

закінчити майже отруєнням цілого народу. Хіба ми не бачимо прикла-

дів?  

У кожному з таких випадків, що перетворилися на народне лихо, у 

початковій основі можна було б угледіти якесь тупо-егоїстичне дій-

ство. Хтось один помислив тільки про власну самонасолоду або зло-

чинну вигоду, а від цієї єдиної злобної вуглинки  спалахнули пожежі 

народних бід. Воістину, озвірілий егоїзм є, перш за все, ворогом взаєм-

ності. 

Співжиття дає безліч можливостей для виховання взаємності. Адже 

всі почуття мають бути виховані. Але багато справжньої людяності й 

терпимості треба проявляти, щоб сама ідея взаємності могла б рости 

вільно і добровільно. Взаємність нагадує і про відповідальність. Адже 

кожен, хто відмовив у запропонованій йому взаємності для справи бла-

га, тим уже бере на себе й важку відповідальність. У взаємності поєдну-

ються і розум, і серце. Серце по благодаті чує, де воно має поширювати 
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своє благовоління. З іншого боку, розум нагадає про ту відповідальність, 

яка буде породжена запеклою жорстокістю чи невіглаством. 

Досвід співробітництв малих осередків, що зібралися для добро-

творчості, дає багато досліджень зрощення взаємності. Все краще ви-

пробовувати, перш за все, у побуті. Подивіться, як будуть здійснюватися 

повсякденні буденні завдання і зіткнення, і ви зрозумієте: як в мегафоні, 

вони відіб’ються привселюдно. Самість і власну вигоду можна перевіря-

ти також мегафоном. Який жахливо надривний рев і виття можуть вийти 

з самого, здавалося б, нікчемного домашнього непорозуміння. 

Недарма у стародавніх школах життя керівник часом навмисно під-

кидав випробування терпимості і взаєморозуміння. Ті, хто сердечно не 

міг зрозуміти потрібного, то хоча б розумово вони могли застерегти са-

мих себе від відповідальності, що виникає. Можна вдарити по якому-

небудь  предмету, що звучить, в одному кутку будинку й отримати від-

звук у несподівано протилежному приміщенні. Цілком так само і при 

створенні відповідальності та взаємності. 

Якщо б тільки люди могли найшвидше усвідомити, що для блага 

народних успіхів взаємність не повинна залишатися у межах при-

слів’я, а має увійти як основа співпраці. 

«Взаємність  – це основа угод».  

1935 

 

 

 

СТІЙКІСТЬ 
 

Постає переді мною дещо незабутнє з моєї першої виставки в Аме-

риці. В одному з великих міст місцевий багач і любитель мистецтва ві-

тав мене великим парадним обідом. Все було й широко, і розкішно, були 

присутні кращі люди міста. Як завжди, виголошувались промови. Гос-

подар і господиня, обоє вже сиві, привітно й сердечно бесідували з гос-

тями. У всьому була повна чаша, і господиня звернула мою увагу, що всі 

кімнати прибрані в сині й лілові кольори, і додала:  

«Саме ці барви я так люблю у Ваших картинах». 

Після обіду одна з присутніх дам сказала мені: «Це дуже гарний 

прийом», – і пояснила: «Ймовірно, це останній обід у цьому будинку». 

Я подивився на мою співрозмовницю з подивом, а вона, понизивши 

голос, пояснила: «Невже Ви не знаєте, що господар зовсім розорений і 

не далі як вчора втратив останні три мільйони». 
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Природно, я жахнувся. Співрозмовниця ж додала: «Звичайно, це 

важко для нього, особливо беручи до уваги роки. Адже йому вже сім-

десят чотири». 

Така невідповідність почутого з усім очевидним, а головне, з види-

мим спокоєм господарів, була вражаючою.  

Відтоді я став цікавитися особливо їхньою долею. Виявилося, через 

три місяці після цього обіду вони вже жили у своєму гаражі. Здавалося 

б, все було втрачено, та через три роки цей же діяч був знову в мільйо-

нах і жив у колишньому будинку-палаці. 

Коли я висловлював його знайомим своє здивування, чому чисельні 

друзі й, нарешті, місто, якому він пожертвував так багато, не допомог-

ли йому, мені сказали: «По-перше, він не прийняв би допомоги, а, по-

друге, такі життєві бурі для нього не вперше». 

Ця остання розмова відбувалася у великому клубі, де в затишних 

кріслах біля вікон сиділо багато почесних людей, які читали газети і роз-

мовляли. Мій співбесідник, вказуючи на них, сказав: «Все це мільйонери. 

Запитайте їх, скільки разів кожен із них переставав бути мільйонером і 

знову ним ставав». 

А члени клубу продовжували спокійно читати й весело розмовляти, 

ніби ніколи жодні житейські бурі не проносилися над ними. Я запитав 

свого приятеля, як він пояснює собі це явище? Він знизав плечима й 

відповів одним словом: «Стійкість». 

Справді, це поняття стійкості має бути відзначеним серед інших 

основ, потрібних у житті. Мужність – одне, доброзичливість і друже-

любність – друге. Працьовитість – третє. Невпинність і невичерпність 

– четверте. Ентузіазм і оптимізм – п’яте. Але поміж усіх оцих основ і 

багатьох інших, таких потрібних, побічних світлих тверджень, стій-

кість буде залишатися, як дещо окремішнє, незамінне й таке, що дає 

міцну основу для успіху. 

Стійкість випливає з великої рівноваги. Ця рівновага не буде ані 

холодним розрахунком, ні зневагою до оточуючого, ні зарозумілістю, 

ні себелюбством. Стійкість завжди матиме деяку причетність до по-

няття відповідальності й обов’язку. Стійкість не захопиться, не послиз-

неться, не захитається. У тих, хто йшов твердо до останньої години, 

завжди була стійкість. 

У наші дні бентежності, багатьох розчарувань, вузького недовір’я 

має бути особливо благословенною основна якість стійкості. Коли лю-

ди так легко впадають у найбільш непристойну паніку, саме стійка 

людина внесе здорове розуміння й утримає багатьох від жаху падіння у 

хаос. Коли люди самі себе намагаються переконати у всіляких древніх 
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небувальщинах, саме стійка особа відчує у серці своєму, де є безпеч-

ний вихід. Коли люди впадають в таке безумство, що навіть короткий 

шквал їм вже здається нескінченною бурею, саме стійкість нагадає і 

про співмірність. 

Можливо, скажуть, що стійкість є нічим іншим, як розсудливістю. 

Але буде правильніше сказати, що з розсудливості народжується та-

кож і стійкість. Адже у понятті стійкості вже є зовсім реальне вира-

ження. Стійкість потрібна саме тут, на земному плані, де так багато 

обставин, перед якими треба встояти. Тому так корисно серед безлічі 

понять прихильності, співробітництва й успішності вгледіти суть і 

цінність стійкості. Недаремно люди з особливою повагою завжди під-

креслюють, як стійко людина витримувала той чи інший напад, на-

пруження чи несподівані удари. Підкреслюється в таких випадках і 

зіркість, і винахідливість, але завжди буде відзначена і стійкість, як де-

що позитивне, що міцно стоїть на чомусь усвідомленому. Як приклад 

стійкості й витримки згадується одна бувальщина із Сан-Франциско. 

Приїхав іноземець. Очевидно, був багатий. Був прийнятий скрізь у 

товаристві. Надбав багато друзів. Укріпилася за ним репутація хоро-

шого, доброго й багатого приятеля. Тоді він поїхав до найзапопадли-

віших нових друзів із проханням позичити йому десять тисяч доларів 

для нової справи. Відбулося дещо цікаве, хоча й досить буденне. У 

всіх його друзів знайшовся достатній привід, щоб відмовити чи ухили-

тися від цієї просьби. Більше того, у товаристві зразу пробігло відчу-

ження й холодне ставлення до нього. Тоді іноземець поїхав до одного 

чоловіка, який із самого початку ставився до нього досить холодно. 

Пояснив йому справу й попросив десять тисяч. Цього разу була вийня-

та негайно чекова книжка й написана сума. Наступного дня іноземець 

знову приїжджає до цієї ж особи. Той питає: «Невже щось трапилося, 

чи Ви невірно обрахували цифру; можливо, вона мала?» 

Але іноземець вийняв із кишені вчорашній чек, віддав його госпо-

дареві й сказав: «Гроші мені не потрібні. Я лише шукав компаньйона, 

яким і пропоную Вам стати». Усім іншим, так званим друзям, які знову 

повернулися до нього, він сказав: «Ви мене годували обідами; 

пам’ятайте: мій стіл завжди накритий для Вас». – Містер Л. у Сан-

Франциско пам’ятає це.  

Скільки повчальних сторінок дає саме життя. Уява є нічим іншим, 

як пригадуванням. 

 1935 
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ГІДНІСТЬ 
 

Навіть у нижчих школах учні вже чують про безліч династій, що 

десятками змінюються в різних країнах. Епічно спокійно згадуються ці 

корінні зміни, мовби це було звиванням нових спокійних гнізд. Ніхто 

не говорить про те, що однаково можна було б сказати: або десятки 

змін династій, або десятки трагедій. 

Чи багато можна згадати зовсім мирних змін управління? Майже 

кожна з них супроводжується потрясіннями або вбивствами та всіля-

кими жахіттями. Власне, справжня трагедія лежала в основі кожної 

такої зміни. Адже вона стосувалася не тільки голови уряду, разом із 

головним управлінням; зазвичай змінювалися й цілі класи, змінювала-

ся психологія народу, змінювалася й мета стремлінь. 

Хворобливо нашаровувалися нові ритми. Крик і жах супроводжували 

їх, а зараз, при зміні віків, у школах спокійно мовиться про зміну ди-

настій. Не тільки учні, але й професори самі часом забувають, що при-

ховане під цією епікою. Коли мовиться про війни, про мори, про всякі 

інші катастрофи, то природно трагічна сторона відображається в са-

мому вислові, у самих словах. Але зміна династій звучить дуже 

дріб’язково й спокійно. Зміна умов життя в уявленні народу також 

звучить спокійно, а поміж тим, під цими епічно зрозумілими словами 

схована ціла буря, часто багатолітня, з багатьма жахіттями руйнувань. 

Чомусь навіть серед початкових шкільних курсів треба засвоїти 

більш точну і виразну номенклатуру. Виразні визначення давніх істо-

ричних подій зміцнять свідомість молоді. З одного боку, вони посіють 

зерна ентузіазму і геройства, а з іншого – збережуть од відчаю. 

«Усякий відчай є межею, серце є безмежністю». «Краса витає у кож-

ній участі в побудові. Це істинна сфера серця. Бажане очищення життя 

надає урочистості, воно немов світло негасиме». «Де ж те почуття, де 

ж та субстанція, якою наповнимо Чашу Великого Служіння? Зберемо 

це почуття від кращих скарбів. Знайдемо частини його в релігійному 

екстазі, коли серце тріпоче про Вищий Світ. Знайдемо частини в по-

чутті сердечної любові, коли сльоза самовідданості сяє. Знайдемо се-

ред подвигу героя, коли міць примножується в ім’я людства. Знайдемо 

у терпінні садівника, коли він роздумує над таємницею зерна. Знайде-

мо в мужності, що пронизує пітьму. Знайдемо в усмішці дитини, коли 

вона тягнеться до променя Сонця. Знайдемо серед усіх польотів, що 

несуть у Безмежність. Відчуття Великого Служіння безмежне, воно 

має наповнити серце, що назавжди невичерпне. Священний трепет не 

стане юшкою буденності. Найкращі Вчення перетворювались у без-
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душне лушпиння, коли трепет покидав їх. Так посеред битви думайте 

про Чашу Служіння і присягніться, що трепет священний не покине 

вас».  

«Стародавні заповіти про священний трепет треба розуміти з біль- 

шим усвідомленням. Саме теплота і жар цього трепету оберігають 

серце від холоду, від того найстрашнішого мертвотного холоду, який 

припиняє будь-яке спілкування». 

«Скільки можна спостерігати зовсім мертвих двоногих, мерців  бродя-

чих, які одним своїм наближенням уже споганюють  і оскверняють навіть 

такі місця, де вже вчувалося й цінне, і, можливо, прекрасне. Власне, не 

абстрактний наказ, а терпляче вкладене нове розуміння може застерегти 

хворих страшною епідемією розпаду. Справді, жахливе видовище тіла, що 

розкладається. Але ж і за життя таке розкладання буває. Якщо чисто 

фізичні заходи можуть запобігати такому стану, то скільки духовних 

впливів може бути як краща профілактика». 

«Духовне лікування допоможе не тільки запобігти й тілесним 

ускладненням, воно не тільки зупинить розкладання духу, але й у дій-

сності своїй надасть висушеному духу здорового, поступального руху. 

Адже дух як найтонша субстанція такий близький до просторових віб-

рацій, такий близький до руху». 

Якщо підказати вчасно початкуючому діячеві життя, які складнощі, 

як прекрасні, так і жахливі, поміщені в коротких формулах епіки, то 

така трансмутація назавжди укріпить напрям цього подорожнього. 

Якщо він усвідомить усю трагедію заподіяного болю й скорботи, то 

він у своїх діях знайде більш гідні, можна сказати, більш культурні 

шляхи виконання. Саме чергування витків спіралі еволюції буде буду-

ватися з більшим збереженням гідності людської. У серці своєму люди-

на відчує й гіркоту трагедій, і високе захоплення служіння і героїзму.   

1935  

 

 

 

ЗНАЧУЩІСТЬ 
 

Оберігайте весь побут від усякого марнослів’я. Не зовсім бачу, як 

саме перекладете різними мовами цей дуже точний і багатозначний 

вираз – марнослів’я. У деяких мовах воно має рівнозначне слово, але в 

інших довелося б висловити його описово, а це завжди небажано.  

Коли говоримо про різні багатозначні поняття, як добрі, так і темні, 

то часом разом зі словами страшними, на зразок зради, присусідиться й 
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таке ніби малозначне слово, як марнослів’я. Хтось скаже: «Дивно, якщо 

поняття пустоти може мати значення, а тим більше – шкідницьке». 

Але нехай той, хто не вдумався в сказане ним, прикине, скільки 

справжньої шкоди було нанесено нічим іншим, як марнослів’ям. Вимов-

ляється це марнослів’я – «просто так», «просто вихопилося», «просто 

дарма». А виходить воно зовсім не просто. Адже «просто» – це хороше 

слово, бо всяка простота у всіх доповненнях вже є хорошою. Але втім-то 

й справа, що той, хто вимовляє цю сакраментально брехливу формулу 

«просто так» не має нічого спільного зі справжньою простотою, а най-

ближче і найчастіше зіставляється з невіглаством. 

Нерідко буває, що людина згадує найгрубіші примітивні дії й помис-

ли, запевняючи, що в них вона почувала себе простіше. Але ж це не 

була простота, а просто була здичавілість. Таким чином, огуджується 

прекрасне поняття освіченої простоти. 

Особливо ж часто всякі огуди вимовляються посеред беззмістовно-

го марнослів’я. Із нього ж випливає й лихослів’я, шкідницьке осудження 

і, взагалі, всяке нехтування. Коли весь світ здригається в смутах і в 

судомах, тоді особливо нестерпним будь-яке марнослів’я. Часу так 

мало. Бракує хвилі на висловлення найпотрібнішого, найзначнішого і 

найневідкладнішого. І ці найдорогоцінніші, неповторні години бездумно 

розтринькуються на марнослів’я, що захаращує простір. Нерідко так 

люблять ганебне пустослів’я, що називають його відпочинком. При 

цьому мовиться: «Не завжди ж товкмачити про серйозне, просто поба-

зікаємо». А вдумайтеся в цей поверхневий вислів «побазікати», і ви 

побачите, що він не може, по суті своїй, заспокоювати, а буде доводи-

ти до роздратування. Добре збурювати воду, якщо це має якесь вагоме, 

добре значення. 

Базікання майже протилежне до глузду, а все безглузде, не будемо 

доводити, непристойне. Хто може сказати, коли з несерйозного вирос-

тає серйозне? Хто візьметься стверджувати, насіння якого бур’яну 

найшвидше заглушить дбайливі посіви?  Навряд чи є садівник, який, 

разом із дбайливим, корисним посівом, буде також безтурботно розсію-

вати насіння бур’янів. Такий приклад, здавалося б, зовсім зрозумілий, 

але в тім-то й справа, що марнослів’я не вважається бур’яном. Бур’яни 

ростуть біля брудних доріг або біля закинутого житла, різних розвалин 

і гнійних куп. 

Якщо марнослів’я схоже на бур’ян, то й місця проростання його цим 

визначаються абсолютно точно. Марнословлять на брудних дорогах, в 

занедбаному, запорошеному побуті. Марнословлять від неробства, від 

невігластва, від отупіння. Але ж усяке отупіння веде до огрубіння – 
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до тієї найжахливішої брутальності вдачі, яка протилежна не тільки 

всякій культурі, але й цивілізації.  

В огрубінні людина втрачає й відчуття справедливості, сумірності і 

терпимості. Починається огрубіння від дуже малого, від майже непри-

мітної розпущеності, бравади, від допущення багатьох маленьких зна-

ків, які при зіркості й дбайливості не могли б взагалі прорости. На зро-

станні злаків можна вчитися багатьом знакам життя. Гляньте, як диво-

вижно наполегливо вдираються всілякі бур’яни, а там, де бур’яни, зна-

чить, там місце було вже чимось споганене. На цьому повсякденному 

прикладі можна запам’ятати всю психологію, а можливо, точніше ска-

зати, фізіологію марнослів’я. Стисло кажучи, марнослів’я поганить 

буття. 

У багатьох формах проявляється таке споганене марнослів’я. Воно 

засмічує сімейний побут, воно робить жорстокими серця, зрештою, 

воно забруднює сам простір, адже будь-який звук не тільки не поми-

рає, але впроваджується й далеко, і високо. Буває, що в сімейному по-

буті добровільно штрафують за вимовляння лайливого слова. Це хо-

роший звичай. Не завадило б також добровільно встановлювати пеню і 

за різне марнослів’я. Чим же можна обумовити межі марнослів’я? Ви-

значити це зовсім не так важко. Якщо людина може формулювати, з 

якою саме визначальною метою вона щось сказала, то це вже не буде 

марнослів’ям. Але якщо знову станеться сакраментальне «просто так» 

або «я не подумав», то це і буде в межах марнослів’я бур’ян буття. 

То чи ж не мовчунами зробитися? Так, можливо, скаже людина,  

уникаючи відповідальності за мовлене нею. Це було б, перш за все, 

боягузливо, а всяке боягузтво вже буде невіглаством. Здавалося б, на-

скільки багато дано всім, настільки багате й щедре все земне і Надзем-

не, що не вистачить часу взаємно утвердитися в цих прекрасних дарах. 

Від звички буде залежати, щоб час не витрачався на порожні балачки і 

на бездумність.  

Чи можливим є взагалі стан бездумності? Насправді, змусити себе 

не мислити ще важче, аніж змусити себе думати. Думка є такою не-

від’ємною, постійною умовою буття, що потрібне якесь неприродне 

сп’яніння, щоб організм дійшов до стану коми. 

Коли люди змалку привчаються до важливої співбесіди та постій-

ного мислення, то в цьому природному стані вони отримують справ-

жню радість. Життя їхнє наповнюється значущістю. Щодня й щогоди-

ни вони можуть скласти собі звіт у тому, що дещо творче виконане. 

Не раз мовилося, що й сам сонний стан не є бездумністю. Уві сні 

доторкаються до тонкого світу, уві сні багато чому навчаються й про-
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кидаються не тільки оновленими фізично, як вважають, але й збагаче-

ними духовно. Імовірно, багато хто помічав, що, засинаючи з якоюсь 

благою думкою, вони прокидалися вранці, подумки повторюючи ви-

світлення цієї ж думки дуже часто у формі чіткій і новій для них са-

мих. Робота думки безмежна. 

Якщо ця сфера енергії думки така піднесена й благородна, то чи 

маємо право засмічувати її бездумністю й бур’яном марнослів’я? Це, 

само собою, здавалося б, зрозумілим, але все-таки має бути викарбува-

ним на скрижалях кожної освітньої установи й у всьому побуті держав-

ному, суспільному та сімейному. Зараз час важкий. Тим більше треба 

усвідомлювати, де причаїлося все засмічене й шкідливе. 

Маски удаваності й лицемірства багатоликі. Справжність і простота 

повинні використовуватись у всьому їхньому правдивому, відповідаль-

ному значенні. Це зовсім не абстрагованість, але та проста відповідаль-

ність перед буттям, яка складає обов’язок кожної людини. І зовсім не-

важко при виконанні цього високого обов’язку насамперед відмовити-

ся від марнослів’я, від цього бур’яну, від цього пожирача цінностей 

часу. Одна така відмова вже внесе до життя ту значущість, яка співзвуч-

на з усім прекрасним, Надземним і Вічним.  

1935  

 

 

 

МОНСАЛЬВАТ 
 

Вважають, що людський організм, головним чином, розвивається 

всіляким спортом. Природно, що вправи потрібні, особливо, коли вони 

проводяться на чистому повітрі. Але щодо способів вправ існують різ-

ні думки. Вважається також, що основний гармонійний розвиток має 

відбуватися не стільки у м’язах, скільки в нервовій системі. 

Нервовою рівновагою й здоровою нервовою напруженістю людина 

досягає багато того, чого ніякими м’язовими утрируваннями досягнути 

неможливо. Усі погодяться, що кожен однобокий спорт, який виявляє 

лише певну групу органів, є дещо обмеженим і, таким чином, трохи 

нижчого розбору.   

Правильно, що передусім потрібна розумно використана прана чис-

того повітря. Також необхідний деякий рух, природний для людсько-

го організму. Якщо цей рух не буде порушувати нервову систему й 

відбудеться не примусово, то він буде лиш правильним підсобником 

для розвитку тіла і духу. 
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Усім відомо, що в моменти нервового напруження людина стає 

сильнішою й витривалішою від усіляких штучних атлетів. Штучне, 

обмежене напруження створює й обмежене мислення. «Золота рівно-

вага» мислення відбувається лише при гармонійній рівновазі всього 

організму. З сумом згадуються різні сучасні «марафони», які тим чи 

іншим безглуздим заняттям вибивають нікому не потрібне число го-

дин. Запитується: кого повчає чи радує та обставина, що людина може 

безглуздо танцювати сімдесят дві години, а, можливо й більше, вже 

виявляючи при цьому ознаки бридкості. Кому потрібний багатогодин-

ний поцілунок, який також є, зрештою, огидним видовищем. 

Якщо зайнятися аналізом різних сучасних «марафонів», то можна 

лише переконатися у профанації старого імені, відображеного у подви-

гах. Адже після марафону греки йшли в академію, де слухали й вели 

розмову з великими ученими та філософами. І, таким чином, зовсім не 

чинилося однобокої, засмоктуючої  в багно, професії. Інші дослідники 

скажуть, що при належному гармонійному розвитку нервової системи 

зовсім не потрібно скажених тілесних рухів. Відомо, як перипатетики 

на прогулянках розмовляли про вищі науки, гармонізуючи тим самим і 

матеріальний, і духовний успіх. 

Потворність чисто фізичних змагань можна вивчати, порівнюючи, 

наприклад, класичні змагання в Греції з уже занепадаючими римськими 

цирковими забавами. Грецькі ігри не вимагали ні мучеництва, ані крові, 

які були такими істотними у римських цирках. На жаль, і нині натовпи 

людей приваблюються видовищем страти. Так, в Німеччині зараз знову 

почали рубати сокирою голови жінок. Здається, це відбувається на тю-

ремному дворищі, але боюся, що якби таке видовище винести на площу, 

то амфітеатр глядачів був би й зараз, у наш «цивілізований» вік, вщерть 

набитий. Якщо б призначити ціни місцям для такого видовища, то, хто 

знає, можливо, платили б значно більше, ніж за добродійні квитки?  

Довелося почути одну розповідь, як деякі дами були дуже засмуче-

ні тим, що смертна кара через спалення живцем була замінена простим 

задушенням. Ось куди повертається потворний, обмежений розвиток 

лиш деяких центрів та інстинктів. Багато падінь і здичавіння якраз від-

бувалися від потворності та обмеженості. Надувався один якийсь мус-

кул, виявлявся один нарив садизму чи здичавіння, і гній, який прор-

вався, заливав увесь мозок і серце. 

На противагу потворно фізичному розвитку й однобоким обмежен-

ням існує теорія, що правильним вправлянням нервової системи можна 

керувати й розвивати м’язи та усі органи. Звичайно, думка примушує  

рухатися і м’язи, і різні інші функції. Існують такі обмежені люди, які 
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навіть цієї простої аксіоми не можуть усвідомити. А втім, у цьому мо-

же переконуватися кожен, хто того захоче. Іноді доводилося бачити 

людей, які відводять порівняно досить мало часу фізичним рухам, але 

все-таки залишаються у розквіті як розумової, так і фізичної можливос-

ті. Природно, вони не тільки спрямовувалися до вищих предметів, але 

й хотіли жити і саме тим збалансовували свої органи. 

Цінувати дари життя. Хотіти жити для праці й користі – великий 

імпульс, котрий допомагає сильніше за будь-які щеплення й масажі. 

Масаж усвідомленою думкою направить і відповідну енергію до ослаб-

леного органу. Найпростіша пранаяма, тобто, вдихання прани і спря-

мування її туди, де є потреба  у зміцненні й розвитку, буде дуже пока-

зовим прикладом. 

У побуті часто доводиться бачити найпотворнішу профілактику. 

Людина побоюється безсоння й не знаходить нічого кращого, як вда-

тися до наркотиків чи алкоголю. Або людина відчуває якісь дивні для 

себе симптоми і через невігластво, починає палити або вживати отру-

ти, зовсім випускаючи з виду, що одне таке послаблення вимагає лиш 

посилення таких же шкідливих неподобств.  

Говорили про радість Служіння. Але яка ж радість може бути в 

агонії наркотиків, нікотину чи алкоголю? Це вже не радість розвитку і 

сходження, а ганебна втеча в пітьму. 

Лікарі знають також, скільки хвороб  спричиняє захоплення сучас-

ним спортом. Постійно доводиться чути, що та чи інша важка, а часом, 

і невиліковна хвороба зародилася від спортивних надмірностей. Найріз-

номанітніші органи бувають уражені, а більш за все буває перевтомле-

ним серце. Серцевий невроз, не кажучи вже про інші, серйозніші ура-

ження серця, дає себе чути протягом усього життя, якщо не дійде до 

фатального розв’язку. 

Однобічні спортсмени, до того ж, мало придатні навіть для звичай-

ної фізичної діяльності. Вони виявляються якимись набухлими оран-

жерейними рослинами, пристосованими лиш до одного певного вияву. 

Якщо кожна професія викликає  й обмежену спеціалізацію мислення, 

то тим більше спортивна спеціалізація робить мислення потворно од-

нобічним. Якщо прислухатися до інтересів боксерів чи інших подібних 

професіоналів або шукачів призів, то дуже часто можна засумніватися 

в сучасній цивілізації. 

Останнім часом начебто втратили гостроту привабливості бої би-

ків. Утім, можливо, ми хочемо  помилитися в цьому. Можливо, нам 

хочеться, щоб вони втратили привабливість, але десь, можливо, як і 

колись, натовп реве від ганебної втіхи. Звичайно, ніхто не зачислить до 
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професійної потворності здорове сокільництво, яке може благотворно 

заповнити дозвілля. Так часто і різноманітно повторюється думка про 

золоту рівновагу. І так мало з’ясовується її цінна сутність. 

На підступах до Монсальвату, серед подорожніх, що підіймаються, 

навряд чи можна зустріти професійних боксерів і ловців призів. Інші 

діячі безустанно прямують до висот Монсальвату. Щоб зійти, щоб не 

злякатися гірських стежин, щоб витерпіти труднощі потрібні не тільки 

фізичні зусилля. У шукачів Монсальвату знайдеться достатньо сил, 

щоб не звернути боягузливо з наміченого шляху. Необхідні для подви-

гу фізичні сили будуть почерпнуті не з призового джерела. У прекрас-

ній рівновазі, без ущемлення  духовного росту, серця, запалені Мон-

сальватом, піднімуться. 

Монсальват – уготований. Вимовлений усіма мовами. У постійно-

му розвитку не торкнемося кінцевого, завершеного. Але помилимося, 

сприйнявши тілесне за результат і вінчання. Лиш духу призначений 

вінець. 

Складемо собі звіт, серед яких обставин зароджується уявлення про 

Монсальват. Вихователі не забудуть, коли саме і чому виникло в житті 

це провідне поняття. На підступах до нього можна ще раз згадати, що 

нічого немає завершеного у великій відносності. Скільки разів кожно-

му вчителеві доведеться повторити цю просту істину тим, хто вступає 

на трудовий шлях. 

У праці, у повсякденності, здавалося б, такі далекі висоти Мон-

сальвату. Можна бачити людей, що роблять заощадження і з ніжністю 

примовляють: «Згодиться, коли піду туди». Це не скнари, котрі, захоп-

лені землею, закріпачують дух свій матеріальними скарбами. Це соко-

ли, що розпрямляють свої майбутні крила. І знають вони, що їм дове-

деться йти, їм буде дозволено йти. І перш за все, цим усвідомленням 

буде уникнуто похмурого відчуття самітності, яке так мертвить і 

страшить людей, що перебувають у невіданні. 

Про високе можуть бути лише високі вислови. Слова підлі, повсяк-

денні не складаються біля понять високих. Для тих, хто хоче побачити, 

є багато видимого. Для тих, хто хоче слухати, вже звучать голоси. 

Монсальват – приготований.  

 1935 
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БЕРЕЖЛИВІСТЬ 
 

Якщо удача залежить значною мірою від наших внутрішніх пе-

редумов, тож як треба навчитися стежити за собою, щоб не отруювати 

простір. Така дбайливість привчить до справжньої бережливості. Ми 

не маємо права  замірятися  на чужу енергію – самовільно витрачати 

чужі цінності. Адже це неприпустимо, як у матеріальному, так і в ду-

ховному плані. Тим часом від найбільш, здавалося б, добрих намірів 

нерідко відбувається розтрата чужих сил. При цьому люди думають, 

що взяли від одного, а тим часом самовільне позичання відбулося зовсім 

від іншого. Люди думають, що вони вберегли  щось, а насправді вони 

ускладнили й переобтяжили.  

Багато разів доводилося бачити, як через необізнаність навіть друзі 

в найнапруженіший  момент посилали дуже отруйні стріли. Можливо, 

напередодні досить відповідальної дії саме дружня стріла, необачно 

випущена, наносила небезпечну подряпину. Звичайно, передбачалося 

посилання  стріли в іншому напрямку, але той, хто послав, не розраху-

вав усіх внутрішніх зв’язків і мимоволі зачепив саме те, що хотів убе-

регти. І чим більше співробітництво вже спаювалося, тим небезпечні-

шими могли бути ці нерозраховані удари. 

Почуття любові і відданості мали б достатньо попереджувати не-

обережних лучників. Почуття довіри, як основи співробітництва, мало 

б нагадати про обережність. Вроджене почуття доброзичливості мало 

б створити обачливу прихильність. Але, очевидно, всіх цих поєднань 

недостатньо. Можливо, окрім сердечного піклування, треба розвинути 

в собі те, що називається бережливістю. 

У кожній необачній дії неодмінно буде шкода й для інших, і для 

себе. Якщо людина ще не навчилася сповна турботливо ставитися до 

інших, то нехай би вона постереглася хоча б  для себе самої. Будь-яке 

зазіхання на чужі цінності буде вже викраданням, і шкода від нього 

буде такою ж шкодою, як і від кожного зазіхання на чужі здобутки.  

Дбайливість або бережливість! Ці обидва поняття цілком пов’язані, 

хоча на перший погляд нібито мають на увазі різні дії. Виховання в 

собі поняття співробітництва допомагає усвідомити все зворушливе 

значення дбайливості і бережливості. При усвідомленому співробіт-

ництві перш за все розвинеться повага до дій співробітника.  

Якщо хтось щось робить, – це означає, що у нього є достатні під-

стави саме для цього способу вираження. Співробітник, перш ніж 

запідозрити, що дія недосконала, передусім виявить  повну довіру і 

доброзичливість. Коли ж після доброзичливого дослідження вчинку 
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в співробітника виникне міркування, що дещо могло б бути зроблене 

інакше, то він усіма кращими способами постарається роз’яснити, чо-

му його міркування більш реальні. 

Хіба можливі серед співробітників прояви, вигуки недружелюб-

ності або злоби? Які ж вони після цього співробітники? Якщо в одно-

му випадку могла загриміти й завищати злість, значить, це можливо і в 

іншому випадку. Хтозна, можливо, посеред найвідповідальнішої дії 

можуть спалахнути ті ж язики яскраво-червоного полум’я. Отже, вино 

ще не готове. Отже, співробітництво ще не відбулося. Якщо ж так бага-

то ще не сформувалося і не встановилося, то чи можлива відповідальна 

дія? Випробування завжди приходить в малому. 

Є старовинна казка про те, як один цар заявляв, що він проведе ду-

же серйозні випробування. Усі готувалися до них і чекали їх, і дивува-

лись, чому вони відкладені. Невже їх взагалі відмінено? Але зовсім 

несподівано всі співробітники були скликані, і було оголошено про 

новий розподіл праці. Виявилося, що випробування вже відбулося. 

Люди були перевірені на буденних, для них непомітних, проявах. Було 

відзначено, коли і хто роздратувався, коли була неточність, коли було 

марнотратство. Одним словом, все було зважено в той час, коли люди 

очікували, що випробування будуть відбуватися на якихось урочистих 

зборах.  

Люди вивчили для цього випадку якісь благозвучні формули. За-

вчали напам’ять  вислови. Креслили напам’ять формули й розрахунки. 

А в цей час у побуті, самі того не зауважуючи, достатньо виявили свої 

внутрішні якості й властивості. 

Недарма в оповідях і високих вченнях мовиться про несподіванки. 

Підготувати себе до таких сподіваних несподіванок можна лиш пос-

тійною настороженістю й бережливістю. Оберігаючи друга й співпра-

цівника, люди охороняють і самих себе. Коли ж стане зрозумілим, що 

кожне необґрунтоване  судження є вже ознакою непідготовленості до 

відповідальних дій? Але ж одна викривлена або порушена дія тягне за 

собою безліч сумних викривлень. Виправляти ці викривлення набагато 

важче, аніж, взагалі, не допустити їх. 

Друзі! Будьмо дуже бережливими. Будьмо дуже пильними.  

1935 
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КОРИСТЬ ДОВІРИ 
 

«...Чи наповнилося серце всіма тими якостями, які необхідні при робо-

ті для людства? Чи вміє воно бути терплячим і терпимим до маленьких 

помилок інших та чи усвідомлює величезні недоліки в собі? Чи не затем-

нене воно злістю, недоброзичливістю, підозрілістю, та чи наповнене воно 

довірою?» І зразу ж постає запитання: а чи можна, взагалі, всім довіряти? 

Адже деколи і під шкурою ягняти може ховатися вовк. Чи не може інколи 

зайва довіра викликати згубність для справи? Чи не потрібна особлива 

обережність навіть із близькими? Особливо зараз, коли так багато навколо 

зрадників? 

Одвічні запитання! Чи може бути написана або висловлена відповідь 

на них? Суперечності нібито зовсім очевидні. Чи дуже багато зрадників? – 

Звичайно, дуже багато і малих, і великих, й умисних, і неумисних. Чи бу-

вають вовки в овечих шкурах? Бувають, та ще й які. Чи можна взагалі 

уникнути цих питань? Ні, у відмінностях життя вони неминучі. Як же 

думати про них? Чи не наповнять такі думи серце згубною отрутою? Чи 

можлива довіра? Чи не краще не довіряти, щоб завдяки цьому вберегтися 

від усякої можливості зради? 

Один дуже освічений, начитаний чоловік також запитував, як повірити 

в істину? Адже можуть бути різні підробки. Можуть бути явища із не-

справжнім світлом. Можуть бути голоси лукаві. Такими міркуваннями 

цей чоловік, який, здавалося б, багато в чому укріпив свою свідомість, 

довів себе до повного збентеження, навіть, взагалі, зашкодив якостям сво-

го характеру. Крім того, він відмовився від тих можливостей, які йому вже 

призначалися. Напевно, він відчував весь біль, що походив від  вагань. Він 

завдав шкоди не тільки собі, але й своїм близьким. Єдиним виправданням 

у нього залишалося те, що колись у житті він помилився. 

Чи не позначилося в цій специфічній думці про колишню помилку 

якесь або самоспівчуття  або зарозумілість? Що ж тут дивного, якщо лю-

дина колись помилилася. Латинські та інші стародавні прислів’я достат-

ньо нагадують про те, що помилятися властиво людині. Звичайно, всі мо-

жуть помилятися, та справа лиш у тому, який наслідок залишають різні 

помилки в людській свідомості. Для одного вони стануть джерелом пос-

тійного песимізму, який приведе і до безвілля, і до сумніву, і до озлобле-

ності. Для інших же допущені помилки, послужать лиш горнилом для 

виковування нових світлих досягнень. Рахувати образи – погане заняття. 

Почати все неприємне переносити тільки на себе – вже буде якимсь 

захворюванням. Надутися, як миша на крупу, – буде лиш ознакою не-

вігластва. 
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Досвідчений майстер із кожної нібито допущеної помилки зуміє зро-

бити нове, цінне доповнення до свого творіння. Кожен скульптор, кожен 

різьбяр підтвердить, як йому доводилося зіштовхуватися з несподіваними 

особливостями матеріалу і як він повинен був проявити всю добру ви-

нахідливість не тільки для того, щоб обійти цю перешкоду, але й навпаки, 

зробити з неї явну користь. Чомусь слово стратегія віднесене тільки до 

фізичної війни. Але ж кожна духовна битва, взагалі, кожен життєвий по-

шук і знаходження є вже стратегією, у повному розумінні цього слова. 

Навіть у військах почали вводити різні мисливські, спортивні та інші до-

слідницькі команди. Це робиться для пробудження духу винахідливості, 

співмірності і розбірливості в кожну хвилину зримої чи незримої битви. 

У подібних же експериментальних дослідженнях знайдеться і та міра, 

яка дозволить зберегти всю повноту й усю красу довіри. Вовки в овечих 

шкурах і всякі зрадники навіть будуть вислухані й заслужать жалісного 

погляду, якщо відчувається, що виправлення їхнє вже неможливе. Ко-

жен зрадницький напрямок є лиш ще одним досвідом розпізнавання, про-

би клинка, хоча б уже й загартованого на великому жару. Але якою б не 

була чорною пітьма, навіть у найбільш зловісних сутінках серце не 

здригнеться, якщо воно наповнене великим служінням. Адже без довіри й 

служіння людству  неможливо. Без віри, яка ж буде надія, а без них любов 

перетвориться на жахливу гримасу.  

Довіра, як донька віри, збереже здоров’я духу і здоров’я тіла. Саме 

через довіру, через самовідданість  досягається й відкритість серця. Поза 

вірою, у протухлій сушениці чи в надутій образливості не відкриється 

серце. Надутість неука приведе до відособленості. Таке самовигнання 

перш за все буде самовигнанням із служіння людству. У цьому жахітті 

загубиться і бадьорість, і винахідливість, звузиться кругозір і підірветься 

здоров’я.  

Ніякі лікарі, ніякі пігулки, ніякі звірині гланди не порятують, коли 

підірвано найголовніше, найбільш життєдайне. Всі ліки, вся природа 

ліків, так широко наданих людству, корисні, коли вони сприймаються з 

довірою. Але якщо довіра буде порушена, то вона буде порушена рішу-

че для всього. Людина не повірить людям, людина не повірить лікам і, 

зрештою, не повірить собі. Досвідчені люди кажуть: втрата грошей – 

ніщо, але втрата мужності означає втрату всього. Справді, так воно і є. 

Все може бути заліковане, поповнене, але втрата почуття довіри буде 

означати вже втрату життєздатності. 

Так повсякденне сплітається з найголовнішим.   

Скрізь думають часто: допущу це тільки сьогодні, а завтра буде зовсім 

інакше. Нічого подібного: допущене сьогодні вже буде основою для 
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завтра. Людина вирішила в серці своєму чогось не робити; а сама взяла й 

зробила; значить, вона вже не повірила своєму рішенню. Коли говорять 

про різні спокуси, то це вже не що інше, як порушення самодовіри. Зна-

чить, не виявилося в запасі чогось такого, найважливішого, що змогло б 

переважити і подолати якийсь випадковий блиск. Хіба мало випадкового 

блиску у світі! Золотошукачі й різні скарбошукачі нерідко біжать захека-

вшись до якоїсь блискучої цятки, та вона виявиться або відламком скла 

або непридатними куснями жерсті. 

Розпізнавання правильне. Воно росте в саду оптимізму. При цьому 

розпізнаванні буде дозволено щиросердечно поговорити навіть і з дуже 

відсталим. Чому ж не дати і йому живлющу краплю, а, крім того, будь-яка 

бесіда про благо буде справжнім наповненням простору. Добро-

творчість повинна проростати повсюдно. Немає такого місця у всесві-

ті, де добротворчість була б недоречною. І не тільки рослинність нага-

дує людям про безперервне сіяння. Чи можливе воно без довір’я,  без 

прямої дії для блага? Кожна квітка надішле пилок свій не для зла, а для 

блага. Сіється насіння без осуду, без забобонів. Добротворчість повин-

на проростати всюди. У цьому буде відповідь на всі одвічні запитання, 

породжувані лиш сумнівом.  

«Палайте серцями – творіть любов’ю».  

1935  

 

 

 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
 

Люди часто говорять про явну несправедливість, і в той же час випус-

каються з виду знаки справедливості. Звичайно, несправедливість дуже 

очевидна й відчутна, а справедливість проявляється настільки посередньо, 

що вузьке мислення насилу може порівняти різні, нібито непов’язані яви-

ща. Справді, шляхи справедливості бувають набагато несподіванішими, 

аніж прояви несправедливі. Така несподіваність, звичайно, тільки уявна. 

Істина протікає логічними шляхами, але об’єм дій її перевищує людський 

горизонт.  

Людина здійснює якусь явну мерзенну несправедливість. Сторонні 

глядачі спостерігають, як спотворювач  істини не тільки продовжує існу-

вати, але здається навіть відзначеним і немов заохоченим. Людськими 

мірками важко усвідомити, що ці примарні відзнаки є лише шляхами до 

ешафоту. Сам злочинець продовжує радіти, думаючи в ницості своїй, що 
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його злочинні витівки цілком вдалися і розплата неможлива. Але сказано: 

«За Мною помста і Я воздам». 

Може минути деякий і, навіть, значний час, і біля злочинця, чи буде 

він особою, а чи співтовариством або народом почнуть акумулюватися 

якісь дивні, зовсім непередбачені, невраховувані обставини. Ті ж відзна-

ки і, здавалося б, успіхи починають перетворюватися на дивні неприєм-

ності. Звичайно, злочинне мислення не звертає уваги на ці маленькі 

спалахи. У сп’янінні розгульного самохвальства темні не можуть порів-

нювати і враховувати якісь, нібито зовсім незв’язані, далекі зірниці. 

Відбуваються вельми повчальні психологічні моменти, які можуть да-

ти мислителеві незвичайні висновки. Але для цих висновків треба не тіль-

ки зосередитися, а, перш за все, треба мати чисте мислення. Але ж цією 

властивістю темні злочинці не відзначаються. Можна бачити, як навіть 

тоді, коли на них уже починає валитися дещо дуже важке, вони все ще 

залишаються далекими від розпізнавання істинних причин. 

Недосвідчені люди запитають, чому справедливість іноді буває ніби 

сповільненою. І це питання лиш покаже, що той, хто питає, не вийшов за 

межі буденності. Адже це нам тут, у наших умовах, уявляються строки 

або короткими, або довгими. Існують же й інші більш високі й тонкі міри-

ла. Коли людському мисленню вдається вловити ці тонкі процеси відпо-

відності, поєднань і наслідків, тоді особливий трепет виникає. Трепет 

усвідомлення знаків справедливості. Древня мудрість говорить: «Кра-

ще бути скривдженим, аніж бути кривдником». 

Цим висловлено знання законів наслідків. А строки процесу неземни-

ми мірками пізнавані. Тільки озираючись назад, юрист-філософ може 

зважувати й зіставляти із захопленням. 

Nil admirari (Нічому не слід дивуватись).  Римляни висловлювали цим 

не тільки пересичену холодність, але й усвідомлення відповідності. Поза-

як не дивуватися ж справедливості. 

Можна захоплюватися цими високими законами, які чіткістю щось 

привертають, щось відштовхують і, зрештою, все-таки виходить вогонь 

справедливості прекрасний. Злочинець обпікається цим вогнем. Власне, 

обпікається, тобто себе обпікає. Він сам до вогню наближається. Він не 

може вже відхилитися від шляху справедливості. 

Народ вірить, що вбивцю притягує  місце вбивства. У цьому втілена 

глибока народна мудрість. Злочинець притягується не тільки до фізичного 

місця, але він самовтягується в орбіту безвихідності. В отупінні злочинець 

довго буде уявляти, що він уникає небезпечних для себе ситуацій. Йому 

буде здаватися, що саме йому вдалося не тільки уникнути розплати, але 

навіть і одержати безперечну вигоду від вчиненої темної справи. 
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«Бог покарати захоче – розум відніме». Якраз затемнення розуму су-

проводжує лихі вчинки. Марно думати, що справи ненависті й злоби за-

лишаються без відплати. Страшні наслідки накликають на себе злочин-

ці. І кожне зло, як щербина заржавлена, в’їдається у долю того, хто його 

створив. В’їдається чимраз більше, бо так зване розкаяння приходить ду-

же рідко. І, навпаки, черстве отупіння буде намагатися самовиправдати 

злодіяння. 

Кажуть, що в одній державі древній були скликані мудреці-філософи 

для особливих спостережень за шляхами справедливості. Можливо, це 

тільки легенда для підкреслення значення тих шляхів і непорушності 

справедливості, а можливо це було й насправді. Адже серед стародавніх 

культур ми зустрічаємо акти надзвичайно високого мислення.  

У предметі «Живої Етики» слово про шляхи справедливості має бути 

дуже вагомим. Воно навчить молодь зі шкільних років оцінювати всю 

непрактичність злих справ.  

1935.  Публікується вперше 

 

 

 

ЩАСТЯ 
 

Радіостанція в Делі просила провести бесіду про щастя. Що таке щас-

тя? Щастя – це радість, а радість – у красі. Вона є джерелом усіх творчих 

сил людини. Не в золоті щастя. Багато є прикладів того, якими  глибоко 

нещасними бувають багачі. Не в золоті краса життя. У золоті – розкіш. 

Але ж розкіш, зазвичай, є антиподом краси. 

Подібно до благодаті, щастя – полохлива пташка. Легко відігнати хви-

лю щастя. Легко не відчути, звідки повіяв благодатний подув. У рутині 

щоденної праці нелегко розпізнати крило щастя. Хіба ж осуджувати тих, 

кому взагалі про щастя не доводилося чути? Усім пригнобленим, усім 

засмученим у жовчі й неприязні навіть саме слово про щастя здавати-

меться насмішкою. Скажуть «щастя» катається на блискучих моторах. 

«Щастя» упивається й обжирається в роззолочених палатах. «Щастя» має 

владу пригноблювати, принижувати, вчиняти неправедно і глумитися над 

слабкими. «Щастя», як похмура примара, нависає й поганить кожне зіт-

хання і посмішку про прекрасне. Чи розповіли в школах про цього розма-

льованого вампіра, який у побуті називається «щастям» міщанським? 

Про жертовність не казали. Зате показали й оспівали всю фальшиву 

позолоту животіння. Так, показали й підсміювалися, називаючи насолоду 

досягненням. Багато підробок, але особливо страшною є підробка щастя. 
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Як засуджувати тих, хто тягнеться до насолоди, коли їм не розповіли про 

жертовність і про красу подвигу? А подвиги старих часів подані були з 

насмішкою. 

Боляче бачити, як невігластво топче кращі квіти. Мало втіхи в тому, 

що вандалізм відбувається від незнання. Мільйони років людського життя 

дали безліч досягнень. Чому ж не відкинути їх? Доцільність учить дбай-

ливості. Співмірність нагадує про гармонію, ритм. Вони – шлях до щастя. 

Не бійтеся говорити про красу. Необхідне зрошення Саду Прекрасно-

го. Засуха згубить усе живе. Але якщо навіть пустелі можуть ожити від 

дбайливої руки, то й побут може розквітнути найрідкіснішими квітами. 

Сім’я, одухотворена мистецтвом, буде міцним оплотом держави. Цілі кра-

їни живуть хоча б спогадом про свої творчі просування. Навіть далеке 

досягнення не ржавіє й рятує народ від розкладання. Ніхто не посміє ска-

зати, що про красу творчості вже достатньо сказано і зроблено. Вдоскона-

лювання, пізнавання, милування – безмежні. Великий магніт щастя. 

Хорошою є радість за прекрасні твори. Підйоми щастя виникають і 

перетворюють усе навколишнє. Першим щаблем буде збирання: «мої ре-

чі», «моя радість». Але потім формується й наступний щабель, коли умова 

самості вже відійде. Чому річ «моя»? Чи надовго? Нехай вона несе радість 

усім. При такому мисленні зародиться і третій щабель, виникне розши-

рення свідомості. Ось де справжня, необмежена радість: «Злети щастя!» 

«Коли говоримо про серце – говоримо про прекрасне». «Серце несе в 

собі красу буття. Серце, як творчий магніт несе в собі вогняні енергії». Чи 

можна без цих максим торкатися сфери радості й щастя? Пізнанням по-

чуттів утверджується радість. Не радітиме людина неподобству, якщо 

палає її серце. Надихає те, що, кажучи про щастя, треба утверджувати і 

радість, і серце – талісмани проти відчаю, нудьги, занепаду, розкладання. 

«Хай свідомість вабиться у Найпрекрасніший Сад». 

«Пора утвердження краси в житті прийшла. Прийшла у повстанні на-

родів. Прийшла у грозі і блискавці». Щастя – в гармонії, у рівновазі. Але 

ця рівновага базується на ритмі. І сонце працює вибухами. Так само й 

еволюція наповнена вибуховими революціями. Складні ритми світобудо-

ви. Важко розширеній свідомості, коли вона зануриться у безмежність. 

Недарма малі  по величині свідомості відчувають себе по-своєму щас-

ливішими. Але щастя безмежне, і воно знає неминучість творчих польо-

тів. Нехай здійсниться швидше! Не легкий шлях до щастя, до рівноваги 

енергій. І добре, що ці твердині долаються працею. 

 Велике миттєве осяяння, але треба вміти вберегти цю вогняну квітку, 

щоб вона змінила все життя. Нехай світить усьому кругозору. Не страшні 

тоді жахи й примари. У щасті викорінюється страх. Чи вчать тому, як 
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треба викорінювати страх? Мужність є щитом щастя. Але такий щит має 

бути викуваним у вогні подвигу. У будь-якому побуті, у кожній праці мо-

же куватися обладунок подвигу. Мудро вимовлено «герої праці». Битва за 

краще майбутнє не тільки на полях битв. Невтомність, терпіння, досяг-

нення кращої якості випробовується в житті кожного дня. Подвиг людя-

ності нарощується в праці. Щастя – у свідомій праці. Пісня праці є вели-

ким співзвуччям усіх шукачів. 

Багато перешкод у потоках життя. Багато небезпечного каміння і 

стрімких вершин. У щастя багато ворогів. Різні злоби, печалі, заздрощі, 

наклепи, сумніви, – хіба мало чого виповзає й підгризає корені щастя. 

Серед похмурих ворогів буде й надмірна механізація нашого віку. Меха-

нізація може глушити народну творчість. Механізація може руйнувати 

культуру. Навіть цивілізація може страждати від непомірної механізації. 

Ось посилено розвивають передачу енергії без дротів. На перший 

погляд користь безперечна і для телевізії, і для радіо, і для багатьох новіт-

ніх винаходів. Але хто ж знає, наскільки можна нагнітати простір насиль-

но уловленими енергіями? Вже знаємо, як переповнюється простір су-

противними радіопередачами. Збиваються струми і пригасають у непо-

мірній напрузі. Доки?  

Звичайно, бездротова передача енергії допомагає усвідомити призабу-

ті сили людини. Енергія думки дотепер лише частково визнається, а для 

невігласів залишається в межах якогось чаклунства. Безладне, хаотичне 

мислення також буде у лавах ворогів щастя. Чи є у школах навчання про 

значення думки? А чи ця велика наука залишається серед заборонених 

пізнань? Доки? 

Наштовхавшись і виблукавшись, знову прийдуть до краси. Стара 

приказка «Краса врятує світ» знову живе. Чи можна в дні Армагедону 

говорити про красу? Можна і треба. У красі – не сентимент, а реальність 

могутня, підйомна, ведуча. У глибинах свідомості дещо вже було відо-

ме, але потрібна була іскра, щоб запрацювала машина. Блисне іскра, 

осяє блиском прекрасним, і змучений трудівник знову повстане, повен 

сил і бажань. Захоче –  і звершить. А перепони та труднощі виявляться 

можливостями. 

Та не блисне краса для підсліпуватого ока. Треба захотіти побачити 

красиве. Без красивості, але у величі самої краси. Щастя в тому, що краса 

невичерпна. У різному побуті краса може блиснути й змінити будь-яке 

життя. Немає заборон для неї. Немає затворів зупиняючих. На крилах 

краси оновлюються сили, і погляд володіє простором. 

 Щастя – в радості. Радість – у красі.  

 1941 
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Якщо ти зволікаєш іти, значить, 

ти ще не знаєш, що є  
начало і радість, першооснова і вічність. 

М.К.Реріх 
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Живіть годиною щастя майбутнього. 
Листки саду Морії. 
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ТВОРЧА ДУМКА 
 

Звернення до студентів Ховарда Джайльса 
 

Коли я заходжу до майстерні під час роботи  і бачу, як мій друг 

Джайльс надихає учнів, я завжди сердечно радію. Знаю, що учні отри-

мують справжню пораду. Вони чують про основні закони глибин усьо-

го Буття. Я відчуваю присутність думки творчої. А там, де присутня 

думка творча, там немає страху за майбутнє. Кажучи про думки творчі, 

я не маю на увазі тенденцію, описову історію, сухий сюжет. Я уявляю 

собі прекрасний творчий синтез. Еволюція наша неминуче наближа-

ється до благословенного синтезу. Маю на увазі необмежену творчу 

думку, яка в прекрасних формах і барвах творить крила людства. Ця 

творча думка, прикрашена всіма основами, всіма красотами будівни-

чих законів, веде людство у височінь, готує його до прийняття еволю-

ції, і від меншого серця до серця держави й частини Світу встановлює 

велике поняття Прекрасного, яке в основі своїй властиве всім вікам і 

народам. 

Із цього відчуття Прекрасного народжується й благородство духу, 

постійна творчість, героїзм і подвиг. Із цього ж джерела витікає й оп-

тимізм, такий необхідний, бо ж жодне заперечення не творить. 

Все людство розділене на «так» і «ні». Ми ж будемо завжди з тими, 

у природі яких дзвенить відкрите світле «так». Бережіться стверджува-

ти «Я» і «ні». 

Воістину, кожен свідчить за себе. У таємних думках він формує 

майбутню дію. Брехун боїться бути обдуреним. Зрадник у серці своєму 

особливо боїться зради. Невіруючий  у серці своєму тріпоче від сумні-

ву. Героїчне серце не знає страху. Так, думка править світом. Прекрас-

но усвідомлювати, що перш за все ми відповідальні за наші думки.  

Часто ми повторюємо слово «думка». Ми белькочемо його під час 

обідів і вечерь. Ми не скупимося на нього у нападі підозри й злоби. Ми 

механічно бурмочемо це слово навіть тоді, коли  не маємо в собі визна-

ченої думки. Якби ми могли усвідомити, що, повторюючи це священне 

слово, ми вимовляємо формулу найбільшої могутності! Але рідко ми 

визнаємо динамічну силу думки; так само рідко ми можемо приборкува-

ти її й спрямовувати в правильні русла. Незначні й огидні думки часто 

літають у нашій аурі як отруйні комахи. Якби ми могли зробити фото-

графії наших аур (і такі знімки були вже зроблені), – то могли б заува-

жити, що випромінювання наші наповнені чорними й сірими плямами. 
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Але ж ці плями не що інше, як плями невігластва й вирощеної ним 

пітьми. 

Якби тільки ми могли усвідомлювати непереможну силу спрямова-

ної, благотворної думки! Якби могли почати досліджувати умови, які 

можуть укріплювати в нас подібні думки, ми  могли б тоді поступово 

запобігти цим фізичним відкладенням пітьми. На одній фотографії два 

несподіваних промені світла блиснули з плечей. Було перевірено, що ж 

таке особливе трапилося в цей момент. І було знайдено, що саме в цей 

час зародилася прекрасна, безкорислива думка. Думка була безкорисли-

ва й творча, і вона негайно відобразилася у вигляді прекрасних променів 

Світла. Хто знає, можливо, скоро ми матимемо знімки претендентів на 

виборах на державні посади й будемо, замість вигаданих письмових 

свідоцтв, мати справжній незаперечний сертифікат. Тоді матимемо пе-

ред собою лише факти і, пізнаючи, що існує лише Єдине Світло, ми на-

вчимося і йти за цим Світлом.  

Життя не в змозі буде розчарувати нас, бо ми побачимо, що сход- 

ження єдине й єдине ганебне падіння. Усе рухоме. Зверніть увагу на 

умову сходження; за основним законом кожне сходження поєднується 

з творчим станом розуму. Історія показує, що жодна людина, яка мала 

творчий розум, не була забута. 

Я не кажу про якийсь обмежений прояв думки, як на полотні чи в 

камені або в інших матеріалах, але маю на увазі все Прекрасне, що 

означає прояв Прекрасного в усьому житті. Деколи цей прояв закріп- 

лений на полотні або на іншому матеріалі, але дуже часто він виявле-

ний у думці. Цими благородними думками ми прикрашаємо простір і 

поєднуємо далекі світи, адже для думки немає ні простору, ні часу. 

Вказується, що людина, насичена думкою, навіть  різниться  вагою. 

Може бути доведено, що в момент потужної, творчої думки людина 

стає легшою. Свята Тереза і Святий Іоанн Хреститель, і Святий Фран-

циск підносилися в повітря. Це не є нез’ясовним чудом. Можливо, і 

посеред вас хто-небудь бачив досліди, коли, завдяки силі думки, відмі-

чалася втрата ваги і навіть левітація. Такий фізичний творчий закон. 

Так ми бачимо, що, наближаючись до цих творчих законів, ми ближче 

підходимо й до основних законів Вічності. Зрозуміло, якщо вас напов-

нила вища форма думки, то ви вступаєте до співпраці з Вищою Свідо-

містю. Хіба не чудово мати у вашій свідомості прекрасну думку, що ви 

співпрацюєте з Прекрасним, з Вищим? У цій свідомості ваша сила, адже 

під час безпосереднього наближення до Вищого ви створюєте щось гід-

не еволюції, для майбутніх життів. Одвічний Поклик – прямувати до 

цього досягнення. У цьому Поклику виражений закон Прекрасного! 
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Ніхто не може змушувати вас до одного визначеного вияву у ми-

стецтві. Ви не можете творити без вашого внутрішнього усвідомлення 

форми синтезу. Адже все має призначення й досягнення. Але пам’ятайте 

тільки одне, що це призначення має бути прекрасним. 

Часто ми чуємо скарги на нерозв’язні проблеми життя, – сімейні, 

домашні, суспільні й державні. Якщо ви наповните своє життя й життя 

ваших найближчих дорогоцінним відчуттям прекрасного так, що все 

потворне змушене буде заховатися, то цим ви створите постійне життя 

в ентузіазмі Прекрасного. Це суджено всім, не тільки якимсь обраним; 

ми можемо сказати, що навіть в’язниці повинні бути прекрасними, 

тоді й не матимемо більше  в’язниць! Звичайно, ми маємо на увазі не 

тільки фізичні в’язниці, але й темниці духу. Із такими думками ми мо-

жемо мріяти про сумісне творче життя. 

Коли кажуть про прикладне мистецтво, то часто вживається огид- 

не слово «комерційне мистецтво». Цей відштовхуючий вираз має бути 

вилученим. Чим же є по суті мистецтво, як не вираженням Прекрасно-

го? Ви можете мати щось прекрасне чи потворне. Якщо ви маєте перед 

собою предмет ужитку, зроблений Бенвенуто Челліні, то це  буде тво-

рінням великого мистецтва. У всіх проявах мистецтва ми маємо керу-

ватися тільки однією основою – Прекрасним! І ми мусимо пам’ятати, 

як застосовувати мистецтво у нашому щоденному житті. Навіть підло-

ги можуть бути вимиті прекрасно. Бо немає мізерного мистецтва в тому, 

що справжнє. Постійно повторюючи, як закляття, – прекрасне, пре-

красне, прекрасне, ви стаєте вже творцем у суті своїй. Потворні запе-

речення є символом невігластва, і подібне невігластво також має бути 

вилученим. Не побоїмося постійно мати перед собою цю велику думку. 

Новачок постійно бентежиться: як йому творити? Він припускає 

спочатку: я вивчу тільки закони, потім пізнаю кольори, а там колись, у 

майбутньому, почну творити. Але ж кожен повинен творити одвіку. 

У ранньому дитинстві діти мають бути навчені саме творчості. Той, 

хто вивчає мистецтво, повинен знати вічний закон творчий для вічної 

думки. Нехай закони наповнять розум, а не тільки удосконалять руки. 

Отже, пропонуючи, щоб ви вивчали основні закони, ми тільки бажаємо 

допомогти вам, бо віримо, що ви природжені художники й уже розумієте 

значення творчої думки. 

Так, часто ми не вміємо звертати уваги на подробиці нашого життя. 

Поставте перед собою найпростіший предмет, уважно розгляньте його, 

а потім закрийте очі й постарайтеся уявити собі його. Скажіть щиро, 

наскільки яскраво та ясно залишиться у вас цей відбиток? Зазвичай 

люди не пам’ятають ні певного кольору, ні точної лінії. Таким чином 
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треба повторювати цей простий експеримент щодня. Якщо ви маєте 

декілька хвилин, поставте перед собою що-небудь просте, але кольо-

рове, і спробуйте перенести цей відбиток у ваше, так зване, третє 

око. У цьому немає  нічого  надприродного і, зосереджуючи увагу,  ви 

поступово  помітите,  як відбиток  стає яскравим і точним. 

Кожен чув про графа Сен-Жермена, котрий попереджав Францію 

про революцію. Чи читали його біографію? Вказується,  як історичний 

факт, що він міг вести три розмови й писати обома руками одночасно 

два різних листи. Але  навіть у цьому немає нічого надприродного. Це 

тільки доводить, що його свідомість була надзвичайно розвинена й 

витончена. Кожен піаніст діє обома руками по-різному, і в той же час 

він може вести розмову. Так, привчаючись спрямовувати свідомість на 

визначені предмети, ви можете створювати  так зване «чудо». Але хто-

небудь скаже вам, що це неможливо. Тоді розкажіть йому про чудо 

піаніста, який, можливо, уловлює й другу розмову під час гри. Воісти-

ну, багато проявів, сповіщених як феномени, як щось надприродне, по 

суті своїй дуже прості й життєві, і вони можуть і мають  бути виявле-

ними. Коли ми навчимося спрямовувати нашу свідомість, в той же час 

і розум наш зуміє зосередитися на визначеному. Людство спішно готу-

ється до еволюції, і найближчий обов’язок його – мислити про цю 

прийдешню еволюцію, мислити про майбутні покоління. Ви відпові-

дальні за майбутнє покоління, і неминуча для вас відповідальність ця. 

Ми можемо одержати  велике щастя за допомогою прекрасної думки. 

Коли наступного разу ми зустрінемося, нехай кожен із вас розпо-

вість мені що-небудь незвичайне зі свого життя. Нехай кожен проана-

лізує своє життя, і я впевнений, що якщо він оглянеться на життя своє 

чесно і щиро, то кожен із нас знайде щось незвичайне. Недавно, звер-

таючись до групи театральної молоді, я теж запитав їх про незвичайне 

в їхньому  житті. Перш за все вони відповіли, що з ними нічого незви-

чайного не відбувалося, бо життя їхнє протікає в сумній буденності. 

Вони сказали мені, що, звичайно, у мене під час гірських подорожей, 

напевно, були прекрасні незвичайності, але, що ж незвичайного могло 

трапитися з ними у метушні міста? Але я наполягав, даючи їм час по-

думати, і переконуючи, що кожна людина згадає щось і прекрасне, і 

незвичайне. Потім, після миті сором’язливого мовчання, одна з присут-

ніх сказала, що у хвилину смерті її тітки вони чули дивний дзвіночок і 

дехто з присутніх бачив ніби хмаринку, що пройшла над їхніми голо-

вами. Лід було зламано, не пройшло і півгодини, як і всі решта згадали 

найчудовіші випадки, всі запалилися й повеселіли, а через три тижні 

кожен учасник цієї групи намагався розповісти мені найцікавіші та 
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чудові факти свого життя. Отже, нам треба тільки заглянути глибоко в 

себе, чесно й безпосередньо, щоб зауважити безліч найпрекрасніших 

спостережень. Кожен прагне бути чесним, але рідко факти повідомля-

ються без особистого забарвлення. Це трапляється навіть і з ученими, 

які, здавалося б, повинні вміти поводитися з фактом, як таким. Мало 

хто вміє підмічати факт поза забобонами й без марновірства. Якщо 

хто-небудь починає бачити чудові кольори, зірки й іскри, йому гово-

рять, що він повинен почати носити окуляри і, таким чином, механічне 

скло має перекрити світло незриме. Але ми повинні, нарешті, навчити-

ся оцінювати явище безпосередньо! 

Часто люди нарікають на своїх родичів, які гублять їм життя. Але 

якщо свідомість їхня буде зростати, вони зрозуміють, що їхні родичі й 

друзі все ж таки істоти людські, і вони спробують відкрити їхні серця. 

Деколи це дуже легко, але часто це й важко. Якщо ж ключ  ваш не діє, 

будьте певні, що він ще недостатньо прекрасний. Адже кожна людина 

має серце. І кожне серце є все ж таки серцем. Отже, якщо ви не в стані 

відкрити це затверділе серце, то, певно, ваш ключ не годиться до цієї 

скриньки. І, звичайно, ми мусимо знайти для нього потрібну формулу. 

Часто чуємо, що в деяких оселях мистецтво взагалі не може бути впро-

ваджене. Чуємо від обивателів цих темних домів, що все прекрасне не 

потрібне. У цих випадках як ви можете довести їм, що саме прекрасне 

має величезну цінність? 

Під час повстань і революцій, коли власність і гроші були знищені, 

саме предмети мистецтва залишалися єдиними цінностями, і навіть 

ціла країна могла тимчасово існувати завдяки скарбам мистецтва. 

Пам’ятайте це, і в потрібний час скажіть вашим закаменілим друзям, 

що єдина цінність, зростаюча навіть під час війни та революції, вреш-

ті-решт, буде предметом мистецтва. Попросіть вашого друга назвати 

вам точно ціну акцій, і йому важко це буде зробити, і недавні потря-

сіння якнайбільше підтвердили це. Всі бачили стрімке падіння паперо-

вих цінностей. Нехай кожен отримує доказ за розумом своїм. Навіть 

закаменілі друзі згадають, як на їхніх же очах предмет, що вважався 

незначним, раптом отримував величезну ціну і, навпаки, непохитні 

цінності, з точки зору буденності, виявилися купою паперового сміття. 

За часи революцій ми неодноразово бачили, як банкіри та фінансові 

діячі були зметеними, тоді як виживали саме художники і збирачі мис-

тецтва. Саме життя показує, що все, пов’язане з творчістю, виживає; 

живуть наукові відкриття, й незламно живе думка. Отже, навчімося 

спрямовувати всі наші думки до Прекрасного. 



85 

 

Сподіваюся через рік побачити вас знову такими, що вже далеко під-

нялися творчими сходами. Сподіваюся відчути в роботах ваших відтво-

рення усвідомлення Прекрасного. Залишаюся впевненим, що ви нев-

пинно будете рости і творити. 

У всіх казках ми чуємо про закриті ворота, про сховані Скарби, які 

можуть бути відкритими лише чудовим, судженим ключем. У нас са-

мих гнів і роздратування збирають і відкладають найшкідливішу отру-

ту, і, щоб очистити серце своє, ми мусимо визнати й гнів, і роздрату-

вання руйнівними й непрактичними. Подібно утворюється й рак та 

багато інших бичів людства, несучи за собою непоправне  розтління. 

Але знаємо, що подібні біди  виліковуються психічною енергією. Для 

цього перш за все навчіться виганяти всі отруйні думки, навчіться ви-

світлювати й спрямовувати вгору свідомість вашу, тоді ви навчитеся 

творити для майбутнього людства і, прокинувшись, із радістю побачи-

те в руках ваших чудовий ключ від Воріт Сокровенних.  

1930  

 

 

 

КРАЩЕ МАЙБУТНЄ 
 

Про майбутнє деколи думають, але дуже часто воно не входить до 

буденних обговорень. Звичайно, не в людських силах цілком визначи-

ти майбутнє, але прагнути до нього треба всією своєю свідомістю. І не 

до туманного майбутнього треба прямувати, а саме до кращого майбут-

нього. У цьому устремлінні вже буде запорука успіху. 

В урочистий день підноситься мольба про майбутнє. Не туманне 

щось стверджує вона. У ній виражені три основи: усвідомлення най-

вищого, мирне земне будівництво і благовоління як основа побуту. Без 

цих трьох основ будова неможлива; але подавати їх треба не відособ-

лено, а в їхній повній і невідкладній реальності. Здавалося б, що третя 

викладена основа має бути найбільш звичайною у повсякденному по-

буті. Тільки благовоління! Тільки доброзичливість і дружелюбність! 

До кого ж? Та до таких же людей. До тих самих, з якими визначено 

завдання: пройти це життєве поле. 

Здається, ніяких глибоких вивчень і освіти не треба для благово-

ління. Здавалося б, воно вже передбачається  при кожній людській зу-

стрічі. Хіба можна наближатися до такої ж людської істоти без основно-

го благовоління? Що ж, невже наближатися з ненавистю чи підозрою, із 
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уже задуманим злодійством? Де ж, в яких-то таких Заповітах, писаних 

чи неписаних, зумовлене злодійство і підозра? 

«Людина людині – вовк». Це ж один із найбільш зловмисних ви-

словів. Але ж  самонавіянням досягається  так багато. Якщо з колиски 

чути про добро, тож воно й залишиться керуючим началом. Навіть усі 

сум’яття спотвореного життя не викоренять поняття добра. А там, де 

людина звикла жити в добрі, вона оцінить і все чудове значення слова  

БЛАГОВОЛІННЯ. Адже це слово дуже наказове. Воління, оформлена 

воля... це вже щось створене, зроблене! 

Воління не може бути тільки інстинктивним. Воно виробляється 

при повній свідомості, з повною відповідальністю. Можливо, кожна 

державна нарада мала б починатися знаменним запитанням: «Чи є бла-

говоління?»  І той, хто промовчав, не мав би судити. Можливо, ска-

жуть, що якраз самі ж лиходії й закричать про благовоління. Осьде, 

саме тут, відображення людських випромінювань і довело б істину. 

Удавано ніяк не докажете благо у випромінюваннях сердечних. 

Якими плямистими будуть випромінювання удавані, нещирі! Людина, 

яка не задумувалася над глибоким значенням благовоління, часто вза-

галі не зрозуміє, про що йде мова! Для чого наголошувати на словах і 

без того всім відомих, які до того ж ніколи нічого не покращили. Адже 

ж можливі й такі потворні судження.  

Нерідко продавець вигукує щось дуже корисне, зовсім не думаючи 

про значення вимовлених ним слів. Чи часто той, хто переписує, знає 

зміст переписаного? Деколи навіть той, хто читає  вголос для іншого, 

тим самим ніби звільняє себе від розуміння прочитаного. Таким чи-

ном, часто дуже цінні й невідкладні міркування потрапляють до розря-

ду так званих «пташиних слів». 

Чи можливе краще майбутнє без благовоління, без благовоління  у 

всьому його урочисто-наказовому значенні? Який же це буде мир на 

Землі без благовоління?! І яка це буде «слава у вишніх» без поглибле-

ного й невпинного бажання блага? 

Краще майбутнє. Ти маєш бути кращим. Ти маєш бути кращим від 

дня вчорашнього. Якщо не захотіти цього, то з найчудовішого, вже 

судженого, можна добути лише нікчемний недогарок. Усі великі знаки 

можуть бути в готовності. Але якщо не бажати блага заради їх сприй-

мання, то яка ж їхня частка видимого здійсниться? Хто ж має право 

зіпсувати або применшити складене великими шляхами? Адже це не 

мрійництво порожнє, а відповідальність того, хто несе листа. 

Навіть простий листоноша в сутінках і в пітьмі йде з обережністю, 

щоб не оступитися, щоб гілка не вдарила по очах, щоб уникнути диких 
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звірів. Але ж він несе чийсь чужий лист, про який він нічого не знає. 

Коли ж людина думає про майбутнє, коли вона зважає на всі його умо-

ви й усі добрі побажання, наскільки спрямованіше й обережніше піде 

вона, готова і насторожена. Піде вона, зряча й привітлива. Поспішить 

вона, щоб не вкрасти години визначеної, а в серці її буде стукати і сла-

ва у Вишніх, і мир на Землі, і благовоління до ближнього. 

Благоволінню треба вчитися. Мир треба встановити. Славою у Виш-

ніх треба запалати всім трепетом серця. Краще майбутнє!   

 

* * * 

 

Приклади кування кращого майбутнього можна почерпнути з різних 

сфер. Один із них уже з ранніх шкільних років залишився в пам’яті.   

Нам усім надзвичайно врізалася розповідь про Шлімана – знамени-

того дослідника Трої. Усі ми захоплювалися тим, як він з ранніх років 

визначив для себе завдання майбутніх досліджень, почав готуватися до 

них у всіх напрямах. Як він вперто збагачував себе знаннями, і в той 

же час також наполегливо примножував своє багатство. Адже він зріло 

продумав усі засоби, які йому знадобляться. 

Після багаторічної, усвідомленої праці він вніс у науку свій цінний 

вклад і залишився прародичем  багатьох блискучих дослідників, які 

йшли за ним. Можна собі уявити, як свого часу комерсанти знизували 

плечима на вчені завдання Шлімана. Також можна побачити, як учені, 

ймовірно, неодноразово наряджали його любителем і підсміювалися 

над його задумами. Та він своєрідно і невідступно творив своє наукове 

майбуття. 

Те, що для іншого вже було б досягненням для  кінцевої, кутової 

пристані, для Шлімана було лише засобом, який мав  прикладну від-

носну цінність. У такій багаторічній усвідомленій праці є велика част-

ка самовідданості. 

Знову-таки пригадаємо прекрасне слово благовоління. Воістину, 

свідомі ковалі кращого майбутнього; вони наповнені справжнім благо-

волінням.  

1935  
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ВПЕРЕД 
 

Учора пекінські наукові організації вшановували Свен Гедіна в йо-

го сімдесятиріччя. Таке визнання з боку Китаю та інших країн-

учасниць – чудове. Саме цими шляхами взаєморозуміння й визнання 

кується широко співробітництво цілих країн. У всьому житті Свен Ге-

діна, у всій його спрямованості й невтомності звучить закличне чудове 

слово: «Вперед».  

Візьмемо Свен Гедіна як поняття узагальнене. Великому дослідни-

ку виповнилося сімдесят років. Нещодавно повідомлялося, що він за-

прошений на велике повітряне обстеження Бразилії. Звичайно, Гедін 

не відкидає й цю можливість. Зараз він їде до свого рідного Стокголь-

ма. Але ніхто не думає, що він їде для того, щоб, як прийнято говори-

ти, заспокоїтися. І ця поїздка для нього буде лише черговим етапом. 

Чи не від того чудового заклинання «вперед» дослідник виглядає 

так бадьоро?! Чи не цим наказом він долає труднощі й небезпеки? Ні-

хто не буде заперечувати, що Свен Гедін зараз є незвичайно закличним 

прикладом для молоді. Подивіться, скільки найсерйозніших і найзахоп-

люючіших  книг ним написано. Які незабутні відкриття ним дані люд-

ству. Величні Транс-Гімалаї назавжди будуть пов’язані з іменням Свен 

Гедіна. 

Немов справжній вікінг, він невпинно спрямовувався до славних 

мирних завоювань. Саме в таких явних, багатющих результатах зву-

чить благословенний наказ «вперед»! 

Кожен, хто простежить від самого початку дослідження Свен Геді-

на, справедливо буде вражений непереможністю цього неповторного 

духу. Якщо обивательський розум може запідозрити якесь закінчення, 

то бувальщина вікінга сповіщає лише початок наступного блискучого 

розділу.  

На цьому невпинному висхідному шляху навіть не хотілося б виго-

лошувати якісь подробиці, згадувати окремі численні відкриття, пере-

раховувати небезпеки й подолані труднощі. Усе це надзвичайне науко-

ве завоювання дарується людству від щедрості невтомної. У кожній 

подорожі Свен Гедіна закладається та чи інша велика ідея. 

Невтомно великий розум указує на нові можливості, на нові шляхи, 

на можливий розквіт майбутній. Великий учений не може не бути й 

великим гуманістом. Чим ширший розум – тим цілісніше протікає пе-

ред ним ріка життя. Можна радіти, що прекрасне дослідження Свен 

Гедіна оцінене. Але також треба радіти вже тому факту, що така вели-

чезна сила працює тепер, у наш час. Коли стільки смути й сумнівів 
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затьмарює людство, тоді світлий вікінг невтомно вказує на захоплюю-

чі, чудові далі й говорить про шляхи казково широкі. 

Справжня творчість завжди наповнена оптимізмом. Творець не 

може бути в смутку. Будівник повен знаннями щодо вибору кращих 

матеріалів. Живе серце розуміє, як потрібно зараз дати людям можли-

вість будівництва. Велике гуманне завдання в цій натхненній допомо-

зі. Той, хто може своїми незліченними працями надихати молоді сер-

ця, той, звичайно, і сам може творити бадьоро. У ньому не буде ознак 

утоми. У ньому не буде ні сумніву, ні відчаю. Він скаже в усі часи за-

хоплююче, світле слово «вперед». 

Цей ключ не може бути сказаний тим, хто не засвідчив його своїми 

працями. Цей наказ буде непереконливим у прояві боязні й вагання. 

Тому-то такі дорогоцінні всі ті явища, які в переконливій дійсності 

можуть розгорнути знамено світлого наказу «вперед». До цього знаме-

на люди можуть приносити кращі квіти. Цьому заклику пошлють кра-

щу усмішку. Навіть у сірих буднях люди й порадіють, і приревнують 

до якихось нових корисних праць. Якщо дослідник, завершивши сьо-

мий десяток років шляху, і бадьорий, і радісний, і світло звучить на 

майбутнє, значить, світле «вперед» було його керівним знаком. 

Саги й казки повідають нам про героїв, про чудових будівників, 

про творців добра і слави. Саги знають і лебедів білокрилих, і швидких 

кречетів, і відважних орлів. Учені роз’яснюють, що міф є відображен-

ням дійсності. Міфи говорять про справжніх життєвих героїв, які звер-

шували свої подвиги тут, на землі. 

Якщо ми можемо переконуватися, що подвиг не є чимось абстракт-

ним, а є прекрасним діянням земним, то кожне нагадування про пре-

красні шляхи земних досягнень нас мусить сердечно радувати, надиха-

ти й вливати нові сили. Справедливо бути вдячним усім тим, хто на 

земних шляхах світло сказав велике «вперед». Хто не злякався, не зма-

лів, але, завжди оновлюючись, як міфічний Антей, міцнів від нових 

дотиків до землі!  

Радіймо ж, коли бачимо тут, серед нас, живий приклад праці світ- 

лої, непохитної. 

Устремління живе священним закликом ВПЕРЕД.  

1935 
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ВІДКРИТІ ВОРОТА 
 

«Минуле – ніщо перед майбутнім». Не раз доводилося так усовіща-

ти тих, хто сумнівався в майбутньому й горював лише за минулим. 

«Із древнього, чудового каміння  складете ступені прийдешньо-

го». І так багато разів писалося для тих, хто не хотів оцінити скарби, 

накопичені в минулому. 

Дивні такі зіставлення. Хтось обернений лиш до минулого, а хтось 

тільки дивиться в майбутнє. Чому ж не спадає на думку синтез, що  

пов’язує одну одвічну нитку знання? Адже й минуле, і майбутнє не 

тільки не виключають одне одного, але, навпаки, тільки взаємно зміц-

нюють. Як не оцінити і не захопитися досягненнями давніх культур! 

Чудові камені зберегли натхненний ієрогліф, завжди придатний, як 

завжди слушна Істина.  

Природно, неможливо жити тільки в дідівському кабінеті. Сам муд-

рий дід пошле внуків «на людей подивитися і себе показати». У записі 

про дідів кабінет так і сказано. Вже не кажучи про багатьох колючих і 

вимогливих дідів, але навіть і хороші серед них не завжди відповіда-

ють майбутньому мужньо й відкрито. 

Зате у дідовому кабінеті накопичилося те, чого не знайти у ново-

збудованому домі. У діда збереглося й багато рукописів, яким не суди-

лося бути докладно надрукованими. Було б легковажним раптом від-

мовитися від усіх прекрасних накопичень. 

Колись кожне майбутнє стане минулим. Нехай шліфовка алмазів бу-

де інакшою, але вартість каменя збережеться. Так говоримо в повному 

устремлінні до майбутнього. Звичайно, майбутнє у своїй безмежності 

окрилює і надихає. І, взагалі, хіба можна не любити майбутнє? Хіба ми-

нуле не є чудовими ворітьми до того ж майбутнього досягнення? 

Перл Бек у своїй останній статті про творчий дух Китаю наводить 

наступний епізод: «Мій друг, який є сином старої  Конфуціанської 

сім’ї й колись сам був послідовником Конфуція, та тепер гордовито 

оголошує себе нічим, висловився образливо: саме Конфуціанізм убив у 

нас творчість. Конфуцій учив нас дивитися тільки назад, на мертвих, 

як на приклад для нас. Ніщо не оригінальне! Усе, нестворене за стари-

ми мірками, було неправильним. Цей звичай порівнювати з іншими 

насаджувався в нашу мозкову речовину цілими століттями, і буде по-

трібним друге століття, перш ніж ми зможемо стати самі собою». Але 

молодий соціаліст сказав: «Ні, це імперіалістичні імператори, які на-

шкодили нам. Вони бачили шлях, як утримати народ від мислення, і 

змусили уми ґрунтуватися на старих класиках, як на єдиних засобах 
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для просування, тому кращі мозки в країні були зайняті вивченням 

мертвої літератури замість того, щоб думати й творити в тій сучаснос-

ті, в якій вони жили». А юний економіст сказав: «Врешті-решт, – це 

просто питання економії. Мистецтво й творчий дух можуть процвітати 

лише в час миру та добробуту. Тепер уже роками ми не маємо ні миру, 

ні достатку, як же ми можемо мислити, відчувати й творити?». 

Усі три погляди підібрані надзвичайно характерно. І нам не раз до-

водилося чути применшення древніх філософів саме при згадці про 

Конфуція. Але врешті-решт, який же із заповітів Конфуція забороняв 

мислити про вдосконалення, про майбутнє? Якщо хтось по-бузувір- 

ському перекручував смисл його вказівок, то про це можна лише жалку-

вати, але не применшувати великого мислителя Конфуція. 

Ще недавно подібним чином нападав на Конфуція відомий профе-

сор, і неможливо було зрозуміти, чим йому самому зашкодив древній 

мудрець, адже професор не був ні ігнорамусом, ні тим, хто все запере-

чує, за природою. Навпаки, він був знавцем і цінителем вітчизняної та 

світової літератури. Очевидно, всюди у скороминущих хвилях життя й 

пророки, і мудрі мають бути тимчасово огудженими для майбутніх 

оновлених стверджувань.  

Але повинна ж, нарешті, настати та творча епоха, коли знання буде 

лише відчиняти, а не відвертати. Немає нововведення в осудженні. Око-

ви осуду належать в’язницям, як і всякі пута. Час цінний. Енергія бла-

гословенна. Досвід у пошані. Не на осуд витрачати всі ці цінності! Бе-

зумна така розтрата, коли сили так безмірно потрібні для  влаштування 

й творення. 

Ступаючи під стародавні склепіння, не збираємося залишитись жи-

ти під ними, але завжди пам’ятаємо повчальні окреслення, побачені на 

старовинному камінні. Знання старовини вбереже й від зайвого само-

хвальства. А раптом виявиться, що колись та щось краще робили або 

знали дещо нами втрачене. І в катакомбах, і в печерах не завмирала, а 

кипіла така творча думка, силі якої можна лише повчитися. Самовід-

даність, пізнання праці, подвиг, невпинне творіння викличе не осуд, а 

сердечну уважність і проникливість. 

Люди діляться  на тих, що судять і на творців. Але там, де закладе-

на творчість, навіть тюремні стіни не погамують її. Скільки чудових 

знаходжень і праць створено саме у в’язницях. На щастя, дух люд-

ський не знає тюремних затворів. У повній готовності до творчості, в 

ім’я славного прийдешнього не будемо применшувати  минувшини з усі-

єю її повчальністю. Найчастіше подібні применшення – не що інше, як 

спосіб ораторства. Але, пройшовши межі хвилинного захоплення, 
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люди розуміють, наскільки нерозсудлива зневага, і починають відчу-

вати цінність культури в усьому її широкому розумінні. 

Достатньо знаємо, скільки наукових даних збережено пірамідами. 

Також знаємо й сучасні державні доходи від пірамід. Але ж скільки 

лихослів’я було послано їхнім будівельникам. Знаємо витрати на по-

будову Версальського палацу. Також знаємо, що вони прирівнюються 

до витрат на будівництво одного броненосця, який через десятиліття 

визнається застарілим, непридатним і знищується – на злам. Знаємо і 

те, наскільки Версаль є національною гордістю Франції та дає повчаль-

ний, просвітницький відпочинок народним масам. Знаємо й Тадж-

Махал, і храми Нари, і святилища майя, і палаци Італії. У сучасних 

міністерствах туризму всі ці неодноразово кимось знецінені будівлі 

займають перші місця.  

Можна наводити безліч прикладів тому, як саме доброзичливо 

сприйняте знання є істинними відкритими воротами. Але всяка навмис-

ність і зумисне обмеження приведе лише до ганебних применшень, які 

перш за все не будуть корисними країнам у їх справжньому розвитку. 

Можливо, міркування економіста було б ближчим до справи, але й у 

цьому випадку можна навести приклади, коли краща творчість прояв-

лялася у найбільшій скруті та утисках. У всякому разі, Конфуцій, сам 

свого часу переслідуваний і мало зрозумілий, не може бути прикладом 

ретроградства, що забороняє. Навпаки, у його чітких і життєвих дум-

ках можна бачити прямий шлях від минулого до майбутнього. А любов 

і відданість майбутньому мають бути вродженими. Ніхто й ніщо не мо-

же позбавити людину устремління до світлого майбутнього, до відкри-

тих воріт Світла.  

1935 

 

 

 

ЗВОЛІКАННЯ 
 

«Зволікання смерті подібне». 

Так сказав Петро Великий. Що ж у цьому нового? Чому цей вислів 

так часто згадується? Хіба цього ніхто не знав раніш? Нового нічого 

немає в цьому вислові. Але все ж воно згадується й буде згадуватися. 

Воно має бути написане над усіма державними і громадськими уста-

новами. Воно має бути на першій сторінці шкільних підручників. 

Справа не в тому, що сказано щось абсолютно нове. Взагалі, чи не є 

нове лише в часі та за обставинами? Але справа в тому, що висловлено 
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це, і в такій наказовій формі, що має стосуватися всіх справ людських. 

Це – не повторення, адже форма висловленого, ймовірно, цілком ори-

гінальна за своєю стислістю й переконливістю. Просто висловлено те, 

що потрібне, що потрібне всім, потрібне щоденно. Висловлено те, про 

що люди намагаються забути наскільки це можливо. Намагаються 

протиставити інший цинічний вислів: «Не роби сьогодні того, що мо-

жеш зробити завтра». 

У цинізмі й лінощах люди стараються скласти й приказки, і побре-

хеньки, лиш би чимось відкласти працю. Отже, для них всяка праця є 

тягарем і горем, отже, для них праця є прокляттям. А хіба не жахливо, 

коли призначена радість обертається  прокляттям, жахіттям, горем?  

Зволікання нескінченно різноманітне за своїми властивостями. Як 

уміло воно буває прикрите, так прикрите, що навіть досвідчене око не 

завжди побачить, де воно вже сталося. Причин для цього можна знахо-

дити  безліч. Адже кожен знає, що людина в безумстві своєму буває 

спритною й винахідливою до неймовірності. 

Буває зволікання від незнання, від важкості характеру. Буває від 

довірливості до інших, також буває від намірів озлоблення. Одним 

словом, можна майже всі дії, що відбуваються, кваліфікувати за тим чи 

іншим рівнем повільності. Якби тільки ця повільність не шкодила в 

кінцевому результаті. Але ж всяка недосконалість, подібно, як і всяке 

зло, неминуче має відгукнутися десь і якось. У кожній історії держав 

можна знаходити вражаючі приклади, як мала неквапливість породжу-

вала великі наслідки. Отже, це зволікання не було таким малим, як 

воно могло здаватися земному оку: значить, у ньому вже був вміщений 

весь ембріон подальшого. Якщо розглянути такі зволікання під мікро-

скопом, то можна  побачити вже готовий город різних бактерій. 

Якби всі ті, хто загаявся, вже усвідомили сотворене ними майбуття, 

то, певно, багато хто з них жахнувся б і подесятерив  поспішність і ста- 

ранність. Але про майбутнє, взагалі, думають так мало. Ми вже не раз 

казали, що в школах не привчають думати про майбутнє. Але ж без думки 

про майбутнє людина буде немов сліпа. Ті, що осліпли, бачили минуле 

своє і вже не побачать майбутнього свого. Будь-яка сліпота має бути 

вивержена кращими медичними засобами.  

Буває й так, що люди ніби готуються до майбутнього, але коли насту-

пають ознаки його, то їх не розпізнають. Буває, давно сказано, що прийде 

вісник, але коли він приходить, то його не визнають. Через це найпотріб-

ніші  і найпоспішніші листи можуть потрапити до рук зловмисних. 

Такі нерозпізнання, зрештою, також закладені у зволіканні. Саме 

слово зволікання достатньо свідчить про те, що дещо було сповільнене, 
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іншими словами, – запізнилося. Можна запізнитися покласти яйця під 

курку, і тоді не треба дивуватися, що курчат не буде. Приклад яйця 

дуже переконливий, бо в ньому вже готові всі елементи для наступної 

еволюції. І від простого зволікання чи від необережної забудькуватості 

дещо передбачене й готове піддатися  тлінню. Хіба має хто-небудь 

право через несумлінність породжувати тління? 

Вислів Петра Великого дієвий і доречний, і великий вислів. Варто 

пригадати його власне життя і працю невпинну, щоб зрозуміти, скіль-

ки віжок правитель умів тримати у своїх руках одночасно. Є люди, які 

вміють тримати в руці декілька віжок, а інші, не розвинувши в собі цьо-

го уміння, ледве утримують і одну. Що ж то буде за візник із однією 

віжкою в руці? Такі порівняння були б сміховинними, якби часом вони 

не були такими сумними. 

Не слід думати, що все вроджене вже є в готовому, досконалому 

вигляді. Адже все треба виховати й випробувати. При цьому випробу-

вання не можуть бути випадковими, вони мають бути сприйняті при 

повному усвідомленні, з повною готовністю й розумінням. 

Така готовність і зіркість уже порятує від зволікання. Хіба в польо-

ті метеора може бути зволікання? Хіба орбіта світил могла б допусти-

ти зволікання? 

«Зволікання смерті подібне». 

* * * 

«Не залишайте мед надто довго відкритим». 

Це ж вислів про зволікання. Кожен випробував на собі, як може 

змінюватися вся доля його через хвилинне запізнення. Сказано: «Пе-

редчасність осудна, а запізнення вже засуджене». І в цьому старовин-

ному реченні висловлене також попередження щодо своєчасності. 

Знову-таки, чи варто повторювати різні старовинні попередження? 

Адже вони такі древні, так багато віків вони попереджували людей. 

І попереджували, і просили, і доводили їм їхню ж власну вигоду. А все 

ж малі звички побуту люто протистояли всім добрим повчанням. На 

кожну добру пораду придумувалося вибачення. 

Наші дні приносять найрізноманітніші пришвидшення. Але всі ці 

призи на швидкість ще не означають, що великі вислови про зволікан-

ня стають уже непотрібними. Можна пропустити термін, і тоді вже 

жодна швидкість не допоможе. Навпаки, кожна запізніла швидкість 

викличе лише глибокий сум.  

Щось, уже складене й потребуюче  лише останнього поштовху, за-

вмерло у штучній обстановці. А що ж може бути більш неприродним, 

ніж видовисько людини, яка зупинилася на одній нозі? 
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 Не можна встояти на одній нозі довго. Не можна й проїхати на од-

ній віжці, особливо ж, якщо й вона неміцно буде триматися. 

Як воно зробити так, щоб переконати необачних у тому, що зволі-

кання небезпечне перш за все для них самих. Адже вони думають, що 

нехай хтось зачекає, але вони неодмінно забудуть про те, що таке очі-

кування буде коштувати їм самим надто дорого.  

«Зволікання смерті подібне». 

 1935 

 

 

ПОРАДІЙМО 
 

Чому б такому порадіти? Не встигнеш угледіти радості, як вона пе-

ретворюється на нову турботу. Не встигнеш відчути перемоги, як вона 

обертається новим походом. Хтось би сказав: «Ну, просто біда». 

Але яка ж біда, коли це – життя. Варто згадати низку діячів часів 

італійського Відродження й здивуватися гостроті хвиль, що вниз і до-

гори здіймаються. Сама піна є тільки знаком нового накопичення. Са-

ме серед цих сильних характерів можна спостерігати, до якого ступеня 

гостро стикалися між собою найбільші їхні зусилля й ті найбільші до-

сягнення, що відбулися за ними. 

Лише в школі життя, коли ніхто, здавалося б, не турбується про досяг-

нення цих діячів відродження, знову виковувалися незвичайні можли-

вості. Зараз подумки згадую кілька конкретних прикладів, і разом із їхні-

ми біографами доводиться  дивуватися, яким чином  могли виникати нові 

рішення  й можливості, коли, здавалося б, ніякого шляху вже не було.  

Так могло здаватися, виходячи з вузької земної точки зору. Але у цих 

сильних думкою і ділом людей шлях завжди знаходився. Знаходився цей 

шлях у незвичайній новизні й несподіванці. Уже тоді, при недосконалих 

шляхах сполучення, складалися шляхи заморські й загірні. Якщо комусь 

зараз здається щось неймовірно важким, то наскільки важчим це було 

колись тоді, коли залишалося стільки жахаюче невідомого. 

Так же, як і тепер, тоді відмирали цілі міста і країни, а сильні духом 

продовжували свою славну одіссею. Яку ж одіссею треба визнавати 

теперішнім людям, щоб і посеред турбот все-таки порадіти. І порадіти 

з повною вірою, адже без віри немає здійснення. Як же підійдуть вони 

без віри до високого й потужного, одне наближення до якого вже може  

наповнювати тремтінням? А з вірою – все легко. Адже віра є, просто 

кажучи, знанням. 
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І ось за вірою, за знаннями, очевидно, що можна радіти. Можна ра-

діти постійно новим шляхам, таким же незліченним, як незліченні сві-

тила небесні. Невже тільки випадок приводить до знаходження нових 

шляхів? Якраз не випадок, оскільки й випадку майже не буває, а зав-

жди йде прихід нових, вже колись складених можливостей. 

Якщо хтось каже, що далі так не можна, то, власне, тільки в цьому 

«так» він і матиме рацію. Так не можна, але інакше можна. Для цього 

«інакше» зберемо всю нашу пам’ять, очистимося від непотрібного мот-

лоху і спробуємо глянути оком новим. Адже для звичайного мешканця 

місце уявляється віджитим, та варто прийти до того ж місця новій лю-

дині, і вона знайде в ньому нові копальні й нові горизонти. Бо гляне во-

на оком новим. Ось у цьому-то постійному оновленні, у можливості такої 

появи і буде полягати невичерпна радість. Якщо ж ми знаємо, що це дже-

рело невичерпне й може бути скаламучене тільки нами самими, то, пере-

силюючи себе, ми знову прилучимось до одвічних святинь сходжень. 

Якщо декому чомусь дуже сумно або тривожно, то нехай він нага-

дає собі свідомо й наказово про те, що радість можлива, що вона є і 

буде. Хтось назвав таке твердження «заклинанням радості». Можливо, 

це недалеке від істини. Якщо ви чогось хочете – ви повинні про це ду-

мати, і маєте магнітом серця притягнути це. Коли ви скажете собі «по-

радіймо», – це ніколи не буде абстрактною нісенітницею, а буде ліка-

ми особливими і мудрими. 

«Радість – це особлива мудрість».  

1935  

 

 

 

МАЙБУТНЄ 
 

Дивно, як безслідно провалюється багато подробиць із минулого 

життя. Зникають так безслідно, мовби ніколи їх і не було. Іноді  О.І. 

згадає таке, про що у мене немає й сліду. Навіть багато хвороб моїх 

стерлося. 

Недавно, коли я знову проробляв повний «курс» старої знайомої 

інфлуенци, О.І. згадала про жахливі головні болі, що були у мене. Див-

но, що й болі можна зовсім забути. Можливо, повсякчасне устремління 

до майбутнього стирало минуле. 

Можливо, мало хто згадує про минуле, як О.І. і я. Навіть дуже світле 

насичене справами минуле провалюється перед ненаситним майбутнім. 



97 

 

І в найважчі години ми реально жили для майбутнього. Найважчі пе-

ребудови здійснювалися безболісно, бо робилося це для майбутнього. 

І з роками, коли, здавалося б, горизонт майбутнього мав би зменшу-

ватися, та ж непереборна воля до майбутнього вела нестримно. У май-

бутньому – благо. У майбутньому – магніт. У майбутньому – реаль-

ність. Любіть минуле, коли воно вирине з нажитих глибин, але живіть 

майбутнім. З усією долею і кармою, і мойрою, і кисметом
1
 майбутнє 

привабливе.  

«І це пройде», – повторює людина слова східної мудрості, коли 

вступає у нові тісноти. Саме пройде, за законом еволюції. Міркуємо 

про майбутнє не законами, а очаруванням майбутніх удосконалень. 

Твердиня Союзу народів, яка ще не склалася  на землі, вже сяє в май-

бутньому. Не поглиблюймо подробиць, бо думка про майбутнє має 

бути прекрасною й не зміститься в економіку сьогоднішніх буднів. 

Ось уже говорять про непотрібність молоха – золота. Цінність пра-

ці – справжня цінність! Два десятиріччя тому це здавалося смішною 

утопією, а зараз, у бідах, у грозі й блискавці людина вже пройшла й 

золоті тісноти. І меч буде перековуватися на плуг. І крила, замість 

вбивства й руйнувань, понесуть знання і благо. Армагедон пройде. 

Після грізного вихору й зливи воскресне радість мирної праці.  

Здрастуй, майбутнє!    

1940 
1 – Мойра і кисмет – доля і визначення наперед.  

 

 

 

 

МОЛОДОМУ ДРУГУ 
 

Мій молодий друже, ви запитуєте про методи роботи. Не мучте се-

бе методами, лише б вам, взагалі, хотілося працювати. Працюйте що-

денно. Неодмінно щодня має бути щось зроблено. На щастя, праця 

художника така багатогранна, і в будь-якому настрої можна зробити 

щось корисне. Один день буде вдалим для творчості. Другий – для 

технічних виконань. Третій – для ескізів. Четвертий – для збирання 

матеріалу. Та ж мало чого знадобиться  для творчості! Головне – щоб 

джерело її не вичерпувалося. 

Якщо ж почате не сподобається – відкладіть. Не знищуйте. Під 

настрій можна знищити й щось придатне. Нехай постоїть біля стіни. 

Прийде час, і цей засуджений вигнанець може знадобитися. Багатооке 
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сприйняття. Учора глянули одним оком, сьогодні очі побачили дещо 

несподіване, а назавтра виявиться щось зовсім нове. Не судіть відразу. 

Хай на ходу буде декілька різних речей. Одну відкинули, другу вийня-

ли. Та й коли можемо ми сказати, що річ завершена? Врешті-решт во-

на ніколи не довершена. Лише обставини змусять розлучитися з нею. 

Головне, щоб у саду художника росло багато видів рослин. Не бій-

теся постійної праці. Марно сидіти на березі й чекати попутної насна-

ги. Вона приходить миттєво й несподівано. І не знаєте, який промінь 

світла чи звук, чи порив вітру запалить її. Всьому – ласкаво просимо. 

Воду – на млин! Аби тільки колесо крутилося й жорна працювали. 

Колесо життя. Або, як індуси скажуть: сантана  – «потік життя».  

І стільки навколо чудового, що не перестанете радіти. І не постаріє-

те. І творчість буде постійним відпочинком. Гарна доля художника! 

Так звані муки творчості – найсолодші муки. І не заганяйте себе у 

безвихідний кут. 

Веселіше любіть працю. У самій недосконалості праці міститься 

джерело наступного творіння. Хтозна, де самодостатність, а де імпро-

візація? Одне народжується з іншого. Ви ж, як бджола, збирайте мед 

звідусіль. Будьте завжди самі собою. Зрозумійте, що в творчості нашій 

і відпочинок, і оновлення, і радість. 

Дайте радість і комусь, для  вас невідомому. Дати радість – це ніби 

побачити схід сонця. Будьте простішими і любіть природу. Простіши-

ми, простішими! Ви творите не тому, що «біда змусила». Співаєте, як 

вільна птаха, не можете не співати. Пам’ятайте, жайворонок над поля-

ми навесні дзвенить у високості! Кермуйте вище! 

1940 

 

 

 

ЧАЙКА 
 

«І на завтра не надійся». 

І все-таки віриться і мріється, і мрії залишаться у вічній енергії. Ось 

тут усе зміниться. Від зображень найміцніших залишаться осколки. 

Ніхто не зможе уявити собі, частиною чого були незрозумілі уламки. 

Але у вищому вимірі все залишиться нетлінним. 

Чайки надії летять перед човнами шукачів. «Чай, чай, підмічай, ку-

ди чайки летять». Підмічає народ політ чайок, політ надій, сподівань. 

І чому не надіятися на завтра, на багряний схід, на красу благодатну?! 
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Полетять чайки прекрасні, і немає такої праці, попереду якої не могла 

б летіти чайка. 

Не одні ж буревісники черкають перед кораблем. Набагато світлі-

шою від них є чайка, швидка, провідна. І на Волзі, і в помор’ї, й на 

далеких океанах попереду звивалися чайки. Не остигали надії-

сподівання. З найперших днів праці в майстерні майоріло на дроті 

опудало чайки. Хоч і опудало, а все-таки мрія незламного сподівання. 

Невже всі колишні битви не зламали? Ні, не зламали. Авжеж, ані-

скільки не зламали. Олена Іванівна, побачивши «Мстислава Удалого і 

Редедю» й «Пересвіта з Челубеєм», вигукнула: «Мабуть, жахливою є 

війна, якщо навіть наймиролюбніша людина зображує смертельні поє-

динки». Хочеться залишити пам’ятники народу російському про всіх 

мономахів, про великі поєдинки за славу російської землі. Можливо, 

друг мозаїст із каменю складе ці пам’ятки, молодь ще раз згадає те, що 

завжди треба мати у серці. Летіть, світлі чайки, до російського народу. 

Лоренцо Прекрасний співав: «І на завтра не надійся!» Так співали 

останки, осколки. Але в грозі та в блискавці народи живуть тільки на-

дією на завтра, на великий день умиротворення й досягнень. «Мир – 

усьому живому», – заповідав той, хто мислив про завтрашній схід. 

Чайки не летіли перед Прекрасним, і він не довіряв себе кораблю. 

А ось новгородські ушкуйники складали пісні про надії. 

Там – кінець, а наш шлях – до начала. У вічному вдосконаленні, у 

трудовому досягненні й у радісному пізнанні будемо милуватися чай-

ками-сподіваннями. Будемо любити чайок провідних.   

1942 

 

 

 

ПОДВИГ 
 

Оксфордський словник узаконив деякі російські слова, сприйняті 

тепер світом, наприклад: слова «Указ» і «Рада» згадані в цьому словни-

ку. Належало додати ще одне слово – неперекладне, багатозначне ро-

сійське слово «Подвиг». 

Як це не дивно, але жодна європейська мова не має слова хоча б із 

наближеним значенням. Кажуть, що в тібетській мові є подібний ви-

раз, і, можливо, що серед шістдесяти тисяч китайських ієрогліфів 

знайдеться щось подібне, але європейські мови не мають нічого рівно-

значного до цього древнього, характерного російського виразу. 
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Героїзм, що сповіщається трубними звуками, не в стані передати 

безсмертну, всеохоплюючу думку, вкладену в російське слово «подвиг». 

«Героїчний вчинок» – це не зовсім те; «доблесть» – його не вичерпує; 

«самозречення» – знову ж не те; «вдосконалення» – не досягає мети; 

«досягнення» – має зовсім інше значення, тому що означає деяке завер-

шення, тоді як «подвиг» безмежний. 

Виберіть із різних мов ряд слів, що означають кращі ідеї просуван-

ня, і жодне з них не буде еквівалентним стислому, але точному росій-

ському терміну «подвиг». І яке чудове це слово: воно означає більше, 

аніж рух вперед, – це «подвиг»! Безмежна й невпинна праця для загаль-

ного блага має своїм результатом величезний прогрес – це й дало Росії 

її прекрасних героїв. Великі справи здійснюються без шуму, вони 

скромно творяться на користь людства. 

Подвиг створює й нагромаджує добро, робить життя кращим, розви-

ває гуманність. Недивно, що російський народ створив цю світлу, цю 

піднесену концепцію. Людина подвигу бере на себе важку ношу й несе 

її добровільно. У цій готовності немає й тіні егоїзму, є тільки любов до 

свого ближнього, заради якого герой бореться на всіх тернистих шля-

хах. Він стійкий працівник, він знає ціну праці, він відчуває красу дії в 

запалі праці, він готовий вітати кожного помічника. Ласкавість, друже-

любність, допомога пригноблюваному – ось характерні риси героя. 

Подвиг не тільки можна виявити у вождів нації. Безліч героїв є 

всюди. Усі вони трудяться, всі вони вічно вчаться й рухають вперед 

справжню культуру. 

«Подвиг» означає рух, спритність, терпіння і знання, знання, знан-

ня. І якщо іншомовні словники містять слова «Указ» і «Рада», то вони 

обов’язково мусять внести краще російське слово «Подвиг». 

Хвилюванням увесь розцвічений 

хлопчик приніс звістку добру. 

Про те, що підуть на гору всі. 

Про народу зрушення звеліли сказати. 

Добра звістка, одначе, мій милий  

маленький віснику, швидше 

слово одне заміни. 

Коли ти далі підеш,  

то назвеш свою світлу 

новину не зрушенням, 

але скажеш ти: 

   «Подвиг!»  

1942 
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ДО МАЙБУТНЬОГО 
 

Декарт, Паскаль, Мольєр не були зараховані до Французької Акаде-

мії. Не були визнані «безсмертними» в лапках. Беру приклад із безлічі їм 

подібних у різних країнах. Усі ці замітки для майбутнього. Ану схаме-

нуться й захочуть мислити по-справедливості, хоча б по найубогішій 

справедливості. Світовий перегляд має поволі здійснюватися. Кажу не 

про політичний «шапковий розбір» – він уже багато де дає себе відчути, 

навіть не чекаючи кінця війни. Ймовірно, він буде не менш жорстоким і 

кровожерним, аніж бомби. «Людське занадто людське!» 

Люди мусять помислити про культурні перебудови, про справжню 

освіту, про біологічну етику. «Гуд тайм» і джаз – це ще не наставники. 

Розповідали, що в передвоєнний час нацистські студенти приходили 

на іспити з револьвером, погрожуючи незговірливому професору. Роз-

повідав про це сам професор, людина достовірна. Можливо, і в інших 

країнах бували різні подібні насильства. Коли культура розхитується, 

тоді можна очікувати різного каліцтва. Нехай будуть ці виразки вияв-

лені, щоб при подальших побудовах уникнути таких антилюдських 

проклять. Досить крові, досить людиноненависництва!  

Тільки від школи,  від сім’ї можуть бути почуті ці поспішні закли-

ки. Нехай вони будуть не тільки голосом у пустелі, але й наказом на 

сполох. Багато мовилося про різний вандалізм, але вандали та ван-

дальчики й у вус не дмуть, а продовжують свою паскудну справу, ди-

ку. Мені доводилося бачити потиск плечей, мовляв, досить про ван-

далізм. Ну, сказав і досить. Ні, миленькі, зовсім не досить. Червоний 

Хрест культури зовсім ще не усвідомлений. Синодик звірячого ванда-

лізму зростає й навіть, страшно сказати, дуже примножується. В осно-

ві гніздиться невігластво. Адже воно може жити й у фраку з орденами. 

Чи доживе людство до часу, коли військові бюджети будуть перерахо-

вані на освіту?!   

1944 
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