
1 

 

 

Микола Реріх 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л У М ‘Я 

 
Збірка перекладів вибраних творів 

Миколи Реріха 
 

переклад з російської 
 

 

 

 

Дрогобич 

 
2010 



2 

 

УДК 165.0 

ББК15.56 

Р42 

 

 

Українському читачеві пропонується книга перекладів, з художніми 

ілюстраціями, вибраних творів Миколи Реріха, духовного Світоча на-

шої еволюції, полум’яного Вчителя, якого на Сході називали «Гуру». 

Микола Реріх, живучи у сьогоденні, за власним розвитком і бачен-

ням майбутнього сягнув далеко за межі нашого обрію. 

«Як красиво пройшов Гуру свій земний шлях, як полум'яно звучало 

навколо нього закличне майбутнє і як надихало воно не тільки його 

самого, але і всіх, хто контактував з ним і міг співзвучати з ним в уст-

ремлінні. Живіть і ви полум'яною надією на те, що Нове Небо і Нова 

Земля, призначені людям, стануть дійсністю для людства, бо, істинно, 

цьому бути належить.»  (Грані Агні Йоги, т. ХІ) 

 

 

 

 

 

Упорядкування та редагування 

Надії Онисько 

 

Переклад творів 

Ореста Сеніва 

 

Редагування книги для сайту Інтернету 

Юрія Пивоваренко 

 

Некомерційне видання 

 

 

 

ISBN 978-966-969459-8-3 

 

© Надія Онисько, упорядкування, 

редагування, передмова, 2010 



3 

 

 

Ходімо в Країну Реріха ! 
 

 

«Подорожній-друже, ходімо разом. Ніч наближається, звірі навко-

ло, і полум’я вогнища може загаснути. Але якщо ми погодимося розді-

лити нічну варту, ми збережемо сили. 

Завтра наш шлях буде довгим, і ми можемо втомитися. Ходімо ра-

зом. У нас буде свято і радість. Заспіваю тобі пісню твоєї матері, і дру-

жини, і сестри. Ти ж розповіси легенду батька про героя і подвиг; буде 

наш шлях спільним. 

Не наступи на скорпіона і попередь мене про єхидну. Подорожній-

друже, пам'ятай, що ми повинні прийти в одне гірське селище. 

Подорожній, будь мені другом.» 

(Агні Йога, «Община») 

 

Ми стоїмо на порозі чергового Космічного перетворення – вищого 

ступеню еволюції. Зміна Космічної епохи спонукає і зобов’язує нас 

визначитися в якому напрямку рухатися далі: вверх, до Світла і духов-

ної досконалості, чи вниз – до пітьми та духовної деградації. Йде сві-

товий відбір людства майбутньої раси. І кожен повинен визначитися 

тільки сам – Вогняна епоха Нової Ери настала. 

Повідомленнями про Нову Еру книг Живої Етики, поданих ще на 

початку ХХ ст., пронизані думки і дії передових людей світу. 

Першопроходцем Вищих настанов і перетворень була сім’я Реріхів 

з її багатою земною спадщиною та високими духовними досягненнями. 

Полум’ям настанов Живої Етики промениться вся багата і різнома-

нітна творчість Миколи Реріха. 

Микола Реріх, – спитаєте, – хто Він:  

Художник, філософ, письменник чи просвітитель? 

Він – Вчитель! 

Вчив і навчає жити, несучи людям Світло. 

Розповідати про життя Миколи Реріха сухими фактами біографії – 

немислимо. Його біографія – біографія Титана думки, не вкладається   

у звичайні людські рамки. За словами Кіри Молчанової з Естонського 

товариства Реріха: «Потрібно серцем відчути, який великий Дух жив   

в Людині, ім’я якої Реріх! Це не тільки художник, поет та письменник, 
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міжнародний громадський діяч. Це – духовне надбання всього світу – 

гігант думки і науки, Провідник Культури, Голос Епохи! Так говорили 

про нього сучасники. Нагадаю їхні імена: Альберт Ейнштейн, Рабін- 

дранат Тагор, Джавахарлал Неру, Бернард Шоу, Герберт Уеллс, Джон 

Голсуорсі, академік В.А.Енгельгардт і т. д. Творчість Реріха несе знан-

ня про Новий Світ. Мірки звичайні не застосовні до такого незви-

чайного багатогранного і визначного духовного надбання».                       

(За матеріалами сайту: www.roerich.ee/articles/rus_100807.htm)  

 

«Якими прекрасними образами наповнив Гуру простір, і в яких пре- 

красних полотнах частково були втілені ці образи в щільних, земних, 

формах... Правильно названі його полотна ідеограмами, тобто картина-

ми, що яскраво включають в собі певні ідеї, чітко відображені у фар-

бах, в дивовижно гармонійному їх поєднанні… Зовнішня форма карти-

ни, видима земним оком, наповнена внутрішнім невидимим змістом, 

Світлом згущеним, яке невіддільне від картини і яке могутньо впливає 

на того, хто на неї дивиться. І якщо свідомість дозволяє, і достатньо 

чутлива, то ця дія дуже сильна і тривала. Висловлюючись мовою су-

часності, художні твори Гуру є контейнерами Світла, зібраного ним 

силою його творчої могутності в його дивовижних полотнах. Багато 

хто помічав, що світяться фарби на картинах його.» (Грані Агні Йоги, 

т.ХІ). 

«Високий Дух приходив у світ і залишив у ньому свій візерунок пер- 

линний на віки. Еволюція планети отримала потужний імпульс. 

 Рукотворчість великого художника мала світове визнання. Це неза-

перечно. Але величезне поле незримої діяльності його духу ще давати-

ме свої вогненні наслідки впродовж багатьох століть. Ця сторона його 

активності ще розуміється мало, але завісу трохи відкривають його кни-

ги і рукописи… Виконавцем Великої Місії Світла, Посланцем Ієрархії 

був на Землі цей великий художник, філософ, мандрівник, археолог і 

людина великого серця, яка все своє життя віддала на служіння люд-

ству». (Грані Агні Йоги, т.ХІІ). 

 

Микола Костянтинович Реріх (9.10.1874 – 13.12.1947) у юному віці 

перебував під впливом таких видатних україністів свого часу як Шев-

ченко, Гоголь, Куїнджі, Костомаров, Мордовцев, Мікешин. 

 Останній підмітив незвичайні художні здібності у Миколи, дав   

перші уроки малювання і переконав батька віддати хлопця в ту ж ху-

дожню Академію, у якій вчився і жив Т.Г.Шевченко, меморіальну май-

http://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко_Тарас_Григорович
http://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко_Тарас_Григорович
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гого�
http://uk.wikipedia.org/wiki/Куїнджі
http://uk.wikipedia.org/wiki/Костомаров
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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стерню якого утримував Мікешин. В ній же Мікешин давав і перші 

уроки Миколі. Там Реріх почув і побачив твори Шевченка. Вони його 

вразили назавжди. «Кобзар» став настільною книгою для Реріха.  

Він провезе її потім з собою по всьому світу і вперше познайомить  

з «Кобзарем» Індію. Ось що розповів старший син Реріхів, Юрій, під 

час перебування у Києві в січні 1959 року: «Кобзар належав до улюб- 

лених книжок батька і часто читався в сімейному колі Реріхів. Батько 

впродовж всього життя дуже любив Шевченка. Реріх багато подорожу-

вав і захоплювався Україною, її мовою і культурою. «Я не знаю таких 

співучих і музикальних народів, як український і прибалтійський» – 

писав Реріх на схилі життя». 

Багато з тих, хто близько знав Миколу Костянтиновича Реріха, на-

зивали його життя справді незвичайним. Всесвітньовідомий художник, 

академік живопису, він створив понад сім тисяч картин, фресок, мозаїк 

для храмів і громадських будівель. Яскравим був його внесок у театра-

льно-декораційне мистецтво. 

Духовна скарбниця людства поповнилась не тільки художніми по-

лотнами М. К. Реріха, а і його літературно-філософською спадщиною, 

що складає 27 томів, не рахуючи численних нарисів та статей.  

М.К. Реріх був відомий також як мандрівник і вчений, що зробив 

вагомий внесок в археологію і етнографію, у філософію і правознав-

ство, в історію мистецтва, культури і релігій. Він був почесним членом 

ряду культурних і наукових організацій багатьох країн і відзначений 

численними нагородами. 

Особливу роль в житті великого художника становила його широка 

громадська діяльність. Зокрема, з іменем М.К. Реріха пов'язаний один 

із найбільш гуманістичних рухів XX століття, пройнятий ідеєю миру 

між народами і відомий як Пакт Реріха, Знамено Миру. Девіз цього 

руху «Мир через Культуру» наголошував на необхідності міжнарод-

ного захисту як у воєнний, так і в мирний час освітніх і культурних 

установ, духовних скарбів людства, втілених у пам'ятках історії і куль-

тури. 

 Протягом усього свого життя М.К. Реріх ставав на захист всього, 

що створене людським генієм і повинне бути збережене для майбутніх 

поколінь. Мислитель і художник настійно звертав увагу світової гро-

мадськості на те, що знищення надбань культури підриває основи, на 

яких зростає духовність. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко
http://uk.wikipedia.org/wiki/Кобзар
http://uk.wikipedia.org/wiki/Києв
http://uk.wikipedia.org/wiki/1959
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Яскраве життя Реріха подібне дивовижній легенді. Почавши свій 

шлях в Росії, пройшовши Європу і Америку, він закінчив його в Азії. 

(З матеріалів Інтернет-сайту http://uk.wikipedia.org/wiki/) 

 

 

Про плідну працю Миколи Реріха на теренах України, свідчать такі 

факти, вибрані із «Основних дат життя М.Реріха» : 

 

1895 – Подорож до Києво-Печерської Лаври, Софії Київської.  

1904 – 1905 – Експонування картин Реріха у складі пересувних ху-

дожніх виставок по Україні (Херсонська, Полтавська, Харківська, Чер-

нігівська, Київська та Подільська губернії). 

1903 – 1908 – Під благословенням Київського митрополита Флавіо-

на художник створює ескізи, стінописи і мозаїки для храмів у с.Пархо- 

мівка Київської губернії. 

1906 – 1908 – Під благословенням митрополита Антонія створює 

мозаїку для Почаївської Лаври Троїцької Церкви Тернопільської губер- 

нії. 

1909 – Виставка картин у Харкові. 

1910 – Дарує Київському музею картини «Ідоли», «Слов'янське міс-

течко». Проводить археологічні розкопки на схилах Дніпра, на Київ-

щині та Поділлі. 

1911 – Бере активну участь в організації першої виставки картин 

Т.Шевченка в Києві.  

1913 – Виставка в Києві у складі художнього об'єднання «Світ мис- 

тецтва».  

1914 – Виступив із протестом проти руйнування Архітектурного 

ансамблю останнього гетьмана України Кирила Розумовського, що був 

створений за проектом славетного архітектора Ч. Камерона в 1795-

1802 роках. (З матеріалів сайту: http://pnuk.ukrbiz.net)  

 

Відібрати з багатої літературної та художньої спадщини промовисті 

твори для українського читача було нелегко. Щодо літературних дже-

рел, для перекладу були використані окремі твори з друкованих книг 

російських видань. Для ілюстрацій було вирішено скористуватися ро-

сійським Інтернет-сайтом «Галерея картин Миколи та Святослава Ре-

ріхів» – http://gallery.facets.ru.  

http://pnuk.ukrbiz.net/Parhomivka.html
http://pnuk.ukrbiz.net/Parhomivka.html
http://pnuk.ukrbiz.net/Parhomivka.html
http://pnuk.ukrbiz.net/Pochaiv.html
http://pnuk.ukrbiz.net/Pochaiv.html
http://pnuk.ukrbiz.net/Pochaiv.html
http://pnuk.ukrbiz.net/Pochaiv.html
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Епіграфи до творів та текст «Шамбала сяюча» підготовлені упоряд-

ником. 

Завдяки творчій співпраці з Юрієм Пивоваренком – київським ав-

тором чудового сайту для творчої молоді: http://purpose.com.ua, біль-

шість творів з ілюстраціями пройшли апробацію у розділі «Особис-

тості» цього сайту. 

 

Підготувала Надія Онисько 
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Полум’я (Лист) 

 

Ця розповідь полум’ям смутку палає : 

Як ілюзорно світ ми сприймаємо ! 

 

У зім'ятому полотняному пакеті я отримав нарешті листа. Частина 

пакету була залита дощем або хвилею. Майже півроку я чекав цього 

листа. Доки йшов мій. Доки йшла відповідь. Відповідь, напевно, була 

затримана льодоходом і весняним бездоріжжям. 

Та й чи міг я чекати швидшої відповіді на мої питання? Подумайте, 

чи швидко дійде лист, на якому треба написати: «по… дорозі до міс-

та…, звідти переслати по ріці…. до гирла ... . Передати в село... для 

пересилки з оказією до…. перевалу, де вручити селянинові…. села…., 

а йому вказано, як доставити за призначенням». 

Вирішив надрукувати листа у тому вигляді, в якому його отримав. 

Для мене і для багатьох він – історичний документ про відому особу, 

матеріал для мистецтвознавця. Для інших зміст листа прояснить те, що 

їх зовсім недавно так хвилювало і так дивувало. А для тих, яким без 

імен і місцевостей (я випущу лише імена і назви місць) лист мого друга 

буде малозрозумілим і позбавленим місцевого інтересу, – ті нехай гля-

нуть на лист, як на сторінку нашої складної сучасності. 

«Полум'я» – так назву я цього листа. Мій друг вживає в листі це 

слово неодноразово. Для нього воно має особливе значення. 

Хай друг мій пробачить, коли дізнається, що я надрукував його 

приватного листа у точному викладі. З листа видно, він припускає дум-
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ку, що зміст листа міг би стати в нагоді письменникові для театру. Але 

я визнав за потрібне надрукувати листа таким, яким отримав його. 

Ті, хто не вірив людині, нехай повірять залитому хвилею листу. 

 

«Ти знайшов мене. Ти хочеш, наполегливо хочеш, щоб я сам напи-

сав тобі про все, що відбулося зі мною. 

Чому я виїхав? Чому сховався? Де живу? 

Ти пишеш про вигадки і лживі історії, які розпускаються про мене... 

Нехай, нехай, нехай. 

Все описане вже відійшло від мене. Дивлюсь на минуле, як на чуже 

життя. Або – як на сон. Швидше – друге.  

Зізнаюся, всякі вигадки мене тепер мало тривожать – з'ясовувати 

я нічого не повинен. Але, якщо ти хочеш знати, як все було, – слухай. 

Просто так, «як було». 

Ти запитав, де я зараз? Слухай. 

На півночі. На острові. На горі стоїть будинок. За широкою затокою 

темними валами повставали острови. Чи біжить по них промінь сонця, 

чи пронизує їх казка туману, – їх здається незліченно багато. Невимов-

на різноманітність. 

Жител не видно. 

Коли сонце світить в горах особливо яскраво, на найвіддаленішому 

хребті щось виблискує. Ми гадаємо, що це житло. А, можливо, це – 

просто скеля. Ліворуч та позаду – скупчилися скелі, покриті лісом. 

Чорні озерця у стрімких берегах. В одній місцевості каміння нагадує 

старий фундамент житла. Нам здається, що раніше, давно, тут вже 

хтось жив. На величезному валуні вбачається вибитою цифра 3 (три) 

або буква З. У лісі, деколи, ніби показуються старі стежки, що невідо-

мо як виникли. Непомітно зникаючі... 

А, можливо, все це – просто наша уява... 

Масив нашого острова дуже давній. За всіма ознаками, вулканічні 

утворення давно припинилися. На таких масивах можна було б здій- 

снити наш давній намір щодо спорудження храму, в якому збережуться 

досягнення культури нашої раси. Де, на найміцніших матеріалах, най-

досконалішими способами будуть зафіксовані всі кращі досягнення 

людства. Будуть вирізьблені кращі креслення і викарбувані найбільш 

корисні формули. У зв’язку з нетривкістю наших звичайних матеріалів 

та неймовірно швидкою минущістю паперу, фарб і всього іншого – 
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таке сховище було б величним. Сховище знання. Знання для знання. 

Велика творчість. 

Знову мрії... 

Мовчазна людина на чорній соймі деколи привозить нам запаси хар- 

чів, книги і звістки з нашого колишнього світу. Зім'яті, жовті листки, 

немов опале листя з далеких дерев.   

Та ж людина відвозить звістки від нас і нашу роботу. Відвозить. За 

далекою Чортовою горою ховається її вітрило. Ніби в безодню кида-

ємо. І не знаємо, хто чекає на наші посилки. І так дробиться влада лю-

дей. Так роздрібнюється влада речей рукотворних. 

З від'їздом людини на соймі нас охоплює якесь дивне почуття. Але 

ніхто не вимовить вголос, що хотілось би поїхати з ним, туди, далі від 

селища, де багато бочок і риби. Через декілька годин це почуття минає. 

Людський вплив знову нас обминає. Подібне дивне почуття виповнює 

нас кожного разу, коли вдалині чорною крапкою покажеться сойма. Чи 

він? Чи один? Втім, і це відчуття швидко минає. Треба проганяти ці 

відчуття. У їхній основі – легкодухість. 

Та людською подобою ми все ж не покинуті. У сутичках хмар, у ви-

сокості, проносяться небесні вершники. Герої женуться за страшними 

звірами. У смертельних поєдинках перемагають темного змія. Велично 

плавають чарівниці, розкинувши волосся і простягаючи довгі руки. На 

скалах проступають великі голови і величні профілі, грізніші і більші 

від статуй Ассирії.  

Якщо ж я захочу подивитися на працю, війну, повстання, то варто 

підійти до найближчого мурашника. Аж надто людиноподібно. 

Не казатиму, наскільки ми всі завжди зайняті. Скільки завжди за-

лишається невиконаної роботи. 

Не говоритиму про чудеса нашого краю. Про глибокі, емалеві барви 

каміння. Про самородки срібла, міді, свинцю. Про парчеві витіюваті 

килими моху. 

Не описуватиму прекрасні картини заходу сонця і його сходу. Не 

скажу про великі грози і казкові тумани. Про виблискуючий сніг не 

говоритиму. Обмину веселі ігри хвиль під кручею. 

Не скажу про печери і скелі, такі звивисті, такі химерні... 

Не зупинюся на різноколірному весняному листі, на пишному зо-

лоті осіннього вбрання. Навіть не скажу про таїнства природи, яка за-

синає і знову прокидається... 
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Все це затримало б увагу настільки, наскільки все це одвічно пре-

красне. А це було б надовго. І не швидко вдалося б перейти до тієї іс-

торії, яку хочу записати. Мені хотілося тільки натякнути тобі про те, 

що ми бачимо, до чого дослухаємося. І чому ми любимо нашу гору, 

наш острів. 

Взагалі, пам'ятай про Північ. Якщо хтось тобі скаже, що Північ по-

хмура і бідна, то знай, що він Півночі не знає. Ту радість і бадьорість,  

і  силу, яку дає Північ, навряд чи можна знайти в інших місцях. Але 

постався до Півночі без упереджень. Де знайдеш таку синь далечіні? 

Таке срібло вод? Таку дзвінку мідь опівнічних сходів? Таке диво північ- 

них сяйв? 

Треба писати так, як було. 

Часто ми не віримо хронікам і записам старовинних художників. 

Чому? Невже в нашій уяві вони неодмінно повинні були змінювати  

і прикрашати події? Може не віримо, знаючи себе? Чи не довіряємо 

яскравому життю посеред сірих сутінок? Посеред в'язниці, в яку ми 

намагаємося перетворити життя? 

Але життя завжди яскраве. Кращого, ніж саме життя, все одно не 

вигадати. 

Тільки треба пригадати і скласти саме так, як було. Треба вміти зро-

зуміти істинне перше враження. Треба вміти виявити суть, очистити її 

від випадкових придатків, хоча б окремо і повчальних. 

Все це одного разу, на прохання ...., вже було описано мною. Зда-

ється, навіть краще і докладніше було написано. Але рукопис, напевне, 

пропав при пересилці, що зовсім не дивно, – адже шлях дуже важкий. 

Ще один раз – востаннє – я змушу себе, для тебе, записати все, що 

було. Якщо не все, то хоча б головні частини; якщо і цьому листу не 

суджено дійти, значить – не судилося. 

Ось чому збудував я будинок на горі, яку дослідники назвали моїм 

ім'ям. Ось чому я почав відшукувати цю мою гору. Ось чому я часто 

повторюю слово «полум'я». 

Тепер моє полум'я вже іншого кольору. Я спокійно можу визначити 

колір полум'я колишнього. Спокійно я не назву людей, що злісно роз-

дули вогонь. Люди вже пройшли. Але обставини залишилися. Їх при-

гадати можна. Повернутися добрим оком. Без імен. Без часу. 

 

Ти знаєш, друже, що картини мої потрібні мені і близькі для мене, 

лиш доки я створюю їх. Як тільки пісня проспівана, вона вже відходить 
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далеко. По закінченню я вже не в згоді з картиною. Охоче змінюю її. 

Навіть знищую. Думка і вміння пориваються вперед. Все зроблене ра-

ніше вже надто недосконале.  

Щоб уникнути наслідків ворожнечі моєї до раніш написаних речей, 

дружина моя взяла собі всі закінчені картини. Мені спокійніше, коли 

я знаю, що вже не владний змінити колишню річ. 

Так само було і з сюїтою картин, об'єднаних назвою «Айріана Ваед- 

жа». 

Вже давно хотів я замість окремих речей, випадково показаних, до-

вільно розкиданих, зробити ряд картин, підпорядкованих одному за-

думу. Створених, спаяних у непорушній відповідності фарб і форми. 

Ти ж бо знаєш, що звичаї наших виставок мене завжди пригнічу-

вали. Якась підзвітність, підневільність. Торгівля в храмі. Будні – у свя- 

ті. Свято – у буднях. Наші виставки – хіба це свята творчості? На-

правду – поденщина. Звіт. Обов'язок. Конторська книга. Все це з часом 

зміниться. Всьому знайдеться своє місце. 

Тепер про картини.  

Важко було визначитися у виборі меж бажаного циклу картин. 

Пропозицій було багато. Та одне здавалося вузьким. Інше – нікчемним. 

Третє – неможливим у зображенні. Але все в мистецтві створюється не 

теоріями, не надуманими вченнями, не вузьким спрямуванням, а тільки 

стихійно. Тільки під знаком водійства духу. Це водійство підказує, що 

треба робити... 

Взагалі, будьте обережними з теоріями мистецтва. Якщо вам ска-

жуть про теорії і поставлять їх на чолі творчості – не вірте. У цьому 

вже приховане чиєсь безсилля. Це не важливе. 

Сила мистецтва саме в його беззвітності, в його, повторюю, стихій-

ності, в його добрій інтуїції. Тільки у таких устремліннях – перемога 

мистецтва – його таємнича переконливість і заразливість. Інтуїція – 

відкриває справжню радість духу. 

Скільки б тобі не товкмачили про значення твору, та, якщо він сам 

не передає тобі своєї безпосередньої чарівності, – всі запевнення, всі 

закони будуть безсилі. 

В чому ця чарівність? В чому істинна правда твору? Де межі радос- 

ті і піднесеності, що передаються мистецтвом? Наскільки різноманіт-

ними є прояви мистецтва? Ми не знаємо. На щастя, не знаємо. Але від-

чуваємо цю безмежну, невимовну таємницю. 
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Якщо ми не знаємо щоденних речей. Якщо ми не знаємо душі люд-

ської. Якщо ми не знаємо, що таке електрика, то чи можемо знати про 

значення і межі мистецтва? Чи ж нам знати про всі способи його вияв-

лення? 

Добре, що мистецтво існує, що ми його відчуваємо, що воно дає      

і заповнює кращі сторони життя. Можливо, єдині цінні сторони життя. 

Нехай буде благословенним все, що проходить в житті під знаком во-

дійства духу. 

Зовсім незрозуміло, чому навколо мистецтва завжди кублиться стіль- 

ки ворожнечі і ненависті, уже далеко за межами змагання. До чого це? 

Можливо, і ці темні знаки потрібні. Чи не вони породжують містич-

ну Голгофу мистецтва? Вона потрібна для будь-якого подвигу. А в мис- 

тецтві потрібний подвиг. Чуєш, необхідний! 

Заварився і сформувався задуманий ряд картин. Після двадцятиріч-

ної праці і боротьби з різними життєвими явищами я відійшов надовго 

від всяких випадкових спілкувань. Покинув різні посади, навіть і дуже 

почесні. Відкинув весь гамір і метушню, які ми часто сприймаємо за 

життя. Навіть від багатьох друзів відійшов.  

Кував мою «Ваеджу». 

Люди оповістили, що я кинув працювати. Інші шепотіли, що я збо-

жеволів. Та я нічого не слухав. Твердо пам'ятав, що в цьому житті цін-

ною є тільки праця творчості. Тільки вона дає спокій думці. Тільки 

вона розплющує око на красу, що нас оточує і яку ми не зауважуємо 

лише в суєті випадкових людських спілкувань. 

Коли б люди знали, як часто вони шкодять одне одному. Як легко 

уникнути цього. Який потік доброти легко може залити полум'я злості? 

У тиші, серед прекрасних поїздок. Серед сходжень на самітні гори 

я  написав двадцять п'ять речей. 

Вони складали нерозривне ціле. Мали бути як намисто із самоцві-

тів. Їх треба було оглядати тільки у певному порядку. Так, щоб світи-

лися не тільки барви однієї картини, але і сусідні речі були б такими ж 

потрібними, як і частини кожної картини поміж собою. 

Те ж завдання було і стосовно розподілу форми та ліній. 

Не знаю, чи вдалися картини? Чи були вони хороші? Знаю тільки, 

що протягом роботи, поміж неминучих сумнівів, ці картини дали мені 

багато радості. 

По традиції, я віддав завершені картини моїй дружині. 
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Незабаром, через найближчих друзів, дізналися про завершений 

цикл. Здійнялася дошкульна цікавість і друзів, і тих людей, котрі нази-

вають себе любителями мистецтва. Всі хотіли побачити мої картини. 

Щоб спонукати мене показати їм картини, люди йшли на всілякі 

вигадки. Одні стверджували, буцімто картини взагалі не існують. Ні-

бито я вже давно покинув працювати і проводжу час у безцільному 

неробстві. Інші розповідали і шепотіли, що хоча якісь картини і напи-

сані, та вони такі погані, що не годяться й до показу. Треті видумували, 

що таємна організація, в яку я вступив, не дозволяє показати творіння 

непосвяченим. Четверті теревенили про нечувані іноземні пропозиції, 

на які я нібито вже погодився, а речі вже складені і назавжди виво-

зяться до чужої країни.  

Всяк вигадував по-своєму, і все це супроводжувалося пересудами 

і образами.  

Якщо щось є недоступним, то воно завжди особливо цікавить лю-

дей. Всіма вигадками і безглуздими домаганнями люди змусили мене 

зважитися на показ картин. Дружина опиралася цьому. І зараз чую го-

лос дружини своєї, що казала: 

Не хочу виставляти ці речі. Саме ці. Вони мої. Я знаю, я відчуваю, 

що не повинна показувати їх. Смійтеся! Я знаю, що моє відчуття – ні-

що для вас! 

І я теж чув ці слова. Та я все ж промовчав. І мені також було важко, 

але обіцянка вже була вирвана... 

Навіщо я допустив цю поступку? Навіщо перетворив я свято праці 

на страждання? Навіщо сам сприяв росту брехні? 

Так, значить, мало бути. 

У визначений день зібралися всі запрошені. Були образи, непорозу-

міння... комусь не передали запрошення... хтось прийшов непроханим. 

Чи не все одно? Прийшло багато різних людей. Були художники, пи-

сьменники, любителі, друзі.  

Дивились довго. Детально. Шепотілися. Водили один одного по ко-

лу картин. 

Потім почалося моє свято. Я побачив, що праця моя не пропала. 

Недоброзичливість потонула в загальному піднесенні. Сталося те, чим 

і цінне мистецтво. Створене виявилося переконливим. Полонило гля-

дача. Зробило його учасником дійства. 

Почали вимагати, щоб я виставив ці речі. Я відмовився. Я був непо-

хитним, не звертаючи уваги на всі міркування про всезагальне над-
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бання мистецтва, про всенародне значення творчості. Дружина підтри-

мала мене. 

Тоді виникла нова небезпека. Власник великих видань .… загорівся 

думкою видати мої картини. Видати новим, якимось чудесним спосо-

бом. Він залишався довго. Залишився після всіх. Неймовірними дово-

дами він переконав і мене, і дружину мою. Ми дозволили відтворити 

картини його способом. Ми припустилися вже другої помилки. 

Потім виникла нова, здавалося, нездоланна перешкода. Для нового 

способу видання картини треба було хоча б на короткий час перенести 

до друкарні. 

Дружина навідріз відмовилася випустити речі з дому. І тоді виник 

жахливий задум. Домагаючись видати картини, цей чоловік запропо-

нував зробити з картин точні копії і перенести в друкарню тільки копії. 

Цей чоловік був диявольськи винахідливим. Він все умів пояснити: 

фарби у відтворенні тону завжди трохи змінюються і тому точних ко-

пій буде цілком достатньо. 

Сталася третя помилка. Диявольська вигадка здалася прийнятною. 

Цей же диявол знайшов того, хто б міг зробити точні копії. Хто збе-

ріг би мій характер письма і уникнув будь чого зайвого. 

Пам'ятаєш ти …., того молодого художника, який кілька разів був 

моїм помічником? Речі йому дуже подобалися, і він охоче погодився 

скопіювати їх. Окрім того, видавець заплатив йому щедро, а це давало 

йому можливість здійснити давню мрію. Побувати в Мексиці з метою 

пошуків залишків Атлантиди. У цих мріях про Атлантиду я ж і був ви-

нен. Невже я перешкоджатиму їхньому здійсненню? Нехай їде. Нехай 

шукає Атлантиду. А я знову мовчки погодився. Промовчав там, де по-

винен був заборонити. 

Милий ….. дуже старанно працював над копіями. Зробив їх точно 

і  швидко. Працював поглиблено і, мабуть, з піднесенням. Копії я ух-

валив. 

Копії були перенесені до друкарні. Мій співробітник поспіхом виї-

хав до Мексики. Чи шукав він Атлантиду? Чи знайшов? Чи повернувся 

вже? Адже про нього більше нічого не знаю. 

І тебе, мій друже, також не було тоді. Мені здається, якби Ти був то-

ді зі мною, щось склалося б інакше. І я не мав би причини писати тобі 

зараз звідси листа. 

Значить, знову сталося так, як треба. 
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Увесь цей час були ми в якійсь тривозі. Десь чинилося щось непо-

правне, та ми не знали, а тільки відчували це. Чекали звістки. Дивилися 

на годинник. А чого чекали, і не знали. 

І настільки стривожилися, настільки мали напружені нерви, що ко-

ли видавець, блідий, увірвався з криком «Друкарня згоріла. Картини 

загинули», ми навіть не здивувалися. Ось воно, впало те, що вже висіло 

над нами. Ми ще не знали обсягів руйнування, але відчули вир. Стало 

холодно. Щось підкралося. Що треба було зробити, ми не знали. По-

вторювали: «Ось воно». 

Те, мовчазне, увійшло. 

І замкнулося звивисте коло. Одна помилка – породила іншу. 

Все розголосилося. 

Найгірше, що видавець застрахував картини на дуже велику суму, 

не вказавши, що це копії. Це було б для нього невигідним. І він вбла-

гав, виявляється, ще раніше, мого співробітника, що виїхав, мовчати. 

Страхове товариство прислало мені премію за картини. Велику 

премію. Виявляється, видавець всюди утвердив слухи про те, що йому 

вдалося одержати мої справжні речі.  

Виходило, що я ніби зробився його співучасником. 

Промовчавши спочатку, я не знав, що сказати пізніше. 

Коли мені прислали страхову премію, я не міг залишити її собі. Не 

прийняти її я також не міг (ти відчуваєш і благання і погрози видавця). 

На всю суму я накупив картин і віддав їх до музею. 

Пам'ятаєш, як пояснили тоді мій вчинок? 

Хтось сказав, що я хотів підкупити громадську думку. Для чого під-

купити? Безглуздо. Ланцюг вже волочився за мною.  

А полум'я вже розгоралося. 

Чуже нещастя завжди приємне людям. Я постав в їхніх очах нещас-

ним. Серця людей завжди відкриті донизу. Якщо вони взагалі відкриті.  

Крім того, картини вже не існували. Нікого вони більше не зачі-

пали. Нікому не спричиняли таємних неприємностей. 

Серця всіх відкрилися. 

Важко уявити собі витонченість всіх співчуттів. Ти, звіддаля, все ж 

чув про мої пригоди. Та і важко було не чути. 

Пожежа скромної друкарні зблиснула на весь світ. Не перебільшую. 

Які зразкові листи я отримав. Тепер у мене кращі взірці співчуття. 

Всі слова стали ще яскравішими, ніж при огляді картин. 



17 

 

Різні товариства вшанували мене зворушливими адресами. Іноземні 

академії обрали мене почесним членом. Географічне Товариство на-

звало моїм ім'ям нововідкриту гору на півночі. 

Подумай тільки, який привід для писань. 

Пропала двадцятирічна праця. Мрія життя – нарешті втілена – зни-

щена нещадною стихією. Знищена напередодні оприлюднення. І ви-

ступила ціла шеренга благородних свідків. І свідчення їхні ставали що-

раз яскравішими. Справді, я і сам був готовий повірити всьому, що 

сталося, якби за драпіровкою не стояли оригінали. 

 Я був пригніченим. 

 Мовчав. 

 На мовчання моє не ображалися. Приписали його горю. Навпаки, 

мовчання моє тільки підсилювало потоки співчуття. 

 Які гарні статті з'явилися у пресі! Скільки красивих слів! 

 А картини стояли сховані у нас. І з кожним днем необхідність огор-

тала їх все більш непроникно. 

Видавець звивався змією. Кожен прихід його викликав у мене жах. 

А він все приходив. Чатував. Оберігав посіяну ним ниву.  

Чому тебе не було поруч? З тобою ми вирішили б що-небудь. 

Мій співробітник …. не давав про себе звісток. І зараз я ще не знаю, 

чи повернувся він? Чи загинув у пошуках світлої казки? Одне безум-

ство породжує інше. Я пробував розповісти друзям про те, що справ-

жні картини цілі. Вони хитали головами і радили мені розважитися або 

почати нову роботу.  

А за спиною видавець подавав їм знаки і шепотів, що саме оригі-

нали у нього згоріли. Коли ж, нарешті, я закликав його і погрозливо 

переконував відкрити істину, він благав пожаліти його, бо у нього вже 

не було шляхів до відступу. Він робився навіть злочинцем. Загнаний 

в кут, він показав зуби і натякнув на моє мимовільне потурання. 

А тебе все не було. А полум'я розгоралося. 

Я ж продовжував безумство початку. 

Я вирішив показати ще раз справжні картини. 

Знову картини стояли на попередніх місцях. 

Було те ж саме освітлення. На підлозі лежали ті ж килими. І здава-

лося, саме повітря майстерні було те ж. 

І люди були ті ж. За винятком трьох, чотирьох випадкових, всі зій-

шлися. 

Так само ходили по колу. Так само шепотілися. 
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Але дивилися збентежено. 

Вони не повірили. 

Довго мовчали опісля. Шукали годинники. Згадували про призна-

чені години. 

Кудись поспішали. І ласкаво, ласкаво тиснули руку. 

Вони не повірили. 

Дивилися – сліпі. Слухали – глухі. Невже ми бачимо тільки те, що 

хочемо побачити? 

Сховався видавець. Всі розійшлися. Мовчання. 

Ми знаємо і чуємо, що усвідомлення правоти завжди дає міць і силу 

перенести все, рішуче все. 

Це так і є. 

Але для цієї міцності потрібен спокій, тиша. 

Потрібна пустеля найтихіша. Потрібний храм пустельний з усією 

пишнотою архітектури хмарної.  

А коли такий храм далеко? 

Коли полум'я це палає? 

Ось тоді воно блищить. Воно затемнює. 

І коли я через декілька днів зрозумів, що мені не повірили. Що кар-

тини визнані поганими повтореннями, – тоді виникло яскраво-червоне 

полум'я. 

Про те, що не повірили, почав я дізнаватися збоку. Поступово. 

Якось глухо і м'яко. Та у м'якості цій була нещадність. Люди знали без 

вороття, що за час мовчання я спішно повторив свої картини. Люди 

бачили ясно, що повторення були незрівнянно гіршими, слабшими від 

оригіналів. 

Та і не дивно. Поспіхом. У смутку.  

Чи можна зробити так само добре, якщо перше досягнення було за-

гальновизнане блискучим. 

Та і чи не став майстер слабшати? 

Завжди приємно першому знайти момент послаблення. До того ж, 

запідозрити послаблення набагато простіше і набагато менш відпові- 

дально, ніж зважитися стверджувати сходження. 

Чи не так? 

Та й ще всі знали про те, що оригінали були чудовими, що вони 

згоріли, що поспішні копії повинні бути слабшими. 

Це ясно. Це і діти зрозуміють. А «навчений» людський розум хіба 

може по-інакшому мислити?  
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Люди на доказах знали, що перед ними повторення. Це теж ясно.  

І ось коли до однієї ясності додається ще цілий ряд людських «яс-

ностей», тоді затемнюється око і каламутніє розум. 

До преси проникли повідомлення. Також м'яко і поступово. 

Знову хвалили мої попередні речі. І тонко, тонко, як лезо ножа, до-

давали – повторення завжди далекі від оригіналу... 

Полум'я палало. 

З темних кутів висовувалася гримаса видавця і, вишкіривши зуби, 

твердила: «Адже ж говорив, треба було спалити оригінали. Була б за-

мість них купа попелу, а на ній погойдувалася б тиша і слава. А зараз 

куди ви підете з вашою правдою? Куди завела вас ця правда? Спалили 

б, і попіл все покрив би...». Ось які гримаси з'явилися. Ці гримаси, 

освітлені полум'ям, були страшними. 

Помилки треба вміти визнавати. 

Першою помилкою було, коли я згодився показати картини. Коли 

серце говорило проти, не треба було погоджуватися. Але ж завжди 

важко відмежувати перше правдиве відчуття від наступних життєвих 

нашарувань. 

Друга помилка – коли я промовчав про вигадки і витівки видавця. 

Але всього не передбачити. Як передбачити, якщо чиїсь думки спря-

мовуються до зла? І все-таки його шкода. Шкода людину, котра, хоч 

і небезкорисливо, і хибно, але все-таки служила мистецтву. Адже про 

мистецтво багато говорять, але в устрій життя воно увійшло ще зовсім 

мало. Так мало справжньої непереборної потреби у мистецтві. 

Третя помилка – коли вирішив, в останній довірі до людей, повтор-

но показати картини. Тим довів до хибних відчуттів всіх, хто повторно 

побачив справжні речі.  

Без повторних оглядин всі ці люди убереглися б від помилки. Я їх 

обманув тим, що заради істини показав правду. Наші очі такі недоско-

налі, а відчуття духу такі засмічені у більшості сучасних людей, що 

обманутися в тому, що вони бачать, зовсім не важко. 

Ти не здивований, що я пишу про своє потрясіння спокійними сло-

вами? Ніби не про своє. Зізнаюся, так кажу я зараз. Але тоді мислив  

я зовсім по-інакшому. 

Тоді палало яскраво-червоне полум'я. Полум'я гніву. Полум'я бе-

зумства. Воно заслало очі. Заповнило сенс існування. 

Зараз я вже можу говорити іншими словами. І полум'я не червоне 

вже. І я можу не звинувачувати людство. Та й чи винні ті люди? 
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Отже всі знали, що в незрівнянно гіршому вигляді повторені попе-

редні чудові картини. Промайнула навіть думка, чи сам я писав попе-

редні речі. Хтось навіть повідомив, що відомі ті іноземні художники, 

які за велику винагороду працювали для мене. Задля виправдання мені 

наводили приклади з історії мистецтва, коли роботи Фабріціуса вважа-

лися за роботи Рембрандта. 

Всі ці судження поступово докочувалися до мене. Докочувались 

нещадно і перебільшено. У нескінченному кошмарі. Кожен газетний 

лист, кожен дзвінок були вісниками нових вигадок. А потім ці анонімні 

листи. Кому хочеться вигадувати їх? 

Палало червоне полум'я. І пригадати нестерпно. Вирішили ми по-

кинути розвалини і попелища. Виїхали на улюблені наші висоти. По-

хапцем побудували будинок. Осіли на моховитих килимах. Почав я мис- 

лити. Навіть починав роботу. 

Але і тут тягнувся ланцюг. 

Цього разу справжній, залізний. Від шуму ланцюга ми одного разу 

прокинулися. 

Біля нашого будинку тягнули ланцюг. І галасували. І ланцюг вибряз- 

кував. Тягнули його нещадно. Ніби переїхали по життю. 

Виявилося: через нас має пройти залізниця. Ні ближче, ні далі. Че-

рез нас. Прийшли будівельники. Сказали, що нас треба знести. Ми не 

на місці. Через нас шлях пройде. Пройшли. Дзвеніли ланцюгом. Сту-

кали. 

І знову безповоротно. І по-людськи зрозуміло. 

Полум'я палало. 

Куди нам дітися? Здалося тісно. 

Я згадав про гору, про мою власну гору. Почали про неї дізнава-

тися. Писали. Запитували. Після довгих пошуків знайшли. Вирішили – 

на ній поселитися. 

Під час довгого шляху були напади легкодухості. Ті ж напади були 

під час облаштування житла. Адже все давалося так важко. Всього бу-

ло. Але ж це завжди так буває. Людство завжди повзе, як раки з кор-

зини; всі сумніваються; кудись прагнуть, не розуміючи цінної суті праг- 

нень своїх. 

Серед блукань і сумнівів завжди приходять безглузді, негідні дум-

ки. Здалося, що нікуди податися. Привиділося, що все закрито. Що все 

закінчилось. Закрито. Закінчилося – серед неосяжного світу. Серед 

всієї неозорості даних людині можливостей. Зараз і згадати соромно. 
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Взагалі, побоюйтеся яскраво-червоного полум'я. 

Воно виїдає всі цінні умови сходжень і ясної свідомості. Це полум'я 

– полум'я судоми, припадку, але жити і творити серед цього полум'я 

неможливо. І як при деяких хворобах треба змінювати місце, так від 

яскраво-червоного полум'я треба рятуватися втечею. 

 Ганебного тут нічого немає. Просто потрібно свідомо зберегти сили. 

Скерувати їх до цінної праці. Справді, все таке неозоре. Так гарно!  

І у нас є праця. Праця, що заповнює весь час. Праця, в далекому 

ідеалі анонімна, в якій ми відповідальні тільки перед собою.  

Ще смішна подробиця. Незабаром після мого від'їзду на північ ко-

мусь прийшла думка поховати мене. Все, чого ми не бачимо, нам зда-

ється неіснуючим. Це було вкрай повчально, але смутку не принесло. 

До того ж ми закінчували спорудження будинку. Працювали поспішно, 

і далекі статті і замітки нас тільки розважили. Виграли лише власники 

моїх картин, бо речі відразу ж ще піднялися в ціні. Та і стара ненависть 

ослабла: адже смерть і голод – це те, чого люди найбільше бояться. Це 

об'єднує понад усе. 

Знаємо, що всі погляди скороминущі. Завжди, по два, по три рази 

протягом віку змінюються людські присуди. І нічого вони не означа-

ють, ні доброго, ні поганого. А вибрані імена становлять собою найчас-

тіше не що інше, як імена масові, серед яких для нас приховано багато 

чого, випадково поглинутого життям. Багато чого не знаємо.  

Але знаю я, що працюю. Знаю, що праця комусь буде потрібною. 

Знаю, що полум'я моє вже не яскраво-червоне. А коли стане блакит-

ним, тоді і про від'їзд подумаємо. 

І буде все так, як має бути. 

Хочу радіти.  

Людина, перебуваючи на природі, завжди схожа на дитину. Дитина 

не раз бачить важкий, болісний сон. Та варто їй тільки розплющити 

очі, і вона знову побачить себе в раю.  

Раніше ми казали: пізнання – це скорбота. Тепер скажемо: пізнання 

– це радість. Бо запал радості є глибшим від скорботи. 

Чому потемніло? Чому помутніла свідомість?  

Одна мати, тримаючи на руках своє немовля, питала, що таке диво? 

Питала, чому чудеса не зустрічаються у нашому житті. Тримаючи на 

руках диво вона питала про те, що є дивом? 

Ми оточені чудесами, але, сліпі, не бачимо їх. Ми напоєні можли-

востями, але, темні, не знаємо їх. Прийдіть. Беріть. Будуйте. 
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Але наказ звучить. 

Полум'я змінює колір. 

Я відчуваю силу розпочати нову сторінку життя. Мені ніщо не за-

важає. Те, що було, вже не стосується мене. 

І око моє вперед спрямоване. Тому я і записав, востаннє, для тебе 

про те, що було. Мене все це більш не стосується. І вже новими гра-

нями суті ми доторкатимемося із зустрінутими людьми. Я розповів 

тобі немов казку, придатну для театру, казку про те, як ми дивимося – 

сліпі. Як ми чуємо – глухі. 

Кому вона стане в нагоді, казка моя? 

Але не тільки для театру може вона знадобитися. При нагоді ти мо-

жеш її розповісти тим людям, котрі себе вважають неперевершеними 

знавцями мистецтва, котрі зарозуміло роздають визначення і наймену-

вання. Чи відчувають майстри, які вже відійшли, що викроюється з їх- 

ньої творчості? 

Знавцям стане в нагоді мій випадок із життя. Чи для власного за-

спокоєння вони визнають все описане за вигадку? 

Буде так, як має бути. 

Ведмідь вийшов на мене, та зостався я цілим. Вогонь торкався до 

мене, але не згорів я. Підломився лід піді мною, та не потонув я. У ту-

мані зупинився візок над урвищем, але не загинув я. Кінь спіткнувся на 

гірській стежині, але утримався я. Втрачав накопичені багатства, та не 

бідував я. Кликали до влади, але не піддався. Злісна погоня мчала за 

мною, та не наздогнала. Наклеп і брехня переслідували мене, але пере-

магала правда. Звинувачували у вбивстві людини, але пережив і цю 

вигадку зла. Сидів зі злобними лукавцями, але уберігся. Бідував з дур-

нями, та вистояв. Так було треба. Це правда, нікому не сказана. 

Сказав Іоанн: «Не хворій, доведеться багато для Батьківщини по-

трудитися». Але ж після хвороби він не бачив мене десять років. І пі-

знав. Зупинив і сказав. 

У всіх бідах наближалися нові люди. Несподівані. І простягали ру-

ку. І запобігали злу. І несли допомогу. 

Ось стоїмо перед темрявою. Знаємо владні заклики і провіщення, не 

знаємо того, що відбувається. 

Не знаю про друзів. Не обміняю друзів своїх на ворогів. І горджуся, 

що ці друзі були друзями. Знайте це, друзі мої. 

І ворогами своїми горджуся. Ворогами мені послані ті, кого ганебно 

було б друзями вважати. 
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Назвати наше життя бідним не можна. Життя було особливим. Не-

багато його знали. Вовком, у зграї, я ніколи не ходив. Хай буду ведме-

дем, аби вовком не бути. Зрозумієте? 

Роблю земний уклін Вчителям. Вони внесли у життя наше нову 

опору. Без заперечень, без ненависних руйнувань, вони внесли мирне 

будівництво. Вони відкривали шлях майбутнього. Вони полегшували 

зустрічі на шляху. Зустрічі зі злими, зустрічі з нетямущими і з боже-

вільними... 

І природа допомагала в цих зустрічах. У ній забувалися люди. У ній 

накопичувалися сили  проти  злості  і проти безглуздості.  Невігластво 

і вульгарність. Ще страшніші від злоби вони. 

Де вона – хмарина благодаті, щоб покрити озлоблені серця? Якою 

молитвою мовчання можна привернути тишу? Яким поглядом можна 

глянути в безодню неба? Всі споруди руйнуються бездонною творчіс-

тю хмаристою. Не в храм рукотворний, а в пустелю найтихішу віддам 

молитву свою. Вище від хмарних склепінь не створювалося храмів. 

Яскравіше від зірок і місяця не освітили вогні торжеств. Вимисли люд-

ські не спопеляли страшніше від блискавки. Не забирали з життя могут- 

ніше від урагану. Де ж відрізнити те, що мусить загинути, і те, що має 

спричинити наслідки. У велетня Голіафа вірили натовпи і чим для них 

був Давид?  

Поміж безумства натовпу, – що для них диво? Якими б словами не 

говорити людям про диво, вони будуть глухими до цих слів. Поняття 

ворожнечі і сварки для них набагато ближчі. Треба знищити все, що 

загрожує і шкодить мирному будівництву, знанню і мистецтву. Всяка 

розпусність думки загинути має. Всяке невігластво загинути повинне. 

Закінчиться чорний вік наш. 

Що відбудеться ще? 

Невже ще раз побачу себе засмученим? Невже ще доведеться піти 

в тишу? Хто ж змусить мене зробити це? Як виглядатимуть ці люди? 

Але тоді, друзі, ви дізнаєтеся про все негайно, щоб серце ваше не ста-

вало жорстоким марно. І тоді розповім не тільки тобі, друже, – але і ін- 

шим, котрих я ще не пізнав. 

Розповім сміливим шукачам, сп'янілим від загадок; розповім чит-

цям зоряних рун, чиї душі приваблюються піснею. І там, де ви можете 

знати, ви зневажатимете докази. Ці смішні безглузді доводи свідків. 

Сліпих і глухих. Друзі мої, я вас ще не знаю, але ви вже проходите бли-

зько. Осяяні полум'ям. Друже, ти, можливо, поспішаєш кудись у спра-
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вах? Або квапишся на обід? Або мусиш ввічливо відповідати на якісь 

випадкові запитання? І для тебе зараз далекими є мої рядки? 

Жартую. Знаю, що ці рядки близькі для тебе. І душа твоя не поспі-

шає. Йде твердо. Вже не боїться впливів... 

Більше писати не можу. Людина на соймі закінчила свій лов. Ква-

пить з відповіддю. Якщо не встигну відіслати зараз, затримаю місяців 

ще на два. А, можливо, і довше. 

Вже нагромаджую похапцем. Хочеться ще багато чого сказати. Чи 

ти отримаєш? Де отримаєш? 

Закінчу. 

Ми побачимося. Неодмінно побачимося. 

Не тільки побачимося, але після роботи ще поїдемо з тобою або в .., 

або на береги… у… . Туди, де на нас чекають, де очікує нас робота. 

Адже для цієї гармонії життя вже працюють реально і, в братерстві, 

зводять ступені храму. 

Звучить благовіст. Навіть сюди залітають поклики. 

Закінчу словами білої книги. Пам'ятаєш, її ми любили разом читати: 

«Знай, що те, чим пройняте все суще, нерушиме. Ніхто не може 

привести до знищення те Єдине, непорушне. 

Скороминущими є тільки форми цього Втіленого, котрий є вічним, 

непохитним і неосяжним. 

Тому борись». 

Любий, веди свою битву! Потужно веди! Хіба ми не побачимося? 

Знаємо, де чекають на нас. Душевно з тобою ... . 

Закінчую тим, чим почав. 

Пробач мені, друже, за те, що я надрукував твого листа. 

Знаю, ти пробачиш мені. Про тебе писалося завжди багато хибного. 

Часто твої справи тлумачилися невірно. Так само і буде багато писа-

тися. Такими ж будуть тлумачення. Але ти завжди прагнув до ясності. 

Мріяв про можливість життя, відкритого перед лицем всіх людей. Мрі-

яв про світлу працю. Ти згадуєш нашу любиму білу книгу. 

Продовжу з неї: 

«Дивись лише на справу, а не на плоди її. Хай не будуть спонукою 

твоєю – плоди діяльності. 

Відмовляючись від уподобань, залишаючись однаково врівноваже-

ним в успіху і в невдачі, здійснюй діяння у злитті з Божественним».  

Вірю, що ти повернешся. Чекаю на Тебе, друже мій. 

 Tulola, вересень, 1918. 
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Нова Ера 
 

Красою вмивай щодня свої очі, 

Хай радості пісня у серці тріпоче. 

 

 Великі зміни відбулися впродовж останнього десятиліття. Багато 

веж забобонів і неуцтва впало. Тільки сліпі і глухі не чують стукоту 

нових сил, що вступають у життя. І прихід цих вісників такий простий, 

як буває простим все велике.  

Три великі дари послано людству. Пізнання Єдиного Духу вносить 

до буття єдність любові і релігії. Пізнання дива мистецтва відкриває 

брами до царства Краси. Пізнання космічної енергії приносить ідею 

єдиної, всім доступної Сили. І в ім'я осяйної Нової Ери ми повинні мо-

литовно і дієво прийняти ці три благословенні дари. 

Інквізитори в ім'я Христа не вірили твердженню Галілея про обер-

тання земної кулі. Галілей зі скорботою писав, що «професори» в Па-
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дуї відмовилися прийняти будь-що, що стосується планет, місяця і на-

віть самого телескопу, і що вони шукають істину не в світі і не в при-

роді, а лишень порівнюючи тексти і прагнучи звільнити небо від пла-

нет за правилами логіки і риторики. Соломон де Ко був  посаджений 

в божевільню за його упевненість в силі пари. Над Фултоном насміхав- 

ся навіть його власний брат. 

Сам Гегель, ґрунтуючись на філософських порівняннях, намагався 

довести неможливість існування планет між Юпітером і Марсом. Але 

цього ж року Піацці відкрив першу з цих малих планет. 

Кант заперечував можливість дослідження хімічної природи світил. 

Та вже через п'ять років за допомогою спектрального аналізу була 

встановлена класифікація небесних тіл за їх хімічним складом. 

Араго, Т’єр, Прудон не могли передбачати майбуття залізниць. То-

мас Юнг і Френель були публічно висміяні лордом Брумом за від-

криття світлових хвиль. 

Академія наук у Петербурзі не хотіла мати у своєму складі Менде-

лєєва. 

У 1878 році Буілліо, член Інституту, присутній при демонстрації 

Демонселем фонографа Едісона перед Французькою Академією, ого-

лосив, що це фокус, а через півроку попереджав Академію – не вірити 

«американському шарлатанові». Незадовго до цього і існування самої 

Америки заперечувалося. 

Так було. Так буває. Але так не буде на нових шляхах. 

«Судіть тільки по справах», «Судіть тільки по наслідках».  

Пам'ятатимемо ці прості слова зараз, у час дії, коли всякому марно-

слів'ю немає місця. У дні боротьби і пошуків людство втомлюється від 

порожніх розмірковувань про всі умовні форми сучасного життя. Без 

творчості в житті всі помисли і вигадки даремні. Ви можете товкмачи-

ти про шляхи сполучення, про шарлатанство, про промисловість, про 

грошові системи і про незліченні супутні предмети. Але куди ж ви по-

трапляєте по всіх цих «шляхах сполучення»? Врешті вони приводять 

вас до нових засобів убивства і руйнування. Доки не буде істинного 

розуміння світу, всі ці «шляхи сполучення» приречені до загибелі. І всі 

наслідки праці людської будуть стиратися з лиця землі. Але зрозуміти 

істинне значення світу неможливо, доки людство не збагне відмінність 

між «механічною цивілізацією» і прийдешньою культурою духу. 

Навіть наближене розуміння основ істинної культури повністю пе-

ретворить життя і створить незвичайні умови для всіх блискучих від-
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криттів, що призначені людству. Великими будуть досягнення, якщо 

дослідники, сміливі і радісні, знатимуть, як підійти до справжньої при-

роди речей без забобонів, таких властивих і нашому «цивілізованому» 

стану. Життя наповнене забобонами, притаманними хіба що темному 

середньовіччю. Проте, саме зараз кращий час для приходу істинних 

знань і краси. 

Ви можете припускати, що виявлення індивідуальності різних на-

родів вимагає і різних форм. Але одна умова непорушна назавжди: 

умови життя повинні бути цивілізованими і до того ж носити ознаки 

культури. І коли ви розмірковуєте про майбутнє, завжди майте на ува-

зі, що всі нові умови повинні бути саме культурними. 

Але як перенести в життя це розуміння культури? Звичайно, не сло-

вами і захмарними проектами. Тільки наполегливою, свідомою пра-

цею, – практичною і осяяною, – ви досягнете життєвих результатів. 

Прийдешні жнива всіх забутих сил і можливостей розквітнуть лише на 

ґрунті свідомого прагнення і безупинної праці. Розквітнуть саме тут, на 

землі, бо суть земного плану дуже важлива. 

Творчістю і знаннями ця реальність культури займе головне місце 

у житті. Велика Краса і Мудрість зміцнять будівництво цього нового 

«завойованого» життя.  

Саме тепер треба зібрати всі сили фізичні і духовні для зосередже-

ної роботи. І кожен трудівник не повинен думати, що він незначний, 

адже саме кожному відкритий шлях вищого досягнення.  

Не Вавилонську башту будує людство. Воно хоче вмістити, прикра-

сити і зміцнити прекрасне життя, призначене йому. І думки, чисті, як 

голуби, вже літають по всьому світу. 

З особливою увагою і радістю ми стежимо за молоддю. Їхні серця 

б'ються особливо і по-новому. Адже вони будуватимуть новий світ, і, 

коли їх можна похвалити, наші серця виповнюються надією. І ми чу-

ємо похвалу молоді, бо вона трудиться і зміцнює свій дух. 

Відкривши очі красою, викликаючи молоді сили до широкого кру-

гозору, народи вирішують свою долю. Серед справжньої важкої бо- 

ротьби народи починають розуміти, чому практично і вигідно висувати 

і оберігати скарби культури. Вони починають розуміти, що нове утвер-

дження життя буде здійснене тільки за цими ієрогліфами мудрості. Бо 

минуле є лиш вікном у майбутнє. Через це вікно прийде світла радість 

можливості принести друзям нові, мирні знахідки Краси. 
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Багато хто питав мене протягом цього року, що спонукало до за-

снування в Нью-Йорку Інституту Об’єднаних Мистецтв і міжнарод-

ного художнього центру «Corona Mundi». Звичайно, для осіб посвяче-

них заснування цих установ не є випадковим. Обидві установи відпові-

дають потребам часу. Мене просили дати девізи для цих починань, і я 

вибрав дві цитати з моїх лекцій. І стверджую, що в дні міжнародних 

непорозумінь і гострої боротьби обидві установи життєво практичні. 

Суть цитати для Інституту Об’єднаних Мистецтв в тому, що краса 

повинна зійти з підмостків сцени і проникнути у все життя та запалити 

молоді серця священним вогнем. 

Для Міжнародного Художнього Центру було вказано, що реальною 

переможницею в житті є Краса. І єдина тривка цінність міститься у тво- 

рах мистецтва, тоді як грошові знаки перетворюються в непотріб.  

Любов, Краса і Дія! 

Ті, що сидять в сіреньких нірках, думають, що ці твердження надто 

ідеальні і сумніваються в практичному застосуванні їх серед нашого 

ускладненого життя. Та ці сумніви походять від неуцтва, від затурка-

ності утрудненнями дрібного міського життя. Але наш шлях не з ними, 

бо ми вже бачили, як легко руйнуються будиночки їхньої сірої бездар-

ності. За нами життя поза межами націй, за нами досвід і справи. 

Візьміть прості, здорові душі не із закутків міста, а з природи, з не- 

осяжного світу, де ростуть справжні можливості. Від цих людей ви 

почуєте іншу відповідь. Навіть прості російські поселяни зрозуміли 

зростаючу цінність предметів мистецтва, віддаючи перевагу їм перед 

грошовими знаками. Вони ж оцінили значення пісні і музики. 

І справді, якщо змії можуть бути зачаровані музикою, то яке велике 

значення має вона для душі людської. 

Без всякого перебільшення можна стверджувати, що жоден уряд не 

встоїть міцно, якщо він не вшанує дієво всеосяжну красу і високе 

знання. 

І якщо шляхи сполучення понесуть для обміну не гармати і отрути, 

а красу і світлі знання, то можна уявити, як рука не підніметься, щоб 

знищити ці дари Світла. Є одне правило, коли Краса завжди перемагає, 

коли навіть злі скептики і неуки замовкають і починають усвідомлю-

вати, що перед ними стоїть могутній двигун. 

Всі можливості нижніх шляхів вже були використані. Ми маємо 

прекрасні отрути. Маємо руйнівні вибухи. Маємо згубні теплові про-

мені. І ножі такі загострені, що можуть проникнути в будь-яке серце. 
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Який урочистий апофеоз руйнування! Мало пройти близько двох тисяч 

років «Ери любові і самопожертвування», щоб досягти такої доскона-

лості у ворожнечі. Щоб побачити блискучі спектаклі іпокритства і вуль- 

гарності! І так полюбили займатися «міжнародним правом». Шкода 

цих професорів міжнародного права. Їхнє становище не стійке. Обгово-

рювати мир за столом, під яким лежить кращий динаміт, не дуже при-

ємно. I неможливо допомогти їм, доки вони не звернуться до правиль-

них пошуків миру.  

Якщо комусь захочеться посперечатися з нами про життєве зна-

чення Краси, ми з радістю відкриємо наші аргументи. 

На нашій стороні будуть факти історії і всі твердження будуть за-

сновані лише на дієвих наслідках. Коли деякі «старі духом» звинувачу-

вали мене у надмірному ідеалізмі, я міг сказати: «Пробачте, саме я є ре- 

алістом, бо основуюся на знаннях і на фактах, основуюся на синтезі 

знання і краси, а ви безпідставні ідеалісти, бо вірите клаптикам паперу. 

За нами життя. За нами переоцінка цінностей. За нами гімн праці, що 

творить і руками, і мозком, і духом. А за вами порох». 

Кажучи про творчість, про мистецтво, я не маю на увазі лише вели-

ких представників; не тільки про Вагнерів, про Шаляпіних, про Рем- 

брандтів йде мова. Кожен щирий внесок справжнього устремління ду-

ху вносить переконливість і струмінь свіжого повітря. 

Недавно в Інституті Сполучених Мистецтв давав свій перший кон-

церт маленький Магалов. І можна було побачити, як найрізноманітніші 

серця об'єдналися в глибокій увазі. Навіть недруги тимчасово забули 

про свою ворожнечу. І якщо принцип цього впливу очевидний, то роз-

міри його можуть бути розширені до нескінченності. Скільки важких 

соціальних і національних проблем може бути розв'язано вмить, бо 

насправді вони і не існують. І за відродженням Краси ви можете розріз- 

нити Великий Образ Єдиної Релігії, що проявилася в простому вигляді 

під крилами Краси. 

Завжди вірю, що найбільш ідеальне є і найбільш практичним. І кож-

на організація, в якій доводилося брати участь, була тільки ще одним 

прикладом. Якщо хтось указуватиме,  що почин надто ідеалістичний 

і тому стоїть поза життям, то скажіть йому: «Помилився, любий, цей 

почин не життєвий тільки тому, що він недостатньо високий». Як в ма- 

тематиці, коли ви маєте справу з дивними фігурами, що здаються дале-

кими від життя, але при застосуванні їх у дії вони дорівнюють маг-

нетичним силам, уподібнюючись до життя у всіх його атомах. І цим 
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шляхом ви підіймаєтеся знову до простого твердження: з високих гір 

більше побачите. І при ясному погляді ви часто зауважите, що те, що 

здається руйнуванням, це тільки частина творення 

Серед дітей у мене багато друзів, і я горджуся, коли бачу на своїх 

виставках цих маленьких відвідувачів. Справді, хто ж може найпрос-

тішим шляхом сприйняти діючу силу мистецтва? Звичайно, діти, жінки 

і люди з природи. При утворенні нової міжнародної армії Нової Ери не 

можна забути саме дітей і людей праці та природи, а особливо жінок. 

Нова Ера повинна мати і нових ратоборців. І кращим знаком цієї армії 

– паспортом почесним і вічним – буде знак істинної культури. Перед 

цим знаком відкриються всі шляхи сполучення. І яким простим і пре- 

красним буде цей життєвий знак. 

Як сказано, найбільшими ворогами Краси є вульгарність, іпокрит-

ство, егоїзм і, понад усе, неуцтво. І неуцтво не як відмінність непись-

менності, а як супутник прогнилого безвихіддя думки. 

Звичайно, неуцтво хоч і небезпечне, але на певній стадії може бути 

виліковним. І краща порада для початку лікування – звернутися до 

першоджерел. Прагнення без забобонів, основане на вивченні справж-

нього життя, розплющить очі тим, хто хворіє. І віддаючи всього себе, 

можна отримати насправді новий образ.  

Одна жінка, яка читає лекції і щиро прагне пояснити велике зна-

чення мистецтва, питала, як назвати її професію? Я запропонував для 

неї найближче визначення: «чистильниця вікон». Це не був просто 

жарт. Можна сміливо стверджувати, що кожна людська істота має від-

критий доступ у царство Краси, якщо тільки порох життя і віконний 

бруд не затемнюють це проникнення.  

Згадую також іншу розмову з чоловіком офіційно церковного сану, 

котрий прийшов поговорити з цього ж приводу. Під час тригодинної 

бесіди він спростовував все, що я сказав йому, а я покрив все сказане 

ним. На завершення я сказав:«А зараз озирнімося. Протягом трьох го-

дин ви відкидали все почуте від мене, а я знайшов місце для всього, 

сказаного вами. Будьте чесні і скажіть, чиє становище краще?» І можна 

було бачити, яким він був спантеличеним, розуміючи, що він виявився 

лише духом заперечливим. І скільки їх, цих заперечливих, ходить всіма 

шляхами життя, тільки заважаючи, тільки заперечуючи, тільки метуш-

ливо перебігаючи шлях. Але якщо вдасться їм розкрити очі, то вони 

будуть вражені своїм неуцтвом. Навіть вони побачать, як легко в на-
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шому щоденному житті новий порядок, нове розуміння може бути 

встановлене життєво і дієво. 

Запам'ятайте твердо: «Не сни, але дії. Не мрії, але наслідки». І звід-

ки ж прийде ця всеосяжна енергія, щоб засвоїти і вмістити справжні 

життєві ідеї? Друзі мої, ви знайдете свої можливості в невичерпній 

енергії повітря, у поблиску сонця. Зі світла народжується життєдайна 

усмішка безстрашності.  

Monhegan, 1922. 
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Зброя Світла 

 
Сучасна цивілізація дає широкі можливості прикрасити  

життя, але, на жаль, ці можливості спрямовані  

на зворотнє. (Грані Агні Йоги, т.10) 

 

Воістину, сліпий той, хто не хоче бачити. 

На практичних заняттях по римському праву наш старий професор 

якось дав завдання щодо переслідування наклепу. 

Обговорюючи цей предмет, ми дійшли висновку, що за наклеп і ди- 

фамацію, (оголошення в ЗМІ дійсних або видуманих відомостей, що 

ганьблять чиюсь честь і гідність – пр.) по суті, кара була порівняно 

малою. При цьому ми запитали професора – чому в жодному законо-

давстві не карався оприлюднений брехливий факт. Пам’ятаю, як доб-

родушний професор посміхнувся, здійняв руки догори і сказав: «Тоді 

довелося б посадити у в’язницю дев’ять десятих всього світу». 

Ці мрії студентів про охорону людства від брехливих фактів рано 

чи пізно знову згадуються. Саме накопичення руйнівних для людства 

обставин ніби вказує, наскільки серйозно треба звернути увагу на гли-

боченні цілі океани брехливих вигадок, у більшості своїй свідомо 

спрямованих до зла. 

Жодні сучасні законодавства, якби навіть і намагалися іноді припи-

няти шкідливі наклепи, не в змозі боротися з шепотінням брехні. Хтось 

скаже, що це той же наклеп, але дуже багато подібних злошепотінь не 
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підійдуть під статтю про наклеп, проте, будуть розсадником надзви-

чайно шкідливим. Навіть якщо ми постараємося не звертати увагу на 

всяку брехню, яку, мов птахи, щебечуть люди, зовсім не даючи собі 

звіту, які страшні вироки іноді містяться у веселому щебетанні віта-

лень, то від цього шкода не зменшиться. Але, окрім цих безвідпові- 

дальних щебетань, у світі розрослося чимало свідомо брехливих вига-

док, що мають єдину і цілком усвідомлену мету – визначеної шкоди 

розкладання і спустошення. 

Якщо почати перераховувати зустрінуті кожним з нас факти такої 

явної шкідливості, то склалася б величезна книга зла; ще приклад: лю-

дям зі сцени іноді демонструють виготовлення зліпків замків для під-

роблених ключів, чим навіюють слабовільним глядачам різні шкідливі 

ідеї. Перераховувати шкідливі вигадки було б вже само по собі шкід-

ливим, але треба примусити себе, хоч деколи, подумати, скільки явної 

брехні виступає в житті, руйнуючи на своєму шляху найцінніші, а час-

то і незамінні можливості. 

З храму люди почали виходити оновленими для нової обмови. Зву-

ками співів почала заохочуватися душа до лихослів’я. Краща героїка 

драми стала спонукати до підозр. Та й молитва – чи не стає загрозою? 

Чи не так? Чи добре це? 

Для смертельності отрути змії не потрібно гігантського росту; малі 

єхидна і змійка коралова. Згубна отрута навіть малого скорпіона. 

Про обман думає ошуканець. Зраду замислює зрадник. Жахами ка-

рається боягуз. Кожен по-своєму. Скажи, про що думаєш, і я скажу, хто 

ти є. 

Звичайно, якщо закони повинні захищати безпеку громадян, то, 

зрозуміло, що і закони проти наклепу і брехні повинні поступово поси-

люватися. Якщо людство бачить, що потік зла дуже винахідливо збіль- 

шується, то дивно було би боротися з ним засобами давнього римсько-

го права, Кодексу Юстиніана чи навіть Кодексу Наполеона, який част-

ково наслідували багато хто з подальших законодавців.  

Якщо зло створило свої нові формули, то і протидія йому повинна 

постійно поновлюватися. 

«Виховані» діти не повинні нічого бажати, ні до чого не прагнути 

і притупити всі свої творчі устремління, сліпо наслідуючи стандарти 

вихователів, яких, у свою чергу, ніхто ніколи не вчив нічому благому 

і творчому. 
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Запилений сірий одяг, в який ми закутали Етику і будь-яку світлу 

творчість! Він знайшов собі яскравих замінників у вигляді засудження, 

лихослів’я та поширення брехливих вигадок. Дивно спостерігати, на-

скільки пожвавлюються обличчя лишень при одному наближенні брех- 

ливої вигадки. Як збагачується словник, і наймовчазніший гість стає 

ледь не оратором. І це не тоді, коли він сам введений в оману, а, власне 

тоді, коли він відмінно розуміє, що бреше. 

Винахідливий брехун і в підозріннях; судячи по собі, він, вступаю-

чи у цю сферу, чується як риба у воді. Злобна досвідченість підбадьо-

рює його в тому, що витівки його залишаться безкарними. Звичайно, 

якщо ви нагадаєте йому слова Писання: «Як самі міряєте, так відміря-

ється і вам», він тільки самовдоволено змахне рукою, кажучи: «Після 

нас – хоч потоп!» 

Його злобна свідомість підкаже йому, що власне самозбереження 

знаходиться тільки у злі, і без цього зла він, як риба без води, тратить 

свою життєздатність. У цій затятій злісності, у цій підозрілості, в цьо-

му бажанні очорнення всіх проявляється і глибоченний атеїзм. 

Для брехуна немає жодного Високого Образу, перед яким він міг би 

засоромитися. Його бідна уява не малює йому жодних перспектив його 

власного майбуття, коли він звітуватиме у діях своїх або, точніше, коли 

він повинен буде поставити себе на місце, заслужене ним самим. 

Мудро сказано: «Чиніть так, як ви хотіли б, щоб і з вами чинили». 

Якщо кожен брехун внутрішньо усвідомлюватиме, що він не тільки 

вимовляє крилате гороб’яче слово, але і чинить при цьому дещо, пе-

редбачене кримінальним законодавством, то він зайвий раз подумає – 

чи не надто дорого обійдеться таке, любе йому, лихослів’я. 

Цілком природно, що збільшення своєкорисливих погроз та викра-

дання дітей в Америці викликали там посилення протидіючого закону. 

Звичайно, ймовірно, в ці дні Ліндберг гірко посміхається, усвідомлю-

ючи, що цей посилений закон поки що йому ні в чому не допоміг. На-

віть навпаки, саме після введення закону виникло якесь нове здир- 

ство, ніби наруга. Чи не доводить ця наруга, наскільки вже зло розрос-

лося, як таке, і заходи проти нього вже запізнюються?  

Чи не стає це схожим на гангрену, яку марно намагається наздогна-

ти ніж хірурга? Чи не приходимо ми знову до того ж рішення, яке по-

рушувалося і в інших життєвих сферах? Тобто, чи не час негайно ввес-

ти у школи, з найнижчих класів, основи практичної Етики? 
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На жаль, цей предмет потрапив до числа абстракцій, про які не зав-

жди навіть прийнято говорити, адже це буде визнане чимось несучас-

ним, невихованим і викличе жорстокий глум і протидію союзників сві-

домого зла. Але, якщо давнє слово «Етика» (наука, що вивчає мораль – 

пр.) саме ні в чому і не винне, то чи не винні ми самі, що зробили бесі-

ду про все хороше недопустимою у вітальнях наших? 

Чи не ми винні в тому, що покрили нижчі, тваринні основи Етики, 

скучними сірими тогами і надали злошептунам найвиразніші сторінки 

словника? Адже ентузіазм, цей світлий вогонь серця, вважається не-

пристойним у «поважному» товаристві. Похвала і захоплення, ці квіти 

Саду Прекрасного, вважаються майже знаком невихованості. І похвала, 

замість її взаємно надихаючого значення, набуває вигляду якогось 

умовного лицемірства, що саме так і сприймається. 

Але для цього треба мати хоч якусь уяву. Треба виховувати цю уяву 

так, щоб вона могла вивести за межі сьогоднішнього дня. Люди дуже 

бояться хвороб, злиднів і всіляких нещасть. Найбільш зухвалі брехуни 

і наклепники деколи виявляються грубими фетишистами. Вони знають 

про якісь нещасливі знаки, та не хочуть знати лишень того, що зворот-

ній бік є просто повернений їм їхній власний бумеранг. Карма! 

Кожному, хто спостерігав за метаннями бумерангу, згадується, як 

іноді недосвідчений і необачний метальник потім з криком намагається 

відскочити від власного ж знаряддя, яке невблаганно наздоганяло його 

і било з математичною точністю сили самого посилання. При цьому 

досвідчені метальники називали постраждалого, перш за все, дурнем. 

Воістину, ніякої іншої назви неукам злості і не можна придумати. 

Як всі неуки, злошептуни перш за все дурні! Які б облудно блиску-

чі слова не вимудровували вони в своїх злошепотіннях, як би не нама-

галися розвеселити наївне товариство огидною вигадкою, вони зали-

шаться перш за все дурнями! Кожна їхня брехня з абсолютною точніс-

тю акумулюється і, в несподіваний для них момент, завдасть їм удару 

ще сильнішого, бо кожен сад росте, як темний, так і світлий.  

Дивно, що земля повинна була існувати несказанне число років для 

того, щоб зараз виникла така потреба волати супроти величезної кіль-

кості зла, породженого брехнею! Та варто взяти будь-яку газету, і події 

одного тільки дня покажуть, якої страшної межі досягнуло людство, 

бажаючи шкодити одне одному. 
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Хотілось би, як дітям сказати: «В час гри не бийтеся!», так само 

сказати і дорослим: «Спробуйте прожити один день, не завдаючи шко-

ди одне одному!» 

Здається, що в такий день, котрий би людство прожило без шкоди, 

відбулось би якесь щонайбільше диво, якісь найпрекрасніші, цілющі 

можливості зійшли б так само просто, як іноді може зійти добра усміш- 

ка серця або плодоносна злива на висохлу землю.  

Одного разу жінка сказала священнослужителеві: «Коли я молила-

ся, то священне Зображення посміхнулося мені». А мудрий священно-

служитель відповів: «Серце твоє посміхнулося, і відповіла йому усміш- 

ка Спасителя». Невже ж неможлива ця рятівна усмішка правди, усміш-

ка милостивого дару і самозречення? Невже ж дійсно, егоїзм, цей один 

із найближчих родичів брехні, вже став переможцем? 

Не може цього бути там, де з глибокої давнини вже дано наймудрі-

ші Заповіти. Не у нудьзі, спотвореній нерозумінням Етики, а в радості 

Етики, перетвореної вогнем серця, всіма кращими заповітами від юнац- 

тва, від дитинства нехай ідуть діти новим шляхом великої співпраці  

з Благом творчим!  

Історія дає нам дивовижні приклади, як часто не тільки дитячий, ще 

не зіпсований, мозок змінювався мисленням, але навіть, здавалося б, 

закоренілі злочинці просвітлювалися. Приклади цих просвітлених зло-

чинців завжди вказуються Великими Заповітами; значить, ніщо не 

втрачене. Отже, на щастя, не самим страхом перед законами, але саме 

просвітленням свідомості можна досягти найкращих наслідків. 

Один вчений говорив мені: «У нас не залишилося формул». Ах, яка 

неправда! Всі прекрасні формули не тільки збережені у всій життєвос-

ті, але і не велика мужність потрібна, щоб знову звернутися до формул 

прекрасних і милостивих. «Серцезнавством» називається цей предмет 

очищаючий. Звичайно, ця благовість хай огорнеться шатами Світла: як 

сказав Апостол Павло, «огорнемося зброєю Світла». 

У цих світлих шатах, в обладунку блискучому серед сяючих факе-

лів серця, неважко буде не спати всю довгу ніч і дочекатися Враніш-

нього Світла. Ніхто не сказав, що свята не потрібні. Навпаки – Свято 

Свідомості, Свято Праці, Правди, як воно глибоко надихаюче! А голов- 

не, що воно можливе у будь-якій хатині, аж до палацу! 

Будемо ж все, хай найтемніше, хай найзліше, покривати світлим 

творінням, тим, яке принесе Свято Душі людської. На тому і зійдемо-

ся!                    Гімалаї,1травня 1932. 
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Право на вхід 

 
Будемо й дітям заповідати : 

Щоби отримати – треба віддати ! 

 

Крила, крила! Ви ростете болісно. З 1914 року для людства настав 

час космічного неспокою. Доки одна частина людей зайнялася незро-

зумілою стріляниною, інша інстинктивно зарухалася. З числом убитих 

зростало число подорожніх на всіх шляхах пересування. Явне змен-

шення людей викликало надзвичайне переповнення міст і готелів. Все 

піднялося. Все поїхало. І, як сонна людина після примарного сну, уря-

ди замахали руками, намагаючись перетяти шляхи блукань народів 

створенням труднощів з візами і дозволами. Але потік посунувся крізь 

пальці.  

Вже дев'ять років блукає людство. Товчеться з кута в кут. Вислови-

ло весь словник добра і наруги. І сама земна куля стала малою. Але 

поміж конвульсій, поміж небезпечних зльотів у пошуках чудесного 

краю починають рости крила. І думки починають клубочитися вище, 

і крізь дим мрій починають світитися можливості справжніх досягнень. 

Болісно, але крила ростуть. 

Милі люди, знову я побачив, як ви подорожуєте. Знову я побачив  

у  руках ваших книгу Бедекера з переліком чарівних знаходжень краси. 

Голгофи страждань мистецтва і знань досхочу нагодували залізниці, 

готелі, компанії Кука і все, що прискіпливо відстежує блуканину на-
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товпів. Ви прекрасно використовуєте всю аптеку творчості. Навіть ва-

ші запаморочені у круговерті очі через лорнет і монокль шукають зці-

лення у мистецтві.  

Великими трудами хтось будував Пантеон краси: хтось трудився, 

розкладаючи знахідки по пробірках критичних лабораторій. І ось 

з’явився ваш автомобіль, і досвідчений кухар підносить вам вишукану 

трапезу краси. 

Але чи може шлунок ваш перетравити цю їжу? Та й чи маєте ви 

право входу до трапезної? Чи дали ви коли-небудь дещицю, котра мог-

ла б оправдати ваше наближення до мистецтва і знань? Взагалі – чи 

вмієте ви давати? І чи казали вам, що лише ті, котрі самі дають, отри-

мають? Якщо ж ви не маєте права на вхід до храму, якщо ви не зароби-

ли цього своєю працею, якщо ви бажаєте тільки отримувати, то чи не 

вам належить кличка паразитів? Бо ви повзаєте по храму, не вносячи 

до нього нічого. Ви борозните собою лик землі; безцеремонно товчете-

ся на сходах чужих завоювань і легковажно  вважаєте, що всі труди 

і творіння – для вас. Будьте ж чесними сьогодні і признайтеся, що ви 

не тільки нічого не зробили для росту мистецтва і знання, але взагалі 

навіть не знаєте, як це зробити. І якими нікчемними є ваші виправдан-

ня. Ви деколи слухали музику; ваше око ковзало по картинах; ви по- 

плескували рукою скульптуру і, позіхаючи, ви жертвували годиною 

часу для прослуховування іменитого лектора. 

Але пізніше, коли автомобіль переносив ваше дорогоцінне тіло до-

дому, – у що перевтілювалися враження ваші? У нудьгу, в позіхання, 

в обід і лихослів'я. 

Тому, коли людина багата і з можливостями буде вам розповідати 

про мистецтво і знання, завжди запитуйте її: «А що ж ви самі зробили 

для краси, щоб мати право говорити про неї?» І ще скажіть їй:«Ось, від 

сьогодні, зустрічаючись з красою, завжди будете згадувати, що ви – 

паразит, – доки не спробуєте принести свій камінь до вічного храму; 

доки не заробите право на вхід». Так і скажіть. 

І бачимо тих, що не принесли. Бачимо людей зі згаслими погляда-

ми, коли, зігнувшись, вони сидять біля цілющих вод, чекаючи черги 

влити ковток механічного життя. Чуємо їхні розмови – зітхання про 

вчорашній день. І весь світ закрився для них. І нема усвідомлення того, 

що все отупіння перейшло б швидко, якби хоч одна з одвічних цілей 

прекрасного відкрилася їм. І вони зрозуміли б, що незалежно від віку, 

поза тілесними хворобами, поза всіма забобонами – вони могли б не-
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гайно підійти до одвічної радості духу. Тому що не страждання, а ра-

дість заповідана. 

По-іншому шкода всіх людей, які безцільно прагнуть догодити вам, 

безцільним. Шкода ваших кравців і прачок. Шкода ваших водіїв, бо ви 

навіть не знаєте, яку адресу їм назвати. А зовсім поруч лежить увесь 

прекрасний світ – світ радості, творінь і досягнень. 

За ласку, за посмішку до краси запори перших воріт вже повернуть-

ся. А за бажання віддати впаде і другий замок. Спробуйте віддати або 

хоча б запропонувати щось, але без себелюбства і сумніву. Відплата 

сторицею вже очікує на вас. І не в якихось майбутніх життях, а саме 

зараз, тут, якщо тільки уловите ритм життя. Бо в ритмі – гармонія. 

Подорожні, зумійте віддати, щоб отримати; щоб отримати право на 

вхід до храму. 

«Через красу підійдете. Зрозумійте і запам'ятайте. Вам доручив ска-

зати – Краса. 

Ти, що маєш вухо. Ти, що маєш око відкритим. Ти, що пізнав Мене. 

І нехай будуть глибини небес для тебе благодатними. Благо тобі. 

Спрямуй погляд, мов сокіл, в далечінь.  

Через красу підійдете. Зрозумійте і запам'ятайте». 

 Віші, 1923. 
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Шляхи благословення 

 
Діти в майбутнє відкриють нам брами – 

«Не виганяйте дітей із храму». 

 

 Як бджоли збираємо ми знання і складаємо наш добуток у диво- 

вижні соти. По завершенню року, обтяжені речами, ми переглядаємо 

наші «скарби». Одначе, хто встиг підсунути нам стільки непотрібного? 

Коли встигли ми так ускладнити шлях свій? Але серед випадкового 

і такого, що підлягає, як пічний перегар, знищенню, завжди височіють 

віхи, цінні нашому духу. Це вони ведуть людство через усі раси, через 

усі кола досягнень. Ступені до храму.  

«Істинно, істинно! Краса є Бог! Мистецтво є Бог. Знання є Бог. Вся 

слава, уся пишнота, вся велич є Бог. Істинно, істинно!» – вигукнув ін-

дуський Святий, повертаючись зі стану Самадхі. І постане новий шлях 

краси і мудрості. Кращі серця вже знають, що краса і мудрість не роз-

кіш, не привілей, а радість, призначена всьому світу на всіх щаблях до- 

сягнення. Кращі люди вже розуміють, що не повторяти тільки вони 

повинні про шляхи краси і мудрості, а й дієво вносити їх у своє і сус- 

пільне повсякденне життя. Вони знають, що європейський костюм не є 

ознакою культурної людини. Вони знають, що в наші дні, в дні смер- 

тельної боротьби між механічною цивілізацією і прийдешньою культу-

рою духу, особливо нелегкі шляхи краси і знання, особливо обтяжливі 

напади чорної вульгарності. Та вони і не приховують, що боротьба важ- 
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ка, і за нею вже ростуть крила звільненого Духу. Ви знаєте, що най-

кращі красоти природи створились на місці колишніх потрясінь землі. 

Ви знаєте захоплення скелями, прірвами, живописними шляхами ста-

рої лави. Вражаєтеся кристалами і зморшками кам'яних кольорових 

нашарувань. Безмежну красу дають конвульсії космосу. 

Подумайте, скільки знамень явлено!  

Залила кров'ю світ війна. Засухи, зливи сколихнули людський 

устрій. Зникли озера. Обвалилась вершина Монблану. Проявив себе 

голод. Скільки умовностей відживаючої раси вже розпалося. 

І серед руїн людських умовностей вже виникає нове життя. І навіть 

найтупіші починають усвідомлювати, що багато чого, видимого ними, 

не випадкове. Новий світ іде! 

Іде під здивованими і приголомшеними поглядами. І в новому світі, 

в його нових храмах постане нове життя, і в ньому мистецтво і знання 

підтримають престол любові Божества. 

Благословенні ведуть нас цими шляхами. Серед жахливих розумо-

вих нагромаджень віджитого мотлоху видно вже ознаки синтезу. 

Пізнаючи майбутнє значення краси і мудрості, люди зрозуміють 

і шляхи їх виникнення. 

Зараз треба думати про мистецтво. Треба відчути і укріпити вищий 

провідник Духу Утішителя. Зауважте, в кінці минулого сторіччя (ХІХ – 

пр.) стерлися старі стилі. Життя заполонили мертві підробки. Творіння 

краси стояли одиноко.  

Облаштування жител, речі вжитку, середній рівень картин і скульп-

тур дійшов до межі фальшивої байдужості, і тоді негайно з'явилася 

реакція. Але наскільки огидною була підробка, настільки вже образли-

вою була реакція.  

Зненавиділи старих. І ненависть породила злісну безпорадність. 

Бризкаючи отруйною слиною занепаду, кинулися створювати нові тео-

рії. 

Ніби невмілі дрогісти, (торговці аптекарськими та хімічними то-

варами – пр.) вони розклали іскри Божества по склянках і наклеїли 

етикетки. Отже, на зміну пихатій байдужості, життя наповнилося різ-

ними post’ і ex’-ами. І знову роздробленість дійшла до межі. І знову 

хранителі істинного мистецтва, такі як Роден, Пюві, Ван-Гог, Гоген, 

Сезанн, залишились самотніми, а навколо них велася метушня з розпи-

нання краси. Який сюжет для старого Брейгеля або Босха. Або вони 

були поневолені сюжетом, або вони шукали лише форму, або вони шу-
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кали лише фарби. Вони самовільно і безглуздо розділили мистецтво на 

вище, декоративне, прикладне, комерційне. Вони спотворили поняття 

реальності.  Вони розрубали єдине дерево. Вони вигнули все, за що 

могли схопитися їхні судорожні руки. «Бідні вони», – як сказав про них 

один великий художник. 

Вони забули те, що звучить у кожному атомі зоряного неба, перед 

чим їхні сліпі теорії здаються жалюгідними латками. Вони забули про 

гармонію. Вони не хотіли знати, що наближається час гармонізації 

центрів. Вони забули, що таємнича краса мистецтва, його переконли-

вість – приховані у шляхах його виникнення. Звідки прийде, на тій мо-

ві і говорити буде. У таємничих узагальнюючих шляхах мистецтва є та 

міжнародна мова, яка об’єднає все людство. 

Це не загальне місце. Не трюїзм. Це треба підкреслити і проявити 

всіма силами духу, бо люди забули зовсім простий шлях світла і твор-

чості. 

Мова людська, яскрава і могутня при засудженні, стала в'ялою і блі- 

дою при похвалі і утвердженні. 

Але не сприйміть сказане за заперечення. Ми заперечень не зноси-

мо. Адже всі «новатори» намагалися зламати вульгарність. А тому на-

віть невдала спроба має бути виправдана. Всі борці проти вульгарності 

– в одному таборі. Звичайно, чим ширша форма – тим місткіша вона. 

Не обминути великий закон вміщення. 

А керманичі життя творять невтомно. І можна радіти страхітливим 

межам нашого хаосу. Так із піни бурі знову постає обмита, виблискую-

ча скеля; вже наближається час творення і узагальнення. І ми знаємо не 

прогнози. Ми вже бачимо світлі ознаки. Поодинокі люди, розділені 

горами і океанами, починають думати про поєднання елементів, про 

творчу гармонію. І думки єдності летять над світом. Молодь вже пише 

на своєму трудовому щиті: 

«Cor Ardens» recognizes art as the universal medium of expression and 

evidence of life. It realises the phenomenon that ideals in art manifest 

themselves simultaneously in all parts of the world and therefore 

acknowledges the creative impulse irrespective of heritage. Art should be 

created with honest mind and from genuine necessity. Cor Ardens is a con-

crete move to bring together, at least in spirit sympathetic isolated 

individuals. We must walk the rising road of grandeur enthusiasm and 

achievement with all the power of our spirit.  
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«Кор Аденз» визнає мистецтво як універсальний засіб вираження 

і прояву життя. Це дає можливість зрозуміти той феномен, що іде-

али мистецтва виявляються водночас у всіх частинах світу і, таким 

чином, засвідчує незалежність творчого імпульсу від походження.  

Мистецтво має творитися чесною думкою і з непідробною необ-

хідністю. Кор Аденз – це конкретний шлях для об’єднання, хоча б по-

думки, близьких духовно, відокремлених індивідуумів. Ми повинні кроку-

вати висхідним шляхом урочистого ентузіазму і звершень, зібравши 

усю силу нашого духу. 

Чи ж в цих словах не звучить перемога духу? Невже хаос не відкрив 

брами єднання? Невже роз'єднані фізично душі не починають розуміти 

одна одну на мові вищого благословення?  

Друзі невидимі! Знаю вас. Знаю, як не по-людськи важко вам подо-

лати всі умовності життя і не погасити ваш світоч. Знаю, як боляче вам 

йти під презирством тих, хто побудував своє життя на темних поняттях 

грошей. Знаю вас – одинокі – перед вогнем, який здається вам самот-

нім. Мої молоді друзі! Завжди молоді. Невже не бачите, що біля того ж 

вашого вогню сидить чимало хто? І не самотні ті, що сидять біля одно-

го вогню. І якщо рука ваша ще не відчула потиску, то дух ваш уже 

прийняв поцілунок брата. 

Які гігантські маси зрушені братськими зусиллями. І кожне напру-

ження у напрямку краси і знання сяє усвідомленням того, що єдиний 

промінь духу веде нас – той промінь, перед яким спалахує екстаз духу, 

а тіло тріпоче в передчутті. 

Не тремти, не бийся так, бідне серце! Ще раз, знову через довгий 

час, ти навчишся володіти могутністю, котра так близько. Купіль Кра-

си! 

Велике значення мистецтва для майбутнього життя! Новий світ іде! 

«Облиште всі забобони – мисліть вільно», – так Благословенний 

сказав. 

 

II 

Я знаю тебе, гомункулусе. Це ти підсунув нам в дорозі стільки не-

потрібних речей. Це ти радив нам не довіряти всьому молодому і «не-

досвідченому». Це ти підставив зовнішні факти замість фактів по духу 

і сутності. Це ти позолотив рами на картинах. Ти прокрався в ради і лі- 

ги і прикрив прагнення до досконалості обов'язком могильників. Ти 
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сутужно трудишся. І в твоїй невидимій імперії росте славне людиноне-

нависництво. 

Але яким би малим ти не був, вже розгледіли тебе. І пізнали твої 

звички. Ти боїшся талісману любові. І любов підтинає твої творіння. 

Любов творчої досконалості. Ти мрієш закидати її старими речами. Ти 

думаєш, що полум'я любові погасне? Але ти забув таємничу власти-

вість полум'я. Воно запалить будь-яку кількість світочів і не зменшить-

ся. 

Де вже тобі боротися! І якби ти навіть проникнув у всі ліги націй, – 

все ж за націями стоїть людство. І тут працелюбний гомункулус не 

досягне успіху. Бо людство все-таки, хоча й поволі, йде до гармонії. 

Чи не здається вам дивним, друзі, що навіть у наші дні, в дні най- 

більшого сум'яття і страху, все ж можуть дієво виявлятися такі ще від-

далені поняття, як любов, благо, досконалість, тобто всі супутники 

гармонії? Гармонію часто не розуміють. Змішують з унісоном. Не ро-

зуміють. Так само, як не розуміли Нірвану. Однак гармонія не є аб- 

страктним співом. Гармонія, гармонізація центрів є виявленням діяль-

ності у всій її потужності, у всій її ясності і переконливості. Пізнаючи 

те, чого ми хочемо, ми об’єднуємо всі наші центри в одному напру-

женні і навіть долаємо всі установлення фатуму. Але ж дух наш знає 

найкраще, де правда. І кожен наш вчинок оцінений духом воістину. 

І ось цей дух також знає, що любов і досконалість будуть застосо-

вані в житті, у простоті і ясності творчості. Якщо простота виразу, яс-

ність бажання будуть відповідати безмірності величі Космосу – то це 

шлях істинний. 

І цей Космос – не той недосяжний Космос, перед яким лише змор-

щують чоло професори, а той великий і простий, що входить у все на-

ше життя, творить гори, засвічує світи – зірки на всіх незліченних пла-

нах. 

Простота – неодмінна якість гармонії. Творчість майбутнього буде 

осяяна простотою. Звичайно, ви не сплутаєте простоту з примітивіз-

мом, з нарочитістю. Тут різниця така ж велика, як між мистецтвом 

і штампом. І часто в золотих рамах висить комерційний штамп, а на 

плакаті під вихором і снігом тріпоче справжнє мистецтво. 

Але ж дух, хоча мовчки, знає, де штамп, де вульгарність, а де ра-

дість і творчість.  

Мовчки питайте духу вашого, вносячи кожен предмет у дім ваш. 

Промовляючи заклинання проти гомункулуса, обдумайте, навіщо і як 
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прийшли ви до думки залучити до вашого вогнища нового гостя. Адже 

ці мовчазні гості можуть бути справжніми друзями, але можуть стати 

і  ворогами вашого дому. 

В усвідомленні предметів лежить гармонія їхня. До того ж дух ваш 

знає ворога і друга. 

Знаємо неспростовні зцілення музикою і барвами. Згадаймо могут-

ність співу. Пригадаймо високе піднесення у храмах, у музеях. Дім 

Божий! Дім Великої Таїни! І таїнство Духу має підніжжям лише красу. 

Звичайно, ви любите мистецтво. І ви багато про що хочете розпита-

ти у мене. Ви хочете знати, що краще для гармонії дому: картини чи 

стінопис. Чи краще закріпити обстановку нерухомо. Чи життєвіше – 

ідея Китаю і Японії, де щодня на стіні кімнати розміщується одна кар-

тина? 

Напевно, ви хочете запитати, чи правильна ідея наших сучасних ви-

ставок, де за зовнішнім виглядом храму мистецтва причаїлася ятка тор- 

гівця?  

Учитель виганяв торгашів з храму. Учитель знав, звичайно, що 

в житті нашому без торгашів ще не обійтися. Але Він виганяв їх саме 

з храму. 

Так і в справі мистецтва. Звичайно, торгівля мусить залишитися. 

Але вона повинна бути винесена за межі храму. Хай буде правдиве 

свято; хай буде порядна торгова ятка. Але ятка у храмі і личина храму 

в ятці вносять внутрішню розпусту поміж творців і цинізм поміж відві-

дувачів. Аромат храму сковує порухи навіть запеклого циніка, і гомун-

кулусу доводиться тікати.  

Правда, гомункулусе, вам все-таки доведеться піти із життя. Незлі-

чені молоді серця просять вас піти. 

Очистивши принцип обміну мистецтва, можна ввести його в дім. 

Внести ніби свічу, запалену в храмі. І думка щодо стінопису, і цінна 

зміна вражень Сходу – все знайде своє місце. Адже правда безкінечна. 

І кожен окремий випадок утвердження мистецтва встановлюється сві-

домістю духу. Кондуктор думає, що люди лише їздять. В уявленні шев-

ця люди лише ходять. За поглядами сучасної людини – люди лише за-

знають мук. У знанні Благословенного – люди повинні радіти. 

Правда, саме зараз, захоплення мистецтвом звучить дивно. Багато 

говорять про мистецтво і так мало вносять мистецтва у своє життя.  

І завжди знаходять чудові відмовки і виправдання. Завжди винні 

найпереконливіші обставини. Все винне, лише не винна «цивілізована 
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людина», що ходить дивитися на бій биків або на вуличну бійку, об-

ставлену правилами «боксу». 

Тут відкриті і серця і гаманці. 

Але розпитайте цих людей, чи багато вони зробили для мистецтва? 

І чи багато вони внесли мистецтва до свого життя? Вони будуть здиво-

вані, і виявиться, що печерна людина кам'яного віку має всі переваги 

над цими завойовниками землі. В наші дні і про це доводиться говори-

ти. Як же не говорити, коли саме зараз деякі уряди намагаються обкла-

сти вільне мистецтво особливими податками. І цим ще більше обтяжи-

ти тернистий шлях краси. Це знову робота гомункулуса! 

І в цей же час, лише близько десятої частини населення впроваджує 

мистецтво до свого життя і щось знає про мистецтво. Двадцять відсот-

ків тільки говорять про мистецтво і не застосовують його. А сімдесят 

відсотків взагалі не знають або, в кращому випадку, не пам'ятають вже, 

що таке мистецтво... 

Та краще, хоча б і механічно, твердити: «благо, благо, благо», ніж, 

хоча й з усмішкою, повторювати: «зло, зло, зло». Цей відносний прин-

цип вже засвоєний багатьма. Отож таким чином будемо хоча б один 

раз на тиждень запитувати себе, що ми за сім днів зробили для мистец-

тва? 

Нехай і політики, і конгресисти, і численні клерки та банкіри, і «ді-

лові люди», і всі горді за свою, часто сізіфову, працю, – нехай також 

засвоять собі цю неважку звичку. Там, де не можна йти шляхом радості 

усвідомлення, там нехай простягнеться бруківка вказаної дороги. Про-

те зусилля необхідні. Інакше наші дні загрожують особливим лихом 

для досягнень мистецтва. Мистецтво мусить квітувати, і музика духов-

ного поклику мусить звучати поза станом біржі і поза засіданнями Ліги 

Націй. І ще одне, теж «не загальне місце». З соромом згадаймо про те, 

про що воістину необхідно згадати, і зізнаймося. У вихованні дитини 

все ще забуто розвиток творчості. Спершу прагнуть нав’язати дитині 

масу умовностей. Спочатку їй викладають повний курс страхів. Пізні-

ше дитину ознайомлять з усіма домашніми чварами. Потім їй покажуть 

фільми, де зло таке винахідливе і блискуче, а добро таке бездарне і блі- 

де. Потім покажуть дітям усі вульгарні заголовки щоденної преси. По-

тім дитину занурять у так званий спорт, щоб молода голова звикла від-

чувати удари по обличчю і звикла думати про удари фізичні і про по-

бите тіло. Отже, спершу полонять весь час юнака, дадуть йому най-
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більш вульгарні і спотворені формули. А потім він, засмічений та за-

ржавілий, може починати творити.  

Це один з найбільш глибоких злочинів. 

До будь-якої машини люди ставляться дбайливіше, ніж до дитини. 

Ще б пак, за машину заплачені «всесильні» гроші. Її не можна запоро-

шити або залити брудом. А за дітей грошей не платять. Але якщо ма-

шина псується від пороху та бруду, то яким же руйнівним є бруд духов- 

ний для ніжного молодого апарату. У тузі смертельній дошукується 

світла маленька голова. Смертельно боляче відчуває всю зневажли-

вість. Хворіє, затихає і часто схиляється навіки. І творчий апарат за-

вмирає, і відпадають всі провідники. Ми часто захоплюємося несподі-

ваністю дитячого малюнку чи мелодикою дитячої пісні, або мудрістю 

судження дитячого. Там, де ще відкрито, – там завжди прекрасно бу-

ває. Але потім ми помічаємо, як дитина перестає співати, перестає ма-

лювати, і судження її вже нагадують так звані зумисне для дітей зроб-

лені книги. Значить, зараза вульгарності вже проникла, і всі симптоми 

цієї жахливої хвороби вже з'явилися. З'явилася нудьга, з'явилася штуч-

на посмішка, з'явилося схиляння перед огидливим, нарешті, з'явився 

страх самотності. Значить, щось близьке, керівне, завжди притаманне – 

відійшло, відсунулося. 

Не виганяйте дітей з храму. Адже найбільш важкі речі завжди такі 

прості.  

Відкрийте у школах шляхи до творчості, до великого мистецтва. 

Замініть вульгарність і нудьгу радістю і прозрінням. Розвивайте ін-

стинкт творчості дитини з самого малечку. Убережіть від гримас жит-

тя. І дайте їй щасливе, сміливе життя, повне діяльності і світлих здо- 

бутків.  

Бичі людства – вульгарність, самотність і пригніченість життям об-

минуть молоду душу того, хто творить. 

Відкрийте шляхи благословення. 

 

III 

Як же впроваджувати мистецтво в життя? Де ж ці благословенні 

шляхи? Можливо, вони недосяжно важкі? Або потребують незлічен-

них засобів. Може, тільки гіганти духу насмілюються стати на ці шля-

хи?  

Усі запевнення будуть непереконливими. Відповісти на ці сумніви 

можна тільки сторінкою справжнього життя.  
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Розповім вам, друзі, про тих збирачів, які зберігали квіти мистецтва 

не для зростання капіталу, не задля імені свого, а саме з любові, що 

виросла вільною свідомістю. 

Наведу чотири портрети моїх друзів. Усі вони вже пішли від нас. 

Тільки один з них був багатий коштами, а троє були багаті лише своїм 

світлим духом. 

Багатий збирач був московський комерсант Третьяков. Нічого в сі-

м'ї не надихало його до мистецтва. Старий купецький рід швидше підо-

зріло дивився на незрозумілий для нього потяг. Та несподівано моло-

дого Третьякова потягнуло на новий шлях. І навпомацки, керуючись 

особистим чуттям, він почав збирати картини російської школи. Йшов 

він самотньо, лише деколи вислуховував пораду знайомого художника. 

І не випадково почала складатися знаменита тепер Третьяковська гале-

рея у Москві. Справжнім чуттям любителя Третьяков зрозумів, що 

уряд зазвичай поповнює свої музеї найчастіше офіційними творами, 

оминаючи кращі речі художників. І це казенне лице музею не може 

відобразити течію школи нації. Так було завжди. Так, боюся, іще буде. 

 Мистецтво завжди цвіло особистим, гарячим поривом. Він зрозу-

міє, і знайде, і збереже, і дасть всьому народу. І ось купець Третьяков 

зрозумів державне завдання мистецтва. І знайшов свіжі художні сили 

і полегшив шлях їхній. І оточивши чистим захопленням, зберіг їхні 

творіння. Але свою радість він зробив народною радістю, і за життя ще 

віддав місту Москві все своє чудове зібрання. І чимале завдання він 

поставив перед собою. Не просто зібрав докупи масу цінних творів, 

а відобразив у своєму зібранні всю російську школу. Все нове, яскраве, 

значне було побачене Третьяковим. Ця мовчазна сива людина, у великій 

шубі, невтомно відвідувала всі виставки, і ніщо не зупиняло його, якщо 

він вважав твір значним. До молодого художника-початківця він підій-

мався крутими сходами в студію. Він був першим – при завершенні 

картини. Він був першим – при відкритті виставки. І за це він першим 

мав найкращі, найхарактерніші речі.  

Сталося так, що нагороди вищих художніх установ вважалися за 

ніщо у порівнянні з придбанням Третьякова. І доля початківця вирішу-

валася не Академією, а саме цим мовчазним щирим чоловіком. Коли не 

вистачило стін дому, Третьяков побудував поруч ще один будинок. 

Якщо це було потрібно, то воно мало бути виконано. І мистецтво не 

повинно було терпіти збитку. 
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Звичайно, хтось може сказати, що з великими коштами Третьякова 

було можливим збирання в такому величезному масштабі. Він міг ви- 

брати краще і міг дістати стільки, щоб відобразити у себе всю російсь-

ку школу. Звичайно, кошти дали цей масштаб, але якість збирання, 

любов до справи і жива творчість саме у виборі речей і людей – все це 

йшло не від кількості коштів, а від бездонного багатства духу. 

Так одна людина, сильна духом, зробила безмірно важливу держав-

ну справу. І тепер, коли б уряд захотів повторити Третьяковську гале-

рею, він був би безсилим, адже саме запал духу створив неповторну 

комбінацію краси. 

Це – приклад ідейного творення в межах державних. Тепер інша 

духовна постать. Така ж сила духовного устремління з усією пов-

нотою боротьби із засобами. 

Відомий поет і культурний діяч, і гофмейстер при дворі імператора 

граф Голеніщев-Кутузов. В даному випадку традиції роду сприяли роз-

витку устремлінь до мистецтва. Були великі історичні пізнання, був 

особливий глибокий поетичний дар. 

Зібрання складалося з старовинних картин голландської, нідер-   

ландської та італійської школи. Основна відмінність зібрання – не го-

нитва за умовним ім'ям, а правдиве виявлення чудесних творінь. Зби-

рач розумів, що імена Рембрандта, Рубенса, Вана Дейка є іменами чис-

то узагальнюючими (колективними). Що тільки нижчий тип колекціо-

нера женеться в темряві за порожнім для нього звуком. Але краще 

знання мистецтва відкриває нам незлічиму кількість художників, по- 

глинутих так званими крупними іменами. І завдання культурного зби-

рача розібратися в цих забутих іменах в ім'я правди. Якщо на визнаній 

чудовій картині Рембрандта знайдеться підпис Карела Фабріціуса, його 

учня, – хіба прекрасна картина стане від цього гіршою? Або, чи міг 

Ван Дейк писати дві тисячі портретів на рік? Звичайно, ні, але у нього 

було близько двохсот учнів. Я знаю, як би засмутився граф, дізнав-

шись, що одна з його улюблених картин, яка належала невідомому ні-

дерландцю Haselaer'y, висить зараз в Metropolitan Museum в Нью-

Йорку під іменем Іоахима Патініра. 

Задля правди граф Голеніщев-Кутузов розкривав справжні імена 

і наскільки міг виправляв гріхи своєкорисливої людської історії. 

 І якою любов'ю, інтимністю дихало його вишукане зібрання. При 

цьому кожна картина була здобута нелегко, з митарствами. Кожен но-

вий експонат зібрання викликав несхвалення багатьох родичів, які 
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шкодували витрату грошей. А кошти були просто жалюгідні. Невели-

кої придворної платні не вистачало на життя. І відходив звідси цей зби-

рач, оточений своїми справжніми друзями – картинами. І заповідав, 

щоб його зібрання розійшлося і дало нову радість новим душам тих, 

хто шукає.  

Всі речі мають свою ауру. Чутливий дух підбирає в оточуючих пред- 

метах близьку ауру. Яким гарним світлом світилося зібрання Голені-

щева-Кутузова.  

Це тип витонченого збирача, який, працюючи і тішачись новою 

красою і правдою, посилає її знову служити облагороджуванню духу 

людського. 

Тепер тип молодого збирача. Збирач по інстинкту ще зі шкільної 

лави. У хлопчика, замість властивих віку втіх, росте потяг до художніх 

творів. Він з малих років, не маючи власних художніх здібностей, від-

різняється освіченістю і розвиненим смаком. Його вабить все прекрас-

не. Дух його поривається до сходження. Він, напевно, колись був ху-

дожником. 

Якою радістю було проводити час з молодим Слєпцовим. Ще з лави 

Ліцею він почав збирати картини. Не хаотичним й не випадковим було 

це придбання. Він знав, що робити. І всі гроші, які давала хлопцеві ма-

тір на розваги, йшли на благородний потяг. І хоча іноді бракувало гро-

шей, та ентузіазм загальної справи від цього ніколи не страждав. 

А загальне завдання було красиве. Хлопець полюбив певних, дуже 

тонко вибраних художників і вирішив кожного з них відобразити у всіх 

періодах діяльності. Зберегти і передати нащадкам повний образ твор-

чого людського життя. В майбутньому хлопцю вбачалося: кожному 

художнику буде виділена окрема кімната і все облаштування кімнати 

відповідатиме характеру даної творчості. І меблі, і обробка стін, стелі, 

характер освітлення і покриття підлоги. З цього можете зробити висно-

вок, яке тонке сприйняття було закладено в молодому дусі і яка проник- 

лива любов і турбота оточувала кожного представленого художника. 

В цих особливих кімнатах іноді повинні були лунати вибраний спів 

і музика. Або мали читатися відповідні твори. Загалом, мала здійсни-

тися мрія про єдність мистецтва, про гармонію. 

Радісно було слухати, як вибирався новий твір для зібрання. Які ви-

тончені і щирі міркування висловлювалися, щоб вирізнити і знайти 

нову гідну рису у творчості художника. І ви бачили у застосуванні мис- 

тецтва не примху, а реальну культурну потребу. І ця витонченість куль- 
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тури захоплювала оточуючих. І думка, і розмова очищалися світлим 

сходженням духу. 

Слєпцов мріяв передати своє зібрання народу. Не турбуючись про 

ім'я своє. Та надто рано пішов він від нас. І пішов незвичайно. Він по- 

їхав верхи і не повернувся. Перейшов несподівано, на лоні природи, 

прислухаючись до гармонії Космосу. Завидний перехід – перехід до 

нової прекрасної роботи. Це тип чуйної душі із закладеними відчуття-

ми майбутньої гармонії і єдності. 

Тепер ще один зворушливий тип збирача. 

Дуже бідний армійський офіцер, який служить у віддаленій провін-

ції, рветься всією душею до мистецтва. Відмовляючи собі багато в чо-

му, полковник Крачковський, завжди діяльний, натхненний ентузіаз-

мом, завжди привітний, прагне зібрати колекцію зразків російського 

живопису. Звичайно, він не може зібрати великих речей. Він збирає 

невеликі за розмірами картини, ескізи, етюди, малюнки. Але за внут-

рішньою цінністю його зібрання стає дуже значним. Він тягнеться до 

кращих художників: він розуміє, що часто ескіз цінніший за саму кар-

тину. Він намагається виявити образ художника в рисах найбільш ти-

пових. Це не покупець дешевих картин – це істинний збирач. При цьо-

му самому йому часто бракує десяти карбованців і для нього суттєвим 

є питання заплатити на десять карбованців більше чи менше. І він про-

сить художника віддати річ і наполегливо переконує поступитися.  

І слово його діяло, і йому віддавали ескізи. І він радів світлою раді- 

стю дитини, і писав захоплені листи про новий скарб. Як любив він 

мистецтво, і яким високим значенням оточував він поняття істинної 

творчості. Заповідав він все своє зібрання для громадського користу-

вання. Окрім того, він заповідав продати все його скромне майно, всі 

його повсякденні речі і на отриману суму придбати ще художні пред-

мети та долучити їх до зібрання. 

Це тип зовні непримітного, але глибоко значного трудівника на 

благо майбутньої культури. Його приклад привертав увагу багатьох. 

І якби ви читали його листи, написані з поля битв! Полковник Крач-

ковський пішов від нас в час останньої війни (мова йде про першу сві-

тову війну – пр.). Чиста душа! 

Я міг би показати ще багато образів, сповнених благородними по-

шуками в різних сферах мистецтва. Але і ці чотири образи вже встанов- 

люють рівень культурних устремлінь, так потрібний людству. 

Так буває не у мріях, а в житті. Буває щиро і дієво. 
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І усмішка радості супроводжує такі світлі завдання. Якими ж близь- 

кими є мистецькі пошуки та духовні досягнення. 

Час зрозуміти, запам'ятати і застосувати у житті ці чудові провідни-

ки. І коли мистецтво увійде дієво і нестримно, і просто в усі духовні, 

суспільні прояви, тоді воно буде внесене і в усе сучасне життя. 

І по цих каналах наблизяться до кожного людського серця істинні 

шляхи благословення. 

 

IV 

«Скажи, хто твої вороги, і я скажу, хто ти».  

Друзі, чи любите ви ворогів ваших?  

Умійте «пишатися» не тільки друзями, але й ворогами. Даремно ви 

не любите ворогів ваших. Ви повинні їх любити. Вони такі старанні 

істоти. Вони так працюють на вас. Вони знають про вас більше, ніж ви 

самі знаєте. У старанності своїй вони приписують вам такі витончені 

вигадки. У їхній уяві ви стаєте і всемогутнім і всюдисущим. І часто 

вороги допомагають вам – вашим кращим ідеям. І удари ворогів так 

часто дають нових, невидимих друзів ваших. Завершивши свої «спра-

ви», вороги, осмілівши, сядуть у ради, мітингуватимуть і без вас вирі-

шуватимуть про вас. Але творчість життя переверне всі їхні рішення. 

Як Мімі у Вагнера, милі вороги не знатимуть, що саме вони говорять. 

Потім вони прийдуть з роз'ясненнями, та все ж ворогами залишаться. 

 Доки не відчують удару іскри – стріли. Тоді, збіднілі, вони стають 

і  обережними і зрячими. І все стає так, як має бути... Вороги часто 

сердяться. А хто гнівається, той вже безсилий і незагрозливий. Висна-

живши крик свій, вони намагаються замовчати вас, але якою ж приєм-

ною є робота в мовчанні. І криком і мовчанням вони корисні вам. Ах, 

милі вороги, коли б ви хоч деколи глянули, який малесенький чолові-

чок нацьковує вас. Навіть найгрубіші серця були б збентежені таким 

керівником і союзником. Я вже не кажу про все те, коли явні вороги 

змусили вас оглянутися, перевірити ваші знання і вирушити з новою 

завзятістю.  

Хай будуть благословенними вороги! 

Але чому ви займаєтеся ворогами? Хіба мало вам всіх друзів ва-

ших? – питаєте ви. Звичайно, я кажу не для себе і, можливо навіть не 

для вас. А кажу я для молодшого покоління. Воно часто не знає, як 

повестися з першими ворогами і замість простого переходу через річку 

– нагромаджує кручі, втрачаючи дорогоцінний творчий час. Але ж кож- 
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ної хвилини хтось може бути навчений і потішений. Потішений не 

грошима, а радістю пізнання нової далечини. Адже коли б весь світ 

зрадувався хоча б протягом хвилини, то всі ієрихонські стіни тьми впа-

ли б негайно. Та до радості світу ще далеко. Часто ми так твердо за-

вчили щось, що якби це було насправді зовсім не так, ми все одно на-

полягали б на своєму; замість третього ока відмовляємося від двох 

звичайних. 

Спробуйте на лісовій дорозі, випередивши супутника, непомітно 

сховатися в гущавину і пропустити його вперед. Потім ви можете кли-

кати його ззаду, а він прискорюватиме ходу і чутиме оклик попереду. 

Адже мозок його знає, що ви повинні бути спереду.  

Чому люди не бачать синього коня або зелене обличчя? Тому, що 

всупереч очевидності їх зв'язаний мозок знає те, чого немає насправді. 

Скільки суперечок про життя, про релігію, про знання, про красу 

породили зв'язані мозки. Зв'язані путами шкіл – тюрем. Ось і ваші во-

роги так багато чого знають непорушно, що вони навіть допоможуть 

майбутній культурі. Допоможуть несподівано для себе. Вони ж бо ви-

рішили задушити вас своїми «розкішними» матеріальними досягнен-

нями і речами. Вони встановили свій стандарт завершеного життя, за-

вершеної раси. В гордощах розуміння завершеності вони обрізали всі 

«непотрібні» провідники. Що значить «бідний дух» перед могутністю 

складів, набитих хоча б гнилою мануфактурою? 

Вороги вже готові тріумфувати і співати гімни свого спростовуван-

ня. Та відбувається «безглузда» річ. Хтось не хоче взяти їхні товари. 

Час псує їхні заготовки. А, очевидно, вони не можуть навіть поряд ле-

жати з виробами древніх епох. І з купи непотребу звитяжно і незапе- 

речно виникнуть лише творіння Духу. Погляньмо на музеї нашої пла-

нети хоча б через одну тисячу років. Що саме знайдуть нащадки від 

наших днів – вони, котрі вже давно будуть знати і атомну енергію і по- 

тужність гармонії? Книги, газети, папери, тканини стали вже пилом. 

Цемент і залізо вже давно перетворилися на порохно. Всі фарби стали 

жовтими і сірими. Багато статуй розвалилося. Залишки кладовищ стали 

місцями убозтва. І поряд з цим сумним видом ще залишаться моноліти 

стародавніх епох, які вже не раз пізнали, що таке тисячоліття.  

Багато виробів ворогів ваших забере час. Правда, в битві очищення 

загинуть і деякі друзі. Але ті, котрі зрозуміють, що таке гармонія, ті збе- 

режуться. Бо вони знають, що гармонія полягає у відповідності всіх час- 

тин і всіх матеріалів. Хто знає, для чого творить він і що виражає, той 
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створює і відповідність матеріалів. Він зрозуміє, як зберегти книги – 

скрижалі знання. Він зрозуміє, що безглуздо ставити цементну статую 

або писати картину завідомо поганими фарбами на гнилому полотні. 

Потроху люди зрозуміють, що саме повинно зберегтися і як саме 

зберегти це. Зберегти – як слід іскри божественної енергії.  

Але для того, щоб знати, треба поміркувати, треба створити момен-

ти цього підйому, цього пізнавання. Багато людей наприкінці тижня 

ходять до церкви. Багато людей наприкінці тижня згадують, скільки 

вони мають заплатити за рахунками. Та не багато людей хоча б раз на 

тиждень можуть згадати, що за сім днів вони внесли до сфери краси 

і знань. І марно мистецтво стукає в ці замкнуті двері. Цей стукіт серця 

турбує мозок не більш за стукіт вітру. І ще щільніше причиняють ві-

конниці і завішують шовковими тканинами будь-який доступ повітря. 

Любити мистецтво ніхто не зобов'язаний. Більшість розмов про мис- 

тецтво підтримується не любов'ю, а тільки пристойністю. Проте мис- 

тецтво і знання ідуть. 

Поступово підсилений електричний струм дає зростаюче світло. 

Потім світло спалахує особливо яскраво і для нас згасає, та апарат пра-

цює ще потужніше. Це означає, що зір наш уже не сприймає вібрацій 

такої напруги, але незриме світло росте. 

Або перед вашими очима починає рухатися ряд товарних вагонів 

і затуляє чудовий пейзаж, вагони прискорюють свій біг. У проміжках 

між ними починають миготіти обриси природи. Поїзд понісся швидко, 

і ви почали бачити, ніби крізь нього, весь цілісний пейзаж. Перешкода 

від фізичного тіла зникла. 

У темряві часто ми не бачимо зростаючого світла. Проте, при вели-

кому устремлінні, знову, крізь нашу фізичну оболонку, ми почнемо 

бачити істинний світ у його істинному русі. 

Так і зараз, часто ми не можемо сприйняти посилених вібрацій сві-

тових рухів. Але крізь ряд товарних вагонів ми вже починаємо розріз-

няти вершини гір, до яких нас рухає фатум. Ми згадали про сучасні 

умови творчості. Згадали всі Голгофи труднощів і подвиги досягнень. 

Звичайно, умови мистецтва і знання у сучасному житті ненормальні. 

Звичайно, ми повинні знати це і повсякчас пам'ятати про це. Та якщо 

все рухається творчою любов'ю, дивом краси і премудрістю знань, то 

цей трикутник ви все ж не перекинете, бо кожна сторона його виявляє 

дві наступні. 
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І тепер, якщо ми знаємо, що молоде покоління згадує про потуж-

ність основ, то, звичайно, воно пронесе це усвідомлення через всі труд- 

нощі життя. І вимовляючи слова «братство», «любов», «гармонія», ми 

вимовляємо не смішні, недоречні слова, а говоримо слова найближчої 

практики життя. 

«Диво твориться серед життя, серед дії, серед напруженої гармонії. 

Нічні видіння втілюються не в казку, а в явища щасливих спілкувань зі 

шляхами Благословенних. Вікно, відкрите в темряву, приносить нічні 

голоси, але поклик любові принесе відповідь Улюбленого». 

Новий світ іде.  

Santa Fe, 1921. 
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Д і я 
 

Якщо в погляді щастя нема і вульгарність звиває мости, – 

час твій, друже, минає дарма, бо на всьому – печать суєти. 

 

Одного разу великий Акбар провів лінію і зажадав від свого мудре-

ця Бірбала, щоб той скоротив її не врізуючи і не торкаючись її кінців. 

Бірбал паралельно провів довшу лінію і таким чином лінія Акбара була 

зменшена. Мудрість полягає в проведенні довшої лінії. 

Коли бачите апофеоз суєти наших днів, то деколи відчуваєте без-

силля скоротити цю порожню водоверть, цю даремну витрату сил 

і можливостей. Тільки уявляючи довшу лінію справжньої дії і діяль-

ності, ми можемо зменшити жах нашого часу – тріумф суєти.  

Ми повинні пам'ятати: мовчання рухає. Слово ж бо дає імпульс до 

руху. Мовчання – змушує, слово – застерігає.  

Найбільші світові події творяться в глибокому мовчанні, лише при-

криті докучливим шумом і фальшивою поверхнею звуку. Великі впра-

ви відбуваються при затриманому диханні; чим частіше дихання, тим 

більша трата енергії. Хто у дії може затримати дихання, той вже воло-

дар світової енергії – тієї енергії, яка діє і творить у всесвіті. 

Є два види тиші. Безпомічна тиша інертності, яка знаменує розпад, 

і тиша могутності, яка управляє гармонією життя. Тиша могутності 

притаманна спокою Владики. Чим вона досконаліша, тим глибша її 

міць і тим більша сила дії.  

У цій тиші панує справжня мудрість. Думки людей є сумішшю прав- 

ди і брехні. Істинне проникнення забруднене фальшивим розумінням. 
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Істинна уява спотворена викривленим уявленням. Істинна пам'ять за-

харащена лживими думками. Поверхнева діяльність розуму повинна 

зупинитися, і на зміну неспокою прийде мовчання. І потім у тиші – 

у цій беззвучній глибині – приходить осяяння. А істинне знання стає 

несхибним джерелом істинної дії. 

Істинна дія, невидима для очей метушливих натовпів, позначається 

лише наслідками. Тільки в наслідках ви бачите земними очима, на- 

скільки значнішою і довшою є лінія справжньої дії у порівнянні із сує-

тою. І день суєти – це ніч для дії. Бо ніщо не твориться суєтою; можли-

во, лише грошові розписки. Адже з усієї давнини тільки Крез був зга-

даний завдяки своєму багатству, але і його кінець був незавидним. 

Бути здатним серед суєти проявити справжню дію; бути здатним до 

мовчання, до тиші, до осяяної безмовності – це значить бути готовим 

до безсмертя. Мовчання могуття творить, зберігає і захищає. Ця дія 

могутня прямим, безпосереднім направленням сили, що походить з 

великого природного джерела. 

Навіть рухоме колесо у своїй найбільшій напрузі здається нерухо-

мим. Гармонія вищої дії не помітна для земного ока. Тільки за наслід-

ками ви зрозумієте прикладену силу. 

Справжня тиша інколи прикрита зовнішністю невеликого руху і га-

мору – так само, як океанська хвиля покрита наносними борознами 

зовнішніх струменів. Але ці зовнішні струмені не мають нічого спіль-

ного з суєтою. 

Суєта носить на собі невід'ємну ознаку – вона завжди супроводжу-

ється вульгарністю. Завжди можна легко розгледіти в суєті всі ознаки 

цієї жахливої хвороби сучасного людства. В ім'я чого займаються по-

шуками кращі представники людства? В ім'я чого спалахують револю-

ції і подвижницькі пошуки? Людський дух у всіх цих різноманітних 

битвах бореться проти вульгарності. 

Коли натовп перетворюється на стадо, що відбувається? Тоді вини-

кає чорне царство вульгарності. «Стадо» прямує до брами вульгарнос-

ті. Те ж саме надприродне перетворення людського натовпу на стадо 

бачимо в суєті відходу поїзда, в сум'ятті зборів, при купівлях-

продажах, в жахітті нещасть. Та ж суєта часто відбивається в музиці, 

в живопису, в лінії малюнку або в ритмі ліплення. 

Запитаєте, де ж тут психологічний момент? Але кожен може розріз- 

нити, коли цей пароксизм суєти і вульгарності наступає. Одна ознака 

суєти є неминучою. Вираз очей негайно змінюється. Серед галасливих 
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виявів суєти ви не побачите щасливого погляду. Суєта гарячково кри-

чить: «Йди, йди!». І кожен, підкоряючись цьому наказу, кудись спішить 

і розсіюється. А на щиті дії накреслено: «Прийди, прийди». І, підкоря-

ючись цьому поклику, кожен наближається і збільшує можливості. 

Люди надто «зайняті» в дрібному розумінні цього слова. Вони не очі-

кують духовного єднання, і від поспіху завжди щось може трапитися. 

Кращий натовп може перетворитися на дике стадо, переповнене мер-

зенними інстинктами. Є багато причин для такого перетворення, але 

головне значення в тому, що вульгарність перемогла.  

Царство цієї таємничої сили вульгарності безмежне. Ця ж вульгар-

ність перетворює натовп на звіра; вона ж позолочує рами і спинки 

«урочистих» крісел; вона ж перекручує гімни у «Джаз»; вона ж пере- 

творює ігри атлетики в дурість і жорстокість; вона ж проявляє доско-

налість безглуздості умовного життя. Навіть губи у всіх пофарбовані 

в один неприродний колір. 

Ніби зникає людський образ і, перед здивованим глядачем, виникає 

тварина. Але, все ж, не відверніться від людської природи. Треба тіль-

ки вилучити її з суєти, і людські ознаки знову воскреснуть. Як хімічна 

реакція! У такому ж науковому розумінні людство повинне зрозуміти 

різницю між суєтою і дією.  

«Всі форми тиранії виникли від м'якості», – каже приказка. «Всі ви-

ди вульгарності виникли від компромісу – поступок». Сьогодні мала 

поступка, завтра найменша поступка, а потім відразу великий жрець 

вульгарності. 

Це не загальне місце, не трюїзм. Ми повинні твердити це зараз, бо 

у найближчому майбутньому знадобиться багато справжньої дії і бага-

то правильного розуміння. І в кожному своєму поступі людство повин-

но розрізняти, де вульгарна суєта, а де вічна дія.  

Ми повинні бути практичними завжди. Чи осуд прожене тьму? Ні, 

тільки внесення світла знищить чорноту думки. Сам осуд, критика, 

відштовхуючий процес – ніколи не допомагали. 

Одна тільки можливість є: скоротити лінію суєти новою, довшою 

лінією справжньої дії. Майте на увазі тільки наслідки! 

Ніколи не переможете ви вульгарність грубістю або неподобством. 

Тільки у Красі – перемога. Істинно, тільки Краса перемагає вульгар-

ність і зупиняє дику суєту перед брамою фальшиво-позолоченого цар-

ства. І, браття, перемога близько! Адже багато з того, що ми вже нази-

ваємо «полеглим», просто ще «не дійшло».                      New York, 1922. 
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Опір злу 

 

Як зло добром покрить зумієш – 

то буде краща протидія. 

 

 «Відійди від зла і сотвори добро», – заповідає апостольська муд-

рість. У короткому заповіті поміщено дві визначені дії. «Відійди» і «со- 

твори». І не тим «сотвори», що тільки відійдеш. Ні, «відійди» – і неод-

мінно «сотвори добро». Один відхід від зла ще тільки половина справи. 

Але «сотвори», зроби, створи добро, як противагу злу. Стисло і безу-

мовно вказано створити добро. Без дії, без свідомості, без устремління 

духу не буде досягнуто і виконання заповіту. Але як часто для самона-

солоди цей бадьорий і наказовий заповіт перетворювався на кислий 

і нерухомий по суті своїй відхід. Якщо відійдеш, то вже і добро буде. 

Ні, рідні мої, чи не надто легко? Для добра треба ще всіма силами духу 

і тіла потрудитися. Добро не горіх, що потребує лише міцного зуба. 

 З тупості, із сплячої свідомості добро не відтворюється. Рілля бла-

годенства, з посівами і жнивами, заповідана Апостолом в істинному 

всезнанні життя. І ще питання, коли більше поту спаде, при посіві, чи 

при жнивах. Цей же невпинний заклик до дієвої праці розсіяний в усіх 

апостольських закликах. Адже зло в основі своїй активне. Воно віді- 

йшло від добра і у відході вже проявило суть активності. Значить, і про- 

тивага, перш за все, повинна бути активною. Зло стверджує себе, бо 

інакше воно не притягне до себе. Також стверджує себе і добро, і бла-

го, адже без справ воно мертве. 
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Не битву із злом, не звеличення цим ворога заповідає Апостол, 

а творче створення добра. Світло не бореться з пітьмою, але спалює, 

витісняє її. Але для такої перемоги потрібна поступальна швидкість 

світла. Ще й яка швидкість і нестримність! 

Апостол заповідає благородний опір злу створенням безлічі добра, 

яке, подібно до світла, проб'є і розсіє будь-яку тьму зла. Звичайно, без 

спротиву і поступальної дії зло неминуче буде наздоганяти відступаю-

че добро, адже виповнений весь простір. Відступаючи, ми збільшуємо 

поле ворога. 

Як же визначити зло? Східна мудрість вказує таке: «Протистояння 

злу є однією з основних якостей у пошуках Ієрархії. Не фізичні власти-

вості дадуть завзятість перед злом, але дух і вогонь серця створюють 

обладунок перед хитрощами зла. Але як зрозуміти зло? Звичайно, во-

но, перш за все, руйнування. Але ж заміна ветхого будинку новим і кра- 

щим не буде руйнуванням. Значить, руйнування є розпадом, що приво-

дить до аморфного стану. Такому розпаду треба уміти протистояти. 

Треба знайти сили духу, щоб пересилити страх, властивий при непро-

тивленні злу. Тож нехай готуються до протистояння злу». 

Та ж мудрість застерігає: «Невже мало землетрусів? Невже мало 

руйнацій, ураганів, холоднечі, спеки надмірної? Невже не підіймався 

Хрест вогненний? Невже не сяяли зорі в денний час? Невже не палала 

вогненна веселка? Чи мало знаків, що примножилися? Та людство не 

хоче знати явищ напередодні явного серед хаосу. Тож не наполягати-

мемо на видимому знаку, коли сумнів засліпив людей. Але серед слі-

пих і глухих знаходяться діти Вогню. До них ми посилаємо знаки, щоб 

впізнавали настання Світла».  

Тож, знову, без усвідомлення того, що відбувається, без дієвості ми 

ще раз підпадатимемо під зло. Знову будемо натикатися на безглузде 

руйнування, з огидним поверненням до аморфності, непроявленості.  

Хто має право – повернути проявлене найвищою творчістю до піть- 

ми непроявленого? Хто ж може гасити світло в ім'я пітьми?  

І чи не вказано діями формувати і поглиблювати свідомість свою? 

Без свідомості як же зрозуміємо, де благо? Сер Джинс зауважує, що 

коли дати мавпам друкарські машинки, то, можливо, через мільйон 

років вони в безперестанній, випадковій стукотні вистукають і сонет 

Шекспіра. Але якою буде цінність цього несвідомого стукоту? 

Сліпий стрілець, що пускає у простір стріли, теж може деколи до-

бути здобич, але ж він не братиме участі в цьому досягненні. 
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Мільйони років розкидає людство стріли у просторі, але з них лиш 

деякі посилаються свідомо для добра. І тому велике сум'яття і само-

руйнування, замість витіснення пітьми. По совісті признаймося, хіба 

полегшило або вирішило людство життєві проблеми свої? Навпаки, всі 

заборгували і матеріально і духовно; всі перезаклалися так, що навіть 

і не визначити, де кінець і початок перезакладу всесвітнього. Навіть 

матеріально люди загубили облік свого надбання, бо піддали його не-

зліченній кількості ними ж видуманих нагромаджень. Немов діловий 

контракт, в якому хотіли механічно передбачити всі умови і поміж пе-

ревантажень виклали замість чотирьох четвертин – п'ять четвертин 

в одному цілому. Без усвідомлення добра губиться сенс накреслень. 

Чим же є добро? Якщо зло є розкладанням і аморфністю, то добро 

мусить бути творенням, творінням, всерозумінням загальної користі. 

Та ж мудрість заповідає: «Трудись, твори добро, шануй Ієрархію Світ-

ла. Цей заповіт наш можна накреслити на долоні навіть новонародже-

ного. Таким нескладним є начало, що веде до Світла. Щоб сприйняти 

його, треба мати чисте серце». 

І ще: «Скажу нелюдам і ханжам про зраду. Вони вважають, що зра-

да тільки в тридцяти срібляниках, але забувають, що вона в кожній 

огуді і ганьбі. Не треба думати, що злобне слово не буде зрадою. Най-

частіше саме злість невіддільна від зради і наклепу. Одне чорне дерево 

живить ці ганебні гілки. І наслідки будуть такими ж чорними, як і чор-

не коріння ганьби. Треба відучитися від жаху злих слів».  

Так відмежовується тьма зла від благотворного добра. 

У технології є дуже цікавий розділ про опір матеріалів. Можна лег-

ко перекласти ці обчислення мовою людських відносин і одержати по-

вчальні висновки про життєвість опірності. Хто хоче померти, той най-

легше і вмирає. Життєвість – у цілісності, в русі, в наповненні просто-

ру. Наповнюючи простір добром, добрими посиланнями і добрими 

думками, ми отримуємо космічну підтримку нашому спротиву злу. 

При нагнітанні цього отримується безмежно зростаюча енергія. Тому 

добротворчість є найбільш гідним і практичним заняттям. А скільки 

можливостей і великих і малих, вимірюваних і не вимірюваних, міс-

тить в собі добротворчість. І скільки чисто медичних рішень несе в со- 

бі профілактика добром. Крім того, по суті своїй, добротворчість, як 

енергія поступальна, спрямовує нас нестримно вперед. У цьому свя-

щенному наступі ніяка пітьма не страшна. 
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Не забудемо, що та ж апостольська мудрість, яка говорить про «дух 

утішителя», вона ж стверджує і «збурення духу». Без цього священного 

збурення не збуряться води і не прийде зцілення. 

Ви знаєте, що найбільш дієвим захистом у нічний час від леопарда 

і тигра буде потужний електричний ліхтар. Засліплене породження 

пітьми з жахом відступає і ховається, якщо хвиля світла безстрашно 

спрямована в очі. Ще більш потужне світло випромінює серце люд- 

ське. Пронизує пітьму цей промінь, якщо обурення духу послало його 

непорушно, без сірих сумнівів.  

«Смертельне око» Йога непохибне, якщо він захищає Добро. Але 

Йог і не буде Йогом, якщо він у добрі похитнеться. Головне ж, не зга-

сити «електричного» світла серця нашого. Перед цим сяйвом відступ-

лять всі породження пітьми. Відступлять і зберуть на себе все те, що 

самі готували проти Добра. Опір злу буде тим благородним дійством, 

котре заповідалося вищим Вченням. З благородного нагнітання енергії 

народжується та піднесена витонченість, яка є основою Культури.  

 Кейланг, 1931. 
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Терпимість (скорочено) 
 

«Нетерпимість є ознакою ницості духу.» 
Агні Йога, «Серце». 

 

 Напис царя Ашоки гласить: «Не приниження інших вірувань, не 

безпричинне знецінення інших, а належне пошанування всіх вірувань 

за все, що в них гідне пошани». Великий Акбар з мудрою Джод-бай, 

створюючи храм Єдиної Релігії, мислили про те ж велике вміщення, 

сповнюючись терпимості. 

Коли Бхагаван Рамакрішна брав участь у всіх релігіях і виконував 

роботи всіх каст, він робив це з тим же великим почуттям поваги до 

всього сущого, в ім'я великої терпимості, яка відкриває Ворота до світ-

лих будов Майбутнього. І Преподобний Сергій, пропонуючи великому 

князеві поперед військових дій вичерпати весь запас мирних пропози-

цій і дружньої винахідливості, робив це в ім'я того ж великого Запові-

ту. Хіба не залишає у всіх нас одне і те ж важке відчуття кожен прояв 

тупої нетерпимості? Хіба не досить всіх незліченних прикладів історії, 

коли величні спадщини руйнувалися неуцькою нетерпимістю? Адже це 
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темне породження можна пов'язувати подумки тільки з неосвіченістю, 

дочкою тьми.  

«Агні-Йога» у розділі «Серце» говорить: «Нетерпимість є ознакою 

ницості духу. У нетерпимості містяться завдатки найгірших дій. Немає 

місця явищу зростання духу там, де кублиться нетерпимість…». 

І не відноситимемо поняття терпимості чи нетерпимості до якихось 

вищих, абстрактних сфер. Не зараховуватимемо їх і до чогось грандіоз- 

ного, великого, за межами повсякденності. Навіщо так далеко, коли 

обидві властивості виражаються саме в ужитку щоденності. У малих 

звичайних діях треба шукати прояву нашої суті. 

«На це сказав Ісус «Один чоловік ішов з Єрусалима до Ієрихону 

і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, побили його та 

пішли, залишивши його ледь живим. 

Випадково один священик йшов тією дорогою і, побачивши його, 

пройшов мимо. 

Так само і левіт, був на тім місці, підійшов, подивився і пройшов 

мимо. 

Самаритянин же якийсь, проїжджаючи, знайшов його і, побачивши 

його, зглянувся і, підійшовши, перев'язав йому рани, полив їх оливою 

і вином; і, посадивши його на свого осла, привіз його в готель і опіку-

вався ним; а на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динари, дав гос- 

подарю готелю і сказав йому: подбай про нього; і якщо витратиш біль- 

ше цього, я, коли повернуся, віддам тобі. 

Хто з цих трьох, думаєш ти, був ближнім для того, хто потрапив до 

рук розбійників?» 

Він сказав: той, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому: 

йди, і ти чини так само» (Євангеліє від Св. Луки, 10, 30 37). 

Не з престолу лив милосердний самаритянин свій цілющий бальзам 

в рани невідомого подорожнього. Ні, біблійний приклад поданий в ото- 

ченні буденності. Пустинна дорога, самотній поранений, що гине. Не-

мало людей обійшли пораненого і поспішили зникнути. Бо хто знає, 

хто він такий? Можливо, не нашого віросповідання? Можливо, допо-

мога йому затягне у неприємну історію? Один із служителів церкви 

признався, що не міг допомогти хворій, бо не знав, до якої віри нале-

жить вона. Але самаритянин своїм прикладом висловив докір всім хан- 

жам нетерпимості. Так і Святий Мартін, коли віддав плащ свій голому 

жебракові, напевне заздалегідь не чинив допиту про його віру і сус- 

пільне положення. 
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Приклади всіх Заповітів говорять про вищу, чудесну терпимість. 

Нетерпима людина, перш за все, і не милосердна, значить, і не ве-

ликодушна і не знає довіри. Всякий зачаток нетерпимості має викорі-

нюватися з дитинства, з перших днів пробудження свідомості. Досвід-

чений вихователь повинен підмічати, в чому виявиться перше запере-

чення, і негайно замінити його дієвим вміщенням. Як багато забобонів 

і марновірств буде вилучено з життя! Скільки нових привітних погля-

дів і сердечних співчуттів виникне! Скільки домашніх драм буде 

розв’язано милостивими заповітами всевміщення!  

У кожній школі, з будь-якої спеціальності, з першого ж дня терпля-

че і турботливо вводитиметься повна просвітницька увага і вміщення. 

Безвихідність, породження нетерпимості, заміниться безмежністю пі-

знання і творення. Темне «не можна» заміниться світлим «можна», 

ушляхетнене істинною просвітою. 

Старі нагадування про нетерпимість, як перші сторінки Заповітів, 

але неувага до них робить їх новими, ніби складеними на день завтраш- 

ній. Як небагато зусиль потрібно, щоб це завтра виявилося сяючим 

багатьма досягненнями, можливими при сердечній співпраці. 

Навіть і в наш нетерпимий час можливі такі об'єднуючі установи, 

як всесвітній Поштовий союз або Червоний Хрест. Ніхто із самих не-

терпимих ханжей не протестує проти цих установ. Отже, яке ж незнач-

не зрушення свідомості потрібне, щоб досягти і всієї іншої довіри та  

співпраці. І хіба це так важко? Псалми і пісні народні спрадавна оспі-

вують найбільш об’єднуючі почуття людські, найкращі подвиги. Мо-

лоді очі, хіба не сяють вони від слова про подвиг прекрасний? І ніякою 

машиною, ніяким стандартом не пригнітити священний трепет серця 

перед прекрасною безмежністю. Нехай в школах ще більше говорять 

про подвиг, про великодушність, про творчість думки і дії. Маленьке 

зрушення проявить з-поза тіні сяйво світла. І перетвориться зрушення 

у подвиг. 

Згадаймо повчальний приклад китайської легенди про художників. 

«Знаменитий художник був запрошений до імператорського двору, 

щоб написати можливо кращу свою картину. Великі були видатки на 

оплату праці і дороги художника, але Покровитель Мистецтва, імпера-

тор, хотів мати його кращий твір і надати йому всі кращі умови. Худож- 

ник призначив термін протягом одного року. У відведеному йому при-

міщенні художник проводив день за днем у зосередженому обдуму-

ванні, так що зрештою придворні занепокоїлися – коли ж, нарешті, 
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почнеться сама картина. Всі матеріали були давно приготовані, але 

художник, очевидно, і не думав приступати до заповнення полотна. 

Нарешті запитали художника, зважаючи на наближення закінчення 

терміну, ним призначеного, та він сказав: «Не заважайте». І за два дні 

до закінчення року він встав і, швидко взявшись за пензлі, закінчив 

кращий свій твір, сказавши опісля: «Зробити недовго, але треба спо- 

чатку побачити те, що зробиш». 

Здавалося б, вже досить багато часу пройшло, щоб людство могло 

побачити всю непрактичність, ницість і нікчемність нетерпимості. Спо- 

діватимемося, що багато століть вже навчили побачити і усвідомити ту 

шкоду, що чиниться взаємно і безперестанно. Будемо думати, за Запо-

вітом мудрого китайського художника – «побачити – довго, та зробити 

швидко». Тоді зрушення знову може перетворитися на подвиг. 

А щоб не засмучуватися на шляху до подвигу, можна згадати відо-

мий великодосвідчений вислів Благословенного. Коли Ананда запитав, 

навіщо витрачати дихання перед зборами, які не бажають зрозуміти 

повчання, Благословенний сказав: «Зима приходить. Якщо хтось і не 

думає про неї, вона все ж прийде. Ніщо не заважає мені присвятити 

себе проповіді істини, навіть якщо хтось не потребує того, про що 

я висловлююсь». 

 Гімалаї. 1932 р. 
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Неприязнь 

«Якщо пушинка в оці перетворюється на колоду, то пір'їна  

з пташиного крила  у просторі породжує грім в далеких світах.» 

Агні Йога, «Община». 

  

«Писати вам про те ж для мене не важко, а для вас повчально». 

Як багато звучить в цих словах! Одне «про те ж» викликає глибокі 

роздуми. Можна дивуватися тій адамантовій стійкості, яка породжува-

ла це спокійне повідомлення там, де в інших випадках, в інших вустах 

вже було б роздратування. Саме «не важко», адже той, хто писав ці 

слова, мудро знав різні ступені духу, знав, наскільки нелегко поверну-

ти кермо у правильному напрямку думки.  

Серед багатьох понять, тих що підлягають повторенню, буде всім 

відома неприязнь. Кожен, хто буде і просити, і наставляти всіх, щоб 

неприязнь не вирощували, вже тим самим стане в ряди будівників. 

Одна справа, справедливо обґрунтоване обурення проти розклада-

ючих спроб сил темних, але абсолютно інша – штучно створена непри-

язнь, що легковажно підживлюється. Із зовсім маленького і неглибоко-

го джерела витікає початок неприязні. Як часто в основі її буде крихіт-

не особисте почуття, малесенька образа або невідповідність в набутих 

звичках. Зазвичай людина й сама не зауважує, коли саме проникла в її 

чашу ця маленька єхидна. Перебіг неприязні зазвичай дуже тривалий. 

Вона нагромаджується від різних передумов і міражів. Людина, яка 

колись відчула маленьку образу, потім вже у власній творчості почи-

нає, ніби безумна, приліплювати до цього зародка і хвостик, і крильця, 
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і лапки, і ріжки – доки не вийде справжнє маленьке чудовисько, що 

невідступно живе за пазухою. 

Знову-таки, безліч разів ці саморобні чудовиська були описані в на-

родній літературі. Проте, майже всі, хто читає про них, ніколи не зара-

хують описане до власного вжитку. Спочатку, просто кажучи, щось не 

сподобалося. Це щось, ймовірно, відбулося в найбуденнішому значен-

ні, а потім ця повсякденність перенесеться й на ширший план, а далі 

закріпиться, як раковий наріст, у найнебезпечнішому вигляді. 

Людина дійде до того, що навіть, не даючи собі подальшого звіту, 

не в змозі буде зустрічатися з кимось або з чимось. Поступово самона-

віянням людина переконає себе, що саме ця маленька життєва деталь 

для неї завжди була найістотнішою умовою життя.  

Кожному доводилося зустрічати таких сумних диваків, котрі самі 

нагромаджували біля себе непрохідні затори міражного непотребу. 

Кожен може пригадати людей, які запевняли, що їхній організм не 

приймає ту чи іншу страву. В той же час, коли їм давали саме цю стра-

ву під іншою назвою, то їхній організм відмінно сприймав її без жод-

них наслідків. Значить, спочатку виникла неприязнь, яка самонавіян-

ням досягла жахливих розмірів заволодіння. З будь-якої життєвої обла-

сті можна перерахувати безліч подібних прикладів. Людина запевняє, 

що вона не може пройти по краю прірви, але, переслідувана диким зві-

ром, вона пробігає ще небезпечніше місце, навіть не помічаючи того. 

Напевно, кожен має в запасі безліч подібних прикладів.  

Та все ж питання власно вирощеної неприязні залишається в житті 

одним із найшкідливіших. Деколи пробують пояснювати таку непри-

язнь до чогось або вродженою легковажністю, або розпещеністю, від-

сутністю дисципліни, або просто віком. Від всіх цих пояснень легше не 

стане, бо примари неприязні, як і раніше, жалитимуть, як самого їхньо-

го творця, так і шкодитимуть оточуючому. З побуту, з приватного жит-

тя вони рознесуть свою отруту поміж громадськості і наноситимуть 

шкоду скрізь, аж до корінних державно-світових проблем.  

Напевно, кожному доводилося деколи розпитувати своїх друзів про 

причину їхньої неприязні до чого-небудь. І, звісно, багато хто з них 

запевняв, що це чисто вроджене, непереборне відчуття. А, по суті, все 

ж виявлялося, що десь і якось виникла та чи інша звичка, а потім якась 

обставина просто не відповідала цій звичці. Колись страва здалася над-

то солоною, а очікувана квітка не розквітла до призначеного часу. На-

віть такі дрібниці можуть поступово накручуватися в цілу ідіосинкразію. 
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Від наносної неприязні слід лікуватися, як від зачатку безумства. 

Багато разів саме життя покаже, що саме та обставина, котра була, 

здавалося б, непереборним предметом неприязні, раптом зробиться 

найкориснішою, а те місце, яке здавалося найбільш порожнім, – ви-

явиться багатющим. Тоді з великим соромом людина повинна буде 

забрати всі свої передчасні висновки. Багато раз внутрішньо вона по- 

шкодує, що дозволила саморобним чудовиськам до такої міри оволоді-

ти нею. 

Якщо несправедлива неприязнь, то так само несправедлива уперед- 

женість. Людина, що оточила себе негожими примарами-улюбленця- 

ми, гідна такого ж жалю, як і та, що породила в собі неприязнь. Адже 

і творцеві упередженості доведеться рано чи пізно визнати свою без-

підставність також з великим соромом. Але у людей не глибокодумних 

цей сором породить роздратування і принесе нову шкоду. Звичайно, 

і саморобна неприязнь, і нерозсудлива упередженість однаково ганеб-

ні, бо їх однаково доведеться зживати. А всяке ходіння в кайданах ду-

же обтяжливе. Так само обтяжливе, як всяке порушення природної 

справедливості. 

У римському праві вивчаються відмінності між фас і юс. Процес 

породження одного з іншого дуже складний. Та все ж вражаємося тим 

глибоким розумам, які проникали в ці тонкощі виникнення людських 

відносин. Якщо ми маємо перед собою найрізноманітніші приклади 

здорового обговорення і бажання найбільш правових рішень, то це і в 

побуті має спонукати до найсвідомішого і турботливого ставлення до 

своїх вчинків. 

«Слово не горобець, вискочить – не піймаєш», – попереджає народ-

на мудрість. Звичайно, тут передбачається не тільки слово, що звучить 

зовні, але і значення думки, що породила його. Якщо кожна думка крес- 

лить якийсь зигзаг у просторі, то ж цей ієрогліф десь залишиться і зав- 

жди нагадуватиме, перш за все нам самим, про те, як сумно виповню-

вати простір необдуманими ієрогліфами. За кожен з них ми відповімо, і 

відповімо у просторовому мегафоні. 

«Від падіння пелюстки троянди – світи здригаються».  

Гугнявить радіо, монотонно і невблаганно щось пронизує простір. 

Що це? Упередженість? Чи неприязнь? Сподіватимемося, що створю-

ється ще один просторовий ієрогліф справедливості.  

 1 травня 1935 р. Цаган Куре. 
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Добре око 
 

До доброго ока  тягнеться квітка, від доброго ока – дитина сміється. 

У доброму оці весь світ відіб’ється у сяйві райдужного світла. 

 

Добре око рідкісне. Лихе око в кожному домі знайдеться.  

Мені говорили, що Станіславський спонукає своїх учнів: – «Зумійте 

в кожній речі знайти не гірше, а краще».  

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

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

приносить.  

З великим завзяттям ми готові виголошувати осуд перед тим, що 

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

нам здалося огидним.  

Зустріч з нелюбимим породжує яскраві слова, блискучі порівняння. 

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

Та зате якими повільно-нудними бувають слова милування і схва-

лення. Як боїмося ми знайти і визнати. Сам запас добрих слів стає бід-

ним і звичайним. І потухають очі.  

Вдалося випробувати одного любителя живопису. За ним ходив з го- 

динником і непомітно відмічав час, який проводив він біля картин. Ви-

явилось, що біля картин осуджених було проведено часу майже удвічі 

більше, ніж біля речей схвалених.  
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Не було потреби дивитися на те, що, здавалося, приносило радість; 

треба було згаяти час на осуд.  

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

висними».  

Ми, слов'яни, особливо винні в обговоренні гіршого. У Європі вже 

приходять до замовчування поганого, звичайно, окрім особистих ви-

ступів.  

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

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

щем негідним. Надто багато радісного, багато того, що заслуговує на 

акцент уваги. Але треба спізнавати 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 полюбилося.  

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

не. Відійде тріумфування злоби.  

І у нас відкриється око добре.  

Вид. Ситіна, 1914р. 
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Хвороба наклепу 
 

«Хай наклепники проглянуть список 

всього, ними обмовленого. Чи не буде це 

список людських, еволюційних знахо-

джень?... 

Питає хтось – навіщо так звертати 

увагу на наклеп? Той, що питає, не знає 

про економію енергії.» 

Агні Йога. «Община». 

 

 

 

 

 

 – Лікарю, якщо у мене утворилися звички, чи важко пересилити їх? 

– Гадаю, це буде цілком досяжним, якщо ви прикладете всю волю. 

Прислів'я говорить: «Нічого немає важкого на цьому світі, окрім стра-

ху нещирого серця». Так заповідає китайська госпітальна книга. 

Знаменно бачити, що навіть сучасна госпітальна книга закінчується 

таким мудрим висловом. Істинно, виженіть страх і нещирість, і серце 

ваше відновиться. Скільки найнебезпечніших хвороб породжено невіг- 

лаством і його виплодками: страхом, заздрістю, корисливістю і злістю. 

Від них походить і повзуча єхидна – наклеп. 

Наклеп є передачею брехні. Все одно, чи буде брехня передаватися 

з легковажності, зі злості, чи від невігластва – насіння її буде однаково 

шкідливим. Знову згадую прекрасну відповідь Куїнджі, котрий сам так 

не терпів будь-якої брехні. Куїнджі був у поганих стосунках з Дягиле-

вим. Один художник, знаючи це і, ймовірно, припускаючи, що Куїнджі 

сподобається дурна відомість про Дягилева, розповів якусь мерзенну 

плітку. Куїнджі слухав, слухав, а потім перервав оповідача громовим 

вигуком: «Ви наклепник!» Передавач пліток, потерпівши таку несподі-

вану для нього поразку, намагався виправдатися тим, що не він приду-

мав цю плітку, а він лише передав її, навіть «без умислу, тільки для 

інформації». Але Куїнджі був невблаганним, він продовжував суворо 
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дивитися на злощасного передавача і повторював: «Ви принесли цю 

гидоту мені, значить, ви і є наклепником». 

Скільки таких наклепників, що самооправдовуються, порушують 

будівничу атмосферу. Вони розкидають найбільш ядовиті зерна і нама-

гаються прикриватись якоюсь своєю непричетністю. Вони ж бо і не 

думали про будь-які наслідки. Вони ж бо повідомляли лише для інфор- 

мації, ніби кожен наклеп чи брехня не повідомляється саме «для інфор- 

мації». 

Недостатньо мовиться про те, що наклеп, брехня – потворні. Не 

вказується, що цими осколками темряви захаращуються і отруюються 

простори. Ось вже, здавалося б, достатньо знають про те, наскільки 

гнів і роздратування отруюють організм, але ж і кожен брехун та на-

клепник в якійсь мірі занурюється в отруйну ненависть і перш за все 

отруює і самого себе. Ненависть живе і біля заздрості, і біля невіглас- 

тва, і біля тієї зіпсованості апарату мислення, лікування від якої дуже 

важке. 

Дитина може бути нелюдимою, своєрідною, підозріливою, але вона 

не народжується такою, що ненавидить, ця темна властивість вже на-

бувається на багатьох прикладах старших. 

«Обмовляйте, обмовляйте, завжди що-небудь залишиться». Яка 

в цьому міститься турбота, щоб щось злісне залишилось. Таким чи-

ном, деякі люди більше піклуються про збереження чогось злобного, 

аніж доброго. Добре якоюсь мірою завжди міститиме відсутність само-

сті, а зле, перш за все, егоїстичне. І якщо людина почне запевняти, що 

вона вчинила щось зле заради добра, не вірте їй, напевно, вона цим 

хотіла захистити і свою самість або егоїстично перед кимось вислужи-

тися! Скільки разів доводиться дивуватися, наскільки слабкими є зако-

ни, що карають наклеп! У деяких країнах переслідування наклепу на-

віть майже неможливе. Можна переконуватися лише в тому, що не 

законами, караючими вже здійснений наклеп, а саме застережливими 

заходами можна значно ослабити цю шкідливу єхидну. Цього можна 

досягнути і в школі, але ще більше це стосується сім'ї. Виключіть з сі- 

мейного побуту маленькі плітки і ви врятуєте молодше покоління від 

творення великого наклепу. Якщо дитина з раннього віку не чутиме 

в побуті взаємних осуджень і всіх зародків пліток і обмов, вона, прос-

то кажучи, буде далекою від такого проведення часу. Якщо вдома не-

має карткової гри, то перші основи характеру складуться і без потреби 

у такому вбивстві цінного часу. Від самих старших залежить багато 
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чого в майбутній сімейній споруді. Можливо, саме зараз доводиться 

згадувати про спадкові можливості сім'ї, бо дуже часто замість приваб-

люючої основи в сім'ях твориться основа відштовхуюча. А там, де одне 

відштовхування, там через відсутність тяжіння вже є початок хаосу.  

Плітки і наклеп, яка це мерзота! 

Багато епідемій існує. Поступово з'ясовується, що не тільки загаль-

ноприйняті бичі, такі як чума, холера і інші – заразні хвороби, але по-

волі з'ясовується і заразливість багатьох інших захворювань. А раптом 

наклеп також є явищем заразливим і до того ж епідемічним? Чи мало 

є форм психозу дуже заразливих. В історії постійно згадується про 

масовий психоз, який деколи набував просто загрозливих розмірів. 

Якщо розглянути вогнища наклепу, то, поза сумнівом, буде відмі-

чено, що в чистій, гідній, в культурній атмосфері наклеп не народжу-

ється. Прослідкуйте за домашньою і суспільною атмосферою явних 

наклепників і ви виявите справжні вогнища цього шкідливого психозу. 

Та і всяка брехня не повсюди вимовляється. Існують такі місця на світі 

і такі люди, у присутності яких наклепник і брехун відчуває себе на- 

стільки незручно, що не наважиться на своє улюблене зловиверження. 

Але там, де наклеп вимовляється надто легко, там шукайте мовби на-

житість наклепу. Бацили наклепу там відчувають себе особливо підси-

леними всім оточуючим. Не будемо вражатися, якщо серед робіт по 

психічних захворюваннях з'являться справжні лікарські трактати про 

наклеп, про причини його зародження, про способи поширення і споді-

ватимемося на запобіжні заходи.  

Зрозуміло одне, коли життя потребує оновлено-міцних засад, то 

перш за все всякі згубні епідемії повинні бути подолані. Серед цих би-

чів людства буде звернено увагу на різноманітні форми психозу. Ліку-

ючи п'яниць, наркоманів, злодіїв і різних злочинців статевих збочень, 

напевно, підійдуть і до лікування одного з найбридкіших збочень, а са- 

ме – пороку наклепу.  

При цьому буде відмічено, наскільки різні збочення проявляються 

одночасно. Якщо ви спостерігатимете наклепника і явного брехуна, ви 

виявите, що і решта його життя нечиста. Напевно, він буде схильним 

і ще до якихось вад. У майбутніх державних лікарнях, разом з палата-

ми для наркоманів, п'яниць, злодіїв і інших порочних елементів, буде 

однією з найбільш небезпечно-заразливих відділів палата наклепників. 



75 

 

Старе англійське законодавство саме для наклепників залишає 

шмагання. Проте, надамо психіатрам право вирішувати, які саме захо-

ди доречніші при такому небезпечному і мерзотному захворюванні. 

Коли ви будете знайомитися з Пастерівським Інститутом, напевно, 

вам буде запропоновано не затримуватися в одній із лабораторій. Вас 

попередять: «Тут особливо небезпечні бактерії». У майбутніх психіат-

ричних лікарнях відвідувачам запропонують швидше вийти з якоїсь 

палати, скажуть: «Бактерії наклепу дуже заразливі».  
14 січня 1935 р. Пекін. 
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Значущість 
 

Бур’ян марнослів'я на вашій ниві  

нищить найкращі життєві засіви. 

 

 Оберігайте весь побут від всякого марнослів'я. Не зовсім бачу, як саме 

перекладете різними мовами цей дуже точний і багатозначний вираз – 

марнослів'я. В деяких мовах воно має рівнозначне слово, але в інших до-

велося б виразити його описово, а це завжди небажано.  

Коли говоримо про різні багатозначні поняття, як добрі, так і темні, то 

часом разом із словами страшними, на зразок зради, присусідиться і таке 

ніби малозначне слово, як марнослів'я. Хтось скаже: «Дивно, якщо понят-

тя порожнечі може мати значення, а тим більше – шкідницьке». 

Але хай той, хто не вдумався в сказане ним, прикине, скільки справ- 

жньої шкоди було нанесено не чим іншим, як марнослів’ям. Вимовляється 

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 і справа, 

що той, хто вимовляє цю брехливо сакраментальну формулу «просто так» 

не має нічого спільного зі справжньою простотою, а ближче і частіше за 

все має відношення до невігластва. 

Нерідко буває, що людина згадує найгрубіші примітивні дії і помисли і 

запевняє, що в них вона відчуває себе простіше. Але ж це не була простота 

– просто була здичавілість. Таким чином огуджується прекрасне поняття 

освіченої простоти. 

Особливо ж часто всякі огуди вимовляються посеред беззмістовного 

марнослів'я. З нього ж витікає і лихослів'я, шкідницьке осудження і взагалі 

всяке нехтування. Коли весь світ здригається у смуті і в судомах, тоді осо-
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бливо нестерпним є будь-яке марнослів'я. Часу так мало. Бракує миті на 

висловлення найпотрібнішого, найзначнішого і невідкладного. І ці доро-

гоцінні, неповторні години безумно розтринькуються на марнослів'я, що 

захаращує простір. Нерідко так люблять ганебне марнослів'я, що назива-

ють його відпочинком. При цьому мовиться: «Не завжди ж товкмачити 

про серйозне, просто побазікаємо». А вдумайтеся в цей поверхневий ви-

слів «побазікати» і ви побачите, що він не може, по суті своїй, заспокою-

вати, а буде вести до роздратування. Добре збурювати воду, якщо це має 

якесь вагоме, благе значення. 

Базікання майже протилежне до глузду, а все безглузде, без доведення, 

непристойне. Хто може сказати, коли з несерйозного виростає серйозне? 

Хто візьметься судити, насіння яких бур’янів найшвидше заглушить дбай-

ливі насадження? Навряд чи є садівник, який, разом з дбайливими, корис-

ними насадженнями, буде також безтурботно розсіювати насіння бур’янів. 

Такий приклад, здавалося б, зовсім зрозумілий, але в тім-то і справа, що 

марнослів'я не вважається бур'яном. Бур'яни ростуть біля брудних доріг 

або біля покинутого житла, всяких розвалин і гнійних куп. 

Якщо марнослів'я схоже на бур'ян, то і місця проростання його цим ви-

значаються зовсім точно. Базікають на брудних дорогах, в занедбаному, 

запорошеному побуті. Базікають від неробства, від невігластва, від оту-

піння. Але ж всяке отупіння веде до огрубіння – до тієї самої жахливої 

брутальності вдачі, яка протилежна не тільки всякій культурі, але і цивілі-

зації. В огрубінні людина втрачає і відчуття справедливості, і сумірності, і 

терпимості. Починається огрубіння від дуже малого, від майже неприміт-

ної розбещеності, бравади, від допущення багатьох маленьких знаків, які 

при проникливості і дбайливості не могли б взагалі вирости. На зростанні 

злаків можна вчитися багатьом знакам життя. Подивіться, як дивовижно 

наполегливо вторгаються всякі бур'яни, атам, де бур'яни, значить, там міс-

це було вже чимось споганене. На цьому повсякденному прикладі можна 

запам'ятати всю психологію, а можливо, точніше сказати, фізіологію мар-

нослів'я. Стисло кажучи, марнослів'я поганить буття. 

У багатьох формах проявляється таке погане марнослів'я. Воно засмі-

чує сімейний побут, воно робить жорстокими серця, врешті, воно забруд-

нює сам простір, адже всякий звук не тільки не помирає, але запроваджу-

ється і далеко, і високо. Буває, що в сімейному вжитку добровільно накла-

дається штраф за вимову лайливого слова. Це хороший звичай. Не завади-

ло б також добровільно встановлювати пеню і за всяке марнослів'я. Чим 

же можна обумовити межі марнослів'я? Визначити це зовсім не так важко. 
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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 не мовчунами зробитися? Так, можливо, скаже людина, яка уни-

кає відповідальності за мовлене нею. Це було б, перш за все, боягузливо, а 

всяке боягузтво вже буде невіглаством. Здавалося б, наскільки багато дано 

всім, настільки багате і щедре все земне і Надземне, що не вистачить часу 

взаємно утвердитися у цих прекрасних дарах. Від звички залежатиме, щоб 

час не витрачався на порожні балачки і на бездумність. Чи можливим є 

взагалі стан бездумності? Справді, змусити себе не мислити ще важче, ніж 

змусити себе думати. Думка є такою невід'ємною, постійною умовою бут-

тя, що потрібне якесь неприродне сп'яніння, щоб організм прийшов до 

стану коми. 

Коли люди змалку привчаються до важливої співбесіди і постійного 

мислення, то в цьому природному стані вони отримують справжню ра-

дість. Життя їхнє наповнюється значущістю. Щодня і щогодини вони мо-

жуть скласти собі звіт в тому, що дещо творче виконане. 

Не раз мовилося, що і сам сонний стан не є бездумністю. Уві сні дото-

ркаються до тонкого світу, уві сні багато чому навчаються і прокидаються 

не тільки оновленими фізично, як вважають, але і збагаченими духовно. 

Ймовірно, багато хто помічав, що, засинаючи з якоюсь доброю думкою, 

вони прокидалися вранці, подумки повторюючи висвітлення цієї ж думки 

дуже часто у формі чіткій і новій для них самих. Робота думки безмежна. 

Якщо ця область енергії думки така піднесена і благородна, то чи має-

мо право засмічувати її бездумністю і бур'яном марнослів'я? Це само со-

бою, здавалося б, зрозумілим, але все таки воно повинно бути викарбува-

ним на скрижалях кожної освітньої установи і у всьому побуті державно-

му, суспільному та сімейному. Зараз час важкий. Тим більше треба усві-

домлювати, де причаїлося все засмічене і шкідливе. 

Маски удаваності і лицемірства багатоликі. Справжність і простота по-

винні використовуватись у всьому їх правдивому, відповідальному зна-

ченні. Це зовсім не абстрагованість, але та проста відповідальність перед 

буттям, яка складає обов’язок кожної людини. І зовсім неважко при вико-

нанні цього високого обов’язку насамперед відмовитися від марнослів'я, 

від цього бур'яну, від цього пожирача цінностей часу. Одна така відмова 

вже внесе до життя ту значущість, яка співзвучна з усім прекрасним, Над-

земним і Вічним.                                                     6 червня 1935 р. Цаган Куре 
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Самозречення зла 

 
Порушуючи закон духу і Світла, вбиваючи, руйнуючи і ствер-

джуючи несамовите людиноненависництво, думають ці зловмис- 

ники проти Землі і Неба, що вони захищені грошовими мішками 

і що можуть уникнути відповідальності і залишитися безкар-

ними. Даремні сподівання. Доведеться за все, скоєне ними, відпо-

відати і повністю сплатити. Жахлива доля цих цивілізованих 

творців зла. (Грані Агні Йоги, т..ХІІІ) 

 

Кожен крок творчого добра викликає і особливу настороженість 

сил темних.  

Багато разів ми помічали, що сили пітьми, як це не прикро, виявля-

ються в загальному житті навіть більш організованими, ніж ті, що пря-

мують до світла. Тоді як ті, що вважають себе служителями добра, га-

небно дозволяють собі всілякі руйнівні роз'єднання, злобні істоти в той 

же час діють дуже згуртовано і організовано. Це вельми сумне видо-

вище, проте його можна спостерігати дуже часто, як у малих побуто-

вих питаннях, так і до державних справ включно. При цьому енергія, 

що розвивається темними силами, іноді захоплює їх навіть до своєрід-

ного самозречення.  

Напевно, кожен з нас може привести безліч прикладів, коли лихо-

дій, наклепник, зрадник починав вже діяти навіть на шкоду собі, і все 

ж, в ім'я учиненого ним зла, він вже не міг зупинитися! Він готовий був 

зіпсувати свою репутацію, він готовий був викликати до дії потужного 

ворога, він йшов на висміювання, тільки б продовжувати започаткова-

ний ним злобний засів.  
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Психологічні причини такого, здавалося б, анормального явища, як 

самозречення зла, важко формулювати. Звичайно, передусім вони ле-

жать в обмеженості зла. Адже зло, врешті-решт, завжди чогось не знає 

і не може досягти певного стану свідомості. Прийоми зла в більшості 

своїй все-таки залишаються примітивними, і рано чи пізно все ж від- 

кривається ця обставина, яка зовсім не є самовтіхою для всіх, хто за-

знає нападу зла. Вона буде тільки підтвердженням непорушного закону 

про обмеженість і тим самим непрактичність зла. Але, якщо можна 

говорити про якесь самозречення зла, що ризикує навіть загинути, аби 

лиш здійснити злочин і мерзоту, то наскільки ж більше повинне бути 

організованим добро, щоб не принижувати сусіда і соратника! Здава-

лося б, попутники вже повинні бути бажаними друзями. Люди дуже 

легко вимовляють такі слова, як дружба, співдружність, співробітниц- 

тво. І все це в основі своїй з надзвичайною легкістю піддається впли-

вам зла. Для самовтіхи при цьому мовиться, що винні не шукачі добра, 

а ревні воїни зла, які нібито своєю винахідливістю надзвичайно май- 

стерно розривають вузол співробітництва. При цьому зазвичай цілком 

не думають про те, який наклеп на потенціал добра зводиться при по-

дібних похвалах злу. Адже визнання його сили є вже кращою хвалою. 

Справді, визнання сили і винахідливості зла вже в самому собі міс-

тить потенціал розкладу і применшення добра. Замість того, щоб у на-

паді страху і боягузтва виправдовувати себе могутністю зла, чи не 

краще було б подумати про те, як легко і як природно могли б бути 

залучені для самозахисту всі устремління добра. І не тільки самозахист 

добра є завданням. Кожне добро саме в собі вже є активним і наповнює 

собою незмірно далекі простори. Якщо зло вражає і заражає атмосфе-

ру, то добро є справжнім цілителем і відновником ушкоджених тканин. 

Також, здавалося б, зовсім природно, що творче добро повинне б 

особливо загострюватися і насторожуватися в моменти так званого 

Армагедону – під час натиску сил темних.  

Тим часом ми бачимо, що і в цей великий за наслідками час добро 

виповнюється недоречною скромністю, полишаючи активність силам 

пітьми. 

Плачевно бачити, як не тільки самі сили пітьми, але і їхні сіренькі 

союзники брешуть і обмовляють і сіють бур’яни без жодної відсічі 

з боку тих, котрі все ж вважають себе охоронцями правди і добра. 

Прикро бачити, як ці перебіжчики до стану пітьми, навіть не замислю-

ючись про наслідки, приєднуються до злобних сіячів. Дивно, що в ці 
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моменти у них ніби повністю атрофується відчуття відповідальності за 

здійснюване ними зло. У своїй огидній судомі ці добровольці зла не 

соромляться ні стану свого, ні сану, ні віку – лишень би посіяти згубне 

насіння. Незрозуміло, чому проста досвідченість віку, вже не кажучи 

про обов'язки освіти, нітрохи не зупиняє брехунів і наклепників. При 

цьому ці добровільні союзники зла безсоромно продовжують називати 

себе людьми справедливими і зачисляють себе в ряди поштивих і гід-

них.  

При цьому брехун не тільки не потурбується перевірити свої вимис- 

ли на фактах, але, навпаки, всяко поспішатиме ухилятися від таких 

можливостей. Якщо ж йому будуть протиставлені факти, він впадає 

в якісь навіть фізичні конвульсії і тіпається, бачачи, що його злобна 

вигадка наражається на небезпеку бути розкритою. Можливо, що іноді 

сам брехун і не вірить по суті своєму наклепу, його очевидній неправ-

дивості, але якийсь, важко висловлюваний процес змушує його коти-

тися по похилій площині. І тоді його визначальні формули стають особ- 

ливо багатими і перед ними так часто бліднуть скромні натяки захис-

ників правди. І чи багато знаходять в собі просту громадянську муж-

ність хоча б сказати:  «Не говоріть того, чого не знаєте!». 

Адже якщо для когось є неясними норми добра, то, принаймні, хоча 

б акуратність ознайомлення з фактами повинна бути примітивною 

умовою людиноподібності. 

Прикро бачити і інший різновид добровольців зла, які часто і не під- 

тверджують брехню словесно, але мовчки зловтішаються. Вони навіть 

не спробують застерегти наклепника від наслідків його брехні. Навпа-

ки, своєю мовчазною усмішкою вони заохочують цього творця зла. 

Таким шляхом від свідомих сил темних до воїнів активного добра ви-

являється ще величезний стан добровольців зла, які в найрізноманітні-

ших ступенях і сприяють і потурають зараженню атмосфери. 

Дисципліна духу, природне усвідомлення відповідальності, нероз-

ривної з людським буттям, не турбує цих розбещених гультяїв. Інакше 

ви їх ніяк і не назвете, бо йдуть вони без шляху і у своїй неуцькій роз-

бещеності готові долучитися до будь-якої згубної зарази. 

Всі ці властивості не є ні національними, ні належними до якихось 

інших поділів. Ці міркування є чисто загальнолюдськими і ще раз по-

казують, що забута жива етика була б перш за все необхідною, почи-

наючи від перших днів навчання. 
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Замислюючись над самозреченням сил темних, прикмету яких лю-

ди бачать так часто, вони повинні рано чи пізно задуматися і про прак-

тичність такого ж дієвого самозречення і з боку добра. Приклади пре- 

красних подвижників і героїв, здавалося б, достатньо реальні. Здавало-

ся б, не для абстрактних і туманно віддалених від дійсності проблем, 

але для справжнього будівництва працювали тут, на цій самій землі, 

великі душі, підтверджуючи думки і слова свої щоденними, невпинни-

ми діями. Словник самозречення добра воістину прекрасний, і він на-

багато повніший, аніж встигли це відобразити випадкові і умовні енци-

клопедії.  

Проймаючись цими закличними прикладами, люди, а головне, мо-

лоді покоління, можуть так легко відвернутися від потурання злу, вже 

не кажучи про найближчу співучасть у злісних руйнуваннях. Старими 

є істини про те, що зазвичай діти в перші роки життя легко приклика-

ються добром! Також є звичайним, що сумні приклади сім'ї заклада-

ються вперше в дитячу душу, – спершу потурання злу, а потім і дієва 

співучасть у ньому. Але якщо тепер у всьому світі напруга доходить до 

крайніх меж, якщо навіть сили космічні відповідають цій згубній зара-

зі, то саме зараз спішно треба застидатися діяльності зла, котре дохо-

дить до самозречення. Адже сам термін «самозречення зла» повинен 

пробуджувати навіть в дуже нетямущих людях бажання такої ж дієвос-

ті і в ім'я добра творчого.  

Самозречення зла – тяжкий докір людству. 

 Маньчжу-Ді-Го, 15 липня 1934 р. 
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Герої 
 

«Запитають: як пройти по життю? 
Відповідайте: як по струні прірву –  

красиво, бережно і стрімко.» 

Агні Йога, Листи саду М., 

 

15 Листопада московське радіо сповістило на весь світ, що Сталін 

в промові своїй на Красній площі кинув виклик інтелігенції, обізвавши 

її «гнилі інтелігентики». У якому б поєднанні не було кинуто цю лайку 

– вона неприпустима. У час, коли все єднання необхідне, вона не може 

клеймити мозок держави. Виходить найшкідливіша махаєвщина! 

Рузвельт, Черчилль, лорд Бівербрук, архієпископ Кентерберійський 

і тутті кванті (всі інші – пр.), що вихваляли безбожного Сталіна, навряд 

чи схвалять антикультурний вигук проти інтелігенції. Взагалі з лайка-

ми треба трохи легше. Від них тільки шкода виходить. Недавно індусь-

кий журнал, згадуючи, як Ленін був проти Сталіна, назвав його «кавка-

зький тарган». Недобре називати двоногого шестиногим, навіть по-

зоологічному це недобре. 

Не такий тепер час, щоб дарма розпускати язик! І завжди треба особ- 

ливо ретельно ставитися до всього, що близьке культурі, а в дні нечу-

ваних потрясінь слід особливо дбайливо берегти мозок держави. Чима-

ло натерпілася російська інтелігенція, а тут, у важкі часи, будуть її па-

плюжити і нацьковувати народ на неї. Хто врахує наслідки необереж-
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ного слова? Чи може людина, яка претендує бути вождем, кидати не-

припустимі натяки, які можуть розлютити темну свідомість? 

Відзначаю це, бо зараз темна хмара затьмарила людське мислення. 

Нерідко по-папужому повторюється слово «культура», але сенс його 

затемнився. Але ж культура повинна процвітати не тільки на держав-

них поприщах, але і в кожному побуті, навіть у найскромнішому і при-

гнобленому.  

Висока якість мислення складається не в розкошах, не при владі, не 

у лукавій суперечці. В кожному домі може і повинна зростати дума про 

добро, про успіх завдяки добру, про вдосконалення життя. У такому 

устремлінні мозок не допустить лайки, а тим паче паплюження всього 

близького для інтелігенції, для культури. 

Чи повернеться язик назвати культурних трудівників жалюгідними? 

А як же тоді всі Академії, всі Університети, всі Школи? Не тільки по- 

трібно згадувати імена Суворова, Кутузова і всіх вітчизняних героїв, 

але і усвідомити, що вони були інтелігентними і культурними в своїх 

великих подвигах. 

 20 Листопада 1941 р. 
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Quaerens quem devoret – Кого б поглинути (лат) 

 

Скільки справ благородних  –  не  оцінено, не підтримано. 

Скільки умільців народних напризволяще покинуто… 

 

 Воістину, по всьому світу повзає огидне чудовисько, шукаючи, ко-

го би зжерти. 

 Дивно, наскільки виявляються ускладненими більшість найбільш 

корисних і прекрасних починань. Іноді навіть неможливо уявити собі, 

з  якої причини людство заперечує найцінніші досягнення, тоді як міль- 

йони, ледве не мільярди, витрачаються на таке, про що згодом люд- 

ство і жалкуватиме і соромитиметься.  

Серед безлічі найкорисніших відкриттів, що зустріли на шляху сво-

єму всякі утруднення, треба згадати і голгофу радію, тобто, вірніше, 

голгофу Кюрі і Кюрі-Складовської. Недавно вийшла прекрасна книга 

їхньої дочки. У ній простими і неспростовними словами розказано, 

якими труднощами були оточені обоє відважних випробувачів. Їм до-

велося працювати в жебрацьких, важких умовах, і облагодіяне ними 

людство зовсім не подумало вчасно полегшити їхню працю. Але ж це 

нехтування записане і залишиться пам'ятником докору.  

Ось інша книга – про Гогена, про те, як цей чудовий художник по-

мирав злиденно напередодні арешту. Таким напуттям супроводжували 

його співвітчизники, які потім всіляко пишалися, що в їхньому середо-

вищі був такий чудовий творець. У описі життя Рамакрішни читаємо 

про різні нестатки, які легко могли б бути полегшені його сучасника-

ми. Також читаємо, що мати і сестра Вівекананди померли з голоду. 
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Крім того, знаємо, що і сам він зазнавав великих труднощів. Прикладів 

без кінця.  

Звичайно, Олексій Каррель розповість нам, що людство поступово 

наближається до суцільного божевілля. Він приведе докази різних не-

природних проявів сучасного життя. Приголомшливі деякі сторінки 

його чудової книги «Людина невідома». Дійсно, людина залишається 

непізнанною. Але чому ж особливо непізнавані більшість прекрасних 

досягнень? Пам'ятаю, як свого часу не хотіли допомогти Врубелю, на-

віть не дивлячись на його важку хворобу. Лише коли почули, що він, 

окрім усього іншого, і сліпне, тільки тоді можна було пробити зачерст-

вілі серця. Пам'ятаю, як Куїнджі тоді скорботно сказав: «Якщо сліпне, 

тоді вже напевно допоможуть» – ніби сліпота є запорукою для допомо-

ги художнику. Що ж за таке похмуре чудовисько повзає світом, шука-

ючи, кого пожерти?     Реріх І. К. Листи щоденника. Т.З,1942-1947 роки 

 

P.S. Сучасний додаток до вищенаведеного. 

 

«Вражаюче відкриття або винахід подружжя Кірліан настільки 

велике і визначне, що навіть важко уявити собі, який величезний вплив 

матиме воно в багатьох галузях нашого життя… Винахід подружжя 

Кірліан, (фотографування аури – пр.) не менш важливий за своїм зна-

ченням, ніж запуск космічного корабля…»  Грані Агні Йоги, 6.11.1960р.  

 

«…Протягом 17 років ведуться офіційні листування між міністер-

ствами, комітетами, науково-дослідними інститутами про відкрит-

тя спеціальної лабораторії по розробці нашої методики досліджень 

щодо отримання зображень за допомогою струмів високої частоти. 

 І до цього часу, з 1949 року, питання про цю лабораторію висить 

в повітрі…  

Надія на республіканську пенсію провалилася! Відмова! Отже – 

знову злидні!... Нас, як баласт, викинули за борт, немає в державі ор-

ганізації, яка б замінила нас, взяла на свою шию нашу місію по популя-

ризації і впровадженню, по удосконаленню методики і розробки апа-

ратури. Отже, кінець всьому! Надії обірвані! Тепер до смерті не ви- 

йдемо з матеріальних труднощів при подальших творчих роботах. 

Безпросвітно! Безнадійно!»  

 (З щоденника В.Х.Кірліан, записи 1960-х років, СРСР)  
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«Важко»  уривок з листа (про Пікассо) 
 

«Музиканти, художники, поети і всі справжні діячі мистецтва чудово 

розуміють значення гармонії і ритму. Адже гармонійне поєднання фарб 

дає полотну красу і цінність. Краса заснована на гармонії. Без гармонії 

немає Краси. Мистецтво, Краса і гармонія творять вищі цінності люд-

ського духу.» (Грані Агні Йоги, т. ХІ) 

 

 

…Зубожіло людство. Якась епідемія убогості. І то повсюди! 

Мовби ми в Тибеті – стільки днів були відрізані сполучення. Мину-

лий мій лист до Вас багато днів ходив на пошту і вертався – немає 

прийому. А тут поспішні повідомлення: «Всієї Індії Вишуканих Мис- 

тецтв Товариство в Делі одноголосно вибрало головою Конференції 

мистецтв». Добре, але як тут їхати, коли всі шляхи розладнані і кінця-

краю не видно. А ось і Гран-Гиньоль! З Лондона радіо повідомляє що-

до Москви, що ще один з недавно призначених міністрів усунений за 

непридатністю. Питається, хто ж у Москві призначає непридатних мі-

ністрів? Хто ж влаштовує всесвітнє позорище, щоб Лондон зловтішав-

ся. І ще радіо з Лондона. У Германії, в російській зоні, заборонена Ар-

мія Порятунку, бо вона має вигляд військової організації і носить фор-

му. Кожен, хто бачив престарілих дівиць в допотопних капелюхах ре-

готатиме, дізнавшись, що вони схожі на військову організацію. Гран-

Гиньоль! У Москві новий закон, що забороняє всім радянським грома-

дянам одружуватися на іноземках! Свобода!! 

У «Новому Світі» (Москва №3,1946) вдумлива стаття Караваєвої 

«Люди і зустрічі». Вона описує відвідини майстерні Пікассо: «Посеред 
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кімнати – відформована в гіпсі статуя у натуральну величину: чоловік, 

що притискає до грудей ягня. Все в цій фігурі ніби оголене і разом 

з тим викривлене – здається, всі м'язи обличчя, шиї, руки, спини зру-

шили з місць, призначених їм природою, і немов розпадаються на очах. 

Ще жахливішою здалася мені відлита з бронзи величезна жіноча голо-

ва, якій доречно було б знаходитися на тілі каріатиди. І ця бронзова 

голова ніби розпадалася на свої складові частини. Очі вискочили з ор-

біт і, потягнувши за собою зоровий нерв і всі м'язи ока, так і застигли 

на льоту, схожі на дві трубки з кульками на кінцях; ніс, що далеко ви-

сунувся вперед, нагадував потворний наріст; грубі, роздуті губи; тов- 

сті, ніби здиблені пасма волосся, схожі на потривожені лопатою шари 

сирої, важкої землі... Ми піднялися по дерев'яних сходах до живопис-

ної майстерні Пікассо. Така ж велика, світла і проста кімната, тільки 

без довгого столу. Багато полотнищ, особливо – натюрмортів... Яка 

гнітюча нарочитість!.. На натюрмортах декілька чайників – металічні 

чайники, чомусь з продавленими боками, а брудно-сизий поблиск ме-

талу в цих вм'ятинах згущується в похмуру пляму... Якісь некрасиві 

глечики і чашки, зів’ялі, розпатлані, немов витягнуті з дна підвалів 

овочі; хвости оселедців, осколки дзеркал, зім'яті жалюгідні квіти, ніби 

підібрані на бруківці, – що це? Гіркота? Іронія? Образно-песимістичне 

твердження, що у щоденному житті, яке оточує людину, немає нічого 

гідного, що відповідало б її прагненням?.. 

Посеред кімнати велике полотнище – важко сказати, завішане воно 

чи ні, тому що взагалі... важко зрозуміти, що тут зображено. Загальний 

тон картини блакитний, такий, що примушує згадати про колористичні 

захоплення Пікассо на початку 1900-х років: «блакитний» і «рожевий» 

періоди. Блакитному тону підіграють білі і сірі тони. Напружено вдив-

ляючись в це нагромадження великих і малих кубів, розпізнаєш фігури, 

що борються, бачиш когось нападаючого, когось лежачого, чийсь ку-

лак, що стискає ніж. Дивно, від цього надто ускладненого, стиснутого 

в межах трьох фарб живопису віє трагічною наївністю – більше того: 

якимось, якщо можна так сказати, тупиком внутрішнього зору... Поруч 

з блакитним полотном стоїть інше, трохи менше: «Мати і дитя». Со-

ковиті, повнозвучні фарби; синє, зелене, малинове, чорне, коричневе, 

жовте, рожеве. Мати – рожеволиця голова, що нагадує розмальовану... 

диню, лежачу на боці, – мати обіймає дитя. Голова дитини – також роз- 

мальована диня меншого розміру. І у всьому іншому ця неймовірна, 

безглузда, немов яскраво розмальований жах зі сновидінь, істота по-
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вторює фігуру так званої матері: ті ж застиглі кульки очей, вивернуті 

губи, викривлені риси обличчя, ті ж безформні руки і ноги, схожі на 

важкі ласти морських тварин. 

І ніби близька їм рідня, повторює їх своїми фарбами і самою образ-

ною манерою – третє велике полотно: «Пані в синьому капелюсі»… Це 

тілесно-рожеве і синє також могло б тішити очі чистотою і соковитіс-

тю тону (як і щойно описані «Мати і дитя»), якби не видовище розпа-

ду, якому слугують ці фарби. «Пані в синьому капелюсі» була немов 

апогеєм всієї потворності, зсувів, всього антижиттєвого і беззмістовно-

го з того, що довелося мені побачити тут. Обличчя пані ніби розітнули 

надвоє, а потім погано приклали половинку до половинки, одне око 

вище за інше, рожевий наріст носу з чорними рваними ямами ніздрів 

перекошений і страшний; замість рота малинові кусочки розітнутих 

губ – одна вище від іншої. Я дивлюся в чорні маслини очей пані в си-

ньому капелюсі – і мені раптом стає гірко і прикро... 

 Я зараз вам покажу дещо... це все олівець... 

Він швидко повернувся, несучи велику синю теку. Поклав її на під-

логу, розв'язав і, притримуючи її лівою рукою, підняв правою рукою 

великий лист ватману... і ми ахнули. Цей, виконаний олівцем малюнок 

переніс нас у зовсім інший світ творчості!.. 

О, як це прекрасно!  Чудово! Дивовижно!.. 

Я показав їх вам, радянським людям, тому що знаю: ви це розуміє-

те... А наша рафінована публіка цього не розуміє! 

Цій рафінованій публіці потрібна ось ця пані в синьому капелюсі? 

Він киває, знизуючи плечима: справді, це так». 

Кожен, хто прочитав цю статтю вигукне: «Який нахаба цей Пікас-

со! Нарешті опубліковано його визнання в плазуванні перед публікою. 

Підозрювали, що він – «чого побажаєте». Це було припущення, але 

тепер він сам визнав нещирість свого мистецтва і прислужництво сма-

кам сумнівної публіки та торгашів». Рабське «чого побажаєте» завжди 

вважалося ганебним, особливо ж якщо сам автор засудив себе назав- 

жди. Одного разу латинський поет признався: «Бідність примусила 

мене писати вірші». Але поет був справжнім творцем, і йому не було 

потреби визнавати, що вірші його писалися задля рабської догоди неві-

гласам. Багато хто подякує Караваєвій за її правдивий, знаменний осуд 

нещирого, інакше кажучи, підробленого мистецтва, хоча б і роззолоче-

ного пресою. 
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Так, дивно чути про плазування мистецтва від самого художника. 

Стільки зараз мовиться про свободу мистецтва, що самовизнання при-

служництва звучить дико. Злочинно сприяти огрубінню смаку народу. 

Втім, сподіватимемося, що пролунають відважні, вільні голоси і ефе-

мериди відлетять. Інакше для чого всі культурні співтовариства, якщо 

вони будуть пригноблені темним безсмаком? Похмурі сутінки на землі. 

Ніколи ще не було стільки сум'яття і збентеження. Переживати це стов- 

потворіння нелегко. Якщо не дивитися у Височінь, то нікуди і зверну-

тися…  

1 квітня 1947 р. 
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С к а з а н о 

 

«Краще військо баранів під проводом лева, аніж військо левів під 

керівництвом барана» (Римське прислів'я).  

«Невігластво – корінь всіх бід» (Буддійський заповіт). 

Муфтій обох світів Кемаль-паша-заде – нехай буде священною його 

таємниця – прорік: 

«Дух святого може керувати в обох світах. Не кажи: він помер, і яка 

користь від нього. Дух – меч Бога, а тіло – піхви. Він здійснює ще 

більш високі справи, коли звільняється від піхов». 

«Ніколи не повідомляй своїм друзям того, про що не повинні знати 

твої вороги» (Східна мудрість). 

«Війна – найбільш звірська із дурниць» (Леонардо да Вінчі). 

«Нинішній цивілізований світ знає ціну всьому і не бачить цінності 

ні в чому» (Оскар Уайльд). 

«Ми любимо земне життя тому, що ми не знаємо іншого»  

(Еврипід). 

«Якщо твій супутник кривий, то і ти примружуй око» 

 (Монголія). 

«Ніщо не є таким жахливим, як невігластво в дії» (Гете). 

«Хто хоче зрозуміти поета, повинен вступити у його сферу»  

(Гете). 

«Хто відкриває школу, той закриває в'язницю» (Віктор Гюго). 
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«Воїни, воїни – ми називаємо себе. Ми б'ємося за благородну чес-

ноту, за високі прагнення, за вищу мудрість, тому ми називаємо себе 

воїнами» (Ангутара Нікайя). 

«Слухати наклеп – прокляття, але не висловити заперечення на ньо-

го – ще гірше» (Овідій). 

«Запитайте в сусідньому селі, що трапилося у вашому власному» 

 (Татари). 

«На кінці факела – пітьма» (Татари). 

«Ті, хто говорять, ті не знають. Хто знає, той не говорить»  

(Китай). 

«Хто з криниці спостерігає за небом, той небагато побачить» 

 (Китай). 

«Коли люди у дружбі, навіть вода солодка» (Китай).  

«Собаки гавкають, караван йде» (Аравія) 

«Вони базікають! Що базікають вони? Хай собі базікають»  

(Шотландія). 

«Під лежачий камінь вода не тече» (Русь) 

«На всіх шляхах до мене зустріну тебе» (Бхагавад Гіта – частина 

староіндійського епосу «Махабхарата»,присвячена релігійно-філософ- 

ським проблемам.) 

 1 січня 1942р. Реріх, Листи щоденника,Т.3 
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= А Д А М А Н Т = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corason 
 

Серце… Воно тебе  порятує. 

Чуєш? В космічному ритмі працює.  

Вказують шлях Владики одвічний:  

«Слухайте Серце! Серце – Космічне!» 
 

Hridaya, Kokoro, Sin, Al-kulub, Del, 

Cor, Nying, Dzuruhe, Sirds, Kardia. 

Немов заклинання. Але про серце так узивають народи. Іспанія, Ін-

дія, Ніппон, Китай і Аравія. Персія, Італія, Тибет, Монголія, Латвія, 

Греція... 

Heart, Coeur, Herz. 

Серце. 

Всіма начертаннями народи бережуть пам'ять і кричать, і шепочуть 

одне одному дорогоцінне слово про серце. 

Триста мов Індії, та стільки ж у решті Азії, та стільки ж на російсь- 

ких просторах. Та стільки ж в Америках, та в Африці, та по всіх остро-

вах, як вигукнуть це ж слово вогню і любові, і подвигу. 

 Бракує слів, щоб перелічити, скільки мерзоти розвелося на землі. 

Забруднилися колеса життя. Та все ж через усі ями, через всі вибоїни і 

падіння по світу звучить слово, яке означає серце, сховище Світла.  
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Люди дожили до серцевих недуг. Люди запорошили серця і оброс-

тили їх шерстю. Скорчили серця від страху і жаху. І все ж не забули 

слово, яке нагадає про серце, про зосередження життя. 

Вже, здається, осквернили люди всі цінності. Опорочили все най- 

святіше. Применшили все високе, та не забули серця, колиски любові. 

Затемнилися люди всією пітьмою. Очорнили язик найчорнішою зра-

дою. Розбили посудини найцінніші. Задихнулися мерзотністю найваж-

чою. Але зберегли пам'ять про серце, як про останній притулок. 

* * * 

«Прибуваючи в нову країну, перш за все запитуйте, як зветься там 

серце? Зустрічаючись з новими людьми, якщо навіть не дізналися, 

яким звуком вони виражають своє зосередження, зобразіть їм жест від 

свого серця до їхнього серця. Майже всі сприймуть це свідоцтво щиро-

сті, тільки деякі здивуються і, можливо, засоромляться, і зовсім небага-

то обуряться. Майте на увазі, що ті, які обурилися, будуть і в справах 

людьми темними. Не чекайте від них приязні і благовоління, вони вже 

смердять». 

* * * 

Все-таки ще немає інститутів серця. Є цілі величезні установи, при-

свячені боротьбі з різними бідами людства, але особливих інститутів 

серця, що вивчають цей найважливіший двигун життя, все-таки немає. 

Поступово провадяться дуже важливі досліди над серцем. Ось зараз 

пишуть, що в Італії вдалося повернути до життя серце, яке перестало 

битися. Повідомляється з Мілану від 22 лютого: «Людина, смерть якої 

була цілком засвідчена всім присутнім медичним персоналом у Мілан-

ському госпіталі, вчора була повернута до життя вприскуванням адре-

наліну. Цьому надається нині багато місця у всіх міських газетах». 

Пацієнт страждав тяжкою формою хвороби серця, і піддавався лі-

куванню всіма способами, доступними науці. Але, не зважаючи на всі 

вжиті заходи, все ж помер. Хоча лікарі цілком впевнилися, що насту-

пила смерть, та один з них зробив вприскування адреналіну у вигляді 

досліду. Через 30 хвилин серце почало поволі битися. Через декілька 

годин воно вже працювало нормально, так, що лікарі зараз стверджу-

ють, що людина вже знаходиться поза небезпекою. 

Приблизно подібні ж дії адреналіну були відомі і раніше, залиша-

ється також дослідити, як діє ця сама по собі сильна отрута на подаль-

ші функції організму. Відомо багато випадків, де фатальному кінцю 

запобігає вприскування адреналіну, що приносить лише коротку від-
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строчку кончини. При цьому зауважені, в даному випадку я говорю 

про дітей, ознаки посилення нервозності, навіть якоїсь буйності. Зви-

чайно, можливо це відбувається через зовсім інші причини, але щойно 

наведений випадок особливо змушує задуматися про значення такого 

радикального засобу. 

У народній медицині іноді трапляються епізоди несподіваних зці-

лень самими непередбачуваними засобами. При цьому, зазвичай, ці 

непередбачувані і навіть дивні засоби залишаються без належного до- 

слідження і гинуть в області анекдотів.  

Пригадую, як у сім'ї одного священика від крупу, в задусі, померла 

дитина. Після смерті приголомшений священик схопив дитину і кинув-

ся у церкву до вівтаря, молячись до повної нестями. Якось сталося так, 

що дитина опинилася вниз головою, і батько, сам того не помічаючи, 

тримаючи її за ноги, несамовито струснув нею. Згусток затверділої 

мокроти раптом вискочив, дитина кашлянула і почала дихати. Серце 

поступово повернулося до діяльності. 

Тобто, скільком же всяким різноманітним проявам можливої заги-

белі можна запобігти. Історія повна повідомлень про померлих, що 

пробудилися. Різні види летаргії спостерігаються і врешті-решт не під-

даються остаточному дослідженню. Чому зупиняються функції життя? 

Чому знову вони повертаються, навіть в таких, здавалося б, неможли-

вих умовах, після поховання? Звичайно, цьому існує багато пояснень. 

Але доки світ серця не буде досліджений повністю, доти все це будуть 

тільки щасливі або скорботні випадковості.  

Звичайно, глибинне життя серця, можливо, найважче укладається 

в словесних формулах. Саме серце повинне вивчатися не тільки у бо-

лях і муках, але і в здоровому стані. Якщо нервова система рослин реа-

гує на щонайменшу зміну температури, на далекі хмаринки, на найслаб- 

ші дотики, то скільки ж прекрасних і чудесних звучань і биття відбува-

ється в серці! Крім того, важко стверджувати, що таке – здорове і що 

таке – хворе серце. Відомо, що багато хто швидко помирає від серце-

вих нападів при так званому здоровому серці; а інші, давно приречені 

до серцевої катастрофи, живуть дуже, дуже довго. 

Адже пульс проявляє себе не тільки кількістю ударів, але, перш за 

все, якістю своєю, і ця якість серцевого биття ще так мало спостереже-

на і пояснена. Коли кажуть – бережіть серце, це перш за все означати-

ме – не гарячкуйте, не злостіться, а з іншого боку – не журіться, не 

впадайте у смуток. 
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Кожна щонайменша подробиця життя відзвучить перш за все не 

в мозку, а в серці. Саме серце пізнає і відповідає навіть на найвіддале-

ніші землетруси, як кращий сейсмограф. Але ж не прийнято радитися 

із серцем своїм. Не прийнято через нього прислухатися до Найвищого. 

Коли ж люди читають прямі поради про насущність таких звернень, 

вони засуджують їх як дещо відсторонене, винайдене якимись далеки-

ми пустельниками і непридатне. Але ж воно стосується завжди до того, 

що відбувається в серці, аби тільки відверто і щиросердо прислухатися. 

Людина, яка запевняє, що вона не помічає багатьох абсолютно ре- 

альних явищ, перш за все і не хоче їх помічати. Вона вже вважає у сво-

їй пихатості, що нічого не буде, вона нічого не почує і ніщо не пору-

шить її спокою. Адже саме зарозумілість заважає людині сприймати 

реальність. Іноді серце, ніби молотом, намагається стукати в удавану 

свідомість... Людина готова вилити на це серце всілякі отрути, щоб 

заглушити його. Але не подумаємо, від чого це так збуджене серце? 

Що поганого чи доброго сталося, що корисне чи шкідливе постукало-

ся? 

Від найменшого і до найвеличнішого вміщує в собі серце. Звучить 

воно про все суще. Зворушливі і мудрі стародавні нагадування про ве-

лике значення серця. 

* * * 

«Дух, який у серці моєму, менший від зерна рисового, менший від 

зерна ячмінного, менший від зерна гірчичного, менший від найменшо-

го проса. Той же дух, який в серці моєму, більший від всієї землі, біль- 

ший від простору, більший від небес, більший від усіх світів!» 

«Посланець всієї дії, всього бажання, всього сприйняття, нюху, 

смаку, всеохоплюючий, мовчазний, далекий, – такий дух, котрий в мо-

єму серці. Це сам Брахман. Той – котрий каже: «Того, хто виходить від 

всього світу я супроводжуватиму». Воістину, немає для нього жодного 

сумніву». 

Так говорить Чандогія Упанішад.  

 24 лютого 1935 р. Пекін. 
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Г і м а л а ї 
 

О, Гімалаї! Серце палає дивним і небуденним чуттям. 

Розум не знає, та серце знає, де на Землі осередок життя. 

 

Ось і французька експедиція йде віддати честь Гімалаям. З усіх сторін 

різні народи спрямовуються все до тих же висот. Виходить вже якийсь 

похід поза змаганням. 

Якби хто-небудь задався метою історично переглянути всесвітнє уст-

ремління до Гімалаїв, то вийшло б незвичайно знаменне дослідження. 

Справді, якщо протягом кількох тисяч років тому назад проглянути всю 

привабливу силу цих висот, то, дійсно, можна зрозуміти, чому Гімалаї 

іменують «незрівнянними». Скільки вікопомних Знаків поєднано з цією 

гірською країною! Навіть у найтемніші часи середньовіччя, навіть відда-

лені країни думали про прекрасну Індію, яка кульмінувала в уяві народів, 

звичайно, сокровенно таємничими сніговими велетнями. 

Спробуємо подумки обміркувати всі ті прекрасні легенди, які могли 

зародитися тільки в Гімалаях. При цьому перш за все будемо вражені ди-

вовижною різноманітністю цих успадкувань. Правда, це багатство похо-

дитиме від багатьох племінних нашарувань, стане розкішнішим від щед-

рості багатьох тисячоліть, увінчається подвигами кращих шукачів істини. 

Все це так. Але і для цих вершинних подвигів потрібна навколишня пиш-

ність, а що ж може бути величнішим, ніж неперевершені гори з усіма їх-

німи непередаваними сіяннями, з усім невимовним різноманіттям. 

Навіть мізерно і убого було намагатися протиставити Гімалаї з інши-

ми, кращими нагір’ями земної кулі. Анди, Кавказ, Альпи, Алтай – всі най-
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прекрасніші висоти здаватимуться лиш окремими вершинами, коли ви 

подумки уявите собі всю пишну, нагірну країну Гімалайську. 

Чого тільки не вмістила в собі ця різноманітна краса. Тропічні підходи 

і луки альпійські і, зрештою, всі незліченні льодовики, насичені метеор-

ним пилом. Ніхто не скаже, що Гімалаї це тіснини, нікому не прийде в 

голову посвідчити, що це похмурі брами, ніхто не вимовить, згадуючи про 

Гімалаї, слово одноманітність. Справді, ціла частина людського словника 

буде відкинута, коли ви увійдете в царство снігів гімалайських. І буде за-

бута саме похмура і нудна частина словника. 

Чимось закличним, непереборно ваблячим наповнюється дух людсь-

кий, коли він, долаючи всі труднощі, сходить до цих вершин. І самі труд-

нощі, часом дуже небезпечні, стають лиш найпотрібнішими і найбільш 

бажаними ступенями, стають тільки подоланнями земних умовностей. Всі 

небезпечні бамбукові переходи через гримучі гірські потоки, всі слизькі 

уступи вікових льодовиків над згубними прірвами, всі неминучі спуски 

перед наступними підйомами і вихор, і голод, і холод, і жар долаються 

там, де повною є чаша знаходжень. 

Не від пихатості і чванства стільки мандрівників, шукачів спрямовува-

лися і надихалися Гімалаями. Тільки суперництво і змагання могло знайти 

і інші найважчі піки. Далеко понад змаганнями і суперництвом закладено 

устремління до світових магнітів, до цього невимовного священного спо-

дівання, в якому народжуються герої. 

Не тільки лаврові вінки змагань, не тільки перші сторінки книг і газет, 

що приходять, але тяжіння до величі, яка живить дух, завжди буде істин-

ним тяжінням, і в такому потязі нічого не буде поганого. 

Що ж, це ще одна похвала Гімалаям? 

Хіба їх урочиста велич похвал потребує? 

Звичайно, тут недоречні похвали, і кожна з них, навіть найчудовіша, 

буде лишень применшенням. Тоді чому ж згадуються Гімалаї, чому ж 

треба про них думати, згадувати і до них спрямовуватися?! 

Навіть залучення подумки до урочистої величі буде кращим зміцнюю-

чим засобом. Адже все своєрідно тягнеться до прекрасного. Про прекрас-

не по-своєму міркує кожен і неодмінно захоче так чи інакше сказати про 

нього. Думка про прекрасне настільки могутня і зростаюча, що людина не 

вмістить її мовчки, а неодмінно захоче, хоча б якимись словами, повідати 

її. Хоч якоюсь піснею чи яким-небудь зображенням людина повинна ви-

ражати і втілювати думку про прекрасне.  
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Від найменшої квітки, від крила метелика, від блиску кристала і так 

далі і вище, через прекрасні людські образи, через таємничий дотик до 

надземного людина хоче стверджуватися на непорушно прекрасному. 

Якщо були на Землі прекрасні створіння рук людських – до них прийде 

подорожній; заспокоїться під їхніми склепіннями в сяйві їхніх фресок і 

скла. Якщо може подорожній знайти заграву далеких горизонтів, він 

спрямується і до них. Нарешті, якщо він дізнається, що десь виблискують 

вершини найвищі, він потягнеться до них і в одному цьому прагненні він 

вже зміцниться, очиститься і надихнеться для всіх подвигів в ім’я добра, 

краси, сходження. 

З особливою увагою біля багаття і на будь-якому людському зібранні 

слухають подорожнього. Не тільки в далеких хроніках читають про цю 

повагу до тих, що прийшли здалеку. Адже і тепер при всіх шляхах сполу-

чення, коли світ вже здається малим, коли люди прагнуть до вищих сфер 

або в глибини, до центру планети, і тоді розповідь подорожнього залиша-

ється прикрасою кожного зібрання. 

«Чи правда, що такі прекрасні Гімалаї?» «Чи правда, що вони незрів- 

нянні?» «Скажіть нам хоч що-небудь про Гімалаї і чи буває там незвичай-

не?!» У кожній розповіді подорожнього люди чекають на незвичайне. 

Звичай, звичка, нерухомість зв'язаності, применшує навіть найменш мис-

ляче серце. Навіть пониклий дух прагне руху. І, зрештою, ніхто не уявляє 

собі руху тільки вниз. 

Пам'ятаю, як один подорожній розповів, що, на початку спуску на ве-

ликому каньйоні Арізони, навіть при чудових барвах оточуючих, все ж 

таки залишався гніт гадок про нескінченний спуск – «ми йшли все вниз, і 

це навіть заважало милуванню». 

Звичайно, захоплення і замилування будуть перш за все пов'язані зі 

сходженням. При сходженні приходить непереборне бажання заглянути за 

висоти, що підносяться перед вами. Коли ж бо ви йдете вниз, то в кожній 

вершині, що залишилась за вами, дзвенить якесь «пробач». Ось чому так 

світло не тільки йти на вершину, але хоча б подумки проходити цими 

шляхами висхідними. Коли чуємо про нових подорожніх у Гімалаї, то вже 

вдячні хоча б за те, що знову нагадується про вершини, про те, що кличе, 

про прекрасне, яке так потрібне завжди. 

Гімалаї, дозвольте ще раз послати Вам сердечне захоплення. Також, 

вся прекрасна Індія, дозволь ще раз послати тобі привіт за все те, що ва-

бить і надихає, чим наповнені твої і луки, і гаї, і старовинні міста, і свя-

щенні ріки, і великі люди.                                              19 січня 1935 м. Пекін. 
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            Адамант 
 

Для людей, не скорених буднями, 

Є в житті дві опори могутні, 

Що ведуть до вершин пізнання, 

Це – Мистецтво і Знання. 
 

Ми багато побачили і багато дізналися... 

Хто вирішить завдання побудови могу-

тнього водопаду? А тим часом у піні і на-

кипу прихований великий творчий малю-

нок. У хвилях світських потрясінь часто 

стираються справи, зате починає панувати 

суть Свідомості. Зі священною свідомістю 

народів в наш час особливо наказово додається гасло: мистецтво і 

знання. Про особливе значення цих великих понять для нашого і для 

майбутнього часу треба сказати саме зараз. Тим – чиї очі і вуха ще не 

забруднені сміттям побуту. Чиї серця ще не зупинені важелем машини 

«механічної цивілізації». 

Мистецтво і знання. Краса і мудрість. Про вічне і оновлене значен-

ня цих понять говорити не треба. Ще тільки вступаючи на життєвий 

шлях, дитина вже інстинктом розуміє всю цінність прикраси і пізнан-

ня. І лише згодом під гримасою спотвореного життя ця молитва духу 

затемнюється, а в царстві вульгарності вона навіть здається або невчас- 

ною, або вже непотрібною. Так, сучасність доходить навіть до такої 

потворності. 

Багато раз мені доводилося стукати в ці брами. Кажу: 

«Серед жахіть, серед боротьби, серед зіткнень народних мас зараз, 

перш за все, на черзі питання знання, питання мистецтва». Не дивуйте-

ся. Це не перебільшення, не загальне місце. Це рішуче твердження. 

Питання відносності людських знань завжди було болючим пи-

танням. Але тепер, коли все людство відчуло наслідки загороджу-

вального дроту, коли в життя увійшло стільки знань – це питання 

стало нагальним. Люди звикли не тільки думати, але і безсоромно 

говорити про предмети, яких вони насправді не знають. «Найпо-

важніші» люди хворобливо повторюють думки, які ні на чому не 



101 

 

базуються. І такі судження вносять у життя велику шкоду. Часто не-

поправну. Незліченні ті, що мають ілюзію знань і вшановують себе. 

Ми змушені визнати, що за останні роки європейська цивілізація 

дуже похитнулася. Звичайно, те, чого ще не досягнуло дотепер люд- 

ство, – йому призначено. Працею і самовідданістю доведеться будува-

ти основи культури. Адже цивілізація – це ще не культура. Знання, за-

криті у сховищах і ув’язнені в розумах вчителів, знову мало проника-

ють у життя. Знову не породжують дієвих подвигів творення. 

Життя наповнене ще тваринними веліннями черева. Ми наблизили-

ся до межі страшного зачарованого кола. Заклясти його темних храни-

телів, вирватися з нього можна тільки талісманом істинного знання 

і краси. І прийшов час кінця цьому. 

Зізнаємося, що людство дуже здичавіло. Біди немає, що воно ще 

носить європейський костюм і за звичкою вимовляє особливі слова. 

Але під костюмом – дика спонука, а зміст слів, що вимовляються, час-

то великих, зворушливих, об'єднуючих, вже затемнений. Пропадає 

провідне знання. Люди непомітно звикають до темряви. 

Без удаваного сорому, без кривлянь дикунів – зізнаймося в цьому. 

Свідомість є вже ступенем досягнення успіху. 

Мало знання. Мало мистецтва. У житті мало тих засад, котрі єдині 

можуть привести до золотого віку єдності. Чим більше ми знаємо, тим 

ясніше наше незнання. Але якщо взагалі не знаємо, то навіть і відчуття 

незнання немає. І рухатися нічим. І рухатися нікуди. Тоді вже немину-

че – непроглядне царство вульгарності. 

Молоді покоління ще не готові заглянути сміливо, зі світлою усміш- 

кою в сяюче обличчя знання і краси. Звідки ж прийде пізнання суті 

речей? Звідки прийдуть мудрі взаємні відносини? Звідки прийде єд-

ність? Та єдність, яка служить вірною запорукою наступальних, твер-

дих рухів. Тільки на ґрунті справжньої краси, на ґрунті справжнього 

знання встановляться відносини між народами. І справжнім провідни-

ком буде міжнародна мова знання і краси мистецтва. 

Тільки ці провідники можуть встановити око добре, таке необхідне 

для майбутнього творення. Шляхом ворожнечі, грубощів, ганьби все 

одно нікуди не прийти. Нічого не створити. Але сутність людини все ж 

таки поривається до справедливого пізнання.  

Ось скажу не загальне місце, не порожнє слово. Скажу переконане 

устремління подвигу: «Єдиною опорою життя є мистецтво і знання. 

Саме в наші важкі дні, у наш важкий час твердо пам'ятатимемо про ці 
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світлі рушії. І у випробуваннях, і в боях сповідатимемо всіма силами 

духу». 

Ви говорите: «Важко нам. Де ж тут думати про знання і красу, коли 

жити нема на що. Далеко нам до знання і до мистецтва. Треба влашту-

вати насамперед важливі справи». Відповідаю: «Ваша правда, але і ва- 

ша неправда. Адже знання і мистецтво не розкіш. Знання і мистецтво 

не неробство. Час вже запам'ятати. Це молитва і подвиг духу. Невже ж, 

по-вашому, люди моляться лише на переповнений шлунок чи з пере-

пою? Або від безтурботного неробства? Ні, моляться в хвилини най- 

важчі. Так і ця молитва духу найбільш потрібна, коли вся істота зво-

рушена і потребує твердої опори. Шукає мудрого рішення. А де ж опо-

ра твердіша? А чим же дух запалиться світліше?»  

Адже не голод відчуваємо. Не від холоду трясемося. Тремтимо від 

коливання нашого духу, від зневіри. Пригадаймо, як часто, працюючи, 

ми забували про їжу, не зауважували вітру і холоду, і спеки. Спрямо-

ваний дух угортав нас непроникним покровом. – «Зброя не розтинає 

його. Вогонь не палить його. Вода його не мочить. Вітер його не су-

шить. Бо не можна ні розітнути, ні висушити його: постійний, всепро-

никаючий, стійкий, непорушний, одвічний він. Один вважає його ди-

вом; другий говорить про нього, як про диво; третій чує про нього, як 

про диво, але і почувши, ніхто не знає його». 

Велика мудрість всіх віків і народів про що говорить? Про людсь- 

кий дух. Вдумайтеся в глибокі слова і у вашому житейському сенсі. Ви 

не знаєте межі потужності вашого духу. Ви не знаєте самі, через які 

непереборні перепони підносить вас дух ваш, щоб опустити на землю 

неушкодженими і вічно оновленими. І коли вам скрутно і тяжко і ніби-

то безвихідно, чи не відчуваєте ви, що хтось помічний вже мчиться до 

вас на допомогу? Але шлях його довгий, а легкодухість наша швидка. 

Але ж він йде і несе вам і «Меч мужності» і «Усмішку сміливості». 

Говорили про сім'ю, що покінчила життя чадом з відчаю. Адже це 

нестерпно малодушно. Адже при майбутній перемозі духу вони, ті, що 

пішли самовільно і боязко, мучитимуться, бо не приклали рук до того, 

до чого повинні були прикласти. Чи не все одно, яка праця. Потопаю-

чий бореться з хвилею всіма засобами. Але якщо сильний дух його, то 

і сила духу його помножиться незмірно. 

Та чим же викличете дух ваш? Чим розкриєте те, що у багатьох за-

сипане уламками побуту? Стверджую. Повторюю: красою мистецтва, 

глибиною знання. У них, тільки в них, поміщені всеперемагаючі за-
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клинання духу. І очищений дух вам вкаже, яке знання істинне, яке мис- 

тецтво справжнє. Вірю, що ви зумієте прикликати собі на допомогу 

дух ваш. Він, ваш керівник, покаже вам кращі шляхи. Він поведе вас до 

радості і перемоги. Але і до перемоги він поведе вас... шляхом, щаблі 

якого викувані тільки знанням і красою... 

Для всього світу приходить важке випробування. Після середньовіч- 

них випробувань вогнем, водою і залізом постало випробування 

сприйняттям культури, але якщо сила духу підносила людей проти 

вогню і заліза, то ця ж сила піднесе їх на щаблі знання і краси. Але це 

випробування важче від стародавніх мистецтв. Готуйтеся до подвигу, 

що твориться у житті щоденно. А зараз поставтеся дбайливо до всього, 

що рухає культуру. З особливою вдячністю підійдіть до всього, що 

виявляє ступені краси. Адже зараз все це особливо важко. І з особли-

вою дбайливістю і ніжністю ми повинні вимовляти імена тих, що вті-

люють у життя все те, чим ми маємо право пишатися. 

Багато серйозних питань, але серед них питання культури буде на-

ріжним. Що може замінити культуру? Провізія, промисловість – тіло  

і черево. Та варто лиш тимчасово спрямуватися до питань тіла і черева, 

як інтелект невідступно падає. Весь рівень народу знижується. 

У всій історії людства ні провізія, ні промисловість не будували 

дійсної культури. І треба особливо дбайливо обійтися зі всім, що ще 

може піднести рівень духу. Не мрію, але стверджую. 

При всіх нових твореннях, при новому будівництві лінія освіти 

і краси повинна бути тільки піднесена, а не забута ні на мить. Це не 

відсторонені роздуми – навпаки, найближчий розпорядок. 

Світ очікує славне будівництво. Підростаюче покоління поза вся-

кими повсякденними потребами повинне готуватися до подвигу істин-

ної, веселої праці. У внутрішньому будівництві нашому невтомно по-

винні ми під благим знаком освіти вносити красу і знання в широкі 

народні маси, вносити твердо і діяльно, пам'ятаючи, що зараз нас очі-

кує не ідеологія, не формулювання, а саме справа, творчість, суть якої 

зрозуміла і ясна без багатослів’я. Не слова, але справа. Ми повинні па-

м'ятати, що образ краси і знання вилікує народ від розбещеності думки, 

навіє йому основи здобутку особистого і громадського, відкриє суть 

праці і в кращому розумінні вкаже народу шлях до високих досягнень 

духу. Але для сприйняття цих простих основних речей народ повинен 

по-подвижницькому виявити взаємну доброзичливість, єднання і пова-

гу до різноманітних шляхів духовних пошуків, до співпраці. 
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Знаємо, що ці шляхи краси і знання особливо важкі зараз. Знаємо, 

що матеріальна сторона по-зрадницькому заволоділа людством, але ми 

і не приховуємо, що треба шукати шляхи подвигу. 

І в Лондоні вже було твердження: «Всіма шляхами треба прагнути 

проголошувати і широко втілювати у життя завдання справжнього мис- 

тецтва і знання». Пам'ятаючи, що мистецтво і знання – найкраща між-

народна мова. Пам'ятаючи, що сила народна полягає в його духовній 

потужності, яка міцніє від джерел живої води. Пам'ятаєте народну муд- 

рість – казку: джерело мертвої води, тобто все, що для тіла, зв'язало, 

з'єднало частини розрубаного тіла, але оживити тіло можна було тільки 

з джерела живої води. Ці священні джерела повинні бути відкриті для 

зцілення світу. Немає глядачів – є тільки працівники. 

Зараз життя наповнене старими знаменами, зношеними, немов стер- 

ті непридатні образи на монетах. Зараз життя наповнилося умовними, 

незліченними найменуваннями. Зараз забута «Людина». Прості і ясні 

слова людські, але ще простіша і ясніша загальнолюдська мова творчо-

сті зі всією її таємничою переконливістю. 

На молодь очікує подвиг істинного впровадження у життя творчості 

і знання. Як замкнуті книгосховища, як повернуті до стіни картини, так 

поза життям стояли часто мистецтво і знання. Але покоління молоді 

повинне підійти дієво і життєво. І праця, найпростіша праця повсяк-

дення, повинна осяятися пошуками і перемогами. Адже шляхи мистец-

тва в їхніх вікових нашаруваннях такі глибокі і незліченні, а джерела 

знання такі бездонні. Яке веселе трудове життя чекає на тих, хто почи-

нає працювати. 

Краса і мудрість. Саме молитва духу піднесе країни на щаблі вели-

чі. І ви, молодь, можете всіма засобами вимагати відкриття цього шля-

ху. Це ваше священне право. Але для здійснення цього права ви по-

винні навчитися розкрити очі і вуха і відрізняти правду від брехні. Не 

ідеологія, а дієве зусилля необхідне. Залізо іржавіє. Навіть сталь роз'ї-

дається і розпадається, якщо її не оновлювати цілюще. Так і мозок 

людський костеніє, якщо не дасте йому вдосконалюватися невтомно. 

 А тому вчіться підходити до мистецтва і знання. Ці шляхи, легкі 

потім, часто важкі спочатку. Подолайте! І вас, молоді, очікує одна  

з найбільш казкових робіт – прославити основи культури духу, заміни-

ти механічну цивілізацію культурою духу; творити і створювати. Зви-

чайно, ви присутні при світовому процесі руйнування механічної циві-

лізації і при творінні основ культури духу. Серед народних рухів пер-
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ше місце займе переоцінка праці, вінцем якої є широко зрозуміла твор-

чість і знання. Звідси зрозуміло, що в поколіннях народу перше місце 

займуть мистецтво і наука. Крім того, ці два рушії є тією досконалою 

міжнародною мовою, якої так потребує неспокійне людство. Творчість 

– це чиста молитва духу. Мистецтво – серце народу. Знання – мозок 

народу. Тільки серцем і мудрістю може поєднатися і зрозуміти одне 

одного людство. Нові уряди напишуть на знаменах своїх: «Молитва 

праці, мистецтво і знання» і зрозуміють, що той, хто вносить справжню 

державність не може ані на хвилину забути про подвиг життя. Інакше 

будівничому немає шляхів і його очікує руйнування. 

Повторюю, стверджую, як заклинання: «Ви, молодь, маєте право 

всіма способами вимагати від уряду шляхів до мистецтва і знання. Із 

спокійною совістю ви повинні мати можливість сказати, що навіть 

у найважчі хвилини ви пам'ятали про великі засади – про красу і муд-

рість. Ви не тільки пам'ятали, але і по можливості вносили в життя цей 

подвиг, який замінює радість руйнування справжньою радістю творен-

ня. І в такій свідомості – гарантія вашого майбутнього світлого життя. 

Адже ви знаєте: поза мистецтвом далека державність. Поза мистецтвом 

темна наука. Адже ви знаєте, що подвиг духу життя твориться не тіль-

ки пустельниками і стовпниками. Подвиг твориться тут, серед нас, 

в ім'я того, що вважається найбільш священним, найближчим Вели-

кому Духу. І усвідомлення подвигу життя розкриє вам шлях нескін-

ченно прекрасний. 

І ось тепер звертаюся до вас зі словами про мистецтво і знання. 

Адже ви лицарі народу – лицарі духу, не залишитеся в граді мертвих. 

Не руйнуванням, а творенням має закінчуватися кожне слово. Знаємо, 

що таке потуга творчої думки. І ось тепер перед ликом великих пошу-

ків ми повинні сказати слова, що йдуть із джерела найкращого: «Залиш- 

те всі забобони, мисліть вільно». А все продумане в ім'я краси і мудро-

сті буде прекрасним. 

І ще скажу вам: «Пам'ятайте, зараз прийшов час «гармонізації» 

центрів, ця умова буде наріжною в боротьбі проти «механічної цивілі-

зації», яку помилково іноді називали культурою. Завалений дрібниця-

ми побуту, дух, що по-варварськи викорінюється, вже повстає. І рос-

туть його крила. І ми не самотні в нашій боротьбі». Могутній провід-

ник Свамі Вівекананда говорить про значення мистецтва: «Хіба ви не 

бачите, що, поверх всього, я – поет.» «Не може бути по-справжньому 
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релігійним той, хто не усвідомлює красу і велич Мистецтва». «Неви-

знання мистецтва є крайнім неуцтвом». 

Рабіндранат Тагор закінчує статтю «What is Art» словами: «У мистецт-

ві наша особистість посилає свою відповідь Вищій Індивідуальності, яка 

відкриває нам себе безмежною красою крізь світ буденної реальності». 

Друзі, зберігайте вашу світлу, творчу волю. Немає іншого шляху. 

І ви, друзі, в розсіянні сущі. Хай і до вас просочиться заклик мій. 

З'єднаємося невидимими вузами духу. Вас кличу. До вас звертаюся. 

В ім'я краси і знання, для боротьби і праці з'єднаємося.  

London, 1920.  
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Б о г 
(З «Щорічника Каліан-Ішваранк» в Горакпурі) 

 

«О Ти, в просторах безконечний, 

Живий у русі речовин, 

У течії часів предвічний, 

Без лиць, в трьох лицях Ти – один!  

Дух всюдисущий і єдиний, 

Кому ні місця, ні причини, 

Кого ніхто збагнуть не може, 

Хто все Собою наповняє, 

Формує, пестить, повиває, 

До Кого ми взиваєм – Боже!» 

 

Так у 1784 році перший російський поет Державін почав свою безсме-

ртну оду «Бог». 

Перший основний член Символу Віри читається: «Вірую в Єдиного 

Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі і всього Видимого і Неви-

димого». 

До Всевишнього, до Дихання всіх Дихань, до Атману всього Сущого 

(Атман – одне із центральних понять індуїзму, індивідуальне 

(суб’єктивне) духовне начало Всесвіту і людини – пр.), всі народи всіма 

мовами приносять своє сокровенне і непорушне устремління. Кожен в 

межах свого серця, в межах свого розуміння краси, прикладає кращу назву 

Елохіму. Нехай ці священні Імена дуже різні, але, складені воєдино, вони 

дають зворушливу симфонію всього найкращого, найвищого з того, що 

тільки можна вимовити мовою людською і що могла накреслити втілена 

рука всіма Священними Ієрогліфами.  
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Святійша Непохитність Бога Всевишнього зачинається в кожному ди-

тячому мозку, який вперше звернувся до світів незліченних, і приходить 

ця думка до тієї ж світлої формули: «У Отця Мого Обителей багато». І 

інша формула, така ж безмежна у величі своїй, стверджує: «Але настане 

час і настав уже, коли істинні поклонники поклонятимуться в дусі і істині, 

бо таких поклонників Отець шукає Собі. Бог є Дух і ті, що поклоняються 

Йому, повинні поклонятися у Дусі і Істині». 

Щойно вийшла книга – Симпозіум «Чи знайшла наука Бога», в якій 

Ед. Коттон зібрав роздуми учених про Бога. Серед ряду видатних імен ми 

бачимо і Міллікена, і Ейнштейна, і Лоджа, і Томсона, і Берда, і Куртіса, і 

Еддінгтона, і Матера, і кожен з них по-своєму славословить це вище все- 

об'єднуюче Поняття, без якого неможливим стало б саме уявлення про 

велич Безмежності.  

Пройшов короткий період, коли в ім'я якоїсь помилкової матеріалісти-

чної науковості заперечувалися великі Реальності. Атеїзм в історії людства 

був тим пароксизмом відчаю, коли людина, з вини своєї опинившись у 

повній пітьмі, втрачає уяву про оточуюче, про форми, про зміст. Ще ми-

нуле покоління деколи допускало самовдоволено блюзнірську формулу 

про те, що, окрім них, нічого не існує. Всі світи далекі були для них тільки 

лампадами для насолоди, а сонце, звичайно, було лише джерелом їхнього 

комфорту. 

Горезвісний в атеїзмі своєму Базаров тупо вигукує про те, що з нього 

після смерті лише лопух виросте! Причім ці викрики не були своєрідними 

виразами самоприниження, навпаки, вони хотіли цим ствердити свою ті-

лесно матеріальну конечність, загрузаючи в гордині відносних і обмеже-

них матеріальних знань. Цей негативний тип яскраво виражений у творі 

Тургенєва «Батьки і діти». Але інший російський письменник, Достоєвсь-

кий, дає інакший тип удаваного народного атеїзму. Письменник говорить 

про атеїста солдата, який прагнув вигадати вищу блюзнірську дію, щоб 

упевнитися у відсутності Бога. Для цього він поклав святе Причастя на 

стовп і вистрілив в нього. Після цього блюзнір побачив самого Христа, 

який там стояв. У цьому образі показного атеїзму описано своєрідне ви-

кликання Бога, моління про диво, про знак, котрий і без того зберігався в 

глибинах серця. 

Перед нами лежить прекрасна книга останніх днів про чудесні явища, 

котрі відбулися останнім часом. У книзі наведені факти, підтверджені ба-

гатьма свідками, відмічені у пресі. Описані ці найтонші явища детально, з 

вказівкою якості світлоносності, з усіма ефектами на присутніх. А ось такі 
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ж свідчення про чудесні зцілення в Лурді. А осьде повідомлення про те, 

що в 1925 році на Волзі, в місті Костромі, помер старець, в паперах якого 

знайшли шлях до святинь світлих Обителей Гімавату. І старовіри сибірсь-

кі, як і раніше, йдуть в священне Біловоддя; прагнуть до вищого спілку-

вання з Богом. І на цьому шляху вони зустрічаються з «Дон-дам ден-па», з 

так званим вищим Розумінням буддійсько-тибетської свідомості. 

Як тільки зійдете зі шляху туполобого заперечення і спрямуєтеся шля-

хом Блага, шляхом світлої творчої думки, до вас надійде неозора безліч 

фактів і знаків від всіх народів всього світу, таких очевидних для чистого 

серця. Всі народи в богошуканні і в богоносності знають в серці своєму і 

про світле майбутнє. Месія, Майтрейя, Калки Аватар, Мунтазар, Мітоло, 

адже кожен по-своєму і знову ж таки в найкращих образах очікує на це 

світле майбутнє, звертаючись до того ж Бога Всевишнього. У Ісфагані вже 

осідланий білий кінь для світлого Пришестя. Рабин у Хамадані говорить 

вам: «Ви ж бо також Ізраїль, якщо шукаєте Світла!». А браміни приходять 

до вас, щоб разом з вами у весняних квітах святкувати великий Образ 

Крішни. Кожен з них, що по-своєму спрямовуються до Блага і світлого 

майбутнього, знає Бога. 

У чудовій книзі Ж. Сент-Ілера «Криптограми Сходу» наведене високе 

повчання про Пошанування Учителя. 

«Маленький індус, що пізнав Учителя. Ми запитали його: «Невже сон-

це потьмяніє для тебе, якщо побачиш його без Учителя?» 

Хлопчик посміхнувся: «Сонце залишиться сонцем, але з Учителем для 

мене світитиме дванадцять сонць!» 

Сонце мудрості Індії світитиме, бо на березі сидить хлопчик, який 

знає Учителя». 

У цьому сердечному вшануванні Ієрархії Світла вже є непохитна віра в 

Бога; мало того, не тільки віра, але визнання Бога, котре дає не тільки Бо-

гошукання, але й Богоносність. Визнання всюдисущого Бога в кожній 

билинці існуючій не зменшує величі, навпаки, воно дає реальність всім 

тонким станам, всім далеким світам, всьому тому, що бачить навіть люд-

ське око, а окрім того, і всьому тому, що знає в суті своїй серце людське. 

Серце – це Сонце сонць, це престол Всевишнього. Лише ненадовго розій-

шлася наука з великими Реаліями. Всі нові відкриття енергій, променів, 

хвиль, ритму і всього незримого для ока багатства всієї фактичної Потуги 

Всевишньої, знову спрямовують чесне пізнання вгору по безмежній Ієрар-

хії Світла, де немає дріб’язкових земних поділів, де немає злоби і ненавис-
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ництва, але де сяє великий Вогонь великої творчої Думки. І в сяєві цієї 

великої Думки Всевишньої і людська думка опромінюється сяйвом серця.  

Також недавно західна наука відводила серцю лише фізіологічне зна-

чення, упустивши його високе значення трансмутатора найтонших енер-

гій, які без перепон проходять через нього і живлять та потоншують сві-

домість. Зі старих Заповітів індус знає, що великий Манас (розум – пр.) 

живе в серці, і недаремно індус, коли говорить про думку свою, покладає 

руку на серце. Таким чином, апарат мозку, який примусово іноді відділяв-

ся від діяльності серця, знову стає реальним співробітником. І в цьому 

звертанні до співпраці знову проявляється велике Поняття всюдисущості 

Духу-Бога. І поняття співпраці, суджене людству для світлого майбутньо-

го, чи не є воно близьким Реальному Усвідомленню Бога? Сильні духом 

не страшилися відповідальної формули Наслідування Всевишньому. «На-

слідування Христа» Хоми Кемпійського не є натяком на зарозумілість, але 

закликом до тієї ж світлої співпраці! Стародавній Схід із здивуванням спо-

глядав на спроби недавньої науки відокремитися від всього найвищого, бо 

де ж, як не на Сході, перш за все, було пізнане серце, цей перший провід-

ник до Престолу Всевишнього? І печерники Синаїтські, і Пророки, і Ріши 

– всі, осяяні стремлінням до Бога, знали високі можливості нашого духов-

ного путівника серця. 

Свамі Вівекананда справедливо зауважує, що деякі з новітніх мислите-

лів, при нинішній різноманітності концепцій, ставили питання, чи не пот-

рібно замінити слово Бог яким-небудь іншим найменуванням. Але мудрий 

Свамі Вівекананда, звичайно, приходить до висновку, що в цьому слові 

зібрано стільки вищих людських устремлінь, що реальність його не слід 

змінювати. Дійсно, будь-яка зміна була б схожою на первісні пошуки, ко-

ли розум людський, ще зв'язаний багатьма умовами, намагався поєднати 

безмежну Велич зі своїми земними розуміннями. 

Поняття Бога, незліченна кількість його найвищих властивостей, зви-

чайно, невимовно обмежених словником земним, але серце, своєю необ-

меженою мовою, знає цю вищу безмежну мудрість, вогні якої виблиску-

ють у Логосі Свідомості. Згадую, як один з моїх покійних друзів, прекрас-

ний поет Олександр Блок, якось перестав ходити на релігійно-філософські 

зібрання. Коли ж його запитали про причину відсутності, він сказав: «То-

му, що вони говорять там про Невимовне». Це велике Невимовне було для 

нього повною Реальністю. Воістину, всім тонким чуттям поета він відчу-

вав словесну грубість суджень про таке Високе, про таке Тонке, про таке 
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Безмежне, яке звучить в серці. Кожне слово про Найвище вже несе якесь 

блюзнірське обмеження цій Величі. 

Але саме зараз особливий час, щоб згадати про Бога, щоб згадати про 

те, як сказано в Заповітах давніх, про те Невимовне, Несказанне, Непізна-

ванне, Безмежне і, разом з тим, про таке близьке, і всенаповнююче кожне 

серце людське, коли воно мислить про Благо. Як прекрасно виражене 

Всюдисуще Боже в найкращих Заповітах! 

Роз'ятрюється земля найрізноманітнішими кризами. У цьому убозтві, у 

цьому всілякому збідненні ще раз потужно встає найвище Поняття, яке, 

хоча б частково усвідомлене, перетворює життя людське в сад прекрас-

ний. Відрив від Бога, відрив від вільного, необмеженого, світлого пізнан-

ня, відрив від судженої радості вдосконалення, перетворює визначне зем-

не існування на Острів Сліз. Але ж не нещастя заповідані, не горе суджене. 

Суджена висока радість, суджено творчий трепет думки, суджений благо-

вонно-омитий Престол Серця. І не Острів Сліз, але Сад Прекрасний, Сад 

перетвореної Праці і Знання в руках самих людей, що навернулися до Бо-

га. Закінчує Державін свою оду «Бог» наступним звертанням: 

 

Твоє творіння я, мій Боже! 

Твоєї мудрості я твар! 

Життя джерело, благ всіх гожих, 

Душа душі моєї й цар! 

Правдиву в тім Ти мав потребу, 

Щоб смертну цю безодню неба 

Пройшло безсмертнеє буття, 

Щоб дух мій в смертне тіло вбрався, 

І через смерть щоб повертався 

В Твоє безсмертнеє життя! 

О, Невимовний! Незбагненний! 

Загляну в душу я мою – 

Слабка уява, достеменно, 

Щоб тінь окреслити Твою. 

Та, щоб вславляти шанобливо, 

Слабким і смертним неможливо 

Тебе нічим пошанувать, 

Лишень до Тебе підійматись, 

В безсмертній всячині зникати 

Та вдячні сльози проливать.           9 квітня 1932. Гімалаї. 
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Учительство 
 

«Неси свій світильник. Навчай щастю краси.  

Навчай щастю знання. Навчай щастю любові. 

 Навчай щастю злиття з Богом.» 

Агні Йога. Листи саду М. «Поклик». 

 

 

Перед нами лежить відомість з Чикаго про невиплату зарплати 

шкільним вчителям. Дивно звучить це напередодні відкриття Всесвіт-

ньої Ювілейної Виставки в Чикаго… 

Усюди є особливі міністерства народної освіти, департаменти наук 

і мистецтв, і дивно бачити, як ці установи, здавалося б, найбільш на-

сущні у житті культурної держави, так часто і всюди піддаються пер-

шими всяким скороченням. Немовби вони насправді були якоюсь роз-

кішшю, а не самою насущною справою, без якої всі інші міністерства 

і департаменти взагалі не можуть існувати. Люди не наважуються го-

ворити про урізання багатьох інших утримань, але пропонувати скоро-

чення мізерної платні вчителя справді стало якимось загальноприйня-

тим фактом. Вчитель, який зазвичай не має жодних заощаджень, пови-

нен існувати якимось дивом, і при цьому він повинен проявляти повну 

добродушність, задоволеність, врівноваженість, тобто, всі ті якості, які 
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перш за все вимагаються від педагогів. Пригнічений турботами про 

насущне  існування, педагог повинен зберегти маску довготерпіння і   

усмішку мудрості, тоді як сім'я його, можливо, не знає, як звести раху-

нки завтрашнього дня. Чому ж саме від педагога вимагається таке ви-

няткове громадянське геройство? Чому ж ми очікуватимемо від людей 

справді нужденних постійних нескінченних жертв? 

Держава, спрямована на творення, на позитивне вирішення життє-

вих проблем, не може ігнорувати становище вчителя. Ігноруючи стан 

педагога, держава буде ігнорувати стан всього свого юнацтва. Звичай-

но, педагог, заглиблений в освітню роботу, що вимагає зосередження, 

є найменш протестуючим елементом, хіба що він вже буде вимушений 

якимись безвихідними бідами. Але ж люди хочуть, щоб вчитель не 

тільки викладав добре, щоб не тільки володів постійно поповнюваними 

відомостями, але щоб учні любили свого вчителя. Любов нерозривна 

з повагою, і сама держава зобов'язана створити для педагогів особливо 

шановане становище. Неможливо різко ділити педагогів на нижчих і ви- 

щих, бо синтез науки всюди високий, і треба покласти багато часу і зо- 

середжених зусиль, щоб засвоїти і залишитися на гребені цього синте-

зу знання. 

Педагог є другом позитивного творчого уряду, бо вчитель існує для 

постійного творення і утвердження людської гідності. Хто ж скаже 

молодому поколінню про найпрекрасніше, про найбільш творче, про 

наймогутніше, про героїчне, про найбільш пізнавальне. Справді, від 

вчителя ми очікуємо розуміння найвищих понять. Ми чекаємо від ньо-

го і терпіння, і невпинної праці, і постійного оновлення, але водночас 

ми не турбуємося про те, щоб ці високі вимоги і запити були достатньо 

забезпеченими. 

Мені самому близько двадцяти років довелося стояти на чолі освіт-

нього закладу. Серед тисяч учнів і сотень професорів та викладачів 

можна було спостерігати всю різноманітну гаму взаємин. Висока спра-

ва учительства, але і важка вона. У постійній біжучій хвилі шкільного 

елементу треба утримувати велику рівновагу і постійно невичерпно 

давати радість молодому духу, який повинен вступити в життя, повен 

обґрунтованих надій і світлих спрямувань, утверджених знанням керів- 

ника. Поняття «вчитель» далеко проникає у все життя за межами шкіль- 

ного спілкування; як дорогоцінно, коли на все життя ми можемо збері-

гати любов і повагу до наших перших вчителів-керівників. Якби шко-

лярі, увійшовши в життя, згодом усвідомили, що вчителі їхні незаслу-
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жено страждали і були обтяжені надмірно, тоді багато розкаянь ворух-

нулися б в ім'я любові і дружелюбності, що їх повинна створювати 

школа. Для цих засад громадськості, іншими словами, для проникнен-

ня основами культури треба звернути увагу на освітню справу, як на 

найдорогоцінніше, як на найсвященніше. Якщо в хороші, сприятливі 

часи держава має право очікувати можливого покращення стану педа-

гогів, то в час матеріальних і духовних криз становище трудівників 

освіти має особливо охоронятися.  

Захист основ освіти має бути щонайпершою умовою Ліги Культу-

ри. Без турботи про освіту саме існування Ліги Культури безцільне. 

Об'єднуватися можна в ім'я знань, в ім'я прекрасного, в ім'я сердечного 

співробітництва. Тому слід просити всіх членів Ліги, щоб кожен у сво-

їй діяльності, кожен на своїй ниві звернув найсердечнішу увагу на стан 

справ освіти. Не тішимося, що освіта все ж існує і вчителі якось існу-

ють. Цього мало. Освіта повинна існувати чудово, і вчителі повинні 

бути влаштовані так, як належить у прогресивній позитивній державі. 

Якщо кожен у межах своїх сил докладе думку і турботу до цього насущ- 

ного предмету, то, запевняю Вас, багато доброго здійсниться, в ім’я 

справи істинно державної. 

У своїй книзі «Шамбала» я вшанував Учителів у статті, названій 

«Гуру – Вчитель». 

Колись у Фінляндії, на берегах Ладоги, я сидів із селянським хлоп-

чиком. Хтось, середніх років, пройшов поруч, і мій маленький друг 

схопився і з щирою пошаною зняв свою шапочку. Я запитав його: «Хто 

ця людина?» Незвичайно серйозно хлопчик відповів: «Це Вчитель». 

 Я знову запитав: «Це ваш Вчитель?» – «Ні, – відповів хлопчик, – це 

Вчитель із сусідньої школи». – «Ви знаєте його особисто?» – «Ні», – 

відповів мій юний друг. «Чому ж ви його вітали так шанобливо?» Ще 

більш серйозно малюк відповів: «Тому, що він Учитель». 

Істинно, у цьому хлопчику, що зняв шапку перед учителем, помі-

щене здорове зерно народу, котрий знає своє минуле і усвідомлює зна-

чення слова «творити»… 

Завершу лист рядками з книги Сходу «Світ Вогненний»: 

«Мати розповідала синові про великого Святого: «Навіть дрібка по-

роху з-під сліду його вже велика». Трапилося, що той Святий проходив 

через селище. Хлопчик угледів слід його і взяв дрібку землі цієї, зашив 

її і почав носити на шиї. Коли ж він відповідав урок в школі, то завжди 

тримав рукою ладанку землі. При цьому хлопчик сповнювався таким 
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натхненням, що відповідь його була завжди чудовою. Нарешті, вчи-

тель, виходячи зі школи, похвалив його і запитав, що він завжди три-

має у руці? Хлопчик відповів: «Землю з-під ніг Святого, який пройшов 

нашим селищем». Вчитель додав: «Земля Святого служить тобі краще 

від будь-якого золота». При цьому був присутній сусід крамар і сказав 

самому собі: «Дурний хлопчик, що зібрав лише дрібку золотої землі. 

Діждуся проходження Святого, зберу всю землю з-під ніг його, одержу 

найвигідніший товар». І сів крамар на порозі, і марно чекав Святого. Та 

Святий ніколи не прийшов. 

 Вигода не властива для Вогненного Світу...» 

«Сором країні, де вчителі перебувають у бідності і злиднях. Сором 

тим, хто знає, що дітей їхніх вчить людина, що бідує. Не тільки сором 

народу, який не піклується про вчителів майбутнього покоління, але 

і знак невігластва. Чи можна доручати дітей людині пригніченій? Чи 

можна забути, яке випромінювання дає горе? Чи можна не знати, що 

дух пригнічений не викличе захоплення? Чи можна вважати учитель- 

ство нікчемним заняттям? Чи можна очікувати від дітей просвітлення 

духу, якщо школа буде місцем приниження і образи? Чи можна відчу-

вати побудову при скреготі зубів? Чи можна очікувати вогнів серця, 

коли мовчить дух? Так кажу, так повторюю, що народ, забувши про 

вчителя, забув про своє майбутнє. Не прогаємо час, щоб спрямувати 

думку до радості майбутнього. Але потурбуймося, щоб вчитель був 

найціннішою особою серед впроваджень країни. Приходить час, коли 

дух повинен бути освічений і наділений радістю справжнього пізнання. 

Вогонь біля порога...» 

«Треба пом'якшити серце вчителів, тоді вони перебуватимуть у по-

стійному пізнанні. Дитяче серце знає, що палає, а що згасло. Не урок 

заданий, але спільне з учителем устремління дає світ чудовий. Відкри-

ти очі учня – означає разом з ним полюбити велике творіння. Хто не 

згоден, що для устремління вдалечінь треба стояти на твердому ґрунті? 

Стрілець підтвердить. Тож навчимося турбуватися про все, що ствер-

джує майбутнє. Вогонь біля порога...» 

«Всяка наруга над Спасителем, Учителем і Героями кидає у зди-

чавіння і занурює в хаос. Як роз'яснити, що хаос дуже близько; для 

нього не потрібно перепливати океан. Також важко пояснити, що 

здичавіння починається від найменшого. Коли скарб урочистості 

втрачений, і перли знання серця розсипані, що ж залишається? Мо-

жна пригадати, як глумилися над Великою Жертвою. Хіба весь Світ 
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не відповів на таке здичавіння? Можна бачити, як відбивається воно 

на здрібнінні. Найгіршим є це здрібніння! Кажу – будьте благосло-

венні енергії, аби лиш не впасти в маразм розкладу. Так пам'ятатимемо 

всі Великі Дні!..» 

«Можна уявити собі, яким чудовим може бути спільне служіння 

безлічі людей, коли серця їхні спрямовуються в одному сходженні. Не 

скажемо – неможливо або відкинуто. У Сили можна запозичити і від 

Світла можна просвітитися. Тільки б зрозуміти, в чому Світло і Сила. 

Вже регоче хтось, але він регоче у пітьмі. Що ж може бути жахливі-

шим за регіт в пітьмі! Але Світло буде з тим, хто хоче його».  

Із збірника «Твердыня пламенная». 
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        Молодь 
 

Кріт робить нору. 
Орел летить вище від гір. 
Кроту тепло в норі. 
Орлу холодно перед сходом сонця. 
Але летіть до щастя, рідні Мої. 

Агні Йога,«Поклик». 
 

Багато нападають на молодь. «Вона погли-

нута спортом». «Вона відсахнулася від гума-

нітарних предметів і занурилася в умовні 

технікуми». «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». Багато 

чого говорять про молодь. У всякому разі, напевно, були якісь причини 

висловити одне з наведених важких звинувачень. Навіть у щоденній пресі 

постійно можна зустріти факти, що мовби підтверджують сказане. Припу-

стимо, що все це так і є. Але коли ми глянемо на причини того, що діється, 

то перш ніж звинувачувати молодь треба закликати до відповіді старше 

покоління. 

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

є можливість серйозних устремлінь серед побуту сучасності? Чи є щось 

провідне і захоплююче у важкій домашній обстановці? Чи схиляється саме 

старше покоління до гуманітарних предметів? Ким вказана дорога до тех-

нікумів? Хто прокурив дім свій? Хіба це молодь наповнила домашнє вміс-

тилище спиртними напоями? Чи хочуть в сім'ї говорити з молоддю? Чи 

спрямована сім'я в майбутнє? Де саме народжується байдужість до добра і 

зла? Де починається розплідник осудження? Де вперше почула молодь 

анекдоти блюзнірські? Де вперше чують багато руйнівного і дуже мало 

творчого? Тому, замість осудження молоді, гляньмо, чи настільки вона 

погана, як часто порожні язики базікають? 

Запитаймо себе: «Чи знаємо ми молодь, котра 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, спрямо-

вану до серйозних книг і обговорень?» – Звичайно, знаємо. «Чи знаємо ми 
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молодь, яка уміє жити в згоді?» – Звичайно, знаємо. «Чи знаємо ми мо-

лодь, спрямовану до пошуків прекрасних?» – Звичайно, знаємо. І так, по-

думки, перебираючи всі кращі вершини людські, ми на кожній з них знай-

демо і прекрасний прояв молоді. Ці напрацювання молоді не стосувати-

муться лише однієї якоїсь країни. Вони будуть розкинуті по всьому світу. 

З радістю згадуєш, як в Парижі сходяться освічені молоді трудівники. 

Як глибоко спрямовані вони саме до високих людських завдань. Ми знає-

мо, як їм безмірно важко, знаємо, як їм доводиться переборювати і умови 

країни і домашнього побуту, а проте вони знаходять в собі невичерпні 

сили йти шляхами верхніми. Знаходять в собі невтомність утверджувати 

добрі віхи. І все це добро твориться серед невимовних труднощів. І все-

таки добро твориться, і все-таки, коли ви хочете пригадати щось радісне, – 

ви згадуєте про такі установлення молодого покоління.  

Згадуємо і інше, де співтовариства молоді нерідкі. Також всі трудів- 

ники, здобувають хліб наполегливою і важкою працею, а вечорами, підба-

дьорені і прибрані, злітаються вони, щоб омитися живою водою філософії, 

науки, мистецтва. Вони так звикають жити загальними устремліннями, що 

навіть пробують поселятися разом маленькими общинами. 

Згадуються три кімнати. Живуть в них восьмеро дівчат. Всі працюючі. 

Хто продавщиця, хто секретар, хто стенографіст або працює 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 областей. Могли б після важкої роботи, стомлені, сходитися разом і не 

тільки не сваритися, але й оживляти і збагачувати одне одного високими 

можливостями! А скільки натхненних і переконливих суджень можна по-

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

несправедливістю, як не молоді серця! 

Як тільки розглянемося без упереджень, то відразу ж знайдуться чисе-

льні прекрасні знаки і самовідданості, і прагнення до пізнання і любові до 

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

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

титься і спотворюється нерозумінням. Але коли засуджуючі починають 

шукати винних, то дуже часто вони спрямовуються по випадково найбли-

жчому шляху. Вони бачать тільки наслідки, але уникають міркувань про 
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причину. І причини не такі вже й страшні, якщо їх усвідомити і громадсь-

кістю почати зживати ці запорошені нарости. 

Якщо кожен неупереджений оглядач знайде так багато прекрасних і 

зворушливих прикладів серед молодого покоління, то не так вже важко 

підтягувати громадську думку саме до цих проявів справжнього блага. 

Якщо молоді люди, іноді ще й недосвідчені, все ж так мужньо і натхненно 

протистоять темним силам, то як же дбайливо треба підтримати їх тим, 

хто вважає себе вже навченим. А підтримати можна лише на прикладах 

життя. Ніякі просторікування абстрактні не принесуть жнив. Тільки дії у 

справах, приклади із життя, можуть бути переконливими. 

Якщо молодь сама пізнає радість праці і надихаючого спілкування, то-

ді вже навчені життям повинні перш за все підбадьорювати саме цю ра-

дість. Неможливо засуджувати там, де стільки прекрасних прикладів зна-

ходимо. Якщо за умовами часу всім важко, то треба думати лише про те, 

як перетворити ці труднощі в радість. Молоді серця знають це. Тому всі-

ляко допоможемо молодим серцям зустрічатися на шляхах блага і на-

тхнення. 

Можна рівнятися на гірше, але таке рівняння буде деградацією. Всяке 

ж рівняння на краще буде зростанням. Різними народами зберігалася леге-

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

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

важлива якість, а не кількість. Тому кожен добрий приклад покриває со-

бою безліч негативних свідчень. 

 Цінним є те, що печать віку твориться багатьма народами, і завдяки 

тому легше зібрати добрі злаки. На різних мовах, в різних звичаях ці ієро-

гліфи добра особливо надихаючі.  

* * * 

Малюк тягнеться опустити 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 допо-

міг. 

 19 лютого 1935 р. Пекін. 
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Здоров’я 

 
«Чому одні люди багато хворіють, інші 

– ні? Кожен до певної міри є своїм власним 

лікарем. При свідомому ставленні до сили 

своїх думок і можливості впливати на свій 

власний організм можна уникнути бага-

тьох недуг…  

Направлення думки до хворого органу, з 

метою підвищити пульсацію та викликати 

приплив крові до нього і тепла, оновлює 

тканини і сприяє відновленню рівноваги. 

Перша умова – не піддаватися хворобі і 

боротися з нею до кінця, тобто до оду-

жання.» 

Грані Агні Йоги, т.ХІ. 

 
Якийсь житейський дядечко заповідав племінникові своєму: «Люби 

самого себе більше, ніж ближнього свого. Не роби сьогодні того, що 

можеш зробити завтра. Ніколи не роби сам того, що можеш примусити 

робити інших. Не сплачуй боргів, доки не візьмуть за горло. Пам'ятай: 

створена людина для того, щоб лежати на м'якому, смоктати солодке і 

слухати приємне. Головне ж, пам'ятай, що без шлунку ти існувати не 

можеш». 

 Навчений своєрідним життєвим досвідом дядечко не міг думати 

вище від шлунку і шлунок підказав йому ці людиноненависницькі фор- 

мули, сказані ним у жартівливій формі. Але таких дядечків багато, 

і шанувальників черева Молоха безмірна кількість. А з цього пожира-

ючого черева виникає і ненависництво. Всі ці шанувальники черева 

дуже багато піклуються про здоров'я. Зверніть увагу, найближчою для 

них буде розмова про застосування якихось невідомих для них ліків. 

І патентовані ліки ці, зазвичай, маючі в собі якісь різновиди наркоти-

ків, отрути, є також своєрідним приношенням череву Молоха. 

Але ніде не сказано, що людство має зневажати здоров'я. Навпаки, 

в усіх вченнях, у тій чи іншій формі, охорона здоров'я утверджується 

дуже переконливо. Той, хто сказав – в здоровому тілі здорова думка – 

мав рацію. Але питання в тому, що таке здорове тіло і що таке здорова 

думка? 
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Знову ж таки у багатьох вченнях мовиться про можливість формації 

нових хвороб, дуже згубних для цілих множин. Інфлюенца, рак, менін-

гіт, сонна хвороба, астма, різні форми горлових, серцевих, легеневих 

і нервових захворювань, нервові спазми, що часто приймаються за 

апендицит, справді, набирають розмірів, іноді більш небезпечних, ніж 

старі епідемії, проти яких вже знайдені і щеплення і профілактика. Всі 

ці нові хвороби звертають нашу увагу не до шлунку дядечка, а кудись 

вище – до серця, до горла, до мозку. Звертаючи увагу на ці вищі 

центри, ми уявляємо інакше і здорове тіло і здорову думку. 

Спорт і рух на повітрі, які певною мірою, звичайно, корисні, не мо-

жуть цілком замінити живлення нервової системи людства. Справді, 

людство втомилося, але стомлене воно не від обсягу роботи, бо розум-

но розподілена робота втомити не може. Справжній відпочинок поля-

гає не в байдикуванні, а в розумному розподілі і зміні виду роботи. 

Оздоровлення тіла, особливо зараз, коли до побуту введена така ве-

лика кількість нововідкритих енергій і променів, вимагає іншого, дбай-

ливішого ставлення, ніж грубе врегулювання шлунку чи примітивний 

і часто однобокий спорт. 

Істота людська тягнеться до культури. Вона страждає від нестерп-

ного спотворення життя. Якщо ми не можемо відійти від цього викрив- 

леного життя, то, у всякому разі, ми можемо вносити до нього ознаки 

внутрішнього його оздоровлення. Владно раптом згадаємо ми прадав-

ню істину, що звук і колір (по суті одне і те ж) мають на нас величез-

ний вплив. Пам'ятаю, як в Лондоні д-р Юнг досліджував вплив кольору 

картин на різні захворювання, а також застосування кольорових про-

менів і, звичайно, отримував дуже повчальні спостереження. Цікаво 

згадати брошуру сліпої учениці Інституту Об'єднаних Мистецтв у Нью- 

Йорку Леоніди Хірш, яка, не зважаючи на повну сліпоту, пізнавала 

тональність картин. 

Крім того, згадаймо всі дивовижні досліди сера Джагадіс Боше і всі 

різноманітні спостереження щодо впливу кольору і звуку на тварин 

і на рослини. Також згадаймо, що вже засновуються цілі інститути 

лікування кольором в Америці, Германії, Індії. 

Навіть простий городник вже розуміє цінність кольорових променів 

для свого городу. Невже ж людський, найбільш чутливий організм, не 

буде найпотужнішим чином піддаватися тому, що відчуває навіть ка-

пуста? 
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Але, кажучи навіть про деталі, залишимося в межах культури. Звід-

ки ж прийде вишуканий звук і витончений колір, як не із загальнокуль-

турного розуміння? Тому, якщо нам скажуть, що ми піклуємося, кажу-

чи про культуру, тільки про небесне, відповімо: «Ні, ми піклуємося 

і про тіло, щоб воно було справді здоровим, відповідаючи вимогам 

справжньої культури. Населення планети, з усіма монстрами, чудовись- 

ками, велетнями, карликами, давно закінчилося. Людство розуміє, що 

не тільки розширення свідомості, а власне витончення його, зараз не-

відкладно потрібне». Без витончення свідомості ми ніколи не виріши-

мо тих складних проблем життя, які насунулися на людство і виклика-

ють різні руйнівні ексцеси. Мислячи творчо, ми неминуче прийдемо до 

введення культурних основ до життя. Ці основи не залишатимуться 

в межах лише поодиноко високих явищ, але повинні увійти в маси, ос- 

вітлюючи собою саме буденність і одухотворяючи сенс кожної праці. 

Агні-Йога дає настійні поради лікареві звернути увагу на своєрідні 

нові захворювання, які, коли не будуть передбачені, можуть залити 

людство нечуваними бідами. 

Паризька радіостанція скаржиться, що переповнення атмосфери 

є прямою перешкодою для передачі. У Бельгії туман, повний отруйних 

випарів, приніс багато смертельних випадків. Продовжте цей одинич-

ний факт до безмежності, і ви отримаєте нове лихо, яке може загрожу-

вати населенню цілих міст. Серце не витримувало отруйних туманів, 

серце людське слабшає, і однією підтримкою шлунку ви не дасте жит-

тя серцю. 

Не тільки потрібні життєохоронці і життєдавачі, але потрібне і усві- 

домлення могутньої психічної енергії, так тісно пов'язаної з якістю 

нашої думки. Щоб застосувати цю благодійну, якщо вона правильно 

зрозуміла, високу енергію, треба усвідомити і високі шляхи оволодіння 

нею. Ось ми знову без всяких упереджень приходимо до тієї ж необ-

хідності проведення принципів високої культури у всі прояви життя. 

Сер Джипс по радіо в Лондоні сповіщає світу, що ми живемо «у пос- 

тійному вибуху Всесвіту». Доктор Мартін Джиль, директор Аргентин-

ської метеорологічної обсерваторії, з приводу недавнього отруйного 

туману, зауважує, що такі явища мають глибокі космічні причини. Він 

нагадує про такі ж прояви у Європі, Північній Африці і Болівії, 

пов’язуючи їх із зоряним пилом і вказуючи, що крім фактичного отру-

єння, вони сприяють спалахам різних епідемій. Синьйор Джиль пояс-

нює, що проходження маси зоряного пилу через земну атмосферу без-
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сумнівно утворює поле інтенсивної електромагнітної діяльності, яка 

викликає органічні і дихальні порушення у осіб з чутливою нервовою 

системою. 

Дмитро Мережковський говорить: «Наукові винаходи, чудеса ме-

ханіки можуть бути чудесами диявола...  Вчений троглодит з чудесами 

диявола – найбільш дикий з дикунів». «Я дуже хотів би помилитися, 

але мені щораз більше здається, що всесвітній корабель тоне». 

Він же наводить слова з «Авести»: «В останні дні земля буде схо-

жою на вівцю, що падає зі страху перед вовком». 

Завжди чуйний Рабіндранат Тагор у своїй останній статті в Америці 

вигукує: «Знаю, що волаю в пустелі, коли підвищую голос застережен-

ня. В той час, коли Захід зайнятий організацією машин не створеного 

світу, він продовжує живити своїми несправедливостями підземні сили 

землетрусів». 

У своїй останній промові Альберт Ейнштейн закликає до посилено-

го вивчення сокровенних сил природи. Туди ж спрямовані допитливі 

погляди Міллікена і Міхельсона. Так, на різних континентах, з різних 

причин, кращі уми звертаються до факторів взаємодії космічних сил 

з долями земних народів. У новому світлі виростає питання істинного 

здоров'я далеко за межами однобокого спорту і незрозумілого «відпо-

чинку». 

Кращі уми різними способами спрямовують людське мислення до 

розширення свідомості, в чому тільки і буде справжня профілактика 

і передбачення можливості світлого будівництва. 

 Закінчується час мертвої схоластики. Вимирають темні забобони. 

Світлі уми закликають до творчого синтезу, в якому старий заповіт «іn 

corpore sano mens sana» (В здоровому тілі здоровий дух -лат.) набуває 

особливого значення і можна справді зрозуміти, що чистий творчий 

дух перебуває у чистому здоровому організмі. І в результуючому син-

тезі, при невіддільності духу від матерії, коло замикається і у зворот-

ному напрямі: чистий творчий дух оздоровить і тіло. Так, питання про 

здоров'я з лікарського департаменту виростає у сферу справжньої на-

родної просвіти і натхнення.  

 1931 р. Гімалаї. 
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Культура 

 
 

Хіба не дивно, що політика і  Культура в суті своїй  розійшлися? 

М.Реріх 

 

 Робота моя з найперших років була художньою і культурно-

освітньою. Волею долі з 1897 року я стояв близько до шкільної справи, і 

така особиста участь, а потім і керівництво ще раз з усією силою підкрес-

лили, наскільки треба оберігати культурно-освітню сферу від всяких нано-

сів і впливів. Зараз власне відбувається дещо протилежне. Навіть призна-

чення Нобелівських премій стає ледь не політичним актом. Виставки, об-

мін професорами і інші культурні зв’язки теж стають немов політичні дій-

ства. Інститут Інтелектуальної Співпраці вже прямо знаходиться при Лізі 

Націй, яка є чисто політичною установою. Разом з тим у сфері політики 

відбуваються такі затьмарення і замішання, що було б шкода, якби куль-

турно-освітня робота виявилася б пов'язаною з політичними хитрощами. 

 Політикою ми ніколи не займалися, і я знаю, що ця обставина деколи 

викликала здивування і навіть осуд. Ні в яку політичну партію не входили 

і з цього приводу навіть мали деякі тривалі і малоприємні роз мови. Але як 

від самого початку, так і дотепер залишаємося безпартійними прогресис-

тами, відданими культурно-освітній справі. 

Сфера Культури настільки самобутня і обширна, що неможливо в неї 

вносити постійно хиткі політичні міркування. Саме непорушна сфера Ку-

льтури, і двері її відкриті всьому, що мислить про творення, про мир, про 
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благо, про успішність народів. Якщо ми подумки перенесемося в різні 

минулі віки і порівняємо їхні культурні досягнення з усіма політичними 

збуреннями, що одночасно відбувалися, то ще раз стане зрозумілим, на-

скільки сфера Культури створювалась самобутньо. 

Видатні політичні діячі говорили художникам, які відобразили їхні 

портрети, що образ їхній залишиться завдяки цим художникам. З віками 

стиралися політичні хитромудрі задуми, але образ, викарбуваний рукою 

майстра, залишився на тисячоліття, узагальнюючи характер особистості. 

Порівняйте брижі політичні, що швидко пробігають, і непорушні наукові 

досягнення, які через всі бурі земні вели людство до вдосконалення. Отже, 

залишімося у сфері культурно-освітній і творчій. Хіба не дивно, що полі-

тика і Культура в суті своїй розійшлися? Здавалося б, і те і інше служить 

для покращення життя, але за останній час чванлива політика якось відко-

лолася від шляху Культури. Перевіримо, чи багато художників і учених 

бере участь у політичних зборах. Виявиться, що лиш у невеликій кількості 

країн в законодавчих установах широко включені представники науки і 

мистецтва.  

У чому ж справа? Можливо, учені і художники взагалі не бажають 

брати участь в народному будівництві? При перевірці вийде, що їх і не 

питають, і не вважають взагалі кандидатами для роздумів про устрій жит-

тя. Платон стверджував, що людина є «зоон політікон», тобто істота сус-

пільна або ж, як деякі перекладали, тварина суспільна. Ніхто б не ризик-

нув сказати, що з теперішньої точки зору людина є тварина політична. 

Платонівська суспільність не вкладається у вузькі рамки теперішньої полі-

тичності. Напевно, у складі громадських установ Платона перші місця 

передбачалися для філософів, вчених, художників, але зараз так звані по-

літики склали немовби особливий клас людства і зарозуміло дивляться на 

всі інші професії. 

Інститут Інтелектуальної Співпраці є ніби якимось другокласним сю-

керсалем (відділенням, філією – фр.) Ліги Націй. Думка учасників цього 

«бідного родича» може заслуховуватися у години дозвілля, але ніхто на-

віть не допускатиме думки, що такий погляд міг би лягти в основу найіс-

тотніших і найновіших програм людських досягнень. 

Щоб не казали, але платонівська суспільність не має нічого спільного з 

сучасною політичністю. Якби великий філософ побачив увішаного орде-

нами і медалями політика, що поспішає з туго набитим портфелем, і поруч 

з ним скромного глибокого мислителя, то, напевно, філософ подумав би, 

що саме цей мислитель знаходиться в найвищих консиліумах, а пан, що 
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дзвенить зірками і орденами є лише чиновник-виконавець, який так дбає 

про власну прикрасу.  

Звичайно, політикові є від чого чванитися. Він бере свій скальпель-

перо і, як операційне м'ясо, ріже ним людські народності, не зважаючи на 

історичні основи. Але сяйво різних зірок все-таки не затьмарить просу-

вання Культури. Не включена до різних вищих консиліумів, все-таки саме 

вона складатиме майбутнє людства. Нехай це буде світле майбутнє.   

(Без дати. Листи щоденника т.3) 
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Сліди думки 
 

Думка, як явище реальне, що має форму і складається з тон- 

кої матерії, заперечується. Всі заперечують те, чим живуть  і що 

складає основу життя. Проте думають всі і всі користуються 

енергією думки. Ця жахлива суперечність не усвідомлюється, і, 

заперечуючи основу сущого, люди позбавляють себе призначеної їм 

могутності. Прийде час, і думка вивчатиметься лабораторно-

науково. (Грані Агні Йоги, т.13) 

 

Газета повідомляє: «Двом професорам Кембриджського Універси-

тету вдалося зробити кінематографічний знімок людської думки. Це 

професор фізіології Адріан, один із видних членів Королівського Вче-

ного Товариства, і проф. Метіус. Адріан, який присвятив все своє жит-

тя вивченню таємниць нервової системи, у 1932р. отримав премію Но-

беля, а всього за декілька днів тому був нагороджений золотою медал-

лю Королівського Вченого Товариства». 

«Коли людина сидить спокійно в кріслі із закритими очима і думка 

її не зайнята нічим серйозним, тоді її мозкова речовина виробляє регу-

лярні електричні розряди зі швидкістю приблизно десять розрядів за 

секунду. З допомогою вельми складних і хитромудрих апаратів та фо-

тоелектричної камери проф. Адріану вдалося зареєструвати на кінема-

тографічній плівці ці розряди. Він також виявив, що як тільки його 

пацієнт розплющить очі і почне зосереджувати на чомусь свою увагу, 

то частота електричних розрядів значно зростає і зазвичай досягає 2000 

за секунду». 
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«Ритмічні імпульси продовжуються і під час глибокого сну, та рів-

нозначно, коли людина (або тварина) перебуває під наркозом. Профе-

сор експериментальним шляхом встановив тотожність коливань у різ-

них осіб при виді одного і того ж предмету або явища. Різні думки, що 

виникають в залежності від зорових нервів, дають різні зображення на 

плівці». 

«Свої досліди проф. Адріан головним чином зосередив на тій ділян- 

ці людського мозку, яка відповідає за зір. Він встановив, що ця ділянка 

вражаюче мала. Та і взагалі проф. Адріану вдалося з допомогою своїх 

апаратів довести, що більша частина людського мозку абсолютно не 

бере участі в жодному з розумових процесів». 

«Свої досліди проф. Адріан довів вже до такого ступеня доскона- 

лості, що він легко тепер перетворює фотографічний знімок думки на 

звуковий і може передавати його для всіх по радіо. Під час публічної 

демонстрації аудиторія чула найрізноманітніші звуки залежно від того, 

що з'явилося перед очима пацієнта, який сидів на естраді і відкривав 

очі лише за вказівками професора».  

Отже, дещо цілком природне і, можливо, давно відоме відобража-

ється вже і грубими механічними апаратами. Задовго до цих механіч-

них зображень прекрасний учений Індії сер Джагадіс Боше такими ж 

шляхами дослідження відтворив пульс рослин, виявив навіть на випад-

кове око, як реагують рослини на біль, на світло, як позначається на 

їхньому пульсі поява навіть щонайменшої віддаленої хмарки. У повній 

графіці на стіні відбивалася вся судома смерті рослини, отруєної або 

проколотої. Тут же відмічався і вплив людської енергії на життя тих 

власне рослин, які ще донедавна навіть в очах цивілізованих людей 

були тільки нижчими, мертвими відростками. 

В русі голки, що відмічає пульс рослини, можна спостерігати 

і вплив людської енергії думки. Думка добра, думка співчуття могла 

захищати рослину від дій отрути. Подібно, думка злобна підсилить 

смертельну дію. Якби ж швидше, якомога швидше, навіть в неосвіче-

них масах людства зародилося усвідомлення про значення і потужність 

думки! Смішно і принизливо піддавати високі спостереження над дум-

кою дії грубих механічних апаратів. Але для свідомості грубої потрібні 

такі ж засоби впливу. Одне усвідомлення значення думки вже значно 

перетворить земне існування. 

В області телевізії чисто зовні механічно відбуваються великі вдос-

коналення. Тільки що було повідомлено, що навіть вже протягом цього 
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року, ця передача бачення на відстані отримає нові можливості. Цілком 

імовірно, адже якщо відбувся вступ у цьому напрямку, то наслідки, 

поза сумнівом, нагромаджуватимуться в найкоротші терміни. Посту-

пово і на телевізії буде спостерігатися відображення якості думки, як-

що це стосувалося людських зображень. 

Навіть деякі спостережливі фотографи підмічають, що різниця 

в знімках залежить не тільки від чисто зовнішніх умов, але і від яки-

хось внутрішніх станів об'єкту. І в цьому випадку ми таким же чином 

підходимо до міркування про відображення думки. 

Міркування про гіпнотизм і навіювання, тобто про треновані спо-

соби впливу, вже стають загальним місцем. Але обмежена свідомість 

все-таки слабо допускає, що не тільки в тренованих впливах думкою, 

але рішуче у всьому, при більш-менш ясному мисленні, відбуваються 

потужні впливи на оточуюче. 

Це міркування ще раз нагадає і про ідею відповідальності, про яку 

ми мали і в недавньому минулому декілька нагадувань. Яка величава 

краса полягає в ідеї відповідальності і служіння. І немає такої точки 

у світі, де б людина не підпадала під ці два високі призначення. 

Коли ми викликаємо з простору слова і звуки, то чи не йдуть з ними 

і всі супроводжуючі властивості енергії думки? На величезних відста-

нях ясно звучить людський голос, посланий думкою. 

Поза сумнівом, через всі ці величезні простори разом із зовнішнім 

звуком протягаються і внутрішні струни найпотужнішої енергії. Хтось 

їх відчує дуже ясно, а хтось, навіть і відчуваючи їх, намагатиметься 

заперечувати. У такому запереченні знову ж таки буде значний еле-

мент страху. Адже боязлива свідомість здригається від одного лиш 

натяку, що вона оточена якимись енергіями, впливами. Саме те, що, 

здавалося б, повинно окрилювати людей, якраз те вганяє слабовільних 

у жах. Саме у жах, який є наслідком чогось невизначеного, хаотичного. 

Але жахом не врятуватися від хаосу. Жах і є ворітьми до нього. 

Чудово, огорнувшись всією мужністю, визнати велич думки і всіх ене-

ргій, що приводяться нею в дію. Хоча б заходами механічними, все таки 

хай спішно підходять люди до думки про думку, у всьому її могутньому 

значенні. І замість хаотичного жаху багато, здавалося б, таких нескладних 

проблем життя просвітляться від одного усвідомлення всіх можливостей 

думки. Недаремно мовиться: «Здійснюй не тільки тілом, але і думкою». 

Хіба не захоплююче: «мислити в Безмежності»?!  

12 січня 1935 р. Пекін. 
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Толстой і Тагор 
 

Разом, на одному зображенні, хотів би я бачити ці 

 два великі образи.  Низький уклін Толстому і Тагору! 

Микола Реріх 

 

 

«Неодмінно ви повинні побувати у Толстого», – гримів маститий 

В.В. Стасов за своїм величезним заваленим столом. 

Розмова відбувалася в Публічній Бібліотеці, коли я прийшов до 

Стасова після закінчення Академії Мистецтв у 1897 році: «Що мені всі 

ваші академічні дипломи і відзнаки! Ось нехай сам великий письмен-

ник землі російської визнає вас художником. Ось це буде визнання. Та 

і «Гінця» вашого ніхто так не оцінить, як Толстой. Він-то відразу зро-

зуміє, з якою такою вісткою поспішає ваш «Гонець». Нічого відклада-

ти, через два дні ми з Римським-Корсаковим їдемо до Москви. Гайда 

з нами! Ще й Ілля (скульптор Гінзбург) їде. Неодмінно, неодмінно 

їдьмо». 

І ось ми в купе вагону. Стасов, а йому вже сімдесят років, улігся на 

верхній полиці і запевняє, що інакше він спати не може. Довга біла 

борода звішується вниз. Йде довга суперечка з Римським-Корсаковим 

про його нову оперу. Реалістові Стасову не вся поетична етика «Кітеж-

граду» до серця. 
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«Ось почекайте, зведу я вас з Толстим посперечатися. Він запевняє, 

що музику не розуміє, а сам плаче від неї», – погрожує Стасов Корса-

кову. 

Саме в цей час багато говорилося про Толстовське «Що є Мистец- 

тво» і про «Моя віра». Розповідалися, як і належить навколо великої 

людини, усілякі небилиці про вислови Толстого і про саме його життя. 

Любителям осудів і пліток відкривалося широке поле для вигадок. Не 

могли зрозуміти, яким чином граф Толстой може орати або шити чобо-

ти. Нашіптували неправдоподібні анекдоти про Толстого. При цьому 

зовсім не бралося до уваги, що він може розповісти прекрасну притчу 

про трьох старців.  

Шкодую, що не маю під рукою тексту цієї оповіді. Але кожен, ба-

жаючий помислити про великого Толстого, повинен знати хоч би ко-

роткий її зміст. На острові жили троє старців. І такими вони були прос-

тими, що єдиною молитвою, якою молилися вони, була: «Троє нас – 

Троє Вас. Помилуй нас». Великі чудеса здійснювалися в такому прос-

тому молінні. Прочув місцевий архієрей про таких стариків – простаків 

і неприпустиму молитву та й вирішив сам поїхати до них, напоумити їх 

до молитов гідних. Приїхав архієрей на острів, сказав старцям, що їхня 

молитва недопустима і навчив їх багатьом гідним молінням. Відплив 

архієрей на кораблі. Тільки бачить, що рухається по морю світло вели-

ке, і розгледів він, що троє старців, узявшись за руки, біжать по воді, 

поспішають за кораблем. Добігли. Просять архієрея: «Не запам’ятали 

ми молитви, тобою дані, ось і поспішили знову допитати». Побачивши 

таке диво, архієрей сказав старцям: «Краще залишайтеся з вашою мо-

литвою». 

Чи міг невіра дати такий чудовий образ старих, що досягли Світла 

в їх простому молінні? Звичайно, Толстому, цьому великому шукачеві 

і знавцю, було близьким все справжнє, досконале. Та все ж подальші 

ускладнення Істини, звичайно, дух його не сприймав. 

Всі пам'ятають і «Плоди просвіти» Толстого, повість, повну сарказ-

му про неуцькі спіритичні сеанси. Деякі люди хотіли побачити в цьому 

заперечення Толстим взагалі всієї метафізичної області. Але великий 

мислитель лише батожив невігластво. У його епічному «Війні і Мирі», 

«Анні Кареніній» і в багатьох оповіданнях та притчах явлені іскри що-

найширшого розуміння психології в її найвищому значенні. У запалі 

суперечки Толстой справді міг стверджувати, що простий сільський 

танець для нього рівняється з найвищою симфонією. Та коли ви могли 
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спостерігати, наскільки письменника глибоко зворушувала саме краща 

музика, то ви чудово розуміли, що в його парадоксах міститься щось 

набагато тонше й обширніше, ніж слухачі його хотіли з них зробити 

у своєму розумінні. Великий Вчитель, котрий іде наприкінці життя 

в Оптіну пустинь, хіба не дав хоча б одним цим відходом найвищий 

аспект свого земного буття?  

Вранці у Москві, ненадовго зупинившись в готелі, ми всі відправи-

лися в Хамовницький провулок, до будинку Толстого. Кожен віз якісь 

дарунки. Римський-Корсаков – свої нові ноти, Гінзбург – бронзову фі-

гуру Толстого, Стасов – якісь нові книги і я – фотографію з «Гінця». 

Той, хто знав тихі провулки старої Москви, старовинні будинки, ві-

докремлені від вулиці двором, всю цю атмосферу обізнаного побуту – 

той знає і аромат цих старих садиб. Пахло чи то яблуками, чи старою 

фарбою, чи особливим запахом бібліотеки. Все було таке просте і ра-

зом з тим витончене. Зустріла нас графиня Софія Андріївна. Розмовою, 

звичайно, заволодів Стасов, а сам Толстой вийшов пізніше. Також та-

кий білий, у світлій блузі, яку пізніше прозвали «толстовкою». Харак-

терний жест рук, засунутих за пояс, – так добре схоплений на портреті 

Рєпіна.  

Тільки у великих людей може поєднуватися така простота і водно-

час невимовна значущість. Я б сказав – велич, але таке слово не полю-

билося б Толстому, і він ймовірно обірвав би його якимось суворим 

зауваженням. І проти простоти він не супротивився б. Тільки величез-

ний мислительський і письменницький талант і незвичайно розширена 

свідомість можуть створити ту переконливість, яка виражалася у всій 

фігурі, в жестах і словах Толстого. Говорили, що обличчя у нього було 

просте. Це неправда, у нього було саме визначне російське обличчя. 

Такі обличчя мені доводилося зустрічати у старих мудрих селян, у ста-

ровірів, що жили далеко від міст. Риси Толстого могли здаватися суво-

рими. Але в них не було напруги, і саме натхнення його при деяких 

темах розмов не було збудженням, а навпаки проявом потужної спо-

кійної думки. Індії відомі такі обличчя. 

Оглянув Толстой скульптуру Гінзбурга, зробивши декілька корот-

ких і влучних зауважень. Потім прийшла і моя черга, і Стасов виявився 

абсолютно правим, вважаючи, що «Гонець» не тільки буде схваленим, 

але викличе незвичайні зауваження. На картині моїй гонець у човні 

поспішав до давнього слов'янського поселення з важливою звісткою 

про те, що «повстав рід на рід». Толстой говорив: «Чи доводилося чов-
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ном переїздити швидкохідну річку? Треба завжди правити вище від 

того місця, куди вам потрібно, інакше знесе. Так і у сфері етичних ви-

мог: треба кермувати завжди вище – життя все одно знесе. Нехай ваш 

гонець дуже високо кермо тримає, тоді допливе». 

Пізніше Толстой заговорив про народне мистецтво, про деякі кар-

тини з селянського побуту, немов бажаючи спрямувати мою увагу у бік 

народу. 

«Умійте уболівати з ним», – такі були настанови Толстого. Потім 

почалася бесіда про музику. Знову виникли парадокси, але за ними 

звучала така любов до мистецтва, такі пошуки правди і турбота про 

народну освіту, що всі ці різноманітні бесіди зливалися в прекрасну 

симфонію служіння людству. Вийшов цілий толстовський день. Друго-

го ранку, збираючись знову в дорогу, Стасов казав мені: «Ну ось, тепер 

ви отримали справжнє звання художника». 

Дивовижна вся доля Толстого – і великого письменника і великого 

вчителя життя. Кожна подія його життя тільки збільшувала всенародну 

пошану до нього. Коли ж відбулося відлучення його від церкви, то, 

здавалося, не було меж симпатії і співчуттям народним. Окрім вже на-

друкованих творів Толстого, в суспільстві ходили і багато недозволе-

них цензурою речей і листів. Пошепки передавалися подробиці відлу-

чення від церкви, йшли чутки про побачення з імператором. Нарешті, 

мовилося про пророцтва Толстого. Згодом це чудове пророцтво широ-

ко обійшло пресу. У прозріннях своїх маститий письменник вже пе-

редбачав і війну, і багато інших приголомшливих подій. 

Кожна звістка про нове слово Толстого сприймалася напружено, 

немов поза офіційними авторитетами, десь, як могутня внутрішня те-

чія, мчала творча прозріваюча думка Толстого. Окрім його громоподіб- 

них висловлювань про непротивлення злу, про любов вселюдську, про 

справжню просвіту, залишилися і такі глибокі рядки, як опис смерті 

дерева. В Індії особливо були б зрозумілими ці прості зворушливі сло-

ва, в яких полягала глибока думка про всюдисуще життя. Улюблена 

героїня Толстого Наташа говорить: «Так, я думала спочатку, що ось ми 

їдемо і думаємо, що ми їдемо додому, а ми Бозна-куди їдемо в цій тем-

ряві і раптом приїдемо і побачимо, що ми не в Отрадному, а в чарівно-

му царстві. А потім ще я думала...». 

Священна думка про прекрасну країну жила в серці Толстого, коли 

він йшов за плугом, немов справжній Микула Селянинович з давньо-

руського епосу, і коли він, немов Беме, шив чоботи і взагалі шукав 
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можливості доторкнутися до всіх фаз праці. Невтомно розкидав цей 

сіяч життєві зерна, і вони міцно лягли у свідомість російського народу. 

Незліченні доми імені Толстого, толстовські музеї, бібліотеки і читаль-

ні імені його. І хіба можна було уявити краще завершення праці Толс-

того, ніж його відхід в пустелю і кончину на маленькому полустанку 

залізниці. Найдивовижніший кінець великого подорожнього. Це було 

настільки невимовно, що вся Росія в першу хвилину навіть не повіри-

ла. Пам'ятаю, як Олена Іванівна перша принесла цю звістку, повторю-

ючи: «Не віриться, не віриться. Немов би пішло щось від самої Росії. 

Немов відмежувалося життя». 

Я зараз записую ці давні спогади, а перед вікном від самої землі і до 

самого неба – через всі пурпурові і засніжені Гімалаї засяяла всіма 

співзвуччями давно небувала веселка. Від самої землі і до самого неба! 

Також саме Олена Іванівна принесла і зовсім іншу звістку. Не раз до-

водилося їй знаходити в книжкових магазинах щось найновіше, потріб- 

не і надихаюче. Знайшла вона і «Гітанджалі» Тагора в перекладі Балт-

рушайтіса. Немов веселка засяяла від цих сердечних наспівів, які вкла-

лися в російському образному вірші Балтрушайтіса незвичайно спів-

звучно. Окрім чуйного таланту Балтрушайтіса, звичайно, допомогла 

і спорідненість санскриту з російською, литовською і латиською мо-

вами. До цього про Тагора в Росії знали тільки уривками. Звичайно, 

чудово знали, як вітають ім'я Тагора у всьому світі, але до сердечної 

глибини поета нам, росіянам, ще не було змоги доторкнутися.  

«Гітанджалі» виявилося цілим одкровенням. Поеми читалися на ве-

чорах і на внутрішніх бесідах. Постало те дорогоцінне взаєморозумін-

ня, якого нічим не досягнеш, окрім справжнього таланту. Таємнича 

якість переконливості. Невимовна основа краси, і кожне незабруднене 

людське серце тріпоче і радіє від іскри прекрасного світла. Цю красу, 

цей всесвітлий відгук про душу народну вніс Тагор. Який же він сам? 

Де і як живе цей гігант думки і прекрасних образів? Віковічна любов 

до мудрості Сходу знайшла своє втілення і зворушливе співзвуччя 

в переконливих словах поета. Як відразу ж полюбили Тагора! Здава-

лося, що зовсім різні люди, самі непримиренні психологи були об'єд-

нані закликом поета. Мов під прекрасним куполом храму, мов в спів-

звуччях величної симфонії, так само переможно об’єднувала серця  

людські натхненна пісня. Насправді, як сказав сам Тагор у своєму «Що 

таке мистецтво»: «У мистецтві наша внутрішня сутність шле свою від-
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повідь найвищому, яке себе виявляє нам у світі безмежної краси по-

верх безпросвітного світу фактів». 

Всі повірили, вірять і знають, що Тагор належав не до земного світу 

умовних фактів, а до світу великої правди і краси. Зародилася тривала 

мрія: де б зустрітися? Чи не дасть доля і тут, на цьому світі, ще побачи-

ти того, хто так потужно покликав до краси-переможниці? Дивно здій-

снюються в житті ці мрії по велінню. Справді, несповідимі шляхи. 

Справді, саме життя снує прекрасну тканину так натхненно, що ніяка 

людська уява і не витворить. Життя – найкраща казка. 

Мріялося побачити Тагора, і ось поет сам особисто в моїй майстер-

ні на Квінсгет-терас у Лондоні в 1920 році. Тагор почув про російські 

картини і захотів зустрітися. А саме в цей час писалася індуська серія – 

панно «Сни Сходу». Пам'ятаю здивування поета при виді такого збігу. 

Пам'ятаємо, як чудово увійшов він і духовний образ його змусив за-

трепетати наші серця. Адже недаремно говориться, що перше вражен-

ня найвірніше. Саме найперше враження і дало зразу повне і глибоке 

відображення сутності Тагора. 

На сніданку світової співдружності релігій в 1934 році у Нью-

Йорку Кедарнат Дас Гупта так згадав цю нашу першу зустріч з Таго-

ром: «Це трапилося 14 років тому в Лондоні. В цей час я був у будинку 

Рабіндраната Тагора, і він сказав мені: «Сьогодні я принесу вам велику 

втіху». Я пішов за ним, і ми поїхали в Саут Кенсінгтон в дім, наповне-

ний прекрасними картинами. І там ми зустріли Миколу Реріха і м-м 

Реріх. Коли м-м Реріх показувала нам картини, я думав про наш пре- 

красний ідеал Сходу: Пракріті* і Пуруша**, людина, явлена через жін-

ку. Ці відвідини назавжди залишилися в моїй пам'яті». 

Таким же незабутнім і для нас залишилося це явище Тагора, з усіма 

проникливими висловами і міркуваннями про мистецтво. Незабутнім 

залишився і його лист, насичений враженнями від нашої зустрічі. По-

тім зустрілися ми і в Америці, де на лекціях поет так переконливо го-

ворив про незабутні закони Краси і людського взаєморозуміння. У суєті 

левіафана міста, слова Тагора деколи звучали так само парадоксально, 

як і чарівна країна Толстого, що жила в серці великого мислителя. Тим 

більшим був подвиг Тагора, який невпинно обходив світ з владним 

покликом про Красу. Сказав поет про Китай: «Цивілізація чекає вели-

кого завершення прояву своєї душі в красі». Можна цитувати невпинно 

з книг Тагора його моління і заклики про краще життя, так легко вико-

нувані в самобутній країні самого поета. 
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Чи далекі від життя ці заклики? Хіба вони лише мрії поета? Зовсім 

ні. Вся ця правда у всій своїй непорушності дана і здійснима у земному 

житті. Марно неуки запевнятимуть, що світ Тагора і Толстого утопіч-

ний. Тричі неправда. Яка ж утопія в тому, що треба жити красиво? Яка 

ж утопія в тому, що не треба вбивати і руйнувати? Яка ж утопія в тому, 

що треба знати і насичувати все оточуюче освітою? Адже це все зовсім 

не утопія, а сама реальність. Якби хоча б в окремих пригашених іскрах 

не проникало в сутінки земного життя світло Краси, то і взагалі життя 

земне було б немислиме. Яка ж глибока вдячність людства повинна 

бути принесена тим гігантам думки, які, не жаліючи свого серця, на-

справді самовіддано приносять нагадування і накази про вічні основи 

життя! Без цих законів про прекрасне життя перетвориться на таке 

озвіріння і неподобство, що задушеним буде кожен живий подих. 

Страшним є прокляття неподобства. Жахливими є гоніння, які у всіх 

історичних епохах супроводжували істинні пошуки і пізнання. 

Тагор знає не з газет, але всім своїм чуйним серцем, які світові не-

безпеки постають в наші армагедонні дні. Тагор не приховує цих небез- 

пек. Як завжди, сміливо він говорить про питання миру і освіти. Мож-

на собі уявити, скільки шипіння невігластва лунає десь на його заклики 

про мир. 

Останній його лист, отриманий недавно, з болем відзначає світове 

становище: «Мій дорогий друже! Проблема миру сьогодні є найбільш 

серйозною турботою людства, і наші зусилля здаються такими незнач-

ними і даремними перед натиском нового варварства, котре бушує на 

Заході зі всезростаючою люттю. Потворний прояв оголеного мілітариз- 

му повсюди провіщає лихе майбутнє, і я майже втрачаю віру в саму 

цивілізацію. Та все ж ми не можемо звернути наші устремління – це 

тільки прискорило б кінець». 

Серце великого поета насичене скорботою про сум'яття, що відбу-

вається. Також він знає, що кожен культурний діяч повинен мужньо 

залишатися на своєму посту і самовіддано захищати скарби світу. 

 І в цій самовідданості також явлено знак толстовського служіння 

людству. Як Толстой не був політиком, так само і Тагор завжди зали-

шається вчителем життя. 

Чи можна назвати кого-небудь, хто з такою переконливістю поєд-

нує модернізм із заповітами найдавнішої мудрості? Саме таке поєд-

нання для більшості людей здається непримиренним. Навіть визнані 

філософи кажуть своє нищівне «або – або». Ніби життя не мало єдино-
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го джерела і закони світобудови не були непорушні. Мені самому до-

водилося чути, як дуже освічені люди говорили, що несвоєчасно циту-

вати Конфуція або Веди***. Вони запідозрювали якесь ретроградство 

або нежиттєвість у вивченні давніх заповітів. Тільки тепер наука в осо-

бі декількох розсіяних по обличчю землі трудівників починає визнава-

ти всю цінність пізнань, що дійшли до нас з глибини незліченних віків. 

Для Тагора такі пізнання вроджені, а його глибоке знання сучасної лі-

тератури і науки дає йому ту врівноваженість, той золотий шлях, який 

в уяві багатьох здавався б нездійсненною мрією. А він тут, перед нами, 

тільки б уважно і доброзичливо розглянути його. 

До сімдесятиріччя Тагора ми писали: «Віджая Тагор!» – перемога 

Тагора! Важка така перемога, але тим цінніше спостерігати за світлим 

переможцем, котрий просяяв служінням людству. 

Для зовнішнього спостерігача Тагор і Толстой різні. Хтось, охочий 

до пошуків суперечностей, напевно, закопошиться в бажанні ще що-

небудь роз'єднати. Але якщо ми допитливо і доброзичливо заглянемо 

у суть, то кожен з нас пошкодує, чому у нього немає портретів Толсто-

го і Тагора, знятих разом, – в заглибленій бесіді, посеред мудрості і в 

бажанні добра людству. У ризькій газеті «Сьогодні» був портрет Тагора 

до сімдесятирічного ювілею. Прекрасний поет Латвії Рудзітіс сердечно 

і витончено характеризував великого Тагора, а щойно з Праги проф. 

В.Ф.Булгаков прислав мені чудово виконану листівку із зображенням 

Толстого і його самого у 1910 році в Ясній Поляні. І знову два прекрас- 

них образи Толстого і Тагора постали переді мною в усій глибині муд-

рості своєї і в усій доброзичливості людству. Разом, на одному зобра-

женні, хотів би я бачити ці два великі образи. 

 Низький уклін Толстому і Тагору! 

 

* У староіндійській філософії першопричина світу об'єктів. 

** Дух, свідомість, духовне начало. 

*** Пам'ятник староіндійської літератури, джерело відомостей 

по соціально-економічній і культурній історії стародавньої Індії (кі-

нець II – початок I тисячоліття до н. е.)  

 1937 р., Урусваті, Гімалаї.  
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Настанова 
 

Битва повсюди у світі земному – 

Битва між Світлом і пітьмою. 

Кожне життя – то битви грані 

За виживання. За виживання… 

 

 

«Все бачу і чую: страждання твої великі. З такою ніжною душею 

терпіти такі грубі звинувачення; з такими піднесеними почуттями жити 

поміж таких грубих, неотесаних людей, якими є жителі вульгарного 

містечка, в якому ти поселився, вже один бездушний, брутальний до-

тик яких може розбити, навіть без їхнього відома, кращу дорогоцін-

ність сердечну, ведмежою лапою вдарити по найтонших струнах ду-

шевних, – даних для того, щоб виспівати небесні звуки, – розладнати 

і роздерти їх, бачити, на додачу до всього цього, мерзотності, які що-

дня відбуваються, і терпіти зневагу від нікчемних – все це важко, знаю. 

Твої страждання тілесні не менш важкі. Твої нервові недуги, твоя туга, 

якою ти одержимий тепер, – все це важко, важко, і нічого більше не 

можу сказати тобі, як тільки: важко! Та ось розрада для тебе. Це тільки 

початок; образ у тебе буде ще більше: будуть у тебе ще сильніші битви 

з негідниками всіх сортів і найбезсоромнішими людьми, для котрих 

нічого немає святого, які не тільки можуть здійснити ту мерзотну 

справу, про яку ти пишеш (тобто, підробити підпис – пр.), – насміли-

тися звести такий жахливий злочин на невинну душу, бачити своїми 

очима кару, що спіткала обмовленого, і не здригнутися, – не тільки 

подібну мерзотну справу, але й ще в кілька разів більш мерзотні, одна 

розповідь про які може навіки позбавити сну людину жалісливу. 

 (О, краще б зовсім не родитися цим людям! Увесь сонм небесних 

сил здригнеться від жаху замогильної кари, що їх чекає, від якої ніхто 

вже їх не позбавить). Спіткають тебе незлічимі нові поразки, несподі-

вані зовсім. На твоєму майже беззахисному поприщі все може трапи-

тися. Твої нервові напади і немощі будуть також ще сильнішими, туга 
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буде більш убивчою і смуток буде більш нищівним. Але згадай: покли-

кані у світ ми зовсім не для свят і бенкетувань – на битву ми сюди по- 

кликані; святкувати ж перемогу будемо ТАМ. А тому ми на жодну 

мить не повинні забувати, що вийшли на битву, і нема чого тут виби-

рати, де менше небезпек: як добрий воїн, мусить кидатися кожен з нас 

туди, де битва більш гаряча. На всіх нас поглядає зверху небесний 

Полководець, і ані найменша його справа не вислизає від Його погля-

ду. Не ухиляйся ж від поля битви, а вступивши у битву, не шукай су-

противника безсилого, але сильного. За битву з невеликим горем і не-

значними бідами небагато отримаєш слави. Вперед же, прекрасний мій 

воїне! З Богом, добрий товаришу! З Богом, прекрасний друже мій!» 

(1846 р.). 

Адже це сказала не дійова особа п'єси Гоголя, а сам письменник, 

сам мислитель. Сам, який мав право сказати: «Все бачу». 

Не тому виписуємо Настанову Гоголя, що книга його під руками. 

Не тому, що ніби випадково куплений цей том, де також знаменно ска-

зано про Ломоносова і Державіна. Не випадково пітнів з нами по ки-

тайських і монгольських землях серцем російський. «Все бачу і чую». 

Від давніх пір цей супутник близький: «тому йдемо і бачимо, і чуємо». 

«Все бачу і все чую» і тоді йду вперед. Бадьора настанова. Таж не 

сліпому бо йти. Не глухому ж голоси знати. Не залякування. Тільки 

боягуз природний благає: «Не кажіть про небезпеки»; «звільніть від 

правди». Але ж це означало б – йти у брехні. Негідне ходіння у брехні 

і в мороці. Саме у мороці може здригнутися серце, але при світлі не 

страшне чудовисько. Те, що найбільше з них розмальоване, буде не 

чудовиськом, а опудалом. 

«Все бачу і чую». Якщо хтось хоч би частково боїться, він вже не 

все почує. Можна вміти не чути. Якщо хтось розвинув в собі цю здат-

ність для блага в мужності і твердості, тоді він відмінно встановить 

ступені чуття, але можна і все чути, і всьому знайти місце. Гоголь, 

який так чудово описував битву, який через всі тяготи життя йшов до 

великого і світлого, він-бо знав, що знання небезпек є запобіганням 

страху. Готовність до найгіршого завжди дасть можливість напружити 

особливі сили. Багато сил в людині, тільки треба, щоб вчасно їх добули 

зі сховища. Глибокими бувають такі сховища, і непрості входи до них. 

Вивчати затвори до них можна у співтоваристві з великими ведучими. 

Треба бути впевненими в цих великих супутниках. Треба відчувати, що 
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вони не будуть наставляти ні до чого поганого, і тоді йти легко, тоді всі 

примарні перешкоди укладуться особливим візерунком. 

Між супутниками не буде поганих думок, цілком виключиться лай-

ливе слово, як залишки звірячого ревіння. Дуже важливо, щоб супут-

ники, хай навіть випадково, не вживали один до одного поганих на-

йменувань. Не вимагатимемо неодмінно вже й любові, яка не так-то 

легко приходить, але взаємна повага в дорозі необхідна. 

У караванах можна помітити, як іноді людські думки і почуття самі 

тварини наслідують своїми вчинками. Доводилося бачити, як при люд-

ському роздратуванні, доти дружні, собаки кидалися одна на одну. Ко-

ні і верблюди лякалися, – такі наочні свідчення, про які дуже добре 

знають досвідчені караванники, повинні б залишитися в пам'яті у різ-

них супутників. 

Супутник – це вже співробітник, а співробітник – це вже не випад-

ковий зустрічний. Сумісна праця залишається незабутньою. Буде десь 

завжди. Думають недосвідчені: розбіжимося і все закінчиться. Насправ- 

ді ж це зовсім не так. Навіть в чисто матеріальному плані ви бачите, як 

повертаються бумеранги. Той, хто діє з усвідомленням відповідальнос-

ті, вже розуміє, що кожною дією кується день завтрашній. 

Ворог роду людського винайшов всяке сп'яніння. Воно позбавляє 

відповідальності. Які ж потворні нагромадження виникають від всяко-

го сп'яніння. Тому тверезі супутники.  

Народ пам'ятає, що «йдеш на день, а хліба бери на тиждень». Це 

сказано з великою досвідченістю, істинно, всякого хліба треба взяти 

в сім разів більше. Також мудрість заповідає, що розставання є радіс-

нішим від зустрічі. Адже зустріч передбачає розставання, а розставан-

ня вже передчуває зустріч. А на яких шляхах буде зустріч, про це не 

турбуватимемося, треба гадати, що на шляхах добрих. 

Гоголь, попри всі свої пишномовні устремління, все ж таки гово-

рить про битву. Інше найменування і не підійде. На Курукшетрі також 

битва. Всі народи знають такі битви, бо по-іншому ви й не назвете це 

просування. Коли ж серце буде збережене поза всякими сп'яніннями, 

воно дуже тонко подасть знак, де складається устрій добрий і міцний.  

«Вперед же, прекрасний мій воїне». 

 10 Березня 1935 р. Пекін. 
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Україна  
 

В скількох піснях Тебе вже оспівали… 

 

А час летить! Півсторіччя, рівно півсторіччя минуло, як у нас на 

Василівському острові навпроти Миколаївського мосту зачиналося 

Товариство імені Т.Г.Шевченка. Дід Мордовцев, Мікешин – ціле коло 

Українців і прихильників України та її славетного співака збиралися 

у нас під головуванням мого батька Костянтина Федоровича. 

Мікешин, погладжуючи стрілки вусів, посміхався: «Он яку славну 

справу забороняють! Ну, та до вас, друже, не доберуться, Ви – юрист – 

ви виведете на вірний шлях». Писали Статут, сходилися, бесідували 

про майбутні виступи, мали намір видати «Кобзар» з ілюстраціями, 

читати лекції про творчість Т.Г. Під час зборів Мікешин накидав порт-

рет К.Ф., і всі навколо підписалися. Цей лист зберігався у моєму архіві, 

можливо, був у мого брата Бориса в Москві. 

Сподіваюся – зберігся. 

Мої зв’язки з Україною зав’язалися давно. Гриміла трупа Кропив-

ницького. Заньковецька, Саксаганський – ціла обдарована сім’я, і бун-

дючний Пітер відчув це. Українські пісні захоплювали, ніби нова зна-

хідка. В Академії Мистецтв завжди було багато Українців, і ми жили 

дружно. 
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Перше враження було в Києві, де ми зупинилися по дорозі до Кри-

му. Був яскравий святковий день, я пішов на базар. Тоді ще базар був 

істинно гоголівським зборищем. Прекрасні плахти, моністи, вишиті 

сорочки, стрічки, ну і шаровари, «як синє море». Накупив плахт, всякої 

всячини, наслухався дзвінкої співучої мови і назавжди зберіг пам’ять 

про бандуристів. 

Пізніше, вже в Академії, на українській вечірці, ставив живі карти-

ни з «Кобзаря» по ескізах Мікешина. Підходить співробітник «Новин»: 

«Ви ж бо уродженець України»? Кажу: «Ні, я пітерець». – «Ну, я все ж 

скажу, що ви Українець – картини ж бо вдалі, значить, любите Шевчен- 

ка». Так я і став Українцем. До речі, раніше, коли на кавказькому вечо-

рі я ставив картини, таким же чином я став Грузином. Біографам – за-

морока!  

Ось і тепер в Гімалаях, коли радіо дає «Запорожця за Дунаєм», яс- 

кравою, красивою чередою проходять картини України. Повстають 

образи Шевченка і Гоголя. І дружба, сердечна співдружність спліта-

ються із співзвуччями України. Так, велике благо – Братство Народів. 

Там, де впало таке зерно плодоносне, вже буде жити думка про Світ, 

про співробітництво, про геройство і самозречення. Тільки б засіялося 

зерно Братерства. 

Не знаю, чи живий мій портрет Гоголя у гімназії Мая – малюнок на 

програмі учнівського спектаклю. Від перших класів полюбили Гоголя, 

і запам’яталися слова Тараса Бульби про побратимство: «Ось в який 

час подали ми, товариші, руку на братерство. Ось на чому стоїть наше 

побратимство. Немає вуз святіших від побратимства. Бували і в інших 

землях побратими, але таких, як в руській землі, не було таких побра-

тимів. Ні, братці, так любити може руська душа – любити не те, щоб 

розумом або чим іншим, а усім, що тільки не є в тобі... Хай же знають, 

що таке означає в руській землі побратимство!»  

Згадаймо кращі слова про всі народи великої Сім’ї Всесоюзної. Не-

хай ніщо лихе не торкнеться всенародної будови. Нехай надихнеться 

праця Братерська творчими досягненнями! 

Україні – любов і привіт. Від Гімалаїв сердечний привіт Всесоюз-

ним Народам. 

 17 червня 1947 р. Гімалаї 
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Майстерня Куїнджі 

 
«...Могутній Куїнджі був не тільки вели-

ким художником, але також був і великим 

Учителем життя. Його приватне життя 

було незвичайне, усамітнене, і тільки 

найближчі його учні знали глибини душі 

його. Рівно опівдні він виходив на дах 

будинку свого, і, як тільки гриміла полу-

денна фортечна гармата, тисячі птахів 

збиралися навколо нього. Він годував їх зі своїх рук, цих незліченних дру-

зів своїх – голубів, горобців, ворон, галок, ластівок. Здавалося, що всі пта-

хи столиці зліталися до нього і покривали його плечі, руки і голову. Він 

говорив мені: «Підійди ближче, я скажу їм, щоб вони не боялися тебе». 

Незабутнім було видовище цього сивого, усміхненого чоловіка, покритого 

щебетливими пташками, – воно залишиться серед найдорожчих спогадів. 

Перед нами було одне із чудес природи, ми свідчили, як малі пташки сиді-

ли поруч з воронами, і ті не шкодили меншим побратимам. 

Однією із звичайних радощів Куїнджі було – допомагати бідним так, 

щоб вони не знали, звідки прийшло благодіяння. Неповторним було все 

життя його. Простий кримський пастушок, він став одним із найбільш 

славетних наших художників виключно завдяки своїй обдарованості. І та 

сама усмішка, що живила птахів, зробила його і власником трьох великих 

будинків. Зайвим буде казати, що, звичайно, все своє багатство він запові-

дав народу для художніх цілей.  

Так згадувалося в записному листі «Любов непереможна». 

 А в «Твердині полум’яній» зазначалося: «Хоч у в'язницю посади, а все 

ж таки художник художником стане», – примовляв мій вчитель Куїнджі. 

Але він же і вигукував: «Якщо вас під скляним ковпаком тримати потрі-

бно, то й пропадайте швидше! Життя недоторканих не потребує!» Він-

бо розумів значення життєвої битви, боротьби Світла з пітьмою. 

Прийшов до Куїнджі з етюдами службовець; художник похвалив його 

роботи, але той почав скаржитися: «Сім'я, служба заважають мистецтву». 

«Скільки ви годин на службі?» – питає художник. – «Від десятої ранку до 

п'ятої вечора». – «А що ви робите від четвертої до десятої?» – «Тобто як 

від четвертої?» – «Саме від четвертої ранку». – «Та я сплю». – «Значить, 
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ви проспите все життя. Коли я служив ретушером у фотографії, робо-

та тривала від десятої до шостої, проте весь ранок від четвертої до 

дев'ятої був у моєму розпорядженні. А щоб стати художником, досить і 

чотирьох годин щодня». 

Так сказав маститий майстер Куїнджі, який, почавши від підпаска ста-

да, працею і розвитком таланту зайняв почесне місце у мистецтві Росії. Не 

суворість, а знання життя давало в ньому відповіді, наповнені усвідомлен-

ням своєї відповідальності, наповнені усвідомленням праці і творчості. 

Головне – уникати всього абстрагованого. Адже по суті воно і не існує, 

так, як немає і порожнечі. Кожен спогад про Куїнджі, про його учительст-

во, як у мистецтві живопису, так і в мистецтві життя, викликає незабутні 

подробиці. Як потрібні ці віхи досвідченості, коли вони свідчать про ви-

пробувану мужність і реальне творення. 

Пам'ятаю, як після закінчення Академії Мистецтв Товариство Заохо-

чення Мистецтв запросило мене помічником редактора журналу. Мої то-

вариші обурилися можливістю такого суміщення і пророчили кінець мис-

тецтву. Але Куїнджі твердо вказав прийняти призначення, кажучи: «За-

йнята людина все встигне, зрячий все побачить, а сліпому все одно кар-

тин не писати». 

Сорок років пройшло відтоді, як учні Куїнджі розлетілись з майстерні 

його в Академії Мистецтв, але у кожного з нас живе все та ж гаряча любов 

до Вчителя життя. У кожній статті про мистецтво приходять на згадку 

завжди свіжі заповіти Учителя, якого вже більше чверті століття як нема 

на землі. Ще в час перебування нашого в Академії Щербов зобразив в ка-

рикатурі нашу майстерню; для обстановки Щербов узяв мою картину 

«Сходяться старці», але карикатура лише підкреслила нашу спільну любов 

до Вчителя. Коли ж в 1896 році Президент Академії звинуватив Куїнджі у 

надмірному впливі на учнів і почав вимагати його відставки, то і всі учні 

Куїнджі вирішили піти разом з учителем. 

 І до самої кончини Архипа Івановича всі ми залишалися з ним у міц-

ній любові, в сердечному взаєморозумінні і співдружності. І між собою 

учні Куїнджі залишилися в особливих нерозривних стосунках. Вчитель 

зумів не тільки озброїти до творчості і життєвої боротьби, але й спаяти у 

спільному служінні мистецтву і людству. Сам Куїнджі знав весь тягар 

боротьби за правду. Заздрість сплітала про нього найбезглуздіші легенди. 

Доходило до того, що заздрісники шепотіли, ніби Куїнджі зовсім не худо-

жник, а пастух, який убив в Криму художника і заволодів його картинами. 

Ось до чого доповзала змія наклепу. Темні люди не могли перетравити 
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славу Куїнджі, коли стаття про його «Українську ніч» починалася слова-

ми: «Куїнджі – відтепер це ім'я знамените». Писали про Куїнджі і дружили 

з ним такі люди, як Тургенєв, Менделєєв, Достоєвський, Суворін, Петру-

шевський. ...Одні ці імена вже загострювали язик наклепу... Але бійцем 

був Куїнджі, не боявся виступати за учнів, за молодь, а його суворі, прав-

диві судження в Раді Академії були грізними громовицями проти всіх не-

справедливостей. Своєрідний спосіб висловлювання, виразна стислість і 

міць голосу назавжди врізались в пам'ять слухачів його промов. У недав-

ніх газетах повідомлялося, що в Російському Музеї відведено цілий зал 

для творів Куїнджі. Народ пам'ятає про свої цінності.  

Зберігають непорушно пам'ять про Вчителя і всі учні, що розлетілися, 

укріпивши імена свої на сторінках історії мистецтва. 

Вільгельм Пурвіт став прославленим художником і головою Академії 

Латвії. Чуйний колорист Пурвіт, як ніхто інший, відобразив весняне про-

будження природи. Передав сніги, приголублені сонцем, і перші листки 

беріз, і дзвінкі струмки... Привіт Пурвіту. 

Фердинанд Рущиць став корифеєм польського мистецтва. Старе міс- то 

Краків гордиться ним, і в багатьох країнах знають його героїчні твори. 

Саме героїка звучить в картинах Рущиця, і в пейзажах, і у старовинних 

містах, і у найтвердіших упевнених фарбах утверджена сила художника. 

Привіт Рущицю. 

Аркадій Рилов укріпив себе на одній із кращих сторінок російського 

мистецтва. «Зелений шум» Рилова обійшов всі художні видання. Російські 

музеї зберігають його картини, а багато учнів його збережуть про нього 

сердечну пам'ять. Працювали ми з Риловим і після Академії сімнадцять 

років у Товаристві Заохочення Мистецтв. Як чудово вів він свої класи і як 

любили його учні! Рилов уміє цінувати народні скарби. Вже шістнадцять 

років не бачилися ми, але, як вчора, бачу дорогого друга. Привіт Рилову. 

Микола Хімона підтвердив собою кращі засади Греції. І з ним ми пра-

цювали шістнадцять років у найкращій злагоді. Він умів берегти заповіти 

Вчителя. У 1930 році в Лондоні була його посмертна виставка. Сильні і 

свіжі були його пейзажі. Сніги, ріки, весняні пагорби, а також і знаки да-

лекої його батьківщини Греції. Привіт Химоні. 

Костянтин Вроблевський любив Карпати, Україну. І з ним дружно пра-

цювали ми в Школі Товариства Заохочення Мистецтв. Вірний у слові, 

твердий в роботі, Вроблевський був близьким для учнів. Привіт Вроблев-

ському. 
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Костянтин Богаєвський, співець Криму, дав свій неповторний стиль. 

Пригадується стаття Волошина про Богаєвського. Незабутні характерні 

скелі і старі башти Тавриди та абсолютно особлива схема колориту. При-

віт Богаєвському. 

І Латрі любив Крим. Елегія і величавість відображені у його картинах, 

в глибокому тоні і спокої контурів. Подейкували, що Латрі був в Парижі і 

захоплювався прикладним мистецтвом. Єдиним є мистецтво, і повсюди 

повинне вносити красу життя. Привіт Латрі.  

Віктор Зарубін подав улюблені ним Україну, Харківщину, Міжгір’я з 

обозами, паломниками, з далечінню – виповненими його настроєм. Манд-

рівники по лицю землі відходять за пагорби, блищать степові річки, заляг-

ли кургани і шепочуться темні соснові бори. Привіт Зарубіну.  

Не знаю, де Борисов – поет Півночі, боян льодів і північного сонця. Де 

Кандауров? Пам'ятаємо його «Скіфську могилу» в Музеї Академії. Де 

Калмиков? Де Бровар? Педашенко? Курбатов? Воропанов? Але якщо б 

зустрілися, то сорок років минуло б непомітно. Ніщо неприємне не може 

увійти поміж учнів Куїнджі. Свіжі заповіти Учителя. 

У Індії поважають Учителя – Гуру. Доводилося багато разів писати про 

Куїнджі, і друзі-індуси сердечно розуміли пам'ять про Учителя. 

Привіт всім друзям, учням Куїнджі! Чималий, але непомітний термін – 

сорок років.  
15 Жовтня 1936 р., Гімалаї.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Архип Куїнджі в оточенні своїх учнів, середина 1890-х років.  

                        Микола Реріх ліворуч біля вчителя. 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В і х и 
 

Все доленосне у цьому світі. 

Знаки приходять у проблисках  Світла. 

 
 Другу моєму скаржилася одна знайома: 

«Все життя чекаю я знаку. Посилаю кращі думки і не отримую від-

повіді. Чи ж це справедливо?»  

Друг мій попросив розповісти йому про її життя. Виявилося наступ- 

не: «Я була дуже багатою, і це давало мені можливість допомагати лю-

дям і дуже багатьох підтримувати. Пізніше, не з моєї вини, прийшло 

зубожіння. Щоправда, я ще не голодую, але вже позбавлена можливос-

ті надавати попередню допомогу. І в цьому – моє постійне горе. І я не 

можу зрозуміти, для чого потрібно було позбавляти мене засобів і та-

ким чином довести мене до вічного нарікання на неможливість допо-

магати?» 

Мій друг роз'яснив їй: «Бачите, очікувана вами відповідь вже відбу-

лася. Але Ви не зрозуміли її. Ви прийняли пораду добра за нещастя. 

Адже Ви, на жаль, уявили, що допомога може бути тільки грошима. 

Таким чином Ви знищили найцінніше усвідомлення того, що духовна 

допомога може досягати набагато більших результатів, ніж просто 

грошова. Зізнайтеся, що Вам було приємно давати від надлишку, не 

зазнаючи ні нестатків, ні небезпек, ні труднощів. Ось і зараз, адже зо-

всім не все від Вас забрано. Ви зовсім не голодуєте. І, здавалось би, 

могли ще більше допомагати людям Вашим життєвим досвідом, Ва-
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шим співчуттям. Скільки нових корисних порад Ви могли б давати. 

Власним досвідом Ви могли б засвідчити нікчемність матеріальних 

засобів, якщо вони так легко руйнуються. Але якщо Ви вважатимете 

Ваше становище нещастям, то ж на яку подальшу відповідь Ви можете 

чекати? Тільки коли Ви усвідомите корисність Вашого теперішнього 

стану, коли зрозумієте, що ставлення до грошей, як таких, було викрив- 

лене Вашим минулим баченням, тоді прийде і подальше». 

Той же друг мій розповів і про інший випадок. Йому було вказано 

показати одній персоні в Чикаго відомий портрет. Персона ця надзви-

чайно схвилювалася, побачивши портрет, і сказала: «Звідки Ви знаєте 

про драму життя мого? Одного разу в Парижі ми були з нашими аме-

риканськими друзями і сиділи в маленькому кафе. Увійшов той самий, 

портрет якого Ви мені показали, і, сівши біля дверей, почав пильно 

дивитися на мене. Я зрозуміла своїм серцем, що повинна підійти до 

нього, і в цьому полягатиме мета мого життя. Але з іншого боку, умов-

ності пристойності шепотіли мені, що було б неприпустимо на очах 

моїх друзів підійти до незнайомця. Велика боротьба відбувалася в ме-

ні, а він продовжував дивитися, чекаючи, як я вирішу долю свою. 

Пройшло ще трохи часу, умовна пристойність прикувала мене до міс-

ця, а незнайомець встав і вийшов. Я зрозуміла, що не зуміла відповісти 

на заклик і вирішила долю свою в межах умовної пристойності. У цьо-

му драма мого життя». 

Інший мій друг розповів ще про одну примітну віху. Йому було 

вказано відкрити в одному місті освітній заклад. Після різних пошуків 

можливостей для цього, він вирішив переговорити з однією особою, 

що приїхала в те місто. Вона призначила йому побачення вранці в міс-

цевому музеї. Прийшовши туди «в очікуванні», мій друг зауважив ви-

сокого чоловіка, котрий кілька разів обійшов навколо нього. Потім 

незнайомець зупинився поруч і висловився щодо гобелена, який висів 

перед ним: «Вони знали стиль життя, а ми загубили його». Мій друг 

відповів незнайомцеві відповідно, і той запропонував сісти на найближ- 

чу лавку та, поклавши палець на моє чоло (при цьому юрба відвідува-

чів – це була неділя – не звернула уваги на цей незвичайний жест), ска-

зав: «Ви прийшли сюди обговорити відому Вам справу. Не говоріть 

про неї. Ще протягом трьох місяців нічого не може бути зроблено в цьо- 

му напрямку. Потім все прийде до Вас саме». 

Відтак незнайомець дав ще кілька важливих порад і, не чекаючи, 

швидко встав, привітно помахав рукою зі словами «хорошого щастя» 
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і вийшов. Звичайно, мій друг скористався його порадою. Нічого не 

сказав про справу знайомій, що приїхала пізніше, а через три місяці 

здійснилося все так, як було сказано. Мій друг і дотепер не може зро-

зуміти, яким чином він не запитав імені чудового незнайомця, про яко-

го більше ніколи не чув і не зустрів його. Але саме так і буває. 

Ще віха. Приятель художник розповідав, що під час його виставки 

в одному приморському місті йому конче потрібна була певна сума 

грошей. Але при всьому зовнішньому успіху виставки продаж не про-

сувався. Здавалося, чим більшим було внутрішнє бажання мого прия-

теля, тим скрутнішим ставало становище. Тим паче, що йому не хоті-

лося розголошувати цю потребу в грошах. Ніби всякі, непередбачені 

обставини ополчилися, хтось захворів, хтось поїхав або ще не повер- 

нувся. Виставка підходила до завершення, і приятель був у дуже пе- 

чальному стані. За декілька днів до закриття, зранку, ще не було і вось- 

мої, задзвонив телефон, і молодий жіночий голос спішно і знервовано 

сказав: «У мене всього п'ятнадцять хвилин часу до відходу пароплава. 

Я знаходжуся біля дверей Вашої виставки і, що б там не було, повинна 

мати Вашу картину. Будьте добрі, приїжджайте негайно порадити, що 

мені вибрати». Годі і казати, що мій друг поспішив приїхати і зна- 

йшов біля входу дуже милу панночку із Гонолулу, яка з чеком чекала 

рішення щодо картини. Вирішивши справу, вона відразу зняла картину 

зі стіни і, не зважаючи на протест завідуючого виставки, кинулась до 

автомобіля, що чекав на неї. Звичайно, Ви не сумніваєтеся, що чек був 

саме на суму, потрібну моєму приятелеві. Так само Ви не сумнівайтеся 

і в тім, що ця молода особа не знала і не могла знати, яка саме сума 

потрібна була моєму другу. Саме так і буває. 

Пам'ятаю і інший багатозначний епізод. Мої друзі зібралися їхати 

до однієї країни, тоді як їм була вказана зовсім інша частина світу. 

Проте, з добрих намірів, друзі мої упиралися і навіть вже потурбували-

ся про квитки до бажаної країни. Та все ж вказівка мала бути виконана; 

і сталося щось дивне. Всі призначені для поїздки кошти найдивнішими 

способами протягом двох-трьох днів розвіялися і зникли. І, таким чи-

ном, моїм друзям нічого не залишалося, як виконати вказівку. Така віха 

безсумнівно показує, які заходи деколи застосовуються, щоб оберегти 

заповідане. 

Ще одна віха. Один з моїх друзів повинен був зустрітися з люди-

ною, вкрай для нього небезпечною. Звичайно, всі помисли зводились 

до того, щоб, по можливості, уникнути цієї фатальної зустрічі. За див-
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них обставин декілька разів це побачення не відбулося – з'являлися 

якісь несподівані перешкоди. Та, врешті-решт, очевидно, уникнути 

цього небезпечного часу було вже неможливо. Мабуть, сила думки, що 

посилалася, вже не могла допомогти. Отож, мій друг, з'явившись у при- 

значеному місці, чекав. Час вже прийшов. Небезпечна людина ще не 

з'явилася. Раптом здійнялося якесь хвилювання, і виявилось, що ця 

злобна людина все-таки не доїхала – серце розірвалося. І такі заходи 

бувають, коли вже неможливо запобігти по-іншому. 

А ось ще віха довгої пам'яті. Тітка моєї дружини, з чоловіком та 

з сином, в зимову холоднечу, їхали в дальній маєток. Заблукали. На-

стала ніч. Хуртовина посилилася. Треба було думати про якийсь нічліг. 

Раптом помічають якусь незнайому садибу. Під'їхали. Виявилось, що 

власники давно не живуть, але сторож погодився відімкнути будинок 

для ночівлі. Як тільки сани зупинилися біля східців, та, що приїхала 

і ніколи не бачила цього місця, вигукнула з жахом: «Я нізащо не увій-

ду сюди. Тут сталися страшні речі». 

Коли ж чоловік і син почали її переконувати, вона сказала: «Увій-

діть і переконайтесь». І потім вона описала їм внутрішнє облаштування 

будинку і дала точний опис однієї кімнати, де повинен був висіти ве-

ликий портрет жінки у білій сукні. Коли стривожені подорожні зайшли 

до будинку, вони схвильовано впізнали все описане, а коли дійшли до 

кінця кімнати з портретом, то і самі, приголомшені, поспішно залиши-

ли це нещасливе житло. І таких віх буває багато, якщо тільки ми зна-

ходимо в собі достатньо уваги, щоб розпізнати їх. 

І ще віха відповіді. Наші друзі переїздили до нового будинку. Речі 

вже були перевезені. Поміж них – старовинний, зіпсутий годинник, 

який ніколи не заводився. Господиня нового житла задумалася, чи дов-

го доведеться прожити на цьому місці? І раптом, ніким не заведений, 

зіпсований годинник дзвінко пробив десять разів. Це було число років, 

прожитих в цьому будинку. Але ж більшість і не звернули б уваги на 

якийсь бій годинника. 

Ще віха. Була вказівка про те, що надійде дуже цінна посилка. Час 

пройшов. Друзі наші вже навіть забули про цю обставину, приїхавши 

до Парижа. Одного разу з банку «Бенкерс Трест» приносять повідом-

лення про отримання пакету. Виявилося, що цим звичайним шляхом 

була доставлена дуже незвичайна посилка. Як бачите, і таке буває. 

А скільки листів, невідомо звідки присланих, а скільки книг потріб-

них і ніби випадково вказаних, а скільки строків дуже примітних мож-
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на почути уважним вухом. Скільки добрих знаків подається в житті. 

Якщо знаки ці ведуть до добра, якщо їхнє єдине призначення – допо-

мога людству, то це вже будуть істинно добрі знаки. Деякі не думаючі 

люди побоюються, як їм розпізнати, чи ж добро це? Та подивіться 

в збільшувальне скло майбутнього і послухайте в мегафоні прийдеш-

нього, і ви ясно побачите, яке призначення цих знаків добра. 

Якщо знак подається з метою наснаги серця, для зцілення, для по-

долання труднощів, для віри і захоплення, значить, такий знак корис-

ний і його треба вміти розгледіти. І знову повторюємо, що не треба 

чекати тільки тих знаків, яких чекають лише від самості, від егоїзму 

обмеженого, адже всякий егоїзм вже тупий і обмежений. Слід знайти 

в собі достатньо благовмістимості, щоб сприйняти знак у тій формі, і в 

тому вираженні, в якому він Зверху визнаний найкращим. 

Коли люди моляться, про порятунок від нічних примар, це буде од-

на із самих насущних молитов. Справді, треба оберегтися від всяких 

темних примар, від всього, що занурює у пітьму, а перш за все оберег-

тися від невігластва. Небажання знати, нехіть сприйняти, адже це вже 

спонукає віддатися владі темних примар. Людина, що відходить від 

землі і не помислила про майбутнє, чи це не буде подібним до того, хто 

отримав в дар прекрасну книгу і навіть не розкрив її заради палітурки. 

Уважність у житті не буде якоюсь умовною і похмурою абстраго-

ваністю. Навпаки, чим уважніша людина, тим більше краси для неї 

відкриється. Кожну хвилину зосередження і мовчання вона визнає мов 

ще одне занурення у височінь прекрасну. Вона продумає і вкладе обе-

режніше накопичене нею раніше. І накопичене не примарне, а в дусі 

нетлінному. 

Пам'ятаю одне достовірне морське оповідання. Якийсь капітан ко-

рабля впав у невиліковну хворобу і мав бути поміщений в лікарню, 

назавжди залишивши улюблене ним судно. Новий капітан, який теж 

добре знав справу, проходячи неподалік від одного кам'янистого ост-

рова, приліг відпочити. В цей час, крізь дрімоту, він чує голос: «Пра-

воруч на борт». Але він все ж таки не піднявся. Тоді другий раз він чує 

цей же наказ. І, нарешті, оглушливо він чує його втретє. Тоді капітан 

схопився і вибіг до рубки, повторюючи наказ: «Праворуч на борт». 

І саме вчасно, бо судно йшло прямо на буруни берегових рифів. В цей 

же час, в далекій лікарні, колишній капітан корабля викинувся з вікна 

з тим же наказом на вустах. Адмірал Т. підтвердить правдивість цього 

епізоду. 
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Деякі люди називають різні такі віхи святочними розповідями або 

збігом обставин, що не заслуговують на увагу. Більшість з цих нібито 

скептиків самі дуже боязкі, а тому побоюються навіть подумати про те, 

що, окрім їхньої повсякденності, окрім їхнього лопуха городнього, іс-

нує ще дещо, потужно примушуючи помислити і поставитися уважні-

ше до життя. Спазматичні звернення до віри або до читання уривками 

відповідних книг допомагають мало, бо для всього потрібне наполег-

ливе, дбайливе і зірке устремління. Ще нічого не значить, якщо людина 

деколи виявляє деяку уважність зі свого боку. Треба вміти бути уваж-

ним завжди. Потрібно вчитуватися в навколишні обставини, як у гли-

боку, прекрасну книгу, дану для повсякденного застосування. Знову-

таки, деякі безрозсудні назвуть такий спосіб мислення абстрактною 

філософією. Адже вони розуміють це високе слово в якомусь повсяк-

денному, не життєвому значенні. Але ж з любові до здорових роздумів 

складаються найміцніші, непереборні факти. Це ж мислення врятує 

і від жорстокості, і від грубощів. Адже витончення і піднесення свідо-

мості можуть йти тільки пліч-о-пліч. 

Яке чудове враження залишає людина, в котрій можна бути упев-

неним, що вона не допустить ні жорстокості, ні грубості. До того ж, 

одного разу досягнута, витончена свідомість вже врятує від небезпеч-

ного здичавіння. Якщо ви зустрічаєте людину, що опустилася, здичаві-

ла, то можна бути упевненим, що раніше вона не попрацювала ні для 

загальної користі, ні над собою.  

На засипаній снігом рівнині деколи стирчать миршаві гілочки, ки-

мось встановлені, як вказівники прихованої дороги. Іноді подорожній 

зірко угледить їх і спрямує коня за цими віхами. Але бувають і сумнів-

ні проїжджі, які, дивуючись нерозгаданим вигинам шляху, вирушають, 

не взявши цих вказівок до уваги. Скільки несподіваних утруднень і не- 

безпек вони можуть накликати на себе поміж прихованих горбів і вияр- 

ків! Досвідчений ямщик, побачивши потім слід, що відбився від дбай-

ливо вказаного шляху, з жалем махне рукою: «ох, понесла їх нелегка!» 

Саме темна сила, власне невігластво і зарозумілість відволікають 

нерозумних від віх, дбайливо для них збережених. Уроки уважності 

будуть і дослідами доброзичливості, і на цих шляхах вже готова вірна 

охорона. За цими віхами пройдуть подорожні. 

 10 квітня 1935 р. Цаган Куре. 
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 Пам’ятні дні 
 

 

Дванадцять книг Живої Етики започат-

ковані 24 березня 1920 року. Цього дня М.К. 

та О.І.Реріх  записали знамениту настанову 

від свого Духовного Учителя, яка стала пер-

шими рядками першої книги Учення Живої 

Етики. Вихід книг стартував у 1924 році і 

пройшов непомітним для ока земного, та 

вони стають осереддям нашого земного 

життя з його духовними, культурними та 

науковими надбаннями. Книги пульсують для 

нас буттям Космічного Серця. 

 

 Про дні знаменні є різні думки. Одні не хочуть тримати їх в пам'яті, 

вважаючи їх вже минулим, але для інших саме такими пам'ятними 

днями тримається під благодатними віхами прямий шлях у майбутнє. 

Спробуйте запитати друзів, чи хочуть вони відкинути пам'ять про ті 

дні, котрі назавжди стали і вартовими, і вісниками. 

Звертаючись до нашого пам'ятного дня, хіба не знаменно, що одно-

часно він буде спом'янутий і в Індії, і в Китаї, і в Америці, і в Латвії, і у 

Франції, і в Югославії, і в багатьох країнах, де є наші товариства? Ще 

раз друзі, один одному невидимі, відчують об'єднуючу міцну ланку. 

Тепер, як ніколи, наказово потрібне звернення до всього об'єднуючого. 

Це не буде умовністю, не буде марновірством, але сяятиме, як прапор 

утвердження дружби і співпраці. 

Скільки разів доводилося згадувати про цілющі наслідки єднання 

в думках. Люди не відразу оволодівають тим, здавалося б, найпрості-

шим усвідомленням, що саме думка творить. Ще зовсім недавно дове-

лося почути від чоловіка, здавалося б, зайнятого духовними предмета-

ми, слова подиву про те, що думка важливіша від слова і дії. Він зізнав- 

ся, що про це йому ніколи не доводилося думати. Тим часом саме за-

няття духовними предметами мало б перш за все навести на думку про 

це споконвічне міркування. 
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Саме у пам'ятні об'єднувальні дні ще раз згадаємо, як міцно і добро- 

якісно об'єднає всіх нас думка, спрямована на спільне благо. Звичайно, 

ми всі вже достатньо знаємо, наскільки необхідно подумки об'єднува-

тися, наскільки творча думка добра. Але в пам'ятний день, заради якого 

ми і об'єдналися у співпраці, повинна бути особливо виразною думка 

дружби, співпраці і незламного досягнення. І не буде самості в цій дум- 

ці, бо не про себе зазвучить вона, а про загальну будову. І не буде най-

меншого сумніву в цій думці, бо ніякого іншого шляху і немає в усві-

домленні блага. І не буде ніякого роздратування в цій думці, бо всі 

знають про шкоду самоотруєння. А буде в цій думці урочистість, коли 

розгортається Знамено із накресленням великим. Утримати в собі уро-

чистість, не запорошити її рутиною щоденного – буде ознакою усвідом- 

лення служіння. І зберегти бадьорість духу буде якістю шляху. 

Всі знають, яким цінним є тверде усвідомлення щодо наявності хо-

ча б і невидимих, але вірних друзів. Через далечінь відстаней, звичай-

но, подумають вони в різні години, але все-таки це відбудеться протя-

гом одного дня. Радісно уявляти собі, як саме згадають пам'ятний день 

в різних частинах світу. Напевно, згадають його квітами, згадають збо-

рами, задушевними бесідами. А якщо хтось і наодинці опиниться цього 

дня, то він оточить себе образами, світлими спогадами і сяючими 

устремліннями. 

Пам'ятні дні і в духовному, і в державному, і в сімейному значенні 

утверджують урочистість життя. Люди омиваються, прибираються і ті- 

лесно, і духовно, і кожен вносить у життя, що стало звичайним, про-

мінь особливий. Серед кращих посилань думок завжди сяятиме і думка 

про мир для всього світу. Всі релігії, всі вірування у своїх виразах ві-

дображають це моління. Великими зусиллями і боріннями складається 

мир для всього світу. Та все ж кожне людське серце відзвучить на цей 

світлий наказ. 

І в наш пам'ятний день згадаймо і про мир для всього світу. Ство-

римо в кожному домі нашому знак цього прагнення. Хай в кожному 

книгосховищі буде вибране відділення про мир. Хай там почнуть на-

копичуватися книги і писання, що стосуються цього великого моління. 

Якщо в кожному книгосховищі сяятиме напис про мир для всього сві-

ту, то завдяки цьому цей клич повториться ще і ще в усіх кінцях землі. 

Про мир для всього світу.                                       Калган 24 березня 1935 
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Л а д а 

 
Цей світлий образ – скромний і простий, 

Але сягнув в небачені висоти: 

Вогонь життя ця жінка присвятила 

Нечувано напруженій роботі. 

І постать цю не відтворить в словах, 

Її життя – це Етика Жива, 

Яка – всього найвищого відтворення, 

На сполох б’є, зове до непокори 

Тенетам рабським благ матеріальних. 

Яке життя! Високе і повчальне. 

 

 

 

 Лада – давньоруське слово. Скільки в ньому ладу, натхнення і си-

ли. І як воно відповідає всьому устрою Олени Іванівни. Так і звав її. 

 Коли Сєров працював над її портретом, він запевняв, що основою її 

сутності є рух. Вірніше сказати – устремління. Вона завжди готова. 

Коли вона говорить про Алтайських сестер для всенародної допомоги, 

то в цьому заклику можна побачити її власні основні риси. Надати до-

помогу, підбадьорити, роз'яснити, не шкодуючи сил, – на все це готова 

Олена Іванівна. Часто лишається лише вражатися, звідки беруться си-

ли, особливо ж знаючи її слабке серце і всі ті незвичайні явища, яким 

лікарі тільки дивуються. На коні разом з нами Олена Іванівна проїхала 

всю Азію, мерзла і голодувала в Тибеті, але завжди першою подавала 

приклад бадьорості всьому каравану. І чим більшою була небезпека, 

тим бадьорішою, більш зібраною і радісною була вона. У самої пульс 

був 140, але вона все ж таки намагалася особисто брати участь і в об-

лаштуванні каравану, і в залагоджуванні всіх подорожніх турбот. Ніхто 

ніколи не бачив занепаду духу або відчаю, хоча для того бувало немало 

приводів найрізноманітнішого характеру. 

І живе Олена Іванівна у постійній невпинній роботі, так – з ранку 

і до вечора. Похворіє трохи, але швидко духом здолає тіло, і знову вже 

можна чути, як бадьоро і швидко вистукує її друкарська машинка. За-

раз друзі хочуть видати листи Олени Іванівни. Звичайно, частину лис-

тів, та ще й вибірково. Якщо б усе, то вийшло б багато томів. 
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Особлива і надзвичайна діяльність нашої натхненниці. У різних 

країнах цілі осередки живляться її допомогою, що прилітає на крилах 

аеропланів, вона завжди поспішає з допомогою. Чекають слова розра-

ди, утвердження і пояснення. Навіть багато хто з друзів не знає, що 

Оленою Іванівною написано ряд книг. Не під своїм іменем. Вона не 

любить сказати, хоча б і побічно, про себе. Анонімно вона не пише, але 

у неї є п'ять псевдонімів. Є і російські, і західні, і східні. Дивно буває 

читати посилання на її книги. Люди не знають, про кого говорять. За 

задумом О.І. виникають жіночі об’єднання. Особлива чарівність в то-

му, що багато чого виникає, навіть не відаючи справжнього джерела. 

Велика радість – давати народу широкий світогляд, звільняти від мар-

новірства і забобонів і показати, наскільки істинне знання є шляхом до 

прогресу.  

Лада – прекрасне давньоруське ім'я.  

 [1938 р.] .  
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Шамбала сяюча 

 Переспів фрагменту однойменного твору   

Миколи Реріха 
 

 

– Ламо! Славиш ти добрі діла! 

 Розкажи, що таке Шамбала? 

– Відчуваю, що ви люди Заходу, 

Вас цікавлять земні лише знахідки. 

Шамбала ж – то священне поняття, 

Про яке ви не хочете знати. 

– Ламо! Я питаю не всує, 

Слово це у серці несу я. 

Не шкодують часу й наші вчені, 

Скрізь шукають ознаки священні 

Шамбали, що вогненно іскриться, 

Оповита для нас таємницею.  

На столі робочім у мене 

Калачакри побачиш ти Вчення, 

Знаю я: коли дух вже готовий – 

З Шамбали заповітне жде слово, 

І найвища для нього подія, 

Коли чується клич «Калагійя». 

Знаєм з книг, із пісень, від людей, 

Шамбали полум’яність ідей, 

У які щирим серцем ми віримо… 

Споглядаючи нас недовірливо, 

Лама врешті промовив: – Хто зна… 

За морями Вона, неземна. 

Це Країна небесна і вічна… 

Її сяйво помітне на Півночі. 

– Ламо! Про небесну країну ми знаємо. 

Та відомо нам, що й земна Вона. 

Є вже звістки, чув про це Ти: 
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Там єднаються два світи. 

Там бували Високі лами, – 

Йшли таємно, земними путями… 

Лама мовби завмер велично, 

Та уважно вивчав наші лиця. 

Врешті мовив він: – Достеменно, 

Вже приходять часи знаменні, 

Захід нам несе мудре слово – 

Сокровенні знаки чудові! 

Вежа Рігден-Джапо* шле свій промінь, 

Стало Вчення Велике відомим, 

Йде на південь воно із Тибету – 

Вчення Істини наших Адептів. 

Мов алмаз – поблиск променю вежі, 

І Керманич за всім пильно стежить – 

Має Він дзеркала магічні, 

Де події земні висвічуються. 

Ні хвилини не гає намарно,  

При потребі Він змінить і Карму. 

Справа в Нього велика й не проста – 

Він насичує думкою простір… 

– Ламо, це про Майтрейю йде мова? 

– Я тобі не сказав цього слова. 

Є слова сокровенні, крилаті, 

Їх уголос не слід промовляти: 

Звуком думку ми відкриваємо,  

Й зерна шкоди не раз засіваємо… 

Так, Учення йде стрімко зі Сходу,  

Шамбали благодатна природа 

Вже готує нові нам досягнення, 

Є великі там сили і прагнення. 

Будуть втілення, Вищою милістю, 

Буде царство у нас справедливості. 
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Об’єднаються сили там гожі, 

Щоби темряви знищити ложу. 

Кожен, хто допоможе в цій справі, 

Нагороджений буде по праву. 

В кут заводять земні всі дороги, – 

Шамбала лиш несе перемогу. 

– Ламо! Ми захоплені Таші-Ламою, 

Оповив Він діла свої славою. 

Як гонив ворог Ламу, знаємо, – 

З Шамбали допомога ішла Йому. 

– Істину кажеш. Бачили очі – 

Мав допомогу Пан-чен-рінпоче! 

– Ламо! Неподалік від Улан-Давану 

Гриф пролітав близько од стану, – 

Перетинав шлях кулястого сяйва… 

Блиснули очі у лами: – Стривайте! 

Чули ви запах курінь ніби, в храмі? 

– Ламо, це так, відчувалися нами 

Ці неземні аромати пустелі – 

Там, вдалині від людської оселі… 

– Що ж, справедливі Господні діла, 

Думаю, вас береже Шамбала. 

Сяйво кулясте вам вказує путь, 

Ви зауважили напрямок кулі? 

Гриф чорний – ворог, знищити хоче. 

Маєте добре «розплющити очі»: 

Щоби прийнять Шамбали допомогу, 

Треба обрати найкращу дорогу. 

– Ламо! Як, якими дорогами 

Йде до простих людей допомога 

Із таємничої Шамбали, 

Де найпотужніші сили Землі? 

– О, ті шляхи різні й незвідані… 
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Тим, хто корисний вченню світлому, 

Серце своє вклав у Справу Загальну – 

Поміч у скруті прийде нагальна. 

Але космічний потік не стримати – 

Треба цю поміч вміти отримати… 

– Ламо! Як сталося, що знаменита 

Диво-країна ще не відкрита? 

Адже на картах давно все відмічене… 

– Що ж, подорожньому пересічному 

Завжди здається: він має рацію. 

Та Шамбали потужні вібрації 

Всіх марнославних, що йдуть без поклику, 

Спинять далеко за своїм околом. 

Чули ви, може, як люди-пролази – 

Там помирали, отруєні газом?.. 

Бачили ви ядовиті потоки, 

Що обтікають гори високі?.. 

Ще відчувають і люди й тварини 

В зонах наближень тіла тремтіння. 

Люду багато гине намарно… 

Дійдуть – лиш в кого готова Карма. 

До Шамбали шляхами Великими 

Люди приходять тільки покликані. 

– Як досягнуть шлях, що успіх несе? 

– Зважай на закони. Працюй. Ось і все. 
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Шлях Шамбали – успіх омріяний! 

2007 р. 

 

 

 

 



161 

 

 Святослав Реріх 

 

 Слово про батька (уривок) 

 
 

 Як описати життя мого батька, як охарак- 

теризувати його і як віддати йому належне? 

 Коли я думаю про свого батька, то зга-

дую своє тривале близьке спілкування з 

ним, я бачу, як над всіма його чудовими 

досягненнями, його внеском у нашу куль-

туру, височіє особа художника, його непо-

вторна індивідуальність.  

Добрий і терплячий, він ніколи не втра-

чав даремно ні секунди часу, гармонійно 

поєднуючи відчуття напруженості і добро-

зичливості, завжди думаючи про благопо-

луччя оточуючих його людей, він, як осо-

бистість, являє собою досконалий взірець 

людини, для якої життя стало великим подвигом, високим служінням. Все своє 

життя він щедро дарував свій талант, і лише в майбутньому можна буде усві-

домити все зроблене ним...  

Весь світ був полем його діяльності. Кожна країна являла для нього особ- 

ливий інтерес і особливе значення. Кожна філософія, кожне життєве повчання 

були для нього шляхом до вдосконалення, і життя для нього було великою 

брамою до майбутнього. Його прекрасна картина «Наказ Учителя» – це глибо-

кий символ його величезних досягнень і незвичайного життя. Він у всьому 

прагнув до прекрасного: і у живописі, і в літературі, і у суспільному житті – це 

прекрасне втілення незвичайної, піднесеної думки. Друга половина його життя 

була тісно пов'язана з Індією, і його заслужено називали майстром гір. 

Мій батько і моя мати були людьми, які розуміли високі ідеали життя і про- 

йшли свій шлях як взірець взаємної відданості і вдосконалення. 

Ми знаємо багато прикладів, коли художники досягали величі, але дуже 

мало можна знайти прикладів, коли великий художник виявлявся ще більшим 

як людина. Мені випало щастя бачити цей живий приклад в особі моїх батька 

і матері. Їхні світлі образи назавжди залишаться для мене джерелом найбіль-

шого натхнення, великим джерелом щастя. 

...Я хочу послати мій найсердечніший, палкий привіт... всім, хто несе в сер-

ці бажання дізнатися більше про Миколу Костянтиновича і так чи інакше при-

єднатися до його роботи. Зараз ми розпалюємо лише перший вогник тієї дани-
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ни, яку віддаємо великому життю. Але за ним у віддаленому майбутньому роз-

гориться яскраве полум'я подяки і визнання. 

...Можна дуже багато сказати про Миколу Костянтиновича, щоб показати 

той чудовий образ людини, яка присвятила своє життя самовдосконаленню, 

несенню красивих ідей і думок. 

Платон говорив, що від красивих образів ми перейдемо до красивих думок, 

від красивих думок ми перейдемо до красивого життя, від красивого життя – 

до абсолютної краси. Це те, до чого прагнув Микола Костянтинович. Його 

знання були настільки широкими, що важко знайти ті закутки, куди б не про-

никав його допитливий розум. Він був тією піднесеною людиною, яку опису-

вав Конфуцій, кажучи про більш досконалу людину... 

Життя Миколи Костянтиновича було дуже багате на контакти. Я знаю, 

наприклад, що він шанував художника Рокуела Кента, але також вшановував 

і Сарджента за його чудову техніку. Сарджент часто бував на виставках Мико-

ли Костянтиновича. У нас бувало багато молодих художників, яких Микола 

Костянтинович так любив. 

У Лондоні головним для нього був контакт з Рабіндранатом Тагором, з сі-

м'єю Тагора. З Тагором ми також зустрічалися і в Америці. 

Частим гостем у наших закладах був Альберт Ейнштейн. Він був членом 

комітету «Пакту Реріха», почесним радником з науки. Микола Костянтинович 

з великою повагою ставився до Ейнштейна, тому що Ейнштейн був не тільки 

великим математиком, але і дуже великою людиною. 

Крім того, в Америці ми підтримували контакти з Сергієм Сергійовичем 

Прокоф’євим. Він тоді писав оперу «Любов до трьох апельсинів». Я дуже живо 

пам'ятаю зустрічі з Прокоф’євим, він до нас приходив досить часто, грав на 

роялі, показував свої останні етюди. Моя матінка дуже любила його «Бабусині 

казки» і інші твори. Підтримували ми контакти з Рахманіновим, який був пре- 

красною людиною. Він був не тільки чудовим піаністом, можливо, одним з най- 

більш блискучих піаністів світу. Він був різнобічним музикантом, володів ве-

личезною внутрішньою музикальністю. 

У 1920-і роки культурне життя Америки широко розвивалося, після війни 

виникало багато цікавих починів, і, звичайно, заклик Миколи Костянтиновича 

до прекраснішого життя знаходив великий відгук. 

Чудовий період діяльності Миколи Костянтиновича почався з 1923 року, 

коли він здійснив свою мрію поїхати до Індії. На цей період припадають подо-

рожі не тільки по Індії, але і в Центральну Азію, до Тибету, на Алтай. Потім 

йде повернення до Індії, заснування інституту гімалайських наукових дослі-

джень «Урусваті», подальше життя і робота на Сході.  

...У нас були дуже близькі і теплі зустрічі з усією сім'єю Неру в 1941 – 1942 

роках. Неру пробув у Кулу нашим гостем десять днів. У нього були постійні 

зустрічі і бесіди з Миколою Костянтиновичем і Оленою Іванівною про те, як 

можна було б зблизити Радянський Союз і Індію, дати новий напрямок їхнім 
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відносинам. Тоді були зовсім інші умови – Індія була колонією Великобританії. 

Наша дружба продовжувалася до смерті Неру... 

Яскравою ниткою в діяльності Миколи Костянтиновича пройшла його бо-

ротьба за охорону пам'ятників культури. Ця його діяльність ніби розкинулася 

по всьому світу і увійшла в життя Індії і всієї Азії. 

...Основна ідея Пакту зародилася у Миколи Костянтиновича дуже давно, 

під час його подорожей, поїздок, коли він спостерігав чудові пам'ятники старо-

вини, котрі так чи інакше піддалися руйнуванню, страждали від розбратів та 

воєн. У нього поступово формулювалися ідеї – необхідно захистити те найго-

ловніше, найпрекрасніше в житті, що належить всім, загальне надбання всього 

людства – мистецтво, пам’ятники старовини – все, що дала нам наша культура. 

Микола Костянтинович працював над цими ідеями з самого початку цього 

століття. Так розпочалася «одіссея» Пакту. 

Знак Пакту, цього знаряддя миру, мовби відповідає Червоному Хресту 

культури. Він являє собою три сфери, котрі вміщені в коло, тобто минуле, сьо-

годення і майбутнє, яке тримається нескінченністю     і вічністю. Микола Костян- 

тинович думав цим знаком убезпечити те, що є надбанням всього людства. 

Микола Костянтинович чудово розумів, що ніякі пакти і договори не мо-

жуть зупинити людство, якщо воно хоче розрухи. Але він думав, що Пакт мо-

же убезпечити людей вихованням, тобто дати людям поняття, що є дещо таке, 

що є їхнім загальним, священним надбанням. І в цьому було головне завдання 

цього Пакту,  який був прийнятий вже після другої світової війни, в 1954 році, 

і став загальним надбанням народів… 

За результатами здійсненого в ці роки можна судити про те, скільки зроб-

лено Миколою Костянтиновичем. Проте його величезна громадська діяльність 

не посягала на той час, який він приділяв мистецтву. 

 І якою б країною він не подорожував, в яких би умовах не знаходився, він 

завжди писав картини. І не тільки картини, але і свої книги, і свої щоденники. 

Звичайно, це було можливим тільки завдяки суворій самодисципліні. Микола 

Костянтинович завжди вірив, що праця очищає життя, що людина завдяки 

праці вирішує насущні проблеми і підіймається на наступний ступінь еволюції. 

Сам Микола Костянтинович був мовби уособленням цієї думки – він працював 

все своє життя. 

Творча робота Миколи Костянтиновича ніколи не припинялася. До найос-

танніших днів він завжди працював, і якщо не писав картини, то писав свої 

численні статті, які широко розходилися по Індії і багатьох країнах. 

День його починався дуже рано – він вставав о 5 годині ранку і приступав 

до роботи над картинами. Якщо ж були інші завдання, він включався в життя 

поточного дня. Треба відзначити, що Микола Костянтинович ніколи не поспі-

шав, не метушився, завжди працював у розміреному темпі. Наприклад, коли він 

писав, то писав повільно, але думка його була так гармонізована зі швидкістю 

писання, що він викладав закінчену думку без будь-якої поправки чи обмовки. 

Коли він створював свої картини, то у нього були визначений план і ритм. 
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План був завжди ґрунтовно розроблений, і він його строго дотримувався. Він 

ніколи не поспішав, але завжди встигав все зробити і встигав зробити значно 

більше, ніж інші, які поспішали щонайшвидше щось написати або щось зро-

бити. 

У нього, так само як у Олени Іванівни, не було світського життя, це життя 

їх абсолютно не цікавило, тому вони не витрачали часу даремно. З самого ран-

ку і до пізнього вечора їхній день був зайнятий корисною роботою. Вдень були 

зустрічі, які входили в орбіту громадського життя батька, він робив також свої 

записи, в перерві слухав музику – це його освіжало – і потім до пізнього вечора 

продовжував свою роботу. І так завжди його день був повністю зайнятий ки-

пучою творчою діяльністю. Коли він мандрував, то був вимушений відривати-

ся від налагодженої роботи. Подорожі фізично були дуже важкими, хоча і дуже 

цікавими. Коли Микола Костянтинович прибував на стоянку, то доки розбива-

ли табір, він негайно сідав записувати свої враження. Таким чином, у нього 

день ніколи не був втраченим, і завдяки цій чудовій дисципліні він зміг зали-

шити таку багату спадщину.  

Микола Костянтинович володів цілковито дивовижною пам'яттю: якщо він 

щось почує або прочитає, то це назавжди залишалося при ньому, він міг прига-

дати найскладніші тексти, який-небудь вірш, якому його учили в дитинстві, він 

пам'ятав повністю все життя. Ця багата обдарованість разом з дисципліною, 

яку він вважав необхідною для кожної людини, допомогли йому піднятися на 

вищий щабель творчості. 

Микола Костянтинович завжди думав, що, врешті-решт, головне завдання 

життя – це самовдосконалення. Мистецтво або які-небудь інші творчі досяг-

нення можуть бути дуже великими, але в центрі уваги всього залишається жит-

тя самої людини, її особистість. Він вважав, що його творче життя, його мис-

тецтво – це тільки посібники для самовдосконалення. Він завжди працював над 

самим собою перш за все. Він хотів піднятися над тим, ким він був, і завер- 

шити своє життя більш досконалою людиною. І в цьому він досягнув успіху. 

Він став абсолютно винятковою людиною, людиною мудрою, з чудовими осо-

бистими якостями. Я дуже багато зустрічав людей у всьому світі, але іншої 

такої людини, як Микола Костянтинович, зустріти мені не довелося. 

...Микола Костянтинович мріяв відвідати Радянський Союз. Він хотів знову 

доторкнутися до тієї священної землі, з якої вийшов. Але, на жаль, цьому не 

суджено було здійснитися. І він відійшов на Гімалаях, на Гімалаях, які він та-

кож любив. 

Микола Костянтинович залишив після себе чудову спадщину. 

І пройде багато часу, доки все це буде освоєне і оцінене. Але будемо пра-

цювати над цим – вводити цей спадок до нашого щоденного життя... 

Николай Рерих. О вечном. 

 

 



165 

 

Список ілюстрацій 

Картини М.К.Реріха 

 

Чинтамані, 1936 р., на обкладинці 

Крішна, 1946 р., с. 1 

Софія Премудрість, 1932 р., с. 7 

Та, що очікує, 1941 р., с. 23 

Агні Йога, 1928-1930 р.р., с. 24 

Віньєтка (23), с. 29 

Мадонна захисниця, 1933 р., с. 30 

Свята Женев’єва, 1933 р., с. 35 

Вісник з Гімалаїв, 1940 р., с. 37 

Крішна. Весна в Кулу, 1929 р., с. 38 

Гімалаї. Голубі гори, 1939 р., с. 52 

Будда-Переможець, 1925 р., с. 53 

Армагедон, 1936 р., с. 56 

Священні Гімалаї, 1934 р., с. 59 

Христос, 1933 р., с. 60 

Гімалаї (75), с. 63 

Великий дух Гімалаїв, 1934 р., с. 64 

Гуга Чохан, 1931 р., с. 67 

Книга життя, 1939 р., с. 68 

Мова птахів, 1920 р., с. 69 

Сергій будівничий, 1940 р., с. 72 

Зловісні (2), 1901 р., с. 75 

Снігова діва, 1947 р., с. 78 

Вість Шамбали., с. 79  

Біле місто, 1916 р., с. 80 

 

Перемога (Змій Горинич), 1942 р., с. 81 

Каміння і скелі, 1919 р., с. 83 

Олександр Невський, 1942 р., с. 86 

Гімалаї. Рожеві вершини, 1933 р., с. 87 

Fiat Rex! Триптих, 1931 р., с. 88 

Знамено Миру, 1931 р., с. 91 

Еверест, Джомолунгма, 1935 р. 92 

Матір Світу, 1930 р. 95 

Трон невидимого Бога, 1911 р., с. 101 

Голубина книга, 1922 р., с. 106 

Атлант, 1921 р., с. 109 

Ранкова пісня, 1920 р., с. 113 

Пакт Культури, 1931 р., с. 117 

Північне, 1940 р., с. 119 

Гонець, 1897 р., с. 129 

Портрет Гоголя, 1891 р., с. 130 

Свята Ольга, 1915 р., с. 133 

Наказ Рігден-Джапо, 1926-27 р., с. 139 

Початок Інду, 1925 р., с. 144 

Аллал-Мінг, 1920 р., с. 145 

Ведуча, 1944 р., с. 148 

Лама, 1941 р., с. 149 

Пісня про Шамбалу, 1943 р., с. 152 

Лао-Цзи, 1937 р., с. 159  

Самітник, 1941 р., на обкладинці 

(З сайту http://gallery.facets.ru/) 

 

Інші ілюстрації 

 

Толстой, фото, с. 122 

Тагор Рабіндранат, фото, с. 122 

Автопортрет Куїнджі, с. 135 

Учні Куїнджі, фото, с. 138 

Сєров, портрет О. Реріх, с. 147 

Микола Реріх, фото, с. 153 

Святослав Реріх, «М.Реріх біля статуї 

Гуга Чохана», 1937 р., с. 156 



166 

 

З м і с т   

 
ПЕРЕДМОВА ....................................................................3 

ПОЛУМ’Я ..........................................................................7 

 

= ПРАВО НА ВХІД = 

Нова Ера .............................................................................24 

Зброя Світла ......................................................................30 

Право на вхід .....................................................................35 

Шляхи благословення .......................................................38 

Дія .......................................................................................53 

Опір злу ..............................................................................56 

Терпимість .........................................................................60 

Неприязнь ..........................................................................64 

Добре око ...........................................................................67 

Хвороба наклепу ...............................................................69 

Значущість .........................................................................72 

Самозречення  зла .............................................................75 

Герої ...................................................................................79 

Quaerens quem devoret. Кого б поглинути .......................81 

Важко… (з листа, про Пікассо) .......................................83 

 

= АДАМАНТ = 

Сказано ...............................................................................86 

Corason ...............................................................................88 

Гімалаї ................................................................................92 

Адамант ..............................................................................95 

Бог ......................................................................................101 

Учительство .......................................................................106 

Молодь ...............................................................................110 

Здоров’я .............................................................................113 

Культура ............................................................................117 

Сліди  думки ......................................................................119 

Толстой і Тагор .................................................................122 

Настанова ...........................................................................130 

Україна ...............................................................................133 

Майстерня Куїнджі ...........................................................135 



167 

 

Віхи .................................................................................... 139 

Пам’ятні дні ...................................................................... 145 

Лада .................................................................................... 147 

Шамбала сяюча (переспів) ............................................... 149 

Слово про батька .............................................................. 153 

 

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ ................................................. 157 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Першоджерела 

 

 

1. Николай Рерих. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии.  

Рига, «Виеда», 1992. 

2.  Н.К.Рерих. Знак Эры. «РИПОЛ КЛАССИК», Москва,2002. 

3.  Николай Рерих. О вечном. Москва, Политиздат, 1991. 

4.  Николай Рерих. Держава Света. Москва, «ЭКСМО-ПРЕСС» 2001. 

5. Николай Рерих. Пути благословения. Москва, «ЭКСМО-ПРЕСС»,  

2001. 

6.  Николай Рерих. Листы дневника. т.2,3. Международный Центр  

Рерихов, Мастер-Банк. Москва, 2000. 

9.   Агни Йога, 3тома, Самара, 1992.  

10. Грани Агни Йоги, 14 т., Новосибирск, 2007.  



168 

 

Літературно-художнє видання 

 

Микола Реріх 
 

Полум’я 
Збірка вибраних творів 

 

(переклад з російської) 

 

 

 
Упорядник та редактор 

Надія Онисько 

 

Перекладач – Орест Сенів 

Коректор – Олег Качмар 

 

Часткове редагування для сайту Інтернету – 

 Юрія Пивоваренко 

 

 

 
Для оформлення використані художні твори 

Миколи і Святослава Реріхів.  
 

 
Підписано до друку 07.06.2010. 

Формат 60х84/16. Умовн. друк. арк. 9,30 

 

 

 

 

 

Видавець Святослав СУРМА 

(Св. cерія ДК 2894 від 5 липня 2007р.) 

Вул.Бориславська, 8, Дрогобич, 82100 

Тел. (03 24) 41 07 47,  ел.пошта: surma2008@gmail.com 


	25

