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День за днём пролетают года, и то,
что для одного поколения было жизнью,
для другого – воспоминанием, для следующих поколений уже становится историей. Но не может человек жить сам
по себе, от него всегда тянутся две ниточки: в прошлое и в будущее. Если будущее представляется как «прекрасное
далёко», то с прошлым нас связывают
воспоминания старших поколений, фотографии в семейных альбомах, небольшие домашние реликвии. Наиболее значительные события отмечаются
не только в семейном кругу, но и всей
большой семьёй-страной.
В этом году мы отмечаем 70-летие
со дня Великой Победы над врагом,
пытавшимся растоптать нашу землю,
разорить наши дома и разрушить семьи.
9 Мая пройдут торжественным маршем по улицам ветераны, к памятникам
погибшим воинам будут возложены тысячи цветов, а в преддверии этого праздника проходят встречи ветеранов Великой Отечественной войны с молодёжью.
На одной из таких встреч посчастливилось побывать и нам. Встреча эта
проходила в зале школы №26. В первом ряду сидели гости – старенькие
дедушки и бабушки. Но как бодро они
себя чувствовали, как весело поблёскивали награды на лацканах их пиджаков, как горели задорным огнём их
глаза, как светились счастьем их лица: новое поколение помнит их, помнит и тех,
кто за эти годы скончался от
старых ран, и тех, кто так и
не вернулся домой, защитив грудью свою землю.
После приветствия ведущих концерт старшеклассников на сцену был приглашён
протоиерей Сергий Ткаченко
из храма преподобного Афанасия Афонского. Он поздра-

вил присутствующих с наступающим
праздником и рассказал о русских святых, которые тоже прославились своими боевыми подвигами.
Ведущие объявили минуту молчания,
все встали и в абсолютной тишине раздался стук метронома. На глазах гостей
были слёзы, многие из учителей тоже
вытирали повлажневшие глаза, а дети
как-то сразу притихли и посерьёзнели. На
экране появились фотографии военных
лет, а со сцены зазвучали стихи. В них
были и гордость за своих дедов, и благодарность за то, что они выстояли.
Но в такой день грусть ходит об руку
с радостью. Расцвела сцена разными
цветами радуги, закружились малыши
в весёлом хороводе. Песни сменялись
танцами, танцы – песнями. Каждый номер зрители приветствовали аплодисментами.
После окончания концерта слово взяла исполнительный директор общества
«Православна просвита» Антонина Павловская. Она поприветствовала присутствующих с праздником, пожелала всем
здоровья и благополучия. Потом от «Православной просвиты» и от прихожан храма преподобного Афанасия Афонского
ветеранам Великой Отечественной войны были переданы продуктовые наборы,
а все дети получили от «Православной
просвиты» сладости.
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У 1854 році англійський художник
Уільям Холман Хант представив на суд
публіки картину «Світоч світу». Ви, напевно, знайомі з її сюжетом з численних наслідувальних варіацій, які рік від
року мають тенденцію ставати все слащавішими та слащавішими. Наслідування, як правило, називаються «Ось,
стою біля дверей і стукаю» (Одкр. 3: 20).
Власне, на цю тему і написана картина,
хоча названа інакше. На ній Христос
вночі стукає в якісь двері. Він – подорожній. Йому ніде «голову прихилити»,
як і в дні земного життя. На голові у
Нього вінець з тернія, на ногах сандалі,
в руках – світильник. Ніч означає той
уявний морок, в якому ми живемо звично. Це «пітьма століття цього». Двері, в
які стукає Спаситель, давно не відкривалися. Дуже давно. Свідчення тому –
густий бур'ян, що росте біля порогу.
Глядачі в рік представлення картини публіці сприйняли полотно вороже і
задум його при цьому не зрозуміли. Їм
– протестантам чи агностикам – примарилася в картині нав'язлива стилістика
католицизму. І потрібно було, як це часто буває, комусь зрячому і уважному
розповісти про задум полотна, розшифрувати його, прочитати, як книгу. Таким
розумним товмачем виявився критик і
поет Джон Раскін. Він пояснив, що полотно алегоричне; що Христос до цих
пір удостоєний такої ж уваги, як і жебраки, які стукають у двері; і що найголовніше на картині – будинок – це наше
серце, а двері ведуть в ту глибину, де
живе наше сокровенне «Я». Саме у ці
двері – в двері серця – стукає Христос.
Він не ломиться в них на правах Господаря світу, не кричить: «А ну, відкривай!» І стукає Він не кулаком, а фалангами пальців, обережно.
Нагадаємо, що довколо ніч. І ми не
квапимося відкривати. І на голові Христа – вінець з тернія.
Відволічемося тепер на хвилину, аби
сказати декілька слів про численні наслідування і варіації на тему. Про ті самі,
які ви, без сумніву, бачили. Вони відрізняються від оригінала тим, що, по-перше,
прибирають ніч. На них Христос стукає в
двері будинку (здогадайтеся, що це – серце) вдень. За Його спиною видно східний
пейзаж або хмарне небо. Картинка тішить
око. Внаслідок непотрібності світильника в руці у Спасителя з'являється палиця
Доброго Пастиря. З голови зникає терновий вінець (!). Двері, в які Господь стукає, позбавлені вже тих красномовних чагарників бур'яну, а значить, їх відкрива-

Слово пастиря
ють регулярно. Молочник або листоноша,
мабуть, стукають в них щодня. І взагалі,
будиночки мають тенденцію ставати чистенькими і доглянутими – отакими буржуазними з канону «американської мрії».
На деяких зображеннях Христос просто
посміхається, немов прийшов до друга,
який Його чекає, або навіть Він хоче пожартувати над господарями: постукає і
сховається за ріг будинку. Як це часто
буває в підробках і стилізаціях, трагічне і
глибоке смислове наповнення непомітно
поступається місцем сентиментальному
награшу, по суті – знущанню над первинною темою. Але знущання проковтнулося, і підміна не помічається.
Тепер до змісту. Якщо Христос стукає в двері нашого будинку, то не відчиняємо ми Йому з двох причин: або ми
просто не чуємо стуку, або чуємо і свідомо не відчиняємо. Другий варіант розглядати не будемо. Він поза нашою компетенцією, а значить, хай існує до Страшного суду. Що ж до першого варіанту, то
в глухоти є багато пояснень. Наприклад,
господар п'яний. Його гарматою не розбудиш, не те що обережним стуком неочікуваного Гостя. Або – усередині будинку голосно працює телевізор. Не біда, що
двері заросли бур'яном, тобто давно не
відкривалися. Кабель протягнули через
вікно, і тепер футбольний чемпіонат або
соціальне шоу гримлять з екрану на всю
котушку, що робить господаря глухим до
інших звуків. Авжеж, є в кожного з нас
такі звуки, чуючи які ми глухнемо для
всього іншого. Це дуже можливий і реалістичний варіант – якщо не для 1854
року (року написання картини), то для
наших 2000-х.
Ще варіант: господар просто помер.
Немає його. Вірніше, він є, але він вже
не відчинить. Може бути таке? Може.
Наше внутрішнє «Я», справжній господар таємничого будинку, може знаходитися в глибокій летаргії або в обіймах
справжньої смерті. До речі, прислухайтеся зараз: чи не стукає хто в двері вашого будинку? Якщо ви скажете, що у
вас дзвінок на дверях є і він працює, а
значить, до вас дзвонять, а не стукають,
то це лише викриє вашу нетямущість.
У дверях серця ніхто до вас не стукає?
Прямо зараз? Прислухайтеся.
Ну, і останнє на сьогодні. На дверях,
в які стукає Христос, немає зовнішньої
ручки. Це відмітили всі при першому огляді картини і зробили художникові за-

уваження. Але виявилось, що
відсутність дверної ручки – не помилка, а свідомий хід. У сердечних дверей
немає зовнішньої ручки і зовнішнього
замку. Ручка є лише всередині, і лише
зсередини двері можуть бути відкриті.
Коли К.С. Льюіс говорив, що пекло замкнуте зсередини, він, ймовірно,
відштовхувався від думки, закладеної в
картину Ханта. Якщо людина замкнута
в пеклі, то вона замкнута там добровільно, як самовбивця в будинку, що
горить, як старий холостяк в бедламі
порожніх пляшок, павутини і сигаретних недопалків. І вихід назовні, на стук,
на голос Христа можливий лише як
внутрішній вольовий акт, як відповідь
на Божий заклик.
Картини – це книги. Їх читати треба. Не лише якщо це полотна на євангельський сюжет або християнські алегорії. Ні в якому разі. Адже пейзаж теж
текст. І портрет – текст. І уміння читати
не обмежується умінням розбирати слова в газеті. Читати потрібно вчитися все
життя. Про що це говорить? Про те, що
роботи у нас багато, і життя наше має
бути творчим, і неосвоєні поля для
діяльності давно зачекалися трудівників. Якщо ви згодні, то, можливо, ми
таки розчули стук?
Прот. Андрій ТКАЧОВ
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ХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ СІМ'Ї. ІЄРАРХІЧНА
Тема уроку: Християнські традиції
сім'ї. Ієрархічна будова сім'ї. Батько і мати.
Мета уроку: розкрити зміст понять
«християнська сім' я», «подружжя», «любов», «пошана», «послух», «ієрархія родини»;
актуалізувати знання учнів про значення християнства у житті родини;
визначити основні завдання, принципи, риси християнської родини;
розвивати в учнів вміння аналізувати
взаємозв’язок між виконанням заповідей
та майбутнім, робити самоаналіз своїх
вчинків по відношенню до батьків, дітей
та робити осмислений вибір у житті;
виховувати повагу до старших як
моральну необхідність.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Очікувані результати:
Після вивчення цього уроку учень/
учениця:
– розуміє вплив та значення християнства у житті родини;
– пояснює значення «християнська
сім'я», «подружжя», «любов», «пошана»,
«послух»;
– називає основні завдання, принципи, риси християнської родини;
– визначає ієрархічну будову родини;
– робить самоаналіз своїх вчинків.
Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, роздатковий матеріал,
Біблія, репродукції картин, слайд-шоу
«Родина»; відеороліки «Родина»,
«Кожній дитині потрібна родина».
Біблійна основа: Заповіді Божі.
Ключові поняття: любов, пошана,
послух, повага, ієрархія, обов'язки.
Міжпредметні зв’язки: історія, література, образотворче мистецтво.
Література до уроку:
Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – Київ: Українське Біблійне товариство, 2007.; Старець Паісій Святогорець (Слова. Том 2.)
Духовне пробудження.
Епіграф:
Ви можете жити так, ніби все на
цьому світі диво!
А одружуватись, щоби отримувати
силу для постійного дива!
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент: Привітання. Створення доброзичливої атмосфери.
Зелений листок – очікує успіх на уроці.
Червоний – бажання емоційного
спілкування.
Жовтий – девіз «буду активним!»
Синій – наполегливість у своїх думках.
Пам’ятайте, що успіх уроку залежить
від вас, ваших прагнень і очікувань.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ
ЗНАНЬ.
– Пригадайте, яку роль відіграє християнство у житті людини?
– Яким повинен бути справжній християнин?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
Послухайте думку старця Паісія Святогорця ( Слова. Том 2.)
Духовне пробудження
Християнство – це не вчення, а
спосіб життя. Завдяки цьому способу
життя воно виросло з гірчичного зерна в могутнє дерево. Християнська
любов зруйнувала рабство, створила
міцну християнську сім'ю».
1.Бесіда.
– Чому Паісій Святогорець вважає
християнство не вченням, а способом
життя?
– Як ви думаєте, що є християнською любов’ю ?
Апостол Павло в своєму “Гімні любові” оспівує її прикмети: “Любов-довготерпелива, любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не
тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє
правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов
ніколи не переминає” (1 Кор. 13,4-8).
Любов – центр християнського життя.
Це любов, яка є основою у житті людини та створення міцної християнської
родини.
Оголошення теми, епіграфу та
мети уроку.
Християнська родина…Яка вона? Чи
є відмінності між християнською сім'єю
та звичайною родиною? Що є фундаментом для взаємовідносин у родині?
Подібні питання хвилюють кожну людину у світі. Тому сьогодні на уроці ми звернемось до Священного писання, яке допоможе нам знайти відповіді на запитання, а також знайдемо шлях, який веде
до порятунку сімейних відносин.
– Як ви розумієте слова епіграфа
уроку?
– Про яку силу йдеться?
– Що означає одружуватись, мати родину?
Формування нових знань, умінь,
навичок.

Вправа «Асоціативна розминка»
Дібрати асоціації до слова «родина»,
переглядаючи відеоролік (слайд-шоу із
зображенням родини – батьків і дітей).
Варіант: роздрукувати ілюстрації.
2. Проблемне запитання.
– Чому виникають не тільки позитивні
асоціації, а й негативні?
– На якому підгрунті може будуватися
православна родина?
3. Слово вчителя.
Так часто в сучасному світі говориться про важливість пошани до гідності людини, про права найрізноманітніших груп
людей, про повагу... Особливим чином
такі розмови торкаються сім'ї та стосунків
між жінкою і чоловіком. Безліч написаних
книжок та статей, неймовірна кількість
публічних та приватних дискусій – чи усе
це робить міцнішими наші сім'ї, щасливішими чоловіків, жінок та їхніх дітей?
– Що ж таке сім’я у християнському
розумінні?
Сім'я в християнському розумінні – це
спільнота осіб, що визнають Бога центром свого життя і з'єднаних любов'ю, яка
здатна будувати гармонійні стосунки один
з одним, соціумом і державою. Церква
зобов'язана стояти на варті біблійного розуміння сім'ї, оскільки якщо не буде сім'ї
– не буде особистості і суспільства.
Взаємна любов веде до створення
родини. Родина покликана забезпечувати особисте щастя людини.
– Що собою являє ієрархічна будова
родини?
Словникова робота:
Ієрархія (грец. hieros – священний і
arche – влада) – 1. Розташування частин цілого або його елементів від нижчого до вищого.
Ієрархічна будова сім’ї – це спосіб і
організація зв’язків між її складниками
(членами родини).
Робота над характеристикою батьків
і дітей.
ІЄРАРХІЯ СІМ’Ї
БОГ
традиційна
сучасна
авторитет
господар
годувальник

Батько

втрата
авторитету

господиня
помічниця
порадниця

Мати

голова
годувальниця

помічники
батьків
покірні
слухняні

Діти

знехтування
батьками

– Які загальні завдання повинна виконувати родина?
– Визначають такі завдання християнської родини.
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БУДОВА СІМ'Ї. БАТЬКО І МАТИ.
Вправа «Добери приклад»
Завдання
1. Любов до своїх ближніх
2. Народження і виховання дітей
3. Турбота про батьків
4. Допомога меншим
5. Виховання слухняності, смирення
6. Розвиток духовних потреб
членів родини
Вправа «Поміркуймо разом»
У Священному Писанні можна знайти повчальні настанови щодо християнської родини. Поміркуймо, що вони означають.
«Вірність повинна сягати навіть до
глибини рухів серця, тому що всякий,
хто дивиться на жінку з прагненням,
уже прелюбодіяв з нею в серці своєму»
(Мф. 5, 28);
«Нехай віддає чоловік своїй дружині
потрібну любов, так же само й чоловікові дружина» (1 Кор. 7,3);
«Дружина кориться своєму чоловікові, як Господу, тому що чоловік є глава сім’ї, як і Христос глава Церкви»
(Еф. 5, 22-23; Бут. 3,16);
«Але дружина не нижче від чоловіка
за моральними чи особистими якостями, у цьому відношенні вони зовсім рівні:
чоловіча і жіноча стать єдині в Христі
Ісусі» (Гал.3, 28; Пет.3,7);
«Як глава дружини і родини, чоловік
повинен оберігати дружину і щадити
її…виявляти їй честь, бо вона є спадкоємицею благодаті життя» (1 Пет.3, 7).
– Благодать життя – це діти, яких
батьки повинні виховувати за християнськими законами та дотримуватись їх.
Наведіть приклади Заповідей, де йдеться про взаємини членів родини.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його: шість днів працюй і виконуй
у них всю роботу свою, а день сьомий –
субота – для Господа Бога твого.
5. Шануй батька твого і матір
твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі.
6. Не вбивай.
7. Не чини перелюбу.
9. Не свідчи неправдиво проти ближнього твого.
10. Не жадай дому ближнього твого, не жадай дружини ближнього твого,
ані раба його, ані рабині його, ані вола
його, ані осла його, ані всякої худоби
його, ані всього, що у ближнього твого.
– Але, на жаль, не всі дотримуються цих Заповідей.
– Чому виникають конфлікти батьків
і дітей?
Вправа «Вибір»
Обрати з поданих рис, які, на вашу
думку, притаманні християнській родині.

Приклад

ВІДКРИТИЙ УРОК

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Ієрархічна будова сім'ї – це спосіб і організація
зв'язків між її складниками (членами родини).
Сім'я християнська – це спільнота осіб, що визнають Бога центром свого життя і з'єднаних любов'ю, яка
здатна будувати гармонійні стосунки один з одним, соціумом і державою. Церква зобов'язана стояти на варті
біблійного розуміння сім'ї, оскільки якщо не буде сім'ї –
не буде особистості і суспільства.

Апостол Павло “Гімн любові”. “Любов-довготерпелива, любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує,
не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли
хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає”
Настанови:
1.«Вірність повинна сягати навіть до глибини рухів серця, тому що всякий, хто дивиться на жінку з прагненням, уже прелюбодіяв з нею в серці
своєму» (Мф. 5, 28);
2.«Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само й
чоловікові дружина» (1 Кор. 7,3);
3.«Дружина кориться своєму чоловікові, як Господу, тому що чоловік є
глава сім’ї, як і Христос глава Церкви» (Еф. 5, 22-23; Бут. 3,16);
4.«Але дружина не нижче від чоловіка за моральними чи особистими
якостями, у цьому відношенні вони зовсім рівні: чоловіча і жіноча стать єдині
в Христі Ісусі» (Гал.3, 28; Пет.3,7);
5.«Як глава дружини і родини, чоловік повинен оберігати дружину і щадити її…виявляти їй честь, бо вона є спадкоємицею благодаті життя»
(1 Пет.3, 7).
1. Хай не буде тобі інших богів передо Мною!
2. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі
долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог
твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам
поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей.
3. Не призивай Імені Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує
Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його! Шість днів працюй і роби
всю працю свою, а день сьомий – субота – для Господа, Бога твого: не роби
жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і
худоба твоя, і гість твій, що в оселі твоїй. Бо шість днів творив Господь небо
та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив
Господь день суботній і освятив його.
5. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі,
яку Господь, Бог твій, дає тобі!
6. Не вбивай!
7. Не чини перелюбу!
8. Не кради!
9. Не свідчи неправдиво на свого ближнього!
10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай дружини ближнього свого,
ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього,
що у ближнього твого!
Домашнє завдання:
Достатній рівень: Згадати літературний твір, в якому висвітлюється
проблема батьків і дітей, або відношення до старших людей.
Високий рівень: Написати твір-мініатюру на тему: «Смерть приходить,
коли зникає любов»
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Визначити послідовність обраних
рис у життєво важливій позиції
Шанобливість, лицемірство,
слухняність, упертість, любов,
вірність, повага, егоїзм, лінощі,
самовпевненість, довіра,примхливість, щирість, зухвалість,
розуміння, ревнощі, взаємодопомога.
– Які чинники призводять до
розлучень, хоча Церква не схвалює їх? Християнський шлюб на
все життя, до смерті.
Перегляд відеосюжету.
Обговорення.
11.Робота з таблицею.
Існують
такі
причини
конфліктів:
• міжособистісна несумісність;
• претензії на лідерство, егоїзм;
• претензії на перевагу(робота,
кошти);
• розподіл домашніх справ
(лінощі,небажання);
• претензії на управління сімейним бюджетом;
• реакція на поради родичів і
друзів;
• бездітність, малодітність;
• ревнощі, образи.
12.Вправа «Обери позицію»
Оберіть один з конфліктів,
який, на вашу думку, є найпоширенішим у сучасних родинах та
знайдіть шляхи вирішення. Свій
вислів почніть такими словами: «Я
вважаю, що…»
- На яких принципах будуються справжні стосунки у родині?
(Кожному дається «сердечко»,
на якому учні пишуть свої думки)
Рефлексія.
Вправа «Заповни пропуски»
Головним обов 'язком подружжя є ____________, що обіцяна перед
Церквою.
Подружня
______________ є головним злом,
що чинить __________ у родині.
Подружжя повинно мати
__________ один до одного. «Нехай віддає чоловік своїй дружині
потрібну ____________________ і
__________________, так же само
й чоловікові дружина». На основі
Священного Писання, чоловік є
____________, а дружинна повинна ____________ чоловікові. Істинно християнський шлюб неможливий
без
бажання
мати
_____________. Завдання батьків
_____________ і ______________
дітей, а завданням дітей є
______________ батьків.
Шлях до рятівної любові.
Щоб досягти мису любові потрібно пройти перевал грубощів,
перепливти через озеро егоїзму,
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Покликання бути батьком
пов'язане з усвідомленням
бути головою, опікуном і годувальником родини. Вибір
батьківства пов'язаний із
відповідальністю формувати розум, волю і характер
власної дитини. Батько повинен бути для дитини ідеалом
усього, що чоловіче, лицарське, тверде і загартоване до
життя.
Він для дитини – символ
авторитету, сили, мудрості,
знання й досвіду.
***

Покликання матері – бути
господинею дому, формувати
у дітей почуття і робити їх
добрими, благородними й
ніжними.
***

Родина – це не твір людини, а Бога, створений на взір
Пресвятої Трійці, в якій батько є образом Бога-Отця,
мати – знаком Святого Духа,
а дитина – образом Сина Божого. Родина – це спільнота,
яка утворюється в подружжі
внаслідок народження дітей.
Родина є домашньою Церквою, в якій батьки стають
мовби священиками, навчаючи дітей, виховуючи і євангелізуючи, а також відповідаючи за них перед Богом, Церквою і Батьківщиною.
перейти пустелю лінощів, вибратися з впадини образ.
Грубощі-егоїзм-лінощі-образи.
Лайки,бійки – перевага над
іншими – розподіл обов язків,
гроші – ревнощі
– А якщо зникне любов?( то
прийде смерть у моральному значенні).
Живіть так, ніби все на цьому світі диво і любіть ближнього
свого!
Домашнє завдання:
Достатній рівень: Згадати
літературний твір, в якому висвітлюється проблема батьків і дітей,
або від ношення до с тарш их
людей.
Високий рівень: Написати
твір-мініатюру на тему: «Смерть
приходить, коли зникає любов»
VІІІ. Оцінювання учнів
САЙКО А.А.,
вчитель предмету «Біблійна
історія та християнська
етика» гімназії № 9
м. Кіровограда

олонка поэзии
БАБУЛЯ
– Бабуль, купи мне сладкой ваты!
– Бабуль, пошли туда гулять!
– Бабуль, тебе лекарство надо?
За пять минут могу сгонять!
Малышка лет пяти, не больше,
Старушку прячет под зонтом.
Хоть дождик льет, она качает
В косичке беленьким бантом.
– Бабуля, стал сильнее дождик,
Но твой платок не унесет.
– Моя помощница, спасибо.
Пусть Бог тебя побережет!
– Бабуль, смотри какое платье!
Оно же белое, как дым.
А можно, я его одену?
– А с бантиком? – Конечно, с ним.
Гуляли в парке больше часа,
Но вдруг настала тишина,
И безразличный голос стали
Нам громко сообщил «Война…»
Все всполошились, побежали –
Спасаться, бегать, но куда?
– Бабуля, почему мне страшно?
– Все хорошо. Иди сюда…
… Мы отступили вглубь страны
С утратою силенок,
А в время то попали в плен
Старушка и ребенок.
Куда пропал с косички бант?
И платье хуже ночи…
– Бабуль, чего же тот солдат
Нас отпускать не хочет?
Солдат услышал тот ответ:
– Мы выбраться сумеем!
– Старуху нужно расстрелять,
Ребенка пожалеем.
– Куда, бабуля, ты куда? –
девчушка закричала.
На казнь людей – она сама
За ними побежала.
И стала, защитив собой:
– Я не боюсь, бабуля! –
Из дула автомата в них
Стрелой метнулась пуля.
Малышка вздрогнула – и все,
Закрыла синие глаза.
С последних сил смогла сказать:
– Бабуля, я тебя спасла!
И этой сценою на миг
Все были вглубь поражены.
Старушка плакала навзрыд –
Кому же слезы те нужны?
Кто ради них не пожалел
Топтать людей до пыли?
Но кончился тот беспредел,
Ура! Мы победили!
…A на серванте, в глубине,
Стоит она, красавица.
И c черной ленточкой портрет –
Девчушка в белом платьице…
Мария ИВАНОВА,
13 лет, 7-Б класс, НВК № 26
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Ми йшли на тролейбусну зупинку, а
перехожі, як по команді, майже всі розчулено посміхалися. Син мій цього ранку був дійсним джентльменом: він акуратно тримав маму за руку і не лише
не намагався кудись вирватися або
щось випросити, але крокував браво і
бадьоро, розважаючи «пані» світською
бесідою про колір проїжджаючих автомобілів. Карапузові ще не було
тр ь ох років, т ож п одіб на
солідність не могла не викликати розчулення оточуючих і «законної» гордості матері, тобто
мене. Поруч, тримаючись за
руки, крокували дві юні леді п'яти і шести років, тихо співали
пісню власного авторства і тим
додавали до нашої пасторалі
останній ідилічний штрих.
Наступного дня ми йшли
майже тим же маршрутом, проводжаючи сестер в басейн, і
нагадували героїв мультфільму «Мавпочки, вперед!» Доньки голосно сперечалися (на
межі рукоприкладства), хто
перший має право поставити мамі деяке життєво важливе запитання.
Мама волочила нещодавнього «джентльмена»,
вимазаного грязюкою якраз до поясу і трішки зверху. Кавалер кричав не своїм
голосом, намагався вивернутися і на знак протесту
вправно піджимав ноги,
прагнучи впасти не як-небудь, а неодмінно в калюжу.
Я, не маючи анінайменшої
можливості вивільнити хоч би
одну руку, аби поправити берет
і волосся, нагадувала міську божевільну із стажем.
Це був, що називається, не наш день,
адже, насилу дошкандибавши до басейну, я мала «щастя» спостерігати, як середня донька, яка давно вже звикла переодягатися самостійно, раптом забула
про пристойність і купальний халат і носилася по холу босоніж в одних трусах,
за що мама отримала сувору догану від
гардеробниці. А старша, дитя і зовсім
«доросле», раптом замість «Здрастуйте»
радісно на весь хол вигукнула викладачеві: «Привіт!»...
Подальше я вже навіть запам'ятовувати не стала заради залишків психічного здоров'я.
Я думаю, що насправді багато мам
знайомі з подібними «гойдалками»: сьогодні цілі півгодини ти мати ідеальних
ангелочків, яка приймає підбадьорювання, схвалення і посмішки оточуючих. А
завтра вже не знаєш, куди б зникнути від

сорому за власних диких і некультурних
нащадків.
Коли увечері, розклавши малечу по
ліжках, починаєш, дивлячись в одну точку, проводити уявний розбір польотів,
можна знайти причину майже всьому.
Майже все в дитячій поведінці здається
з'ясовним з точки зору дитячої ж психології. Тут мама дуже довго говорила по
телефону, не відповідаючи на
запитання дітвори, чим
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зовсім вже «зносна» – вони, як жартує
наш тато, зносять все на своєму шляху. У такі хвилини, мені здається, не
потрібно роз'їдати себе надлишком психологічної теорії. Треба, мабуть, просто
сказати від серця: «Благо мі, яко смирив мя єси!» Правда, дуже складно про
це пригадати, коли в голові крутиться
єдине бажання – показати всім, де раки
зимують.
Закони психології – це
природні закони, і вони непогано працюють. Але є і духовні закономірності, і вони
такі: жінці дуже важко не пишатися періодично, споглядаючи на благополуччя власних
дітей. І далеко не завжди вона
пам'ятає, Кому їй за таке благополуччя треба дякувати.
Адже вона повинна «рятуватися чадонародженням».
Ось і доводиться періодично приймати саме через дітей
«пігулки від гордості», та ще які!
Діти деколи «смиряють» так, як
до заміжжя вам і не снилося. А
потім трохи утішають, для рівноваги. І знову смиряють, і так без
кінця.
Це, звичайно, не привід махнути рукою на педагогічні тонкощі – але і надто багато надій
на них покладати не варто. Тут
як завжди: роби, що повинен,
а вийде все одно «як завжди»
– тому що робиш ти, і ти ще
не свя тий, а с повна со бі
місцева, земна людина з небача- доліками, і діти твої – як не
Важко не пишатися,
них дітей. І да- крути – теж виростуть з нечи благополуччя влас
ятаєш, Кому за доліками. Добре – якщо не з
леко не завжди пам'
найстрашнішими. І будеш ти
еба дякувати.
все життя «гойдатися на гойтаке благополуччя тр
далках»: то радіти за дітей,
то засмучуватися. Смирятися, одним
викликала жорстоку фрустрацію допитсловом, аби все ж врятуватися «чаливих чад, і тому... Там дитина пропусдородієм».
тила багато занять, відвикла, і ось тому...
А чоловік мій в подібних ситуаціях ще
Тут малюк просто втомився, хотів пити і
і так утішає: «Ти радій, що вони тебе вже
не міг більше бігти в темпі мами, а тому...
зараз смиряють. Гірше, якщо все дитинТакі спроби порозмірковувати в цілоство гордитимешся, а потім ТАКЕ вирому, звичайно, продуктивні: вони дозвосте і ТАК смирятиме!..»
ляють в майбутньому «підстилати соОто вже правда. Була б ще гарантія,
ломки»: узяти на прогулянку термос з
що в результаті багатолітнього «смирінтеплим чаєм, ходити повільніше, відпоня» все одно не виросте ТАКЕ. Але, зновідати на запитання, заздалегідь нагаву ж таки: будь у нас гарантія, чи не зродувати про правила пристойності, нічобили б ми, як той багач, що вирішив не
го не забороняти просто так, без поясмолитися, а «веселитися», вважаючи
нення – і тим самим добитися абсолютсвоє майбутнє вирішеним і абсолютно
но стерпної поведінки навіть від самих
облаштованим.
молодших і несвідомих дітей.
Утішила, чи не так?..
Але, не дивлячись ні на що, бувають моменти, коли дитяча поведінка
Олена ФЕТІСОВА
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НЕ ДУМАЙТЕ ПРО ЧАС
Справа не в тому, скільки часу ви
проводите з дітьми, а як саме ви його
проводите. У англійській мові є навіть
спеціальне поняття quality time — якісний час, тобто час, який людина з користю і задоволенням проводить в компанії
улюблених людей. Навіть якщо ви
спілкуєтеся з дитям не дві години на
день, а лише п'ятнадцять хвилин — це
можуть бути прекрасні п'ятнадцять хвилин, куди цінніші і осмисленіші, ніж дві
години порожньої суперечки, нотації,
спільної нудьги.
Часу ні у кого немає, цілком вірно. А
робота недороблена, вікна брудні, в
квартирі безлад, в Інтернеті знову хтось
не правий. Але помиті вікна знову забрудняться, в Інтернеті хтось не буде
правим завжди, безлад в квартирі повернеться. А діти виростуть і більше ніколи
не будуть маленькими. І вже не нам з
ними, а їм з нами буде нудно.
Американський лікар Харлі Ротбарт
в журналі для бать ків «Parental
Magazine» радить уявити собі в найзайнятіші і божевільні дні з дітьми, що діти
вже виросли і виїхали з дому; що їх безладні кімнати стоять чистими і порожніми, що на задньому сидінні машини
немає жодних крихт, на полицях шаф
припорошуються акуратно розставлені
іграшки, все прання під контролем... чисто і порожньо... а потім повернутися в
сьогоднішній день — і пам'ятати, що ці
хвилини метушні швидкоплинні і спливають безповоротно.
Так скільки ж часу приділяти дітям?
А скільки є. Головне, аби цей час діставався лише дітям, не витрачався ні на
що інше. «Є тридцять хвилин перед сном
— добре. Є сорок — прекрасно! Є година — чудово! — говорить Євгенія Пайсон. — Але це повинен бути час лише
для дитини. Ні комп'ютера, ні телевізора, ні телефону, ні розмов з іншими людьми в цей час не повинно бути. До дитини
треба обернутися обличчям. Деякі мами
вважають за краще розмовляти з дітьми,
коли готують вечерю, повернувшись до
дітей спиною. Коли ви з кимось розмовляєте — треба на нього дивитися. Якщо
ви дивитеся на картоплю — ви розмовляєте з картоплею. Не варто піднімати
важливі питання, якщо у вас вільних лише
п'ять хвилин — знайдіть час, аби серйозно поговорити з дитиною, якщо це потрібно. І жодних нарікань і сварок за півгодини перед сном! Це час радісного і спокійного спілкування. В цей час можна читати, розмовляти про майбутнє, грати, обговорювати, чому одні динозаври були
високорослі, а інші довгошиї, але сваритися не можна».
НЕ ПЕРЕГОДОВУЙТЕ ТУРБОТОЮ
Інша батьківська крайність — прагнення кожну хвилину, проведену з дитиною, наповнити розвиваючими заняттями. Вкласти в дитину якомога більше
«корисної інформації», інтенсивно роз-
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А як же так вийшло? Все просто: ці
вивати її що б то не було. Сама бачила,
заняття були потрібні мамі більше, ніж
як в зоопарку тато говорить дочці андитині. Це їй важливо відчувати себе хоглійською (з жахливим акцентом і помилрошою мамою, вона намагається нагоками): «Look, this is а tiger! Look how big
дувати дитину найсмачнішим і зайняти
is he!» У зоопарку жарко, натовпи наронайцікавішим ще до того, як вона заходу. Донька втомлено відповідає рідною
че їсти і чимось займатися. Мама, яка
мовою: «Я їсти хочу». Або ось ще: на
всю себе присвячує дитині, зазвичай
пляжі мама займається з сином матекомпенсує свою внутрішню порожнечу.
матикою. Хлопчик маленький, матемаМожливо, вона самотня. Можливо, їй
тика складна, мама наполеглива. Хлопчик зітхає і розв’язує... розв’язує і зітхає...
Бат ь ки
дуже хочуть,
щоб дитина
була культурно
і інтелектуальПОРАДИ ПСИХОЛОГА
но розвиненою.
А значить —
музеї і науковопопул яр ні
фільми, комп'ютерні навчалки і екскурсії, хороші
книжки і світова
класика кіно. А
дитина чинить
опір. Чому? Та
тому, що сприймає таке просвітницьке
свербіння як
тиск, як агресію.
Скільки часу в ідеалі потрібно проводити з
«Як тільки
виникає думка
дітьми? Як бути, якщо через зайнятість батькам
про “вкласти”
цього часу катастрофічно не вистачає? Чим ціка— починається
во і корисно займатися з дитиною відповідно до
агресивна
її
віку? А чи є ситуації, коли участь батьків в
взаємодія, —
говорить Катежитті чада якраз небажана? Своїми рекомендацірина Дьоміна.
ями з нами поділилися психологи Катерина Дьо— Неагресивміна і Євгенія Пайсон.
на взаємодія з
дитиною — це
більше нічим зайнятися: після інституту
коли ви або знаходите форму для заповне працювала, а зараз важко підтверднення її відчуттів, або ведете її за собою.
жувати кваліфікацію, та і роботу важко
А “вкладання” — це дорога в нікуди,
шукати після тридцяти і без стажу. І всю
це реалізація власних батьківських
амбіцій. Дитина не повинна ставати месвою скажену енергію вона випліскує на
тою вашого життя. А виходить, що сводитину — і думає, що для її ж користі.
боди і вибору у неї немає — мама весь
Але діти рано чи пізно виростуть — і
час її до чогось тягне».
чим житиме мама? Люди, які живуть наА ще буває так, що батьки стають для
сиченим власним життям, в змозі вклюсвоїх дітей отакими «аніматорами», мачити в нього і своїх дітей. Коли людина
совиками-витівниками.
любить свою справу — це заразливо, і діти
Добросовісні і старанні мами старанпідхоплюють захопленість від батьків.
но придумують для своїх діточок цікаві
Нарешті, у дитини має бути і своє житзаняття на кожен день — і врешті-решт
тя — і батьки не можуть їй замінити ропомічають, що діти — замість того, щоб
весників. «Вододіл — там, де кінчається
з захватом підхоплювати кожне творче
молодша школа, — пояснює Катерина
заняття, замість того, щоб зростати виДьоміна. — Тепер дитина повинна розвернахідливими і креативними, — взагалі не
нутися у бік однолітків, а з батьками їй
хочуть займатися ні домашніми дослідаповинно стати нудно. У дітей і дорослих
ми, ні рукоділлям, та і самі зайняти себе
час тече по-різному: ми ніяк не наїмося
не дуже уміють. Вони сидять, як пташедитинством своєї дитини, нам ще хочетьнята з розкритими дзьобиками, і чекася з нею дивитися дитяче кіно і грати — а
ють, коли мама принесе чого-небудь
дитина вже виросла. Її вже треба відпусцікавого, та ще вередують, що вона протити і займатися своїми справами. Коли
понує нудне.
дорослі згадують, що вони робили з ма-
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мою — вони згадують не кожен день. “Одного разу ми з мамою були на морі.”, “одного разу ми сходили в кіно.” Це було рідко
і тому святково. Діти, яким дозволялося
займатися своїми справами, в змозі організувати собі насичене життя».
НЕ ЗАМІЩАЙТЕ БАБУСЬ І ДРУЗІВ
Кращі спогади дитинства — це як ми
з друзями робили секретики, пускали

кораблики, рили печери в снігу і стрибали на купах осіннього листя.
Але зараз, коли дитяча дворова
культура майже померла, нашим дітям
ніхто не може передати сакральних
знань про те, як робити пискавки із
стручків акації і пускати кораблики з кори
або обгорілих сірників по весняних
струмках. А діти приходять в гості до
друзів і не хочуть йти на вулицю, а хочуть сидіти за комп'ютером? Значить,
треба, аби батьки познайомили дітей з
людським досвідом. І батьки діляться
знайденими в інтернеті списками — сто
прекрасних справ, якими треба зайнятися разом з дитиною... Але чому вам
так важливо поділитися з дитиною своїм
дитинством? Чи не виходить так, що це
нам потрібніше, ніж дитині, що заняття
з нею — просто хороший привід вдатися до ностальгії?
Звичайно, це зворушлива картинка —
коли дитина запитує маму — «розкажи,
мовляв, як ти була маленькою» — але
запитувати про це, по-хорошому, треба

бабусь і дідусів. «Бабусі і дідусі, — пояснює Катерина Дьоміна, — передають
знання про життя, про рід, про спосіб
жити; батьки — встановлюють правила і
кордони. Якщо вже хочеться, щоб дитина розуміла і відчувала природу, уміла в
ній жити — треба вивезти її в справжнє
село, відірвати від планшета, відняти у цивілізації — тоді діти там швидко всьому
навчаються. І присутність батьків зовсім
не обов'язкова».
Якщо ваша дитина не може переймати цей досвід у інших,
старших дітей —
навчіть її самі, але разом з іншими дітьми.
«Якщо дитину ніхто
не навчив пускати кораблики, підіть на
крок вперед, — радить Євгенія Пайсон.
— Візьміть дитину і
декількох її друзів,
навчіть їх пускати кораблики і дайте їм
спокій. Відведіть їх в
парк, в ліс, покажіть
їм, як робити щось
прекрасне — і хай
вони це роблять, але
самі. Хай спілкування
з батьк ами стане
імпульсом для того,
щоб дітям було цікаво з друзями. Ви можете стати тим самим
старшим поколінням,
яке передає сакральні знання молодшим. Нинішні діти не
уміють грати? Навчіть
їх — і хай грають».
Ні, це не означає,
що з дітьми не треба
займатися тим, що
приносило задоволення в дитинстві. Просто варто пам'ятати, що мама не може
стати товаришем по іграх. Зосередженій
мамі не варто бігати з десятирічним сином по гаражах і будівельних майданчиках: це і недоречно, і небезпечно.
«У нашому дитинстві не було місць,
де можна безпечно полазити, — говорить Євгенія Пайсон. — Зараз є скеледроми і мотузяні парки — де можна і лазити, і бігати безпечно; є ролики, самокати і велосипеди, — і спільна участь в
таких справах багато говорить дитині про
батьків, а батькам про дитину. Але ховатися під ковдрою з ліхтариком чи робити будинок із стільців краще з друзями. Батьки не можуть замінити дитині
друзів — їм треба поклопотатися про те,
аби у дитини була компанія — і щоб вони
могли себе зайняти».
НЕ ПОЧИНАЙТЕ НІЧОГО
БЕЗ ДІТЕЙ
Для кожного віку — свої відповідні
заняття: з маленьким особливо не пого-

вориш, з підлітком, здається, вже і не
пограєш, і не помалюєш. Батьківська
фантазія взагалі швидко виснажується:
ну добре, є вільний вихідний, і чим його
зайняти? Залежить від віку.
Як спілкуватися з найменшими? Далеко не всі батьки в захваті від необхідності віддаватися безкінечним «ладушкам» чи катанню машинок зі своїми малюками. «Авжеж, тепер у мами є альтернатива — вона б посиділа в соцмережах, — іронізує Катерина Дьоміна. —
Не хочете машинки? Візьміть слинг, коляску, їдьте туди, де вам подобається.
Дитині теж корисні нові враження».
Маленька дитина, що пізнає світ довкола себе, — це домашні ігри. Молодший дошкільний вік — це метушня з крупами і каструлями, папером і клеєм,
морквинами і яблуками, пластиліном і
фарбами, з кубиками і машинками. Це
уявлення про форму, колір, вагу, фактуру. Про поведінку речей. Про положення тіла в просторі. Це ігри, що вимагають управління своїм тілом і класифікації предметів.
Старший дошкільний вік — дитина
освоює світ людей — світ довкола неї
— значить, ми граємо з нею в ролеві ігри,
допомагаємо зрозуміти різні моделі
людської поведінки, вирішувати складні
проблеми взаємин. Ми водимо її по цьому світу, допомагаємо їй освоювати його,
вступати в контакти з ним — робити покупки, брати книги в бібліотеці, їздити в
транспорті. Зараз дуже корисно ходити
на пошту і стежити, як подорожують листи, дивитися, як в магазин привозять
товар, як в порту вивантажують контейнери, як рибалки тягнуть невід, як чоботар лагодить чоботи. Дивитися, як готують їжу і шиють одяг, як водять машини
і поїзди, допомога в готуванні і ремонті
— це вже зараз, потім вже буде нецікаво. «Якщо вам потрібно вкрутити лампочку чи полагодити кран — не починайте нічого ремонтувати без дітей», — радить Харлі Ротбарт. Вже починаються
майстер-класи і екскурсії на виробництво. Довгі вечірні прогулянки без особливої мети — теж прекрасний час для бесід
і відкриттів.
Молодший шкільний вік — вивчення
того, як влаштований фізичний світ. Ідеальний час для екскурсій в наукові музеї
і домашніх дослідів. Це саме час пророщувати насіння, влаштовувати виверження вулканів, запускати ракети і будувати лего-світи. Роздивлятися в
мікроскоп комашок і місячні кратери в
бінокль, вивчати імена травинок і квітів,
принаджувати бджіл медом, фотографувати страшних павуків на макро, будувати ескімоські іглу і снігові фортеці.
А ось з середнього шкільного віку їм
вже стає не дуже цікаво з нами. Їм вже
хочеться спілкуватися з ровесниками. І
тут ігри поступово витісняються читанням
і розмовами про те, що їх хвилює. Втім,
грати все одно треба — хоча батьки не
уявляють, у що. Тим часом існує безліч
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прекрасних настільних, підлогових і командних ігор, які цікаві і дорослим, не
лише середнім школярам; від асоціативного «Діксі» до «Каркассона», від смішного рухливого «Твістера» до колективного
«Капелюха» або «Крокодила» — де треба пояснювати загадані слова описами,
визначеннями, жестами, малюнками. Ігри
нескінченно корисні — і розвивають моторику, мислення, соціальну поведінку,
ерудицію, творчі здібності анітрохи не
гірше, ніж шкільні заняття, а то і краще.
Фахівці радять грати з дітьми і в їх улюблені комп'ютерні ігри: спільна партія, скажімо, в «Конкістадора» онлайн — чудове проведення часу.
НЕ ЗАХОПЛЮЙТЕСЯ
«ДИТЯЧИМИ» СПРАВАМИ
Зовсім не обов'язково займатися з
дитиною лише специфічно «дитячими»
справами. Тут діє загальний принцип:
займайтеся тим, що вам самим подобається. «Це як в психотерапії — лікує
не метод, а контакт, — говорить Катерина Дьоміна. — Залучите дитину в
свою справу — отримаєте партнера по
захопленню».
Взяти дитину на цікавий батькам концерт, не проганяти з кімнати, коли прийшов цікавий гість — хай дитина мовчить
і слухає, інколи це пам'ять на все життя;
взяти з собою на роботу — хай побачить,
чим батьки займаються, хай погляне на
них незвичайних, інших, в незвичній ролі
далеких і важливих професіоналів; посадити її допомагати з перекладом, попросити її проекзаменувати маму на
знання Правил дорожнього руху, — все
це теж дуже корисно.
Дуже корисно дивитися з ними їх
улюблені серіали і обговорювати, що
персонажі роблять, навіщо, чому, чи
праві вони, як треба було б зробити, в
чому помилка, переживати за них. Ми з
дитиною так одного дня дивилися «Ранеток»; фільм — це привід для розмови з дитиною про важливе. Не станеш з
нею без приводу вести профілактичні
бесіди про те, чому треба дослухувати
людину до кінця, або просити вибачення, або дотримуватися обережності в
якихось ситуаціях. Підліткові серіали,
якими б безглуздими вони не здавалися
батькам, — це підручник життя для молодших, які лише вступають в небезпечний вік.
Підліткам від батьків вже менше
потрібні пікніки і спільне готування їжі,
хоча деякі і не проти по старій пам'яті
випекти пиріжок або сісти пограти в
«морський бій» — просто для маленького дитячого задоволення. Тут важливо зберегти контакт і здатність розмовляти; тут діти вже можуть добре допомагати батькам в складних справах; тут
вже можлива спільна робота, спільний
ремонт, спільне планування. Багато хто
любить спільні виходи в ресторан або
великий торгівельний центр — от тільки
якщо вже ви пішли з дитиною кудись
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разом, не відволікайтеся кожні п'ять
хвилин на телефон, не читайте нотацій,
не переривайте дитину, якщо вона щось
говорить, і не вплутуйтеся у запеклі суперечки. Розповідати про свій день,
своїх друзів, свої спостереження —
можна. Пояснювати їй, як вона не права — не можна. Валяти дурня — потрібно!
Можна вчити підлітків водити машину. Ходити з ними в кіно за їх вибором.
Можна разом з ними переоблаштовувати їх кімнату або ванну — хай переклеять шпалери, пофарбують стіни, виберуть стиль інтер'єру. Можна готувати
з ними, особливо якщо вони збираються годувати друзів. Ходити з ними на
ігри, якщо вони цікавляться спортом, і
концерти, якщо музикою. Брати їх з собою на роботу — хай втягуються! Влаштовувати «дні баловства» — коли мама
і тато нестримно балують свого малюка — і вечори ігор. Врешті-решт виявляється, що підлітки не такі вредні, як
хочуть здаватися.
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ФІЛІЮ ШКОЛИ
Ні, все це в теорії прекрасно, а на
ділі мама приходить увечері додому,
сідає з малюком за алгебру — і весь
вечір собаці під хвіст. І все спілкування
— це уроки і довкола уроків, тому що
вони вічно не зроблені, а в школі вічно
проблеми. Тут, даруйте, не до морського бою і не до баловства.
Утриматися від постійного запитання дитини про зроблені або незроблені
уроки, причини двійок і скарги вчителів
— неймовірно важко, особливо якщо
вчиться вона не дуже добре. Зараз, коли
в школах з'явилися електронні щоденники, батьки почали тривожно стежити
за успіхами чад в режимі онлайн, зустрічати їх зі школи запитаннями про трійку
з алгебри і довго сидіти з дітьми за виконанням домашніх завдань.
Але час, проведений за приготуванням уроків, — це не час спілкування з
дитиною. Тут взагалі потрібно заздалегідь збудувати для себе систему пріоритетів: що в спілкуванні з дитиною для
вас важливіше, що менш, від чого приходити в жах, а що спускати на гальмах.
«Як навчання вашої дитини впливає
на вас? — запитує Катерина Дьоміна. —
Чия це проблема? Чому вас так непокоїть, чи вважають вас хорошою матір'ю,
чи поганою? Ви вважаєте, це правильно, що вас оцінюють залежно від навчання дитини? Чому ви слухаєте від вчителів
образи? Навіщо вам брати на себе відповідальність за навчання дитини? З нею
не треба нескінченно сидіти над уроками — це її зона відповідальності. Це у
неї, а не у вас, мають бути неприємності,
якщо вона погано вчиться. І якщо маму
кожен тикає носом в калюжу за те, що у
неї дитина погано вчиться — значить,
мама в цій сім'ї не доросла, а дитина».
Нормально організована допомога
з домашньою роботою — це коли дити-

на працює сама, тому що це потрібно
їй, а не мамі, а мама приходить на допомогу, коли їй важко. Мама-помічник
— так. Мама-наглядач — ні. Якщо мама
повністю бере на себе відповідальність
за навчання дитини — дитина швидко
передоручає цю відповідальність їй. І
вчиться тепер не тому, що їй це важливо, потрібно, цікаво — а тому, що це потрібно мамі.
Домівка — це домівка, а не філія
школи. Стояння над душею за уроками
— це не «якісний час».
«Буває, розведені мами скаржаться:
ось, тепер у дитини батько-свято, який з
ним проводить вихідні, і мама-монстр,
яка весь час її тиранить, — говорить
Катерина Дьоміна. — Ну так залиште
собі свято».
НЕ ЗАБУВАЙТЕ РАЗОМ
БУДУВАТИ ПЛАНИ
Прекрасна і корисна частина дитинства — походи і подорожі. Правда, в
нашому дитинстві все було складніше і
героїчніше. «Туди автобусом, потім
електричкою, потім пішки, — говорить
Катерина Дьоміна. — А зараз посадили дитину на заднє сидіння, дали планшет — і три години втрачені для життя». Адже їх можна було витратити з
користю і змістом.
Як саме? Залучати дитину до планування — чи вихідних, чи подорожей.
«Придумайте разом з дитиною, чим ви
займатиметеся в кожні вихідні протягом
місяця, — радить Євгенія Пайсон. —
Запишіть її ідеї і свої ідеї на папірцях,
перемішайте їх і до вихідних витягуйте
по папірцю, так отримаєте всіляку культурну програму, і всі будуть задоволені.
Пам'ятайте, коли плануєте, що дитина
може сприймати освітні розваги як роботу, а не як відпочинок, і враховуйте
це. І постарайтеся, продумуючи справи на вихідних, розпланувати їх так, щоб
у дитини було декілька годин часу з кожним з батьків»…
До речі, гендерні ролі давно перемішалися: є мами, які люблять рибалити, і тата, які прекрасно готують. Головне правило — те ж саме: займайтеся з
дитиною тим, що приносить вам задоволення.
«Татам зазвичай більше подобається всяка метушня і фізичні вправи,
мами краще допомагають з уроками і
більше люблять дрібну роботу типу
бісероплетіння», — говорить Катерина Дьоміна. Якщо тато любить возитися в гаражі, а мама — пекти тістечка,
чи тато — фотографувати, а мама —
вивчати поведінку птахів, — прекрасно; залучайте до цього дітей. «А ось
тупити удвох з татом на дивані в телевізор — це не годиться», — говорить
Євгенія Пайсон.
Отже, вимикаємо телефон, відклеюємося від комп'ютера, придумуємо
план — і радіємо життю і своїй дитині.
(Журнал "Фома")
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У кожної людини, незалежно від того, чим вона займається,
бувають періоди повної відсутності сил. Звичайно, в такий момент краще всього взяти відпустку, виїхати на море чи в гори,
змінити звичне оточення і відпочити. Але що робити, якщо з якихось причин це неможливо?
В одного не виходить взяти відпустку, в іншого маленька дитина, в третього немає грошей на подорожі, у когось вчаться діти, у
когось хворіють родичі, яких неможливо залишити. Список безкінечний. Але наші обставини все одно не відміняють необхідності десь
черпати нові сили. Як можна спробувати вирішити це питання
«малою кров'ю»? Як без поїздки в екзотичні країни освіжити враження і поглянути на щоденне рутинне життя свіжим поглядом?

1

Способи звичайні

Найпростіше внести до нашого
життя щось нове – сходити на
концерт, в театр, на виставку або
в кіно. Цей спосіб всім відомий, але інколи, коли щоденні справи повністю захоплюють нас, ми чомусь про нього забуваємо. І навіть наткнувшись на статтю
про хорошу виставку або міську рекламу про концерт, ми деколи говоримо
собі: «Так, добре б, але квитки купити,
напевно, складно, в черзі в музей простоїмо декілька годин.» У такій ситуації
обов'язково треба робити над собою
зусилля і все-таки ходити на спектакльконцерт і таке інше. Тим більше, що квитки можна замовити через інтернет (за
окрему платню з доставкою додому), а
на виставки далеко не завжди стоять
годинні черги.

2

Ще один дуже простій і дієвий
спосіб внесення нового в наше
життя – купити що-небудь нове.
Думаю, що жіночій частині суспільства
він прекрасно відомий, але серед православних матусь часто стикаєшся з ситуацією, коли дітям купується все і найкраще, а батьки одягаються за залишковим принципом. Особливо мами, оскільки тата ходять на роботу, і їм за службовим обов'язком необхідні пристойні речі,
а жінки сидять удома з дітьми і здається,
що джинси для прогулянок в парку і одна
спідниця в храм - сповна достатній гардероб. Через деякий час жінок починає
дратувати власний вигляд, але причин
для зміни ситуації начебто немає, незадоволеність зростає і може вилитися в
кризу або апатію. Тому, не вважаючи, що
проведення часу в торгівельних центрах
– вирішення обговорюваної проблеми,
відзначу, що покупка нової речі (собі, а
не дитині) покращує настрій.

3

Відмінно діє на прекрасну половину і похід у перукарню.
Навіть зовсім незначна зміна

зачіски оновлює зовнішній вигляд. Провівши годину-півтори в салоні, де не
рвуть на частини діти, немає можливості
відповідати на телефонні дзвінки і негайно реагувати на «катастрофи», жінка
відчуває себе відпочившею. Те ж можна сказати і про похід в косметичний
салон. Привести в порядок нігті, зробити маску або ще якісь процедури –
відмінний спосіб підбадьоритися і відчути прилив сил. Але для такого відпочинку зовсім не обов'язково йти в спа-салон. Можна влаштувати собі його і в
домашніх умовах. Неважливо, з чого
складатиметься маска для волосся – з
секретних тайських інгредієнтів чи склянки кефіру, сирого яйця і шматка бородінського хліба – приємні емоції від того,
що ви присвятили час собі, а не провели дві години на батьківських зборах або
в поліклінічній черзі, завжди роблять
життя приємнішим.

Для продвинутих

4

Приготувати смачну їжу. Тактак, повсякденні рутинні дії насправді можна перетворити на
свято і не лише для себе. Розповім про
групу жінок, які познайомилися випадково в соціальній мережі і стали регулярно, кожного тижня, готувати їжу для
хворих дітей.
У вересні минулого року Оксана Приходько опублікувала на своїй сторіночці
у Фейсбуці пост з пропозицією зібратися і приготувати що-небудь смачне і домашнє для тих діточок, хто тижнями лежить в лікарні. Відгукнулося декілька
жінок, домовилися про зустріч, зібралися на кухні і приготували всяку смакоту.
Всім учасницям проекту сподобалося,
зустрічатися і готувати стали регулярно.
Зараз готують кожного тижня дві різні
групи – одна для дорослих хворих, інша
для дітей і їх мам. Як говорить Оксана,
жінок об'єднує тут і любов до приготу-

вання їжі, і уміння відмінно готувати, і
бажання зробити щось для інших, і просто можливість поспілкуватися.
Напевно, назвати це «жіночим клубом» не можна, але в той же час, за
майже десять місяців, що існує цей проект, учасниці групи встигли подружитися, хоча жінки ці дуже різні – і за соціальним статусом, і за матеріальною
забезпеченістю, і за освітою. «Є дуже забезпечені і успішні, є сповна звичайні.
Хтось став цим займатися, тому що втомився від одноманітності домашніх
справ, одна дівчина привела свою сестру, маму двох маленьких дітей, - розповідає Оксана Приходько. Хтось з чоловіків якось запитав свою дружину: «Ти
що, їжу в ресторані не можеш замовити?» Вона відповіла, що дітям потрібна
домашня їжа. І це правда.
Коли ми лише з'явилися зі своєю випічкою у відділенні, мами хворих дітей
просто не вірили, що це серйозно. Але
поступово до нас звикли, нас стали чекати. Тепер чекають і мами, і дітки, останні малюють нам малюнки. Для дівчат
групи це найкраща вдячність – знати, що
дітям подобається, і що вони отримують
радість і задоволення». До основного
кістяка час від часу приєднується хтось
ще, з'явилися і добровольці-водії, які в
певний день з ранку везуть готову свіжу
їжу в лікарню.
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Якщо йдеться про відчайдушну домосідку, якій не хочеться
нікуди йти, то один із способів
прикрасити своє життя вдома – зайнятися рукоділлям (вишивка, скрапбукінг,
в'язання та ін.) Цьому присвячені численні інтернет співтовариства. А знайти
практичне використання тим унікальним
речам, які у вас незабаром з'являться,
також не складе труднощів – їх можна
віддати на добродійні ярмарки, благо, їх
зараз дуже багато.
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Способи активні

Відмінний спосіб поліпшити настрій,
а заразом і придбати здоровий колір
обличчя – сходити на прогулянку в парк
або ліс. Якщо у вас немає маленьких дітей, то,
напевно, гуляли ви в міському парку дуже давно. А тим часом, зараз наші парки стали зовсім
іншими, ніж були навіть 3-4 роки тому. Тут можна і послухати музику, і походити відлюдними
стежками, і помилуватися яскравими рослинами. До речі, що стосується рослин, на будь-якому ринку протягом всього літа продається вже
квітуча розсада. Перетворити найменший балкон на шматочок квітучого саду – справа проста і не витратна. Зате братки, чорнобривці та
інші яскраві квіти радуватимуть вас протягом
декількох місяців.
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У міських парках можна не лише ходити стежками і сидіти на лавках перед фонтанами, можна кататися на велосипедах і роликах, а в деяких їх можна узяти
напрокат. Причому велосипеди не обов'язково
мають бути двоколісними, три колеса і ззаду
прироблений причіп для дитини або великий тандем – все це береться під заставу на дві-три години за сповна розумні гроші. До активних занять, поліпшуючих настрій, можна віднести і
відвідини басейну. Якщо ви приводите дитину в
спортивний центр, варто дізнатись, чи не можна
в цей час поплавати і самому, в багатьох сучасних басейнах можна сплатити разові відвідини.

8

І найкардинальніші

Відновити своє (і не лише своє)
життя можна, зробивши ремонт
або по-новому меблювавши кімнату.
Це не обов'язково повинно бути щось глобальне. Фарбування стін в туалеті або зміна штор і
покривала на ліжку, нова книжкова шафа або
перетворення старої валізи на журнальний столик. Ідеї можна почерпнути в профільних журналах або інтернеті.
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І, нарешті, останнім із запропонованих сьогодні способів внести до свого
життя щось нове, будуть, як не дивно,
відвідини зубного лікаря. Чому саме зубного?
Це той лікар, якого будь-якій людині треба
відвідувати регулярно, незалежно від того, непокоїть тебе зубний біль чи ні. Саме дантистів
найчастіше довго шукають, а знайшовши,
відвідують вже все життя, що залишилося, а
також приводять дітей і знайомих. Чим же так
корисні відвідини зубного лікаря?
Сучасні способи лікування зубів майже знеболені, а відчуття, що ти зробив потрібну справу, завжди бадьорить. Тим більше, якщо робити це своєчасно, великих фінансових витрат удасться уникнути. Справжні зубні лікарі – люди
дуже творчі. Ти ніколи заздалегідь не знаєш, чим
саме захоче тебе порадувати твій лікар, але,
прийшовши на прийом, ти розташуєшся в зручному кріслі і почуєш знайомі слова: «Рот відкриваємо, що непокоїть? Один укольчик, і нічого
особистого.»
Вийшовши на вулицю через годину-півторидві, ти виблискуватимеш білими зубами, вдихнеш повітря повними грудьми і полегшено подумаєш, що до наступної вашої зустрічі цілих
шість місяців.
(ж-л "Нескучный сад")

Я світло світу; хто піде за Мною, той не ходитиме у пітьмі, але
матиме світло життя (Євангеліє від Іоана).
Ви — сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її
солоною? Вона вже ні на що непридатна, хіба що викинути
її геть на знехтування людям. Ви — світло світу. Не може
сховатися місто, що стоїть на верху гори. І запаливши свічку,
не ставлять її під глеком, але на свічнику, і світить всім в
будинку. Нехай же світить світло ваше перед людьми, щоб
вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця вашого
Небесного (Євангеліє від Матвія).
Восени 1851 року брати прерафаеліти Джон Еверетт Мілле і Уільям
Холман Хант відшукали в південній
Англії покинутий мисливський будиночок, який колись веселий король
Карл ІІ побудував для однієї зі своїх
подружок, і взялися за улюбленого
Шекспіра. Джон писав знамениту
Офелію, Хант – найманця пастуха з
пісеньки, яку Едгар співає у «Королі
Лірі». Це була така трохи антиклерикальна ідея нагадати пастирям про
слова Христа: «Я є пастир добрий:
пастир добрий покладає життя
своє за овець. А найманець, не пастир, якому вівці не свої, бачить
вовка, що приходить, і залишає
овець, і біжить; і вовк розкрадає
овець і розганяє їх. А найманець
біжить, тому що найманець, і не
турбується про овець.» (Євангеліє від Іоана)
Раптом йому спадає на думку
змалювати спочатку доброго пастиря, який стукає в серця людей. «Розумієте, у нас в Англії, – пояснював він, – духовний живопис завжди являє собою щось туманне, нереальне, а мені захотілося сказати,
що Христос живий, справжній, він
зараз стоїть і чекає пробудження
нашої душі.»
Нова картина так захопила його,
що Уіль ям звів собі солом’яний
курінь у дворі і став ночі безперервно, ховаючи ноги в сіно від холоду,
радісно, як згадував Мілле, переносити місячне сяйво на своє полотно. Він нагромадив яблуневих гілок,
щоб вони не заломлювали світло,
змайстрував особливий ліхтар. О
дев’ятій вечора він починав працювати, лягав о п’ятій, а о десятій вже
вставав і правив те, що вже встиг
зробити напередодні при світлі
свічки, а потім продовжував працювати над «Найманцем». Дуже скоро місцеві жителі визнали Ханта божевільним.

«Красива алея перед сторожкою, зрозуміло, славилася тим, що
її часто відвідують привиди. Я пообіцяв безсоромній герцогині і всім
примарам її свити, що буду напоготові, і сказав, що вони не матимуть
прощення, якщо перешкодять моїй
роботі.
Приблизно з годину спокій порушувався ходінням друзів, які, закутавшись у плед, вибігали поговорити зі мною перед сном. Потім вогники в їх вікнах згасли один за одним і запанувала тиша. Я енергійно орудував пензлем, по черзі засовуючи закляклі пальці за пазуху.
Опівночі почувся шелест опалого
листя – я став уважно прислухатися: шерех посилювався, кроки наближалися до будинку, і скоро я побачив у дворі таємничу тінь.
– Хто ви такий?! – заволав я.
Промінь світла прорізав сад і
поважним кроком до мене підійшов
поліцейський.
– О.., я подумав, що ви дух...
– Сказати по правді, сер, –
відгукнувся гість – те ж саме я подумав про вас...» (Уільям Хант)
Нічний гість узяв тютюну, поговорив з пів-годинки, і, переконавшись
в тому, що село в безпеці, віддалився геть.
Неспокійним залишився Хант. З
того часу він часто просив Мілле виходити до нього з ліхтариком, щоб
ще і ще раз побачити цей ефект раптового спалаху, що освітлює зарослі
бур’яном двері, у яких немає ручки,
тому що вони відкриваються лише
зсередини.
Боячись, що потрібного результату все одно не досягти, він навіть
задумав ще одну картину, парну до
«Світоча світу», на якій було б помітно, як душа раптом несподівано
для самої себе починає пробуджуватися. Він так її і назвав «Совість,
що прокинулася». Сценку йому за-
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мовили як ілюстрацію до однієї з притч
царя Соломона «До того, хто знімає
з себе одяг в холодний день, хто проливає оцет на рану, подібний той,
хто співає пісні сумному серцю.»
(Притчі) або в грецькому варіанті «Як
міль одягу і черв’як дереву – так смуток шкодить серцю людини». Але він
зробив все по-своєму – занепалу дівчину боляче кольнуло в серце, і ось в її
очах міняється ставлення до гріха і до
всього її минулого.
«Ти говориш: «я багатий, розбагатів
і ні в чому не маю нужди»; а не знаєш,
що ти нещасний, і жалюгідний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у Мене золото, вогнем очищене, аби
тобі збагатитися, і білий одяг, аби одягнутися, і аби не видно було сорому
наготи твоєї, і очною маззю помаж очі
твої, аби бачити. Кого Я люблю, тих
викриваю і караю. Отже, будь ревносний і покайся. Ось, стою біля дверей і
стукаю: якщо хто почує голос Мій і
відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зі Мною. Перемагаючому дам сісти зі Мною на престолі
Моєму, як і Я переміг і сів з Отцем Моїм
на престолі Його. Той, хто має вуха, та
нехай чує, що Дух говорить церквам
(Апокаліпсис).
Рік нестримно добігав кінця, і друзі
були змушені, не закінчивши почате, повертатися до Лондона, на велику радість
Мілле, який вже давно нудьгував за комфортом. Але самовідданий подвиг Ханта не пропав даремно: одна славна пара
– містер і місіс Скомбі з Оксфорда – зацікавилася прерафаелітами і спеціально
приїхала подивитись, як вони працюють.
«Світоч світу» нібито не справив на них
особливого враження, а ось старання
художника – величезне, і вони запросили Уільяма до себе на Різдво.
Ці два найскромніших служителі добра і благородства, яких лише знало їх

покоління, поза сумнівом, були сіллю
землі для свого кола, пише Хант. На одному з університетських сніданків сусід
професор тихенько запитав його:
– Яка мета прерафаелітського союзу?
Він почав також довірительно йому
відповідати і раптом помітив, що інший
сусід зліва теж дивиться на нього, і сусід
навпроти. Скоро весь стіл до нього обернувся, і один доктор з далекого кута дуже
ввічливо сказав:
– Не могли б ви говорити трохи голосніше, оскільки я упевнений, що я тут
не самотній в своєму бажанні послухати про виставку прерафаелітів.
«О, мій скромний читачу, чи траплялося тобі в молодості з її болісною
соромливістю опинитися в такому
становищі? Якщо так, то ти легко
уявиш собі трепет і потрясіння, які я з
моєю фрагментарною освітою випробував, коли раптом зрозумів, що мені
треба виступити преред дюжиною
найосвіченіших людей в університеті.»
(Уільям Хант)
Щороку батьки Його ходили до
Єрусалиму на свято Пасхи. І коли
Він був дванадцяти років, прийшли
вони також за звичаєм до Єрусалиму на свято. Коли ж після закінчення днів свята поверталися, залишився Отрок Ісус в Єрусалимі; і не
помітили того Іосиф і Мати Його, але
думали, що Він йде з іншими. Пройшовши ж денну дорогу, почали шукати Його між родичами і знайомими і, не знайшовши Його, повернулися до Єрусалиму, шукаючи Його.
Через три дні знайшли Його в храмі,
що сидить посеред вчителів, слухає
їх і що запитує їх; що всі слухали
Його, дивувалися розуму і відповідям Його. І, побачивши Його, здивувалися; і Мати Його сказала Йому:
Чадо! що Ти зробив з нами? Ось,
батько Твій і Я з великою скорботою
шукали Тебе. Він сказав їм: навіщо
було вам шукати Мене? чи ви не знали, що Мені належить бути в тому,
що належить Отцю Моєму? Але вони
не зрозум іли сказаних Ним слів
(Євангеліє від Луки).
«Мить я вагався, – згадує Хант, –
але нелюдським зусиллям все ж змусив
себе говорити і, плутаючись, звичайно, пояснив донам, що справжній хужодник повинен брати все краще у старих
майстрів, аби навчитися малювати,
але сюжети він повинен шукати нові.
Смотрят вспять
и твердят мудрецы,
будто время ушло золотое.
Вы вперед посмотрите, глупцы,
чтоб увидеть его пред собою...
[«Золотой год»]»
– Припиніть молитися, – сказав один
профессор, – і скажіть, кого ви цитуєте?
– Теннісона, він висловлює мої думки краще за мої слова. Це він сказав:

«Боротися і шукати, знайти – і не здаватися».
– Теннісон! – грянув вчительський хор
– Вам не варто вважати його поетом…»
Після цього випадку Ханк уславився
ще більшим диваком за те, що захищав
поета. Зате його осяяла свіжа ідея: написати знаходження Спасителя в храмі
на згадку про званий сніданок і про те,
як його самого знайшло миле подружжя. Але ж для цієї мети йому треба було
неодмінно потрапити до Єрусалиму, і
тоді містер і місіс Комбо пообіцяли придбати в Уільяма «Світоча світу». Вони не
зрозуміли його, але повірили йому.
Бачачи натовпи народу, Він зглянувся над ними, що вони були виснажені і розсіяні, як вівці, що не мають
пастиря. Тоді говорить учням Своїм:
жнив багато, а женців мало; отже благайте Пана жнив, аби вислав женців
на жнива Свої. (Євангеліє від Матвія)
На виставки в академії 1852 року
«Найманець» приніс Ханту щось схоже
на визнання – картину купили за 300
гіней, він навіть зумів роздати борги і пообіцяли ще 70 за наступну картинку милої
Англії. Для замовника було придумано
робочу назву «Англійські береги», але
насправді для Уільяма це знову була
євангельська алегорія – «Втрачена
вівця». Вони з Мілле відправилися на
узбережжя і там одного прекрасного ранку наткнулися на останки каракатиці, що
пристойно збереглися. Джон загорнув їх
в хустку і сказав: «Будь другом, візьми їх
для мене з собою». У нього була така
звичка різними прийомами заставляти
всіх довкола тягати його барахло.
– Але ж це протирічить поглядам
прерафаелітів, – посміхнувся Хант, – залиш їх і забереш по дорозі назад, якщо
вже так хочеш, а я не збираюся тобі потурати, мій хлопчику.
Питання між тим було принциповим.
Наступного дня йому не писалося. Хант
відклав пензлі убік і сів почитати. Але
скоро його відвернув настирливий перехожий – мольберт і полотно видавали в
ньому колегу. Після обміну люб’язностями Хант занурився в книгу і намагався якомога довше зберігати мовчання,
але гість і не думав здаватися.
– Чи знаєте, багато майстрів люблять
бувати в наших краях. Останніми роками все більше людей починають писати
з натури, лише не прерафаеліти – це
закінчені шарлатани, вони намагаються
запевнити оточуючих в тому, що вони
поборники правди, а самі сидять в студіях. Авжеж, я знаю їх як самого себе.
– Особисто? – поцікавився Хант.
– Ще б пак – безсоромні брехуни!
Блаженні непорочні в дорозі, які
ходять в законі Господньому. Блаженні ті, хто зберігає одкровення
Його, які всім серцем шукають Його.
О, якби прямували дороги мої до дотримання законів Твоїх! Тоді б я не
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посоромився, поглядаючи на всі заповіді Твої: я славив би Тебе в правоті серця, научаючись судам правди Твоєї. Благо мені, що я постраждав, щоб навчитися законам Твоїм. Я
став розумніший за всіх вчителів моїх,
бо роздумую про одкровення Твої. Я
досвідчений більше за стариків, бо
повеління Твої зберігаю. Мандрівник
я на землі; не приховуй від мене заповідей Твоїх. Я заблукав, як вівця
втрачена: знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забув (118 псалом).
На виставці 53-го року «Втрачена
вівця» виграла приз в 60 фунтів. «Ця на
перший погляд нічого не значуща картина, – писав Леоскін, відразу досягла всього, що лише могло бути зроблено в цьому
роді. Вона показує нам, вперше в історії,
абсолютно точне співвідношення світла і
тіні, яке справляє на нашу свідомість те ж
враження, що і сама природа. Зміст цієї
картини критик назвав «маленьким
світлом світу». Якщо «Найманець» волав
до совісті пастирів, то «Англійські береги» до відчуттів пастви. Давши заповіді
блаженств – блаженні убогі духом, блаженні покірливі, жадаючі і спраглі правди,
чисті серцем – Господь сказав, що це не
просто можливість увійти до царства небесного, а священний обов’язок. Ви – сіль
землі, ви – світло світу. Якщо не весь світ
врятується – винні ви. Велике світло в
Ханта. І він задумав ще одну підготовчу
річ – «Козла відпущення».
Але писати його теж треба було на
Святій землі, а поїздку могло забезпечити лише замовлення Комбо. Виникло
замкнуте коло.
Раптом Данте Россетті, їх третій брат
прерафаеліт, відшукав дивну Елізабет
Сіддал, і вона відразу стала загальною
улюбленкою. Мілле (не даремно ж їх лаяли шарлатанами) вигукнув, що Лізе буде
Офелією, і поклав її у ванну в студії. Ханту міс Сіддал подарувала німецьку гравюру. Коли він побачив її, то зрозумів, що
знайшов свого Христа. За прикладом
Джона він зшив для Лізі спеціальний костюм, розставив лампи і почав відтворювати свої грандіозні задуми в майстерні.
Всі ми блукали, як вівці, розбрелися кожен на свою дорогу, і Господь
поклав на Нього гріхи всіх нас. Він катований був, але страждав добровільно і не відкривав вуст Своїх; як
вівця, ведений був Він на заклання, і
як агнець перед стригучим його безмовний, так Він не відкривав вуст
Своїх. Від уз і суду Він був узятий; але
рід Його хто пояснить? бо Він відторгнутий від землі живих; за злочини
народу Мого зазнав страту. (Книга пророка Ісаї)
Не відомо, скільки ще протримав би
він у себе «Світоча світу», якби не наполегливість містера Комбо. Хант тягнув
до останнього, вичерпавши всі приводи,
в кінці він говорив, що похмура, вітряна,
зимова погода не дає йому закінчити
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працю. Нарешті 16 січня 1854 року виглянуло сонечко, він зробив останні мазки, отримав від професора 400 гіней і
того ж дня, не втрачаючи ні хвилини,
виїхав до Єрусалиму.
«У мене не було часу пообідати, –
пише Уїльям, – Мілле рвонувся в буфет, схопив на ходу все, що здалося
йому їстівним, і встиг закинути згорток в мій вагон, коли поїзд вже рушив.
Чи є ще люди, яких зв’язувала б така ж
свята дружба, як нас?»
Газети зі світськими рецензіями він
читав вже на Святій землі. Папістська
фантазія, дешева агітка, галюцинація,
свідома сліпота, художникові час перестати себе обманювати і направити свій
талант на дерева і поля, які в нього раніше непогано виходили, хтось утримувався від власної думки, називаючи картину просто суперечливою, інші – самою
ексцентричною, Джон Раскін у знаменитому листі, опублікованому в «Тimes»,
сказав: «Я думаю, що це один з найблагородніших творів духовного живопису
нашої епохи і будь-якої іншої». У всій
Британії не залишилося куточка, де б не
обговорювався Хант. «Я тішився, –
пише він, – лише почувши, як хворі
люди, що не знали мого імені, не стурбовані питаннями мистецтва, говорили, що картина хвилює їх і дарить їм
надії, відбираючи у смерті її жахи…»
Підемо до житла Його, вклонімося підніжжю ніг Його. Стань, Господи,
на місце спокою Твого, — Ти і ковчег
могутності Твоєї. Священики Твої вдягатимуться правдою, і святі Твої зрадіють. Бо вибрав Господь Сіон, забажав його у житло Собі. Це спокій Мій
на віки: тут оселюсь, бо Я забажав
його. Їжу його благословляючи благословлю, ж ебраків його насичу
хлібом; Там возращу ріг Давидів, поставлю світильник помазаникові Моєму. Ворогів його одягну соромом, а на
ньому сяятиме вінець його» (131 Псалом Давида, гімн сходження).
З цими словами свята цариця Єлена
поїхала до Єрусалиму шукати хрест. І
Хант дуже піклувався про те, аби важливі місця Біблії легко у нього читалися.
«Слово Твоє світильник нозі моїй» – це з
псалму про вівцю, яка заблукала, і
«світло шляху моєму», «Бог мій освтлює
пітьму мою» – там йому відкривалися такі
філософські глибини, що у нього захоплювало дух. «Ця картина не просто вдала знахідка, – писав він другу, – я не
гідний її, вона ніби виникла в мені, мене
вело Божественне Проведіння». При
цьому як дійсний прерафаеліт, він все ще
не вважав роботу досить достовірною.
Коли Ханту було дванадцять, як Отрокові Ісусу на його полотні, життя зробило йому великий подарунок, але оцінити його він зміг лише на Святій Землі.
Батько його був власником складу, помітивши в синові здібності до малювання, він суворо-пресуворо заборонив

йому бути художником, а то ще одним
обідранцем стане більше, і віддав у текстильну майстерню, де займалися орнаментами. З таким навиком він сам
тепер зшив всі історичні костюми, знайшов і етнографічно точні обличчя, і лише
обличчя Спасителя довго не міг знайти.
За іронією долі Божий образ йому судитиметься побачити лише вдома, у звичайному англійському хлопчикові.
До Лондону він приїхав у 56-му. Батько зовсім розорився, і його переслідували тяжби одна за одною, а здоров’я було
в такому стані, що він вже нічого не міг
робити самостійно, сестра Ханта теж
вирішила стати професійною художницею, і треба було якось піклуватися про
неї. Отже, він повернувся до своїх боргів,
не міг закінчити жодної речі, і був дуже
щасливий, коли добрі господарі дозволили йому внести правки в «Світоча світу».
Він якраз робив її невелику копію, сподіваючись виручити хоч щось, коли в Оксфорд приїхав Уїльям Теккерей, зайшов до
своїх друзів Комбо і побачив картину.
Кілька хвилин, бентежачи Ханта, він
простояв у тиші, а потім немов схаменувся:
– Та що ж це я? На мою думку ми
повинні вважати це твором вашим
«magnum opus».
Хант пише, що не повірив в щирість
прославленого метра і прийняв його слова за необхідну в таких випадках люб’язність. Але письменник виявився правий. Остаточний, останній варіант цього полотна Хант написав вже незадовго
до смерті. До цього впродовж семи років
він працював над дивом Благодатного
вогню, яке сходить у Велику суботу в
Єрусалимі. Знаменита Православна
служба викликала і тоді немало суперечок, тому він хотів побачити все сам, а
коли побачив світло Воскресіння Хрістового, Світло Божественної Любові, тоді і
зміг, нарешті, завершити головне творіння свого життя.
На початку було Слово, і Слово
було у Бога, і Слово було Бог. Воно
було на початку у Бога. Все через Нього почало бути, і без Нього ніщо не
почало бути, що почало бути. У Ньому було життя, і життя було світло
людей. І світло в пітьмі світить, і
пітьма не обійняла його. Світло істинне, Яке освічує всяку людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через
Нього почав бути, і світ Його не пізнав.
Прийшов до своїх, і свої Його не прийняли. А тим, які прийняли Його, віруючим в ім’я Його, дав владу бути чадами Божими, які ні від крові, ні від
бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І Слово
стало плоттю, і мешкало з нами, повне благодаті й істини; і ми бачили славу Його, славу, як Єдинородного від
Отця. (Євангеліє від Іоанна)
(neofit.ru)
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У дитинстві мене не хрестили. Напевно, побоювалися гніву
гіпсової голови дідуся Леніна.
Коли мені були чотири роки, бабуся повела мене в недіючий
храм, перетворений на музей. Там було красиво, багато позолоти й ікон. Маленькі різьблені ворота в стінці з іконами були
розкриті навстіж. Мені подумалося, що ми дуже вдало прийшли – напевно, не щодня їх відкривають. Може, лише в найголовніше свято, на Першотравень, наприклад? Але на вулиці була зима і холодно, а Новий рік – лише через «скільки
пальців на руках».

За цими маленькими воротами стояв красивий стіл, а на ньому маленька
золота церква! Напевно, ця штука дуже
важлива і секретна, якщо її тримають на
такому столі. Там, напевно, попи зберігали Найголовніше.
– Бабуся! А за тими воротиками Рай?
От би туди попасти!
– Ні, Вовчик. Там Вівтар – таке святе
місце в церкві...
Мені раптом спало на думку, що якщо
Бог є, то Він візьме і пройде прямо зараз десь там, у Вівтарі. Але цього не сталося...
Замість очікуваного мною Бога усередині Вівтаря пройшла якась дородна
жінка, працівниця цього музею. Вона
була одягнена в несвіжий чорний халат
і, голосно хрумкаючи, гризла яблуко.
Мені чомусь подумалося, що це дуже
недобре і неправильно. Ну не може бути
підсобки для віників там, де на красивому столі стоїть золота церква! І тітки там
яблуками хрумкати не повинні!
Тоді я ще нічого не знав про Єву. Це
був перший стук милостивого Бога в моє
серце. А через чотирнадцять років Він
постук ав настільки голосно, що не
відкрити Йому я просто не зміг...
Згодом багато що забулося за метушнею дорослішання. Я добре закінчив
школу, поступив в політех. Слухав бри-

танський рок. У роки моєї юності не було
наркотиків, але був дешевий портвейн. І
нічних клубів не було, тим більше таких,
як зараз. Але були дискотеки, які вчителі
і всяка комсомолія намагалися контролювати. Але у мене була своя дискотека: я просто крутив музику в незаконно
захопленому бомбосховищі (ми так «шкодили» – зламували двері бомбосховища,
розписували стіни і влаштовували в ньому дискотеку). В результаті працівниками Печерського РВВС вона була закрита. Але я не дуже переживав, тому що
мені скоро треба було вирушати в армію.
І витівки, і жарти були в нашій компанії прості й добрі. Ми химерували, не
принижуючи і не ображаючи один одного. Не можна стверджуватися за рахунок когось, витираючи об когось ноги. Це
людина повинна зрозуміти ще до того,
як візьме в руки Священне Писання і
навчиться бути людиною.
***

Коли мене запитують, як я став ченцем, зазвичай у відповідь чекають почути щось романтично-шизофренічне: «Повернувся з армії, треба було десь заробити гроші. Я пішов на будівництво. Раніше я був дуже красивим – високим, русоволосим, блакитнооким. Але коли на
мене впала чавунна плита, я все забув
геть і став говорити французькою мовою.

Мене ніхто не міг зрозуміти. А кохана
дівчина, яка мене з армії чекала, як почула, що я французькою розмовляю, зрозуміла, що це кінець наших стосунків. Ну,
куди мені подітися? Ніхто мене не розуміє, я залишився взагалі один, розмовляю французькою, плитою ударений, маленький, лисий, товстий. Йду, дивлюся –
монастир. Мене там схопили, насильно
постригли, і я опритомнів вже ченцем».
Це стандартна жалісна історія, яку чекають від ченця, аби потім охати і дивуватися: «Як же ви докотилися до такого життя?!» Насправді варто пригадати чудові
слова про те, що не ми знаходимо Бога,
а Бог знаходить нас. Гріш ціна тому «богові», якого можна знайти, як п’ятак на
дорозі. Але Бог нас знаходить, Він нас
закликає. Напевно, для кожної людини її
життєва дорога, її вибір рідко буває спонтанним. Всі випадковості – це не зрозумілі нами закономірності.
Взагалі-то мене дещо бентежить,
коли говорять «став ченцем». Думаю, я
ченцем ще не став. По-справжньому
сказати про те, що людина стала ченцем, можна лише в минулому часі – він
був ченцем. Тому що чернецтво – це
дорога завдовжки в життя. Інколи доводиться чути: «Людина помилилася у виборі, ставши ченцем». Це невірно. Людина може помилитися, але Бог не помиляється. Якщо людина приходить до
чернецтва, значить, у людини є все, аби
в цьому статусі врятувати свою душу. Що
привело мене на цю дорогу? Нещасне
кохання? Ні. Були дні, коли я кохав і був
коханим. Не знаю чому, але мені важко
було себе уявити в родинному житті.
Коли людина мріє про будинок, сім’ю,
діточок – це прекрасно. Але я ніколи не
бачив себе в такій ролі.
Моєму вибору не передували феєрверки і потрясіння. Я відновився на перший курс КПІ після армії. Але в кінці навчального року прийшов в деканат і сказав: «Все, я йду, всі бувайте». Замдекана запитав:
– Навіщо ти забираєш документи?
Заборгованість – не проблема, все вирішимо.
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– Якщо чесно, я в інше місце хочу
поступати.
– Сподіваюся, не у військове училище?
– Ні, я у наряди і караули вже находився, не хочу, – посміхнувся я.
– Значить, в семінарію.
– Так.
– Молодець! – прозвучала щира
відповідь.
У той час всі, хто поступав у семінарію, володіли гіпермотивацією. Це був
перший рік, коли Церква стала вільною.
Ми вирушали, практично спалюючи за
собою мости, абсолютно не знаючи, як
ситуація може змінитися завтра, і розуміючи, що для радянського суспільства
ми стаємо ізгоями. Ми йшли в семінарію дійсно за покликом серця. Це зараз
потрібно мати якийсь набір знань для
вступу. А тоді було по-іншому, оскільки у
нас і книг не було – добре пам’ятаю
фрагменти Євангелія і молитви, переписані в зошити і блокноти. Але була
рішучість залишити все і піти за Христом. Батюшка[1], який благословив
мене в семінарію, сказав: «Поступай, не
бійся, там тебе всьому навчать». І я почав життя з чистого аркуша.
***

Мене вразила сама атмосфера духовних шкіл – це справжнє братерство у
Христі. Вразило і те, що найблагочестивіші, підготовленіші, щиро віруючі семінаристи – діти священнослужителів.
Проте і невіруючі, нікчеми і лицеміри –
теж «поповичі». Напевно, це залежить
від того батька, якого вони бачили удома, – того, що служить Богові, чи того,
хто «працює попом».
Але в пам’яті залишилися лише
кращі. Добре пам’ятаю, як мій однокласник по семінарії отримав повістку про
призов у армію. І тут приїхав його тато,
чудовий священик, маститий митрофорний протоієрей [2] (нині вже покійний).
Підійшов до ректора, говорить:
– Мого сина хочуть забрати в армію.
– Ну, ми що-небудь придумаємо. –
відповідає владика ректор [3]
– Не треба придумувати. Вперед, в
армію! Аби весь юнацький дур вибило.
І цього семінариста забрали у війська.
Я пам’ятаю, яким він виїхав. Потім зміни-

ли термін служби, і він прослужив не два
роки, як повинен був, а півтора. Повернувся і скаржиться: «Це ж треба, я лише
себе «дідом» відчув, а тут знову в семінарію, за парту». Я подивився, наскільки
змінився, виріс, змужнів мій товариш:
виїжджав хлопчиськом, а приїхав
справжнім дорослим чоловіком. Зараз він
чудовий київський священик [4] , гідний
наступник свого батька.
«Досить для кожного дня своєї турботи» (Мф. 6:34), як сказано в Писанні.
Коли у мене з’явилася думка про чернецтво, я був у другому класі семінарії. Слава богу, я зустрів чудових ченців,
справжніх. І всім тим, хто хоч би один раз
замислювався про чернече життя, я рекомендую такий критерій вибору: якщо
вас хтось зватиме в чернецтво, біжіть від
цієї людини. Справжні ченці, якщо бачать,
що хтось прагне в чернецтво, відговорюватимуть всіма силами, випробовуючи,
наскільки це бажання справжнє. З тебе
повинне облетіти все «зовнішнє лушпиння». Це має бути дійсно внутрішній вибір,
і коли тобі говорять: «Навіщо тобі це потрібно? Та перестань. Йди краще одружуйся!», ти усвідомлюєш, що без цього
просто не зможеш жити. Розумієш, що
хочеш бути воїном Христовим, служити
саме в цій «гвардії». Як у військах. Є
лінійні, армійські частини, а є частини
гвардійські. Так от, гвардійська частина –
це не просто красива форма, аксельбанти і гвардійський значок. Гвардія – це
«гвардійський полк прориву», коли ти голіруч танк повинен уміти зупинити. Це
коли тобою затикають всі дірки оборони,
і ти, загалом, гарматне м’ясо... Це дуже
добре було помітно, коли влітку всі семінарські священики роз’їжджалися до
сімей, і богослужебний семінарський
графік раптом опинявся «в дірках». І тут
виручали ченці.
– Отче Валеріане, ви повинні завтра
йти сповідати в Покровському храмі.
– Я не піду.
– Ви чернець, як ви можете відмовлятися!
– Я не піду сповідати в Покровський
тому, що завтра служу в храмі Іоанна
Лествичника. Ось там я і посповідати встигну. Там народу небагато – я впораюся.

Напевно, ченці – це найгірші люди
на Землі. Але їх від інших поганих людей відрізняє те, що вони самі про себе
це знають і хочуть якось виправитися.
Перше прохання про постриг я подав ще у другому класі семінарії, і у мене
склалося враження, що його загубили.
Насправді ж, просто дивилися, наскільки
серйозно я ставлюся до свого вибору. У
четвертому класі духівник благословив
подати прохання знову. І знову – тиша, а
час йде. Зазвичай нас постригали в
Різдвяний піст. За два дні до поста територією гуляв владика ректор, покійний
архієпископ Олександр (Тимофеєв). Ми
до нього підійшли, говоримо: «Владико,
благословіть», а руки не підставляємо,
тому що вони всі у фарбі (ми тоді ганок
ремонтували). Говорить: «Молодці, молодці. Хороша робота». І все. Завтра
настає Різдвяний піст, а нам нічого не
сказали. Закінчується четвертий клас
семінарії, і схоже, що доведеться їхати
до себе додому. Що вчився, що не вчився. Настрій поганий, погода похмура,
дощ холодний і на душі бридко. Думаю
– піду на площу і куплю морозиво, хоч
поїм перед постом. Вже стемніло, дивлюся – хтось в чорному йде назустріч, а
це лаврський послушник Ігор [5], мій товариш по навчанню. Він був дуже
світлою чудовою людиною. Якось мене
один батюшка запитав: «А що ти думаєш
про нього?» Я відповідаю: «Чесно? Я
думаю, що таких потім канонізують». У
нь ому все свідчило про внутрішню
святість. Через багато років Господь сподобив мене прикластися до хреста на
його могилі в далекій Якутії. Так от, він
підійшов до мене і запитав, чому я такий сумний, а як почув про причину моєї
туги, обійняв мене і сказав: «Брат, не
засмучуйся, тут все залежить від Божої
волі і преподобного Сергія. Якщо є Божа
воля стати тобі ченцем, то Господь тебе
утішить, ти і морозиво не встигнеш
з’їсти». Я купив морозиво, але тільки
повернувся в келію і додав в кухоль з
бажаним десертом варення – стук в
двері, заходить якийсь студент, зве мене
до першого проректора [6].
«Викликали?» – запитую, заглядаючи в кабінет, а він говорить: «Піди до
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ключаря, він скаже, що тобі треба». Поки
я ходив і узнавав, що вже є благословення мені готуватися до постригу, і
отець-ключар видавав відповідне вбрання, морозиво моє і розтануло. Напередодні я прочитав чудові слова ієромонаха Серафима (Роуза): «Коли ми почнемо очищати свою душу, ми бачитимемо в подіях, що відбуваються довкола,
не прояв нашої гріховної волі, а виявлення Божої волі про нас».
***

Пам’ятаю, це була якась неділя між
Пасхою і Трійцею. Я служив седмичним
священиком. Вівтар наповнений
світлом, канон євхаристії, я поклоняюся Тілу і Крові Христовим. І раптом усвідомлюю, перед Ким я стою! Напевно,
кожен священик хоч би раз в житті таке
переживає. Це нечасто дається. Інколи
буває одного разу, аби ти просто зрозумів це, прагнув зберегти на все життя. Я можу дуже довго наводити якісь
аналогії і алегорії, що ж таке «предстояння престолу Божому». Але скажемо
так: старші мене і так зрозуміють, молодшим не поясниш. Це містичний духовний досвід, який є у кожного християнина, досвід молитви, коли говорять:
«Господь серця торкнувся». Добре, що
у вівтарі був отець Ростислав (Дев’ятов), мій перший духівник, і сказав: «Постарайся це запам’ятати і зберегти як
можна довше».
Двадцять два роки священства злилися в один довгий-довгий рік. Різдво –
короткі святки, не встигли всі ковбаси
наїстися, як вже починають співати «На
річк ах Вавілонсь ких», «Пок аяння
відкрий мені двері», готуємося до поста. Прощена неділя. Тільки нарешті запам’ятали до кінця молитву Єфрема
Сиріна, тут вже «Христос воскрес» заспівали, Пасха. Після Пасхи через тиждень настають поминальні дні. Проходить деякий час, післяпасхальний радісний відпочинок – цілих 40 днів після
Пасхи. Вознесіння, Трійця, а після Трійці
настає літо. На Покров літо закінчується, несподівано з’являється жовте листя, потім настає сльота, дощ, а там дивишся – сніг починає зриватися. Різдвяний піст і Новий рік на порозі.

Хоча це свято припадає на пост і християни по-різному до нього ставляться,
я вважаю за краще в Новий рік бути зі
своїми батьками і багато-багато років цю
традицію не порушую. Мені дорогі спогади дитинства, коли Новий рік ми зустрічали величезною сім’єю. Зараз
більшість вже у Вічності, але у мене є
улюблені татко і матуся. Новий рік ми
зустрічаємо разом. Посидимо за столом,
поговоримо про те, про се. Потім мама
спати піде, а ми з татом ще фільм хороший подивимось. Про що-небудь цікаве
поговоримо, а потім кожен угнездиться
в своєму куточку. Наступного дня я ще
посиджу з батьками до вечора і піду до
себе додому, благо поруч, всього двадцять хвилин пішки. Потім ще трохи – і
знову Різдво. Все, коло замкнулося, і так
з року в рік, з року в рік.
Раніше говорили: «У нашого прихожанина день народження, не забути б
його привітати». А зараз говоримо: «До
Сашка з’їздимо на могилу?» – «З’їздимо». Ось так. «Як вона там, школу закінчила?» – «Так вже в інституті вчиться,
на третій курс перейшла».
Як буде далі? Я не перестаю дивуватися з життя, я його дуже люблю, хоча
розумію, що це всього лише великий
іспит. Це перевірка, час, який нам даний для того, щоб зрозуміти, що таке
добре, що таке погано. Мене запитують
інколи: «Отче Валеріане, хто ви зараз?». Я відповідаю: «Ігумен». «Що, ні
архімандритом, ні єпископом не хочете
бути?» Я, чесно признаюся, написав
офіційну відмову від архімандритства.
І дуже серйозна причина для цього є.
Наш благочинний сказав владиці Феодосію: «А у нас є батюшка, який відмовився від архімандритства». Владика
до мене: «Отче Валеріане, це що таке,
чому?» А я тут і «розколовся», говорю:
«Владико, цю історію, напевно, не всі
зрозуміють, але я по-монашеськи вам
розповім, ви зрозумієте».
Я документи подав і приїхав складати вступні іспити в Московську духовну
семінарію. Мені виповнився 21 рік, я
«блаженний» після армії. І худий, доречі
зауважу. Раптом дивлюся – бабця убік
Троїце-Сергієвої лаври йде. Бабулька

незвичайна, вся в якихось ангелах, в
хрестах – я таких не бачив ніколи. Ну де
я великосхимниць міг бачити? Йде старенька з торбинкою. Я – мужик здоровий, і просто так говорю:
– Бабусю, давайте я допоможу сумку нести.
– Ну, давай, синок.
– Ви ж в лавру, я теж туди.
Поглянув я на цю бабульку, а вона
вся світиться добротою і любов’ю. Є такі
люди, які світяться внутрішнім світлом
Христовим.
– Бабусю, я бачу, ви віруюча.
– Ну да, наче б то так, – посміхається.
– Помоліться за мене.
– За кого помолитися?
– За Володимира помоліться. У семінарію хочу поступити.
– А навіщо це тобі?
– Я просто розумію, що без цього
загину.
– Ти не бійся, не хвилюйся, поступиш. Все нормально буде, – говорить
вона, посміхаючись.
І тут я розумію, що бабця «щось
знає». Не щодня зустрічаєш на вулиці
пророка, і треба ж про щось запитати. Ну, я і запитав: «Бабусю, а коли я
п омру? » Во на об ерт аєт ь с я , по сміхається і говорить: «Влітку». Яке
запитання – така відповідь! Я приголо мшений, але не угамовую ся: «І
ким?» – «Ігуменом». Це може здатися дивацтвом, дурощами. Але зазвичай ченцям так не здається. Отже бути
архімандритом, єпископом або схимником мені дуже не хочеться. За принципом «не чіпай – не зламається» і
«від добра добра не шукають». Раптом є шанс померти гідно ігуменом
Валеріаном. І я за це тримаюся. Одного дня влітку і помру. Господь знає.
[1] Протоієрей Олександр Генераленко.
[2] Протоієрей Микола Запорожець
(†2006 р.).
[3] Архієпископ Олександр (Тимофеєв
†2003 р.).
[4] Протоієрей Євгеній Запорожець.
[5] Єпископ Зосима (Давидов †2010 р.).
[6] Архімандрит Венедикт (Князев).
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Сім'я впродовж свого життя проходить декілька непростих етапів, ці періоди прийнято називати кризами.
Криза в перекладі з грецької означає перелом, переворот, перехідний стан. Але існує ще одне значення
цього слова – суд. Той же корінь має грецьке дієслово
krinein (міркувати).
Кризи бувають різні: економічні,
творчі, вікові, родинні та інші. Але спільне
у них одне: кожна криза пов'язана із
зміною умов, переходом в іншу фазу, і ці
зміни перевіряють нашу підготовленість,
це свого роду перевірка на міцність. Взяти хоча б недавню економічну кризу. Вона
виявила, що ті країни, де розвинене виробництво (наприклад, Китай) менше постраждали від економічних катаклізмів,
ніж ті держави, де економіка залежала від
імпорту іноземних товарів та інших
зовнішніх чинників. Тому криза – це суд,
іспит на готовність до непростих змін.
Сім'я – це живий організм, і в цьому
організмі постійно відбуваються зміни. І
це неминучий процес: ми дорослішаємо,
мужніємо, старіємо, народжуються, зростають і стають дорослими наші діти, з
нами відбуваються інші важливі події.
Родинне життя складається з певних
стадій, етапів. І кожна з цих сходинок зазмушує наше життя мінятися не лише
зовні, але і внутрішньо. Подружні стосунки теж міняються, не стоять на місці, вони
або розвиваються, і цей розвиток носить
позитивний характер, або, навпаки, погіршуються, тобто подружжя виявляється неготовим до змін у своєму житті. Люди
сімейні просто зобов'язані навчитися
адаптуватися до умов, що змінюються.
Якщо подружжя не хоче мінятися саме і
змінювати своє ставлення до ситуації, яка
склалася, їх шлюб довго не протягне.
Сімейний психолог Олена Архипова
пише: «Як часто можна побачити дівчину, яка, вийшовши заміж, категорично не
хоче узяти на себе роль дружини. Вона
хоче, аби все було по-старому, без всякої відповідальності. Або юнака, який
після народження дитини замість того,
щоб узяти на себе роль батька, намагається піти в минулий безтурботний час
вечірок і розваг з друзями.»
Як часто батьки підлітків не хочуть визнавати, що їх діти вже виросли, намагаючись зберегти устрій життя, який у них був,
коли їх дитина була зовсім маленькою.
Це і є основне протиріччя родинного
життя. Відмова від руху вперед. Страх
втратити щось хороше, що було у минулому, адже на це було витрачено стільки
часу! Бажання досягти якогось ідеального стану сім'ї і «заморозити» його, продовжити на все життя. Замість того, аби самим змінюватися відповідно часу і ситуації, будь-кого, хто спробує внести зміни,
піддають суворому покаранню. Батьки не
розуміють, що діти ростуть і не можуть
вже взаємодіяти з ними, як раніше, вони
гнучкіші і хочуть змін, але батьки сприй-

матимуть це як непослух і застосовують покарання.
Одна з цінних якостей родинного життя – це гнучке,
здібне до творчості мислення.
Ті пари, які володітимуть цими
якостями, успішно пройдуть
через всі життєві періоди».
Розглянемо основні рубежі,
які проходят майже всі подружні
пари. Кожна з цих стадій може
супроводитися кризою родинних стосунків.
Перший період – це час
СУСПІЛЬСТВО І МОРАЛЬНІСТЬ
притирання, адаптації подружОдного разу я прочитав таке визнажя один до одного. Перші роки шлюбу –
чення кризи: «Криза – це період, коли все
це школа стосунків, час, коли молодим
те, що було приховане і заважало жити,
потрібно навчитися терпінню, упокорюстає явним». І тому цей відрізок життя
ванню, коханню і взаємодії. Цей період
потрібно використовувати як можливість
дуже важливий для всього подальшого
роботи над помилками. Особливо слід
родинного життя, він закладає фундамент
замислюватися: які риси вдачі і звички
для будівництва родинного будинку. У
заважають мені в родинному житті, над
Старому Заповіті, якщо хлопець одружучим ще потрібно працювати.
вався, його цілий рік не брали на війну і
Народження дитини є свого роду
не покладали на нього жодних громадперевіркою готовності подружжя до роських обов'язків. У древньому Ізраїлі сім'ї
динного життя і взаємної підтримки. Не
взагалі приділялося величезне значення,
дивлячись на те, що народження немові подружжя повинне було в цей час пройляти дуже радісна подія, в житті сім'ї це і
ти «курс молодого бійця», аби їх шлюб
чималий стрес, напруга. Подружжю налебув надалі міцним і щасливим. «Якщо хто
жить не лише набути необхідних навичок
узяв дружину недавно, то хай не йде на
і уміння, але і навчитися взаємодіяти один
війну, і нічого не треба покладати на ньоз одним в нових, незвичайних умовах.
го; хай він залишається вільний в будинЧасто і їх почуття в цей час перевіряютьку своєму протягом одного року і розвася на міцність.
жає дружину свою, яку узяв» (Втор. 24:5).
Найчастіше поява дитини ще більше
Молоді чоловік і дружина створюють
об'єднує, згуртовує подружжя, вони отрисім'ю, маючи кожен свій характер, звичмують величезну радість і щастя, з народки, погляди, досвід життя в батьківській
женням первістка їх родинне життя знадомівці. Їм необхідно стати єдиним цілим
ходить новий сенс. Але, на жаль, нерідкі
в шлюбі, згладити свої нерівності, шорствипадки, коли поява в сім'ї нового члена
кості, одним словом, притертися один до
вносить розбрат, розбіжність і ревнощі до
одного, як притираються деталі в новому
подружніх взаємин.
механізмі в період його обкатки. Наприклад, новому автомобілю, поки він не об***
Але труднощі і невдачі перших років
катається, не можна давати повне наваншлюбу здолані, діти підростають, сім'я
таження, їздити на ньому з великою швидіснує вже близько 7-10 років. Як не дивно
кістю, поки всі його шестерні, поршні і
– це досить небезпечний період в житті
клапани не прийдуть до повної взаємодії.
сім'ї, який часто супроводжується кризою
Так і в шлюбі, в перші роки спільного житподружніх стосунків. Хоча, здавалося б,
тя чоловікові і дружині потрібна особлизовні все досить-таки спокійно. Подружва обережність і терпіння. Не всі успішно
жя до цього часу, як правило, здобуває
проходять період адаптації, тому на перші
освіту, і їх трудова діяльність входить в
три роки шлюбу припадає найбільша
стабільне русло, період притирання один
кількість розлучень. На жаль, багато моз одним і з родичами теж пройдений.
лодих людей не витримують цього перТруднощі, клопіт і безсонні ночі з маленьшого іспиту. Причин цьому декілька: і
кими дітьми, як правило, вже позаду. Занезрілість, погана підготовленість до розвичай, до цього часу вже вирішено і пидинного життя, і взаємний егоїзм. Адже
тання з житлом, яке дуже обтяжує пошлюб – це не лише приємне проведендружжя в перші роки шлюбу. Чому ж цей
ня часу, але, в першу чергу, взаємне ночас є кризисним періодом?
сіння тягаря один одного.
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Деякі психологи вважають, що подружжя до цього часу вже досить добре
пізнає один одного (притому інколи не з
самого кращого боку), у них починається
період звички, той взаємний потяг, пристрасть, яку вони мали в перші роки шлюбу, вже значно ослаб, часто чоловіка і
дружину об'єднує лише спільна житлова
площа і діти.
«Багато хто одружується з людьми,
яких практично не знають. Основна причина їх союзу – фізіологічний потяг, який
жодним чином не впливає на сумісність
людей в смаках та інтересах. Люди можуть
підходити один одному фізіологічно, але
при цьому не обов'язково будуть спорідненими душами. Якщо основа – фізіологія, то людина потрапила в біду. Аби життя було повним, шлюб – успішним, інтереси людей повинні збігатися у багатьох питаннях. Відсутність спілкування тягне за
собою неправильну оцінку іншої людини.
Насправді вони були абсолютно різними
людьми», – говорить Олена Архипова.
В кожного періоду свої особливості.
Первинний період – це час згладжування
гострих кутів, притирання. Дійсно, молоде подружжя часто зв'язане сильним
тілесним потягом, це пора, коли ще продовжується закоханість, але вона не може
продовжуватися вічно, і з часом повинна
перерости в щось більше.
В другому періоді родинного життя
чоловік і дружина повинні не просто адаптуватися один до одного, але стати єдиним цілим, єдиною душею і тілом в шлюбі,
тоді їх взаємна прихильність, потяг не
лише не загасне, але і стане сильніше.
Життя не стоїть на місці, і відчуття подружжя теж повинні зростати, переходити на іншій, вищий рівень.
Перше десятиліття родинного життя –
це період бурхливого будівництва. Подружжя працює над своїми характерами, вирішують побутові проблеми, в'ють родинне
гніздо, народжують дітей, звикають до нових родичів, їм просто ніколи буває нудьгувати, засмучуватися і навіть сваритися. Їх
об'єднує загальна справа – будівництво
молодої сім'ї. Але в цій постійній метушні,
на жаль, катастрофічно не вистачає часу
на просте душевне спілкування, адже це
дуже важливий чинник в шлюбі.
Спілкуючись, подружжя повинне вже
не просто навчитися згладжувати шорсткості свого характеру, але і краще пізнавати один одного, через спілкування прагнути знайти спільність, єдність поглядів.
Багато подружь вважають, що довгі бесіди, спільні прогулянки, прояв ніжності і
інша романтика залишилися у минулому,
все це атрибути закоханості і медового
місяця, зараз нам ніколи, ось підростуть
діти, заробимо на квартиру, ось тоді і
спілкуватимемося. А виходить, що коли
настає період стабілізації, проблеми в
основному вирішені, з'являється більше
вільного часу і подружжя вже не відчуває
тієї душевної близькості, яка була раніше, їм нудно разом. Ось це і є криза –
перевірка на те, що було створене молодою сім'єю за час життя в шлюбі.

Життя не можна відкладати на потім, і
потрібно в життєвій метушні знаходити час
для спілкування, ласки і ніжності. Аби «вогнище минулого кохання навіки не згасло»,
потрібно щодня підтримувати його.
Дуже часто в другий кризисний період жінки починають страждати через
свою незатребуваність, особливо якщо
вони здобули до шлюбу хорошу освіту і
працювали за фахом. Їм починає здаватися, що всі їх молоді роки були витрачені на прання пелюшок та інші домашні
справи. А у чоловіків цей період навпаки,
як правило, пов'язаний з розквітом їх кар'єри і трудової діяльності.
В цей час подружжю потрібно бути
особливо уважними один до одного, надавати взаємну підтримку. Чоловікові
важливо дати зрозуміти своїй коханій, як
він цінує те, що вона робить для всієї сім'ї
і для нього особисто. А милим пані я б
порадив не сумувати, адже жінка,
більшою мірою, ніж чоловік, здібна до
самоосвіти і адаптації до нових умов.
Якщо чоловік упустив час і не здобув вчасно освіту або пізно почав працювати,
йому буває дуже важко потім надолужити прогаяне; у жінок не так. Я знав навіть
багатодітних мам, які після того, як їх діти
трохи підросли, зуміли закінчити інститути і дуже успішно працювали.
***

Третій кризисний період настає, коли
подружжя досягає середнього віку. У них
виросли діти і часто вже створили власні
сім'ї. Подружжя залишається один-на-один.
Ось що про цей непростий період говорить православний родинний психолог
Ірина Анатоліївна Рахімова: «Кризи долаються протягом всього життя, сходинка за
сходинкою. Зараз це модно, коли чоловіки, виконавши обов’язок у сім'ї, збирають
валізи і вирушають до молоденьких дівчат.
І це ознака хворої сім'ї, значить, ця сім'я
жила не один одним, а заради дітей. Якщо
діти бачать, що мама і тато живуть один
заради одного, то дітей можна і не виховувати, вони вже виростуть хорошими людьми, хорошими сім'янинами.
Це, звичайно, дуже складний період.
Він називається «Синдром спорожнілого
гнізда». Чоловіка і дружину охоплює жах,
адже вони так і не прийшли до близькості,
вони не стали єдиним цілим. Бачачи себе
чужими, вони хочуть сховатися один від
одного. Вони хочуть втекти один від одного, щоб не бачити плоди невдалого
спільного життя, звільнитися від величезного відчуття провини один перед одним.
Чому вони чужі? Ми близькі – це коли
ми розуміємо один одного. Близький все
може зрозуміти, все може пробачити, а
тут цього не сталося. Величезна прірва,
взаємні образи. Жили в метушні, було
багато невисловленого.
Але все ж вони не розбіглися, значить, було щось, що їх зв'язувало. І якщо
вони ще трохи повернуться один до одного, підказка може прийти. Вони повертаються назад один до одного, до того моменту, коли починалося спільне життя. А
що було на початку? Знаки уваги. По-

трібно повернутися до тієї фази стосунків.
Йде повтор. Це величезний плюс, подружжя знову стає молодим. Є ще один привід
розкрити нові грані один одного. Йде нове
осмислення стосунків. Є можливість зрозуміти те, що вони не розуміли, поки будували будинок. Основні життєві завдання вони виконали, і тепер йде глибше осмислення сенсу життя».
Третій кризовий період може збігтися
і з так званою «кризою середнього віку»,
коли людина, вступаючи в другу половину свого життя, часто впадає в депресивний стан через те, що молодість вже пройшла, сил і часу, аби здійснити намічені
плани, вже мало, а попереду її чекає
старість. Хоча зрозуміло, що всі ці думки
від лукавого, в кожній порі життя є щось
чудове, властиве лише їй.
Друга половина життя – це час мудрості,
зрілості, багато людей, правильно переосмисливши своє життя, саме в цей період
знаходять себе, у них відкривається ніби
друге дихання, і вони, маючи вже великий
життєвий досвід, у всій повноті реалізують
свої можливості. У жінок криза родинних
стосунків може бути посилена тим, що в їх
організмі починаються процеси, пов'язані
із загасанням репродуктивної функції, вони
відчувають нездужання, можуть легко впадати в роздратування, депресію.
Так, «синдром порожнього гнізда» –
дуже непростий період – це, дійсно, суд
подружжя над собою, переоцінка минулого життя, їм необхідно навчитися жити
і любити один одного в нових умовах, повернутися до початку дороги, коли вони
були лише удвох. Потрібно уміти знайти
сенс і радість і в цьому часі. Життя продовжується, і Господь дає нам час і можливість любити один одного і бути щасливими разом. Пережити цей період допомагає, звичайно, спілкування, спільні
поїздки, спільні справи. Подружжя частенько вже стало бабусею і дідусем, з'явилися онуки. Дуже добре знайти радість,
новий сенс життя в допомозі сім'ї вже дорослих дітей, допомогти їм у вихованні
онуків та інших справах. Літньому подружжю дуже важливо відчувати, що вони, як
і раніше, потрібні своїм дітям, що вони
можуть надати їм любов і підтримку.
***

Багатьом в слові криза чується щось
похмуре, зловісне, але це не так. Якщо правильно ставитися до криз, вони можуть не
лише не перешкодити нашому родинному
життю, але і навпаки, ще більш згуртувати
нашу сім'ю, змусити поглянути на наших
коханих з іншої, несподіваної сторони, переосмислити наші почуття до них і набути
безцінного досвіду.
Пригадаємо, що під час хвороби теж
настає криза, перелом, і тоді хворий або
починає видужувати, або хвороба переходить у важчу, інколи смертельну фазу.
Правильне ставлення до перенесених
труднощів і випробувань може допомогти подружжю оздоровити сім'ю і перейти
на вищий рівень взаємин.
Священик Павло ГУМЕРОВ
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Хто такі праотці? На це запитання можуть відповісти майже всі: учні недільної школи, і
проста віруюча бабуся, і інтелігент. Праотці – предки Ісуса Христа. Практично кожен може
назвати деяких з них. Ну, вже Авраама так точно знає кожен.
Так, майже всі ми знаємо праотців, хтось щось десь колись читав і пам’ятає, хто з них кого
«народив» і, навіть, коротко знає історію життя найвідоміших з них. Ми читали і наче знаємо
– але в той же час і не знаємо. Біблія нам дає по деяких питаннях лише схему, план, скелет,
який розвинути і одягнути плоттю повинні ми самі. Нас до цього повинна спонукати наша
допитливість і благочестя, бажання знайти ще щось важливе, чого не договорив автор. Адже
часто якийсь фільм закінчується таким чином, що після слова «кінець» потрібно ще зробити
уявне зусилля, аби цей «кінець» настав і в думці, а не лише на екрані. Точно так і в Біблії: начеб
все вже давно сказано, але думку і уяву при прочитанні потрібно спонукати до праці, і до цих
пір, і без цього все прочитане буде мляве і мертве. Отже, давайте разом пригадаємо їх і
поміркуємо там, де Біблія дозволяє це зробити.

Cвіт Біблії
Каїн і Авель
І почнемо ми з відомого всім сюжету.
Авель і Каїн приносять жертву Богові.
Але Господь зглянувся лише на полум’яне серце Авеля, а байдужу жертву Каїна відкинув. Каїн через заздрість убив
свого брата і втік в землю Нод, на схід
від Едему. Далі про Каїна сказано лише
це: «І пізнав Каїн дружину свою; і вона
зачала і народила Єноха. І побудував
він місто; і назвав місто по імені
сина свого: Єнох» (Бут. 4: 17).
Більше ми з ним не зустрічаємося на
сторінках Біблії. Але цей останній вірш
дає дуже багато для допитливого розуму. Ми з вами знаємо, що перші діти Адама одружувалися між собою, і так продовжувався людський рід; заборона на
зв’язок між близькими родичами виникла набагато пізніше. Таким чином, виходить, що хтось з сестер (а, швидше за
все, і братів) Каїна побіг в землю Нод
разом з ним. Тобто першовбивця Каїн не
став вигнанцем в людському роді, а отримав підтримку деяких зі своїх родичів.
А це означає, що Авеля недолюблював
не лише Каїн, але і деякі інші його брати
і сестри. Мабуть, своєю святістю він їх
дратував, викликав заздрість і бажання
покінчити зі «святошею». Чи не так, справа вже нагадує інший біблійний сюжет з
іншими братами: «Ось, йде сновидець;
підемо тепер, і уб’ємо його» (Бут. 37:
19-20)? І жінка, яка добровільно готова
вийти заміж за вбивцю свого брата і ділити з ним ложе, вже викликає певні емоції.
А тепер звернемо увагу на те, що
Каїн зі своїми родичами, співчуваючими
йому в злі, побудував перше місто на
землі. І тоді стане зрозуміло, що це перше місто лиходіїв визначає вектор розвитку занепалого світу, є передвісником
царства антихриста і протилежністю
Небесного Єрусалиму.

Авраам і Сарра
Авраам – наш спільний батько по
вірі. Своїм життям він учить нас безпе-

речному покладанню надії на Промисл
Божий, жертовності, людинолюбству.
Коли Авраам жив в Урі Халдейському,
Господь повелів йому переселитися в
іншу землю. Так Бог хотів відокремити
його від середовища ідолопоклонників і
нечестивців. Кожна церковна людина
пам’ятає, як відреагував на це одкровення святий патріарх. Він зібрав речі і
відправився з рідними в землю, якої не
знав. Звичайно, це подвиг. Але особливо чітко цей подвиг вимальовується,
коли ми поглянемо уважніше, що Авраам залишив на батьківщині і що отримав взамін.
Ур Халдейський був величезним
містом. Його населення складало в той
далекий час (дві тисячі років до Різдва
Христового) близько 65 тисяч осіб – на
той момент величезна цифра. Вже тоді
там існував розподіл праці, тобто процвітали цехові ремесла. Одні займалися розведенням тварин, інші пряли
шерсть, треті виробляли одяг. З Персидської затоки вгору по Євфрату йшли
торгівельні судна. Розвивалися наука і
мистецтво. Заможні городяни Ура мали
найкомфортабельніше житло в світі на
той час: двоповерхові цегляні будинки,
в яких вже в тій сивій старовині були
убиральня і басейн. Це була столиця
імперії і світу. Будь-яке місце, куди міг
відправитися звідти Авраам, було безумовно гірше Ура Халдейського. Але в Урі
процвітали ідолопоклонство і чаклунство, тому з нього потрібно було йти.
І ось Авраам, слухняний волі Господа, виходить з цього міста розкоші і
млості. Виходить, не знаючи кінцевої
точки своїх мандрів. Як відомо, дорогою
в землю обітовану Авраам зупинився в
місті Харран. Важко сказати, з якої причини сталася зупинка. Можливо, старезному батькові Авраама – Фаррі – було
важко продовжувати утомливу подорож.
Адже від Ура лише до Харрана близько
тисячі кілометрів, і ще близько п’ятисот
кілометрів від Харрана до Ханаана –

нової батьківщини праотця. За умови,
що верблюд з поклажею за день проходить від 20 до 40 кілометрів, можна припустити, що подорож до Харрана продовжувалася близько місяця. Зрозуміло,
що за місяць мандрівки пустелею самопочуття Фарри могло погіршати, адже
йому тоді було близько 200 років.
Подорожні зупинилися в Харрані, де,
мабуть, прожили достатньо довго. Там
помер і був похований Фарра – батько
Авраама. І знову Бог звернувся до Авраама і повелів йти далі.
Я дивлюся на ці дивні мандри старого Авраама, якому тоді було вже 75
років, і задаюся питаннями. Так, зрозуміло, що Бог говорив з ним, тому Авраам з готовністю пішов у майбутню подорож. Але які слова він знайшов для своїх
домочадців: батька, дружини і інших родичів, коли переконував їх, що воля
Божа в тому, аби кинути насиджене
місце і стати, по суті, бомжами, мандрівниками без певного місця проживання?
Адже до самої своєї смерті Авраам вже
не жив десь постійно, а поневірявся, як
кочівник, замість будинку знаходячи собі
спокій лише в наметах і шатрах. Я дивлюся на покірливу Сарру, яка не ремствує на це циганське життя, не заперечуючи йде за чоловіком «не знаю, куди»,
при цьому терпить випробування бездітністю – і не зневіряється. Як вона знаходила в собі сили не посварити чоловіка, довіритися йому до кінця і жодного
разу не засумніватися в його вірі? Так, і
вони перечіплювались, і вони падали.
Але навіть їх падіння для нас високі.
Навіть з цими погрішностями картина їх
величі приголомшує.
У Ісаака вистачило б сили поборотися з Авраамом, якому тоді було 125
років. Але він покірно дає себе зв’язати
і покласти на жертовник, показуючи досконалий прообраз Христа.
І найяскравішою фарбою на цій картині написаний сюжет жертвопринесення Авраама. Якось склався стереотип:
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сивоволосий старець і хлопчик йдуть в
гору за велінням Божим, і там старець
приносить в жертву хлопчика, але Ангел
в останню хвилину зупиняє його. Багато
ікон підтверджують це. Проте, якби Ісаак
був «хлопчиком», то Авраам не змусив
би його нести на гору в’язку дрів для всеспалення. І дійсно, по Біблії вік Ісаака –
25 років. І в зв’язку з цим ще дивніше
жертвопринесення: старець веде, хлопець нітрохи не опирається. В повного
сил Ісаака вистачило б сили поборотися
з Авраамом, якому тоді було 125 років.
Але він абсолютно покірно дає себе зв’язати і покласти на жертовник, показуючи
досконалий прообраз Христа.

Ісаак і Ревекка
Цікаво, що Авраам вирішив одруживати сина лише коли тому виповнилося
40 років. Спробуємо також уважно поглянути на сюжет женихівства Ісаака.
Авраам відправив свого вірного домоправителя Єлеазара на свою батьківщину, аби знайти наречену синові серед
родичів. Єлеазар узяв слуг, подарунки
для нареченої і, природно, верблюдів,
аби везти провізію і їхати самим.
Прийшовши до місця призначення,
Єлеазар помолився Богові Авраама, аби
та, про яку буде воля Божа, відгукнулася на його прохання. З вірою він попросив пити у першої дівчини, яка підійшла
до колодязя, і та охоче дала йому випити з глека, а також напоїла його верблюдів (Бут. 24: 17-20). Скільки разів мій
погляд ковзав по цих рядках, не вникаючи в суть написаного! Суть же обумовлює автор: Ревекка напоїла всіх верблюдів Єлеазара. Узяв же Єлеазар із
стада Авраама собі в караван 10 верблюдів. В середньому верблюд випиває
за раз 3-5 відер води. Тобто Ревеккі довелося дістати з колодязя і перелити в
напувалку не менше 30 відер. У цьому
незначному фрагменті вже багато сказано: про працьовитість Ревекки, її доброту і гостинність. Скажімо так: хто з нас
готовий наносити з колодязя 30 відер
води для незнайомої людини, в оточенні
якої є, до того ж, раби, які самі з успіхом
могли б це зробити? Або ще краще ось
так: ви наближаєтесь до колонки набрати води, тут під’їжджають на декількох
машинах привітні люди і в дуже ввічливих виразах просять у вас напитися. «О,
так. – відповідаєте ви. – І на знак моєї
прихильності до вас я ще і помию ваші
машини». Чи не так, за цих 4 тисячі років,
які пройшли після вчинку Ревекки, буденна людська моральність анітрохи не наздогнала її святої моральності?!
Про лагідність і упокорювання нареченої Ісаака ми дізнаємося далі. Коли
Єлеазар наблизився до земель Авраама, Ісаак вийшов до них назустріч, і Ревекка тут же покрила шаллю своє обличчя. На це можна відповісти, звичайно,
що це взагалі в звичаї у східних жінок.

Але який сенс покривати обличчя перед
людиною, яка цієї ж ночі стане її чоловіком? Причина лише одна: крайня соромливість Ревекки. І Господь сповна нагородив цю покірливу сім’ю своїм благословенням.

Яков і Рахіль
Чому Яков, який обманом узяв благословення у свого батька Ісаака, благословенний перед Богом? Вочевидь:
через нечестя Ісава. Його нечестя було
таке велике, що обманний вчинок Іакова (порівняно з життям його брата) і не
є гріхом. Що ж Біблія говорить нам про
нечестя Ісава? То хіба лише це: у 40
років Ісав узяв собі в дружини двох хеттеянок, «і вони були в тягар Ісааку і
Ревеккі» (Бут. 26: 35). Ісав відразу порушив два правила. По-перше, узяв собі
дружину не з рідні, а з нечестивих жінок народу, що
оточує їх, хоча його дід
Авраам застерігав
своє потомство від
цього. Звичайно,
Ісааку і Ревеккі,
яким знайти благочестивого чоловіка було не так
легко свого часу,
було неприємно
дивитися на це
« ж ено неісто в ство». Про те, що
вчинками Ісава керувала похіть, говорить і
те, що пізніше Ісав узяв собі
ще і третю дружину. Слід сказати, що хоч ще не було писаного закону,
але моральність патріархів все ж не дозволяла їм мати двох дружин. У Авраама була одна дружина Сарра. Лише за
наполяганням дружини Авраам «увійшов» до своєї служниці, і після того, як
Агарь зачала, вже не торкався до неї.
Правда, Авраам мав і другу дружину,
Хеттуру, але одружився вже після смерті
Сарри (після смерті Сарри Аврам жив
ще 38 років). У Ісаака була одна дружина Ревекка. У Якова також мала бути
одна дружина – Рахіль, але тесть обманом змусив його узяти в дружини ще і
Лію. І до служниць своїх дружин він знову-таки «входив» за наполяганням останніх. Проте лише Рахіль завжди була
улюблена Яковом. Відповідно, і улюбленими синами Якова були сини, народжені його улюбленою Рахіллю, Веніамін
і Йосип. У Йосипа також була одна дружина – Асенефа. З цього можна зробити висновок, що етичним ідеалом прабатька і в ті часи був моногамний шлюб.

Йосип Прекрасний
Напевно, найвитонченішою квіткою,
яку виростило благочестя прабатька, є
Йосип. Йому передання дало найменування «Прекрасний». Він і мудрий, і
цнотливий, боголюбивий і людинолюб-

ний. Проданий своїми братами до Єгипту за 20 монет, він також став прообразом Христа Спасителя, проданого братами по вірі. Він – другий Авель. Йому
нічим докорити. І у безславності, і в славі
він однаково шукає волю Божу у всьому, і цим нагадує нам царя Давида – свого гідного нащадка (хоч і рід царя Давида походив з коліна Іудина).
Його зрадили, але Йосип не проклинає у відповідь, а турбується про своїх
родичів. І коли брати приходять купити
хліб у Єгипті, Йосип не відкривається їм,
неначе бажаючи випробувати їх: чи
змінилися вони в кращу сторону. Для
цього Йосип суворо звинувачує братів у
шпигунстві, ніби вони прийшли видивитися «слабкі місця землі». І ось мета досягнута: брати говорять між собою
єврейською мовою, і стає ясно, що вони
розкаюються в гріху, який зробили багато років тому.
Але покаяння – лише
частина справи, від
досконалих потрібно
показати Випробовачу плоди, гідні
покаяння (Лк 3: 8).
Аби упевнитися і
в цій благій зміні
своїх
братів,
Йосип в наступний
їх прихід підкидає
чашу в мішок Веніаміна, звинувачує
його в крадіжці і заявляє, що він залишиться
рабом в Єгипті. І ось тут Іуда –
той самий, який колись запропонував братам не здійснювати тяжкий гріх і
не вбивати Йосипа, а продати, – і зараз
пропонує щось. Він пропонує себе в довічне рабство замість Веніаміна, тому
що жаліє батька, старого Якова, єдиною
відрадою якому є молодший брат Веніамін. Іуда готовий не бачити більше ні
своїх дітей, ні дружину, аби його батько
був спокійний і не убитий горем! Ось це
– плід, гідний покаяння, це справжня
жертовна любов, і Йосип, змучений душевним болем, розуміє це, і з радістю
відкривається своїм братам. Він і прощає їх, і бачить Промисел Божий в їх
діях, і радий зміні, яка за ці роки перетворила їх з егоїстів на людинолюбних
«мужів». Можливо, ця жертовність Іуди
і стала причиною того, що Господь вибрав з 12 колін Ізраїлевих саме Іудине для
втілення Сина Божого.
Ось деякі уроки, які Писання сьогодні
запропонувало нам. Будемо ж намагатись завжди уважно і з молитвою читати Біблію, і Господь обов’язково відкриватиме нам кожного разу все нові
відтінки прочитаного. Ну і, звичайно ж,
по силі наслідувати, хоч в чомусь малому душекорисному, святих наших отців і
Старого, і Нового Заповітів.
Священик Сергій БЕГІЯН
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НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРАЄЗНАВСТВІ:
КОМПОЗИТОР КАРОЛЬ ШИМАНОВСЬКИЙ
ТА ПРАВОСЛАВНИЙ ХУДОЖНИК ГЕОРГІЙ БОСТРЕМ.
ПОШУК НОВИХ ФАКТІВ БІОГРАФІЇ
Одним з напрямків дослідження
життєвого та творчого шляху Кароля
Шимановського – основоположника
польського музичного модерну і нашого земляка (1882 – 1937рр.) є пошук нових, невідомих фактів життя і творчості
композитора в Україні, зокрема, на території нашого краю.
Слід зауважити, що літературні та
архівні джерела по цій темі складалися, переважно, на матеріалі польських
архівів. І це зрозуміло, оскільки в Україні
після революції 1917-1918 років документів цього періоду майже не залишилося. Більша частина першоджерел,
яка зберігається в фонді Музичних Колекцій Університетської Бібліотеки у
Варшаві, була досліджена Терезою
Хілінською. Ці документи видані окремим виданням. Та слід зазначити, що
завжди існують певні історичні прогалини в дослідженні біографічного і
творчого життя Особистості.
Так, можна навести як приклад, нещодавні дослідження відомого кіровоградського педагога, викладача музичного училища Марини Долгіх, як а
знайшла деякі суттєві розбіжності в
ствердженнях Терези Хілінської і довела, що батько композитора К. Шимановського – Станіслав Шимановський,
придбав маєток „Орлова Балка" під
Знам'янкою не в 1874 році, як стверджувала Т. Хілінська, а в 1883 році.
Це дуже суттєво для подальшого
наукового дослідження. І таких прикладів, коли навіть авторитетний дослідник може помилятися, буває чимало.
Наша мета – доповнити, поглибити
відомі та накопичувати і досліджувати
нові факти з біографії композитора в період «українського етапу» його життя,
тобто за період 1882-1919 рр., віднайти нові підтвердження кола його спілкування, використовуючи ті небагаточисельні документи, що збереглися в українських архівах, зокрема в Кіровоградському обласному державному
архіві, Черкаському обласному державному архіві, Музеї музичної культури ім.
К. Шимановського та в Кіровоградській
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського.
Так в Кіровоградському обласному
архіві зберігається «Свідоцтво» про закінчення К. Шимановським Єлисаветградського земського реального училища, «Довідка» про воїнську повинність,

КРАЄЗНАВСТВО
учнівські журнали з відмітками про навчання Кароля і його брата Фелікса, а
також газети і афіші з повідомленнями
про концерти. В фондах бібліотеки ім.
Д. Чижевського зберігається колекція
книг «Тимошівка» з маєтку батьків композитора з екслібрисами всіх членів родини Шимановських.
Особливу зацікавленість являє собою такий документ, як стаття в «Повітовому часописі» міста Олександрії
за 1911р., яку досліджувала М. Долгіх.
Вона свідчить, що «Орлова Балка»
підпорядковувалася другому стану Мошорінської волості Олександрійського
повіту. В статті говорилося про подорожчання цін на земельні угіддя та неГ.Е. Бострем.
рухомість на прикладі Орловських воМоління
лодінь. Так маєток
«Орл ова Балк а» з
площею в 499 десятин було куп лено
батьком композитора
С. Ф. Шимановським
у дворянина Бострема в 1883 роц і за
51500 крб., а 2 грудня 1 898 р. Ш имановський продає маєток дворянин у Г.
Здзеховсь ком у за
85137 крб. Таким чином, з цього моменту
уперше з'являється
рані ше
неві доме
прізвище – дворянин
Г.Е. Бострем.
Бострем. Прізвище
Моління про чашу
дуже цікаве. По-перше тим, що воно не
украї нсь ке, н е російське, не польське,
і взагалі – не слов'янське. Постає питання: звідки на території нашого краю
з'являлися
такі
прізвища ? Відповідь
ми можемо знайти в
багатьох джерелах –
на цих землях з другої половини XVIII ст.,
і пізніше, у XIX ст.
відбувалося активне
Ювілейний конверт з портретом
заселення та асиміГ.Е. Бострема
ляція (злиття) та при-
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Г.Е. Бострем.
Фото одеського періода

власнення земель іноземцями. Про це
також свідчив і Л. В. Куценко в своїй
роботі: «Укр аїнсь к а доля Дикого
Поля». Особливо тоді, коли відбулася
земельна реформа 1880-х років і на
Україні було дозволено скуповувати
землю Сюди ринув потік іноземців.
Таким чином, різними шляхами опинилися тут маєтки поляків – Росцішевських і Шимановських, сербів Емануелів і Ерделів, Фундуклеїв, Текеліїв,
німців Дорнів та Фальц-Фейнів, та
інших. Багато хто з іноземців служив в
царській армії. Можливо і Бостреми
були одними з таких іноземців.
Дещо вдалося прояснити також за
даними сайту artinvestment.ru (Арт
Інвестмент.ру), який являється сайтом
випускників машинобудівного коледжу Кіровоградського науково-технічного університету. З даних сайту стає
відомо, що 25 грудня 1884 року в родині шведських дворян в Єлисаветградському повіті народився син – Георгій Едуардович Бострем. Навчався
в Єлисаветградській класичній чоловічій гімназії. В 1902-1905 рр. навчався в Одеському художньому училищі. Подальшу освіту отримав в Петербур зь кі й ак ад ем ії м ис тецтв
ім. І. Рєпіна, а пізніше – в Мюнхенській
академії мистецтв... Помер у жовтні
1977 року. З цих даних зрозуміло, що син
дворянина Бострема – Георгій Бострем, народжений у Єлисаветградському повіті, що жив і навчався в
Єлисаветграді, прожив довге життя і
став художником. Але в подальшому
стає відомо, що його життєвий шлях
був дуже тяжким і трагічним, як і життя Шимановського.

Так, вдалося вияснити багато цікавих нових фактів з подальшої біографії
Георгія Бострема, в якій раніше були
певні прогалини, або «білі плями».
Нещодавно ми дізналися, що в
Сімферополь ському краєзнавчому
музеї (так званий Кримський музей)
створено експозицію картин нашого
земляка Георгія Бострема. З документів, що зберігаються в Державному архіві Одеської області, стає зрозуміло, що наш земляк став художником
всесвітньої величини.
День його народження деякі дослідники вважають 6 січня 1885 року
(за старим стилем), а деякі – 25 грудня 1884 року (за новим стилем). Його
батьки – нащадки давнього шведського роду. Коріння їх йде від так званого Хендріка Бострема, який на початку ХVIII століття прийшов до Петра І на будівництво корабельних верфей для військового флоту і став
військовим інженером. В подальшому
у роді Хендріка Бострема було багато висококласних спеціалістів у різних
галузях: юристів, лікарів, інженерів.
Бостреми почали купувати маєтки на
Україні. Останній з роду Бостремів –
Едуард Бострем – став у Єлисаветграді губернським секретарем у 18801890 роках ХІХ століття.
Приблизно у 1901 році родина Бостремів переїжджає до Одеси, але з Єлисаветградом не пориває – тут залишається їхній маєток.
Георгій вступає до Одеського художнього училища. У 1905-1906 роках виїжджає до Берліна, а потім навчається
у Мюнхенській Академії Мистецтв. Спочатку він захоплюється абстрактним
живописом, але раптом у 1906 році художник знищує всі свої абстрактні картини і вирушає у паломництво по святих місцях, зокрема – у Грецію, на Афон.
Там Георгій Бострем живе у якості послушника. З листів приватного зібрання відомо, що у 1906 році там його зустріли земляки. На Афоні в одному з монастирів він займався реставрацією
древніх ікон.
Пізніше він пішки обійшов Іран, Ірак,
Афганістан, а у Росію повернувся через Алтай. До світського мистецтва художник так і не повернувся, а все подальше життя присвятив іконопису та
храмовому розпису і реставрації.
В 30-х роках ХХ століття Георгій
Бострем очолив реставраційну майстерню Троїце-Сергієвої лаври у Загорську.
Він відреставрував Іллінську церкву у
Загорську, розчистив та поновив багато ікон та фресок. В лаврі на той час
працювало багато талановитих іконописців та реставраторів. В країни в цей
час продовжувалася боротьба з церквою під гаслом: «Релігія – опіум для

народу». Одного дня весь колектив був
заарештований. За винесеним вироком
їх всіх мали розстріляти. Георгію Бострему пощастило втекти під час перевезення із в’язниці.
Довгий час він переховувався від
влади під виглядом бродяги, та й ще не
з повна розуму. Потім, пригадавши
знання, отримані під час подорожей,
почав лікувати людей травами, збирав
коріння, ягоди, які використовував у
лікуванні і якими харчувався сам. Ще
мандруючи Сходом, він оволодів навиками акупунктури, і тепер надавав людям допомогу.
Голодного 1933-го року Георгій Бострем при дорозі побачив жінку з немовлям. Жінка помирала від голоду. Георгій
взяв їх до себе і почав лікувати жінку,
відпоювати різними відварами. Жінка
одужала. Георгій Бострем одружився з
нею, а дитину – дівчинку Галю удочерив. Своїм прикладом він заохотив
прийомну дочку до медицини. Пізніше
– вже в 1960-х роках – Галина Бострем
стала головним лікарем дитячого санаторію в Євпаторії.
З Азії Бостреми переїхали до Криму, оселилися в старому саманному будинку в селі Заріччя.
7 жовтня 1977 року Георгій Бострем
на 95 році життя закінчив свій земний
шлях. Він жив праведним життям, лікував людей, молився, зовсім не вживав
м’яса. А головне – писав чудові світлі
картини, наповнені Божественною
енергією. Його полотна розійшлися по
всьому світу – в Америці, Росії, Німеччині, Греції, в приватних зібраннях і в
державних музеях: Сімферопольському музеї, Руському музеї Петербурга,
Троїце-Сергієвій лаврі під Москвою,
Трет’яковській галереї, Луврі, а також у
музеї імені Соломона Гугенгейма в
Нью-Йорку. Також Бострем дарував
свої роботи друзям.
Таким чином, земля Єлисаветградська збільшила список видатних
особистостей ще на одне прізвище,
яке було невідоме широкому загалу –
Георгій Бострем – православний художник.
Шедеври християнського живопису,
які увійшли у загальний фонд шедеврів
живопису: «Молитва», «Богородиця»,
«Христос у терновому вінку», «Богородиця з немовлям», «Богоматір «Казанськ а»», «Моління про чашу»,
«Симфонія».
Християнський художник Георгій
Бострем здійснив великий вплив на багатьох російських та зарубіжних християнських художників.
ЛАПІНА М.А.,
провідний науковий співробітник
Кіровоградського музею музичної
культури ім. К. Шимановського
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Що вдягти на зустріч з Богом?
Про жіночий гардероб ходять жарти: і надіти нічого, і покласти нікуди. Але питання одягу ще більш ускладнюється, коли
милі панночки добирають вбрання для походу в храм. Сучасні
люди далеко пішли в ногу з прогресом. Зокрема, ми, жінки, пішли
в міні-спідницях, брюках, з непокритою головою і вільними манерами. Ми аплодуємо Коко Шанель, яка першою мала сміливість
надіти брюки на світські раути, і забуваємо, що саме вона своїм
прикладом демонструвала красу спідниці нижче за коліно.

Внутрішня людина
одягає зовнішню...
Здавалося б, яка різниця, в чому я
прийшла, головне – з чим. Взагалі-то,
Господь любить нас в будь-якому одязі:
Йому важливо, не що на нас, а що в нас.
Але питання одягу не було б настільки
проблемним, якби не існувало прямого
взаємозв’язку між внутрішнім станом
людської душі і її зовнішнім проявом. Із
цього приводу яскраво і лаконічно говорить протоієрей Сергій Ніколаєв: «Внутрішня людина одягає зовнішню». Якщо
порівняти людину з айсбергом, то її одяг
– це лише маленький вершечок, що завершує суть творіння, прихованого від
сторонніх очей. Церкві не настільки важливий цей зримий шматочок верху, для
неї має значення глибина жіночої душі.
Професор МДА А. І. Осипов говорить: «У
церкві немає слів таких: брюки, спідниці,
сукня. Там знаєте, що є? Цнотливо, нецнотливо, розпусно, скромно. А брюк,
спідниць – цього не існує». Тобто жінок
закликають до певних душевних доброчесностей, які неминуче впливають на
вибір їх одягу. Чим керується панночка,
яка одягає себе в коротку обтягуючу червону сукню? Напевно, їй хочеться відчути на собі захоплені погляди чоловіків,
можливо, викликати заздрість оточення
до досконалості своєї фігури або продемонструвати здатність купувати дорогі
речі – в світському житті це не пороки, а
швидше навпаки – ряд «доброчинностей». А тепер уявіть, що в цьому далеко
не цнотливому вбранні жінка прийшла в
храм. Відразу стає видна суть, прихована, здавалося б, від сторонніх очей. Зрозуміло, що в церкву і йдуть за тим, аби
очищати душу від скверни. Але не варто виставляти на загальний огляд те, що
сповідають Богові в інтимному спілкуванні. Як внутрішнє впливає на зовнішнє,
так і навпаки – зовнішнє перетворює
внутрішнє.
Вибираючи певне вбрання для походу в церкву і для повсякденного життя,
варто приміряти його, в першу чергу, на
шкалу своїх цінностей. Наша совість –
найкращий помічник в питанні вибору
одягу. Якщо речі відповідають вашому
ставленню до світу, до себе, до ваших

прагнень, то, поза сумнівом, вони підходять. Але для православних ще важливо, аби збіг відбувався і з християнською багатовіковою шкалою цінностей.
Біда в тому, що ми не завжди розуміємо, чому від нас вимагають надівати
саме певний одяг, наприклад, довгі
спідниці і хустки, а брюки, навпаки, забороняють. Давайте розберемося у
всьому по порядку і почнемо з голови, а
точніше, з хустки.

Хустка
Питанням «Що надіти в храм?» задавалися ще в часи апостола Павла. У
своїх повчаннях учень Ісуса наполегливо радить жінкам покривати голову: «І
всяка жінка, яка молиться або пророкує з непокритою головою, соромить
свою голову» (1 Кор.11:5). Чи то тоді
мода була така, чи то в цьому криється
глибше значення, зараз визначити важко. На сьогоднішній день слова апостола розуміють по-різному. Одні тлумачі
вважають, що дане повчання стосувалося і стосується лише заміжніх жінок,
а до дівчат і дівчаток не має жодного
відношення. Інші, навпаки, закликають
всіх представниць прекрасної статі,
незалежно від віку, відвідувати церкву
в хустці. У минулі часи покрита голова
була символом заміжжя, покірливості
чоловікові і визнання його верховенства. Уявляєте, яка дивна традиція існувала у сучасниць апостола – зовнішнім
виглядом говорити про свій сімейний
стан. Хороший приклад для сучасних
дружин, які все більше прагнуть мати
вигляд вічних наречених.
В будь-якому разі хустка на жінці,
яка відвідує храм, – це символ упокорювання перед Господом. Прихожанка
покриває голову і цим виконує слухняність перед Ним. Як зразкова донька, вона слухає волю Отця в простих
речах, а це гарантія того, що вона прислухається до Нього і в більшому. Окрім
цього, головний убір служить деяким
розмежуванням між світським життям і
простором храму. Надіваючи хустку
перед порогом церкви, прихожанка
відділяє себе від мирської метушні і покірливо поринає в абсолютно іншу обстановку. Жінці належить відсунути на

ЖІНКА В ХРАМІ
другий план всі турботи матеріального
світу і вдатися до спілкування з Богом.
Також хустка допомагає їй залишити
тривоги з приводу зовнішнього вигляду
і гамує бажання виділятися на тлі інших
прихожанок. Покрив на голові приховує
одне з найбільших достоїнств жіночої
зовнішності – її волосся. У храмі стирається розділення на блондинок, брюнеток, шатенок, тут має місце інша краса – духовна.
Навчитися носити хустки може будьяка жінка, яка бажає зробити їх частиною свого життя. Коли виникне бажання
відвідати храм, ви вже не зможете відмовити собі в цьому задоволенні, пославшись на відсутність хустки.

Нижче пояса:
спідниці і брюки
Рухаємося далі і переходимо до одягу, що прикриває тіло нижче пояса: до
спідниць і брюк. Тут найбільше дискусій
викликають саме брюки, які безцеремонно пробралися в жіночий гардероб, не
дивлячись на вікові традиції носіння
спідниць. Начебто все сказано гранично зрозуміло: «На жінці не повинно бути
чоловічого одягу, і чоловік не повинен
одягатися в жіночий одяг, бо мерзенний перед Господом, Богом твоїм, всякий, хто робить се…» (Втор. 22:5).
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Але тут брюки виявилися хитрішими
за всіх, адже вони не просто брюки, а
жіночі брюки! Звичайно, пані носять штани певного крою, який явно відрізняється від чоловічого. Звинувачувати їх в
тому, що вони одягаються не в «свій»
одяг, якось неправильно. Але досвід сучасного суспільства показує, що разом
з брюками жінки все-таки «хапнули» собі
щось непотрібне. Із цього приводу ось
що говорить магістр богослов’я, доктор
педагогічних наук Н. В. Маслов: «Засоби пропаганди роками вселяли думку
про стирання граней між жіночими і чоловічими професіями. Змінювали один
одного кричущі гасла: «Жінки – на трактор!», «Жінки – до верстата!», «Жінки
– на будівництво!». Ці гучні заклики знаходили відгук. На кіноекранах, сторінках журналів і газет замигтіли
відважні дівчата і жінки в комбінезонах,
з відбійними молотками і гайковими
ключами в руках. Таке велике було бажання будівельниць «нового світу» у
всьому порівнятися з чоловіками». Така
проста життєва штука, як одяг, зіграла з
жінками злий жарт. Виявляється, вона в
силах міняти характери, звички, а у результаті – ціле життя.

У храмі Всевишній бажає бачити жінок
такими, якими Він створив їх за Своїм
задумом, з тими доброчинностями, які
властиві саме жінці. Священики говорять,
що можливість відвідувати церкву в брюках допускається, але за однієї умови:
вони мають бути цнотливими і не привертати до прихожанки зайвої уваги. Якщо
ж жінка завчасно планує візит в церкву,
то все ж краще віддати перевагу спідниці
пристойної довжини. А ще краще прагнути до того, аби спідниця стала звичною частиною життя, адже вона – один з
кроків на шляху до жіночності.

Одягаємося по-новому
Як би ми себе не наряджали, справжня краса в тому, що йде зсередини. Якщо
дівчина мила, добра, ніжна, то навіть при
мінімумі макіяжу і в скромному одязі вона
має чудовий вигляд. Не варто боятися,
що в цнотливому одязі ви виглядатимете
якось несучасно. Маючи справжню суть,
її не так вже і важко одягнути в гідну оболонку. Сьогодні без проблем можна
підібрати собі цікаву довгу спідницю, купити красивий шарф або хустку.
Жінкам, які ніколи не носили скромного одягу, потрібний час, аби звикнути

Одяг і здоров'я
«Друга шкіра» або skinny – так називають модель джинсів, що так подобається підростаючому поколінню. Назва говорить сама за себе: такі штани не обіцяють привільного життя ногам. Медики попереджають: тісний
одяг може знижувати ефективність імунної системи через здавлення
лімфатичних судин. Чи так безпечно слідувати тенденціям всюдисущої
моди, роз’яснює завідуючий пологовим відділенням київського пологового
будинку №6, Ломикін Олександр Петрович.
– Не можу з упевненістю розділити
це застереження, оскільки подібні дослідження молоді і не мають прямих доказів. Але акушери-гінекологи з багатолітнім стажем відстежують зв'язок між
схильністю жінок до вузького тазу і носінням тісних брюк із стягуючих матеріалів. Десь до 80-х років змінилася структура вузьких тазів – від рахітичних, криво-зміщених, вони перейшли в класифікацію поперечно-завужених. Чим це загрожує тим жінкам, які бажають мати
дітей, якщо коротко: голівка дитини не
може зробити всі необхідні повороти і
нахили, проходячи родові шляхи матері,
значить, пологи загрожують стати патологічними. Є три розміри звуженого тазу,
які є прямими показниками до кесаревого перетину. Це зовсім не означає, що
жінки з таким діагнозом носили вузькі і
тісні джинси під час вагітності. Як правило, такого роду складнощі, пов'язані
з материнством, виник ають ще в
підлітковому віці, коли у майбутньої
мами формуються кістки. Дівчинка вдягає себе в так званий корсет – вузькі
брюки. Не можу сказати, що міг би по-

слатися на якусь наукову працю з цього
питання, але упевнений, що лікар з досвідом в будь-якій точці світу зі мною погодиться. Одяг в принципі не повинен
утрудняти доступ крові до шкіри. Порушується якість кровообігу і лімфатичного дренажу. Здавлені судини в сукупності
з іншими причинами (дія токсинів, стреси, неякісна їжа) можуть ініціювати процес переродження тканин і клітин.
– Окрім вузького крою, джинси бувають з низькою талією, такий фасон
оголяє поперек і піддає його дії холоду.
Могли б ви прокоментувати це?
– Це питання швидше до терапевта,
ніж до мене, але тут навіть необов'язково
бути лікарем, аби усвідомлювати можливу небезпеку такої безрозсудності. Поперек сам по собі містить велику кількість
нервових закінчень, пов'язаних безпосередньо з внутрішніми органами. Вони
відповідають за нирки, матку, придатки
яєчників, нижній відділ кишковика. Тривала дія холоду на поперек, звичайно ж,
безслідно не проходить і з часом може
дати про себе знати зниженням імунітету,
постійними простудами і тому подібне.

до нового образу. Не варто відразу викидати всі джинси і одягатися в спідниці
до п’ят. Купіть спершу одну довгу спідницю, походіть деякий час, прислухайтеся
до своїх відчуттів, погляньте на реакцію
оточення. Експериментуйте з довжиною:
сьогодні можна надіти варіант ледве
нижче за коліно, завтра – до середини
гомілки, післязавтра – максі. Спробуйте
носити спідниці вдома. У комфортній
для вас обстановці до нововведень гардероба звикнути легко. Час від часу повертайтеся до брюк. Якщо різко від них
відмовитися – є шанс «зірватися». Намагайтеся, аби цнотливий одяг служив
не лише для походу в храм, але і для
повсякденного життя.
Одягайте свою зовнішню людину так,
щоб внутрішній було радісно за неї. І хай
зовнішня своїм скромним виглядом спонукає внутрішню удосконалюватися у
всяких доброчинностях: «Аби також і
жінки, в пристойному одязі, з соромливістю і цнотливістю прикрашали себе
не плетінням [волосся], не золотом, не
перлами, не багатоцінним одягом, але
добрими справами, як пристойно жінкам,
які присвячують себе благочестю».
Тетяна ТІТАРЕНКО
– Якщо говорити про шкоду для здоров'я, то постійне носіння високих
підборів для жінки – фізіологічно чи ні?
– Ні, звичайно. В цьому випадку виникає нераціональне, неправильне навантаження на стопу. Центр тяжіння
всього тіла зміщується вперед, а спина,
для збереження рівноваги, назад. М'язи
ніг напружуються так, що зв'язки м'язів,
пов'язані з тазом, задіюються нераціонально. Британські медики дуже скрупульозно вивчили це питання і також
відмітили тенденцію до безпліддя в тих,
хто постійно носить взуття з високими
підборами. Окрім цього, якщо зміщуються внутрішні органи, то можуть виникати різні запальні процеси травної системи і органів малого тазу, а також болі в
попереку, остеохондроз і радикуліт.
Не можу сказати, що жінкам слід
зовсім відмовитися від носіння підборів,
але знати міру і межу необхідно, аби не
заподіяти шкоди своєму здоров'ю. Адже
для жінки підбори і джинси – не найголовніший одяг. Упевнений: таке відчуття міри, як і добрий смак в одязі, треба
виховувати з дитинства.
Від редакції: диявол, як відомо,
криється в деталях. Хто знає, куди може
привести процес, який почався з того,
що жінки віддали перевагу чоловічому
вбранню? А смаки, мода, стиль – вони
міняються. Проте, чоловіча частина редакції дружно стверджує: ніщо так не
підкреслює жіночність, грацію і природну красу жінки, як традиційний жіночий
одяг – спідниці та сукні.
Микола ФОКІН
(ж-л "Фамілія")
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Західне чернецтво почалося в IV ст. там, де
в наші дні протікає солодке життя, – в Марселі і Каннах. Пропонуємо вам подорож до монастиря, ровесника лавр Палестини, абатства
Сен-Віктор, заснованого преподобного Іоанном
Кассіаном Римлянином.
У французьких ченців три батька – прп. Іоанн Кассіан Римлянин,
свт. Гонорат, єпископ Арльський, і
свт. Мартін Турський. Для багатьох сьогодні прп. Іоанн Кассіан
якийсь далекий древній святий з незвичайним подвійним ім'ям і днем
шанування 29 лютого, а тим часом
це засновник західного чернецтва і
людина дивної долі, яка пережила
крах Риму, і яка знала безліч великих святих від Іоанна Златоуста до
Льва Великого, папи Римського.
Його монастир зберігся в Марселі
до наших днів.
В центрі старого міста серед какофонії французької, італійської,
арабської мов непереборною твердинею здіймаються башти монастиря
Сен-Віктор, чимось схожі на «храмину» з фільму «Ім'я троянди».
Поряд з монастирем, в якому абатом колись був Мазаріні, знаходиться похмура фортеця Іноземного легіону. У бухті видно замок Ів.
Світлі, випалені південним сонцем камені обителі, ровесниці великих лавр Палестини, – пам'ятник
першим ченцям на Заході. Тим, хто
в 300-х рр. не йшов, а буквально
тікав від світу, начитавшись «Життя Антонія». Вони тікали майже так
само, як хлопчаки тікали юнгами
на кораблі, які пристали в марсельській бухті, і вирушали в далеке плавання.
Не можна сказати, що це була
втеча від чогось набридлого і нудного. Хоча античний світ хилився
до заходу, і його столиця повинна
була лягти під ударами варварів,
життя в Галії залишалося по-римськи комфортним, насиченим і цікавим. Патролог XIX ст. Певницький
в своєму нарисі про гальську чернечу традицію IV-VI ст. саме з цього
часу «ненадломленої бадьорої культури і міцного відчуття свободи і

незалежності» виводить подальшу
традицію провансальської поезії аж
до поетичної мови трубадурів.
Чернецтво в Південній Галії зародилося і швидко виросло не
стільки як заперечення світу, який
лежав у злі, скільки як енергійний
пошук нового виду служіння Христу. Прп. Іоанн Кассіан Римлянин
порівнює його із зведенням храму,
«до складу якого увійдуть не камені
бездушні, але собор святих мужів».
Наскілько швидкими темпами
розвивалося чернецтво, можна судити з того, що в 397 р. на похоронах свт. Мартіна Турського були
присутні 2000 ченців. Вочевидь, що
загальне число тих, хто дотримувався посту в Галії, цю цифру значно
перевершувало. Успіх чернецтва зумовило те, що воно не блукало по
своїх дорогах, але будувалося на основі досвіду святих отців Єгипту і
Палестини.
Засновник монастиря СенВіктор, прп. Іоанн Кассіан Римлянин і був тим, хто ці знання переніс
на захід. Одні джерела говорять, що
він був родом з Марселя. Інші – з
Малої Скіфії, району сучасної Добруджі в Румунії. Так чи інакше,
майбутній аскет і духовний письменник походив із заможної освіченої
сім'ї. У нього була сестра, яка згодом, ймовірно, стала настоятелькою
заснованого ним жіночого монастиря під Марселем.
Молодою людиною він відправився до Палестини разом зі своїм
другом Германом. Подорож вони
здійснили близько 380 р. За рік до
того помер свт. Василій Великий,
через рік буде Другий Вселенський
собор. Ще живий прп. Макарій Єгипетський, а прп. Евфімію Великому
виповнилося лише чотири роки.
Блаженний Ієронім також прибуде
до Віфлеєму, але пізніше, в 385 році.

Ікона св. Іоанна Кассіана Римлянина, подарована собору Румунською Православною Церквою.
У Румунії поширена версія, що засновник західного чернецтва був
родом з Добруджі.
Точно невідомо, в якій саме обителі Кассіан і Герман стали ченцями і де пробули перші два роки свого подвижництва. Частіше називають кіновію Посидонія за Пастушими полями. Їх першим старцем був
чернець Пінуфій з Єгипту. Його
розповіді про подвиги єгипетських
отців справили на молодих ченців
настільки сильне враження, що вони
і самі відправилися до Єгипту, давши в печері Різдва у Віфлеємі обітницю повернутися у Святу Землю.
Сім років вони пробули в Панефісі, Діолкі і Скиті, зустрічаючись з багатьма знаменитими отцями – Пафнутієм Великим, Іоанном
Коловом, розбійником, що покаявся, ефіопом Моісеєм Муріним. Ці
роки набагато перевищили відпу-
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щений їм термін подорожі, тому
після повернення друзям довелося
каятися, після чого їх знов відпустили в Скитську пустелю. Судячи
з усього, дорогою вони побували і
в Нітрійській пустелі, і в Келліях,
таким чином обійшовши найбільш
прославлені місця тодішнього чернецтва.
Проте прибульцям не вдалося
затриматися в Єгипті надовго. Через суперечки довкола єресі оригенізму і антропоморфізму в єгипетських монастирях виникли смута і
розбрати. У пошуках тихішого місця
в 399-400 рр. прп. Іоанн Кассіан з
Германом виїжджають до Константинополя і знову опиняються у вирі
історичних подій.
У столиці вони були представлені тодішньому архієпископові –
ні кому іншому, як свт. Іоанну Златоусту – і припали йому до душі.
Іоанна Кассіана він висвятив на
диякона і запросив його управляти
фінансами св. Софії, а Германа
висвятив у пресвітера.
Після другого заслання Златоуста (405 р.) друзі були направлені
до Риму – представити Церкві на
заході імперії незалежну від двору
точку зору на справу позбавленого
влади архієпископа і попросити для
нього підтримки папи. Місія не увінчалася успіхом, і, оскільки на Сході
«іоанніти» піддавалися жорстокому
переслідуванню, ченці на декілька
років залишилися в Італії. Про
долю Германа більше відомостей не
збереглося: можливо, незабаром він
помер. А ось історія мандрів прп.
Іоанна Кассіана продовжилася. У
Римі він був рукопокладений в пресвітера і подружився з архідияконом Львом, майбутнім великим папою, рятівником Міста від полчищ
Аттіли.
Розграбування Риму готами в
410 р. прп. Іоанн Кассіан зустрів в
Італії. Через 5-6 років він виїхав з
розореної країни в спокійнішу
Південну Галію і заснував чоловічий і жіночий монастирі в Марселі.
Тут він нарешті знайшов надійний
притулок і залишався до своєї
смерті в 435 році.
Преподобний, який особисто слухав повчання єгипетських і палестинських отців, швидко став авторитетом для гальських ченців, про
це свідчать його твори. Всього через декілька років після свого при-

буття він вже дає поради, як налагодити чернече життя в нових монастирях. Так в 417419 рр. він переказує
устрій єгипетських обителей для єпископа
міста Апта Юлія Кастора, який засновував монастир в своїй єпархії.
Так з'являється його
перший твір –«Постанови киновитян» («Про
правила спільножительних монастирів»).
«Постанови» присвячені прийому послушників у монастир,
одягу, часу молитви і
іншим практичним питанням, але незабаром
пр п. Іоа нн Ка ссіан
звертається і до теми
молитви і боротьби з
пристрастями. Для Леонтія, єпископа м. Форум Юлія (сучасний
Фрежюс), брата Кастора, він описує 10
своїх діалогів із скитськими старцями, т.з.
«Співбесіди». У 426 р.
він додає до них ще 7
бесід, які присвячує
Гонорату, засновникові
монастиря на острові
Лерін, напроти сучасних Канн, і ченцеві тієї
ж обителі Євхерію, згодом єпископові Ліонському. Ще через рік
з'являється третя частина цієї монументальної
пр а ці
пр о
внутрішнє життя ченця і споглядання – ще
7 бесід. Їх адресатами
стали четверо ченців,
які трудилися недалеко від Марселя.
«Співбесіди» стали
дуже цінною книгою з
аскетики для західного
чернецтва. Через сто
років їх використовував, складаючи свої
правила, прп. Венедикт
Нурсійський.
Життя прп. Іоанна
Ка с сіа на і пер ш их
гальських ченців, які
сприйняли традицію

Релікварій з мощами святих Марсельських
мучеників, святого мученика Віктора (головна святиня абатства) та інших святих.

У соборі знаходиться крипта IV ст., що
залишилася від первинної обителі.

Усередині собору. У VIII-IX ст. древній монастир був зруйнований сарацинами. Розграбуванню піддався і жіночий монастир на честь
Христа Спасителя, заснований прп. Іоанном
Кассіаном. Він так і не був відновлений, а СенВіктор відбудував в першій половині XI століття абат Уїлфред.
подвижництва не через Рим, а безпосередньо зі
сходу, особливо важливі в наші дні. Вони –
приклад для тих французів, німців, англійців,
хто приходить до Православ'я і, зокрема, до
чернечої дороги через читання святих отців подвижників.
Арсеній ЗАГУЛЯЄВ
(nsad.ru)
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Діма йшов вулицею, міцно тримаючись за мамину руку.
Був сонячний, морозний день. Дерева немов в казці
— пухнасті, невагомі! Сніжок
поскрипував під ногами. Правда, мороз злегка пощипував за
ніс і щоки, але Дімі було затишно і тепло в хутряній курточці і чобітках. Яскраво-червона смуга на куртці і темний
шарфик надавали йому вигляду снігура. До того ж і йшов
він, підстрибуючи від радості.
Дімі було весело — чи то через те, що була неділя, а уроки він зробив ще вчора, чи то
через те, що тато подарував
йому нову іграшку.
Взагалі, настрій у нього був
прекрасний. Мама на хвилину зупинилася. Діма мимоволі
замилувався молодою срібною
берізкою на блакитному фоні,
а коли відірвав від неї погляд,
то немов поринув у літо. Перед ним світилися червоні, помаранчеві, жовті плями —
лотки з фруктами. Червонощокі тітки розвішували ці маленькі шматочки літа в пакети, що шелестіли і дзвеніли
від морозу.
Червоні яблука, немов натерті воском, ароматні апельсини і мандарини, підступний
лимон! У Діми навіть слинки
потекли. Мама, немов прочитавши його думки, упевнено
попрямувала до лотка. Через
декілька хвилин хлопчик вже
радісно спостерігав, як фрукти
переміщаються з ящиків в пакетик. Він вже уявляв, як вдома зробить з апельсина квітку,
як красиво виглядатимуть яблука у вазі на столі.

Раптом Дімині роздуми
порушив старечий голос.
Якась старенька, ненароком зачепивши його, простягнула руку до продавщиці і попросила:
— Люба, дай мені, будь
ласка, яблучко. Я дуже
хочу їсти. Я ще нічого не
їла сьогодні, і мені здається, що я ось-ось впаду...
Погано мені...
Діма не чув, що відповіла тітка. Він, не відриваючись
дивився на стареньку, на висохлу, тремтячу руку, на стареньке поношене пальто, на
те, що навіть в його дитячому
понятті не можна було назвати взуттям. Голова старенької
була пов'язана сірою хусткою,
з-під якої виглядала ще одна
— біла.
Мимоволі Діма пригадав
свою бабусю, Настю. Вона
теж завжди взимку носила
дві х у с т к и . В і н у я ви в ї ї
добрі, променисті очі, тепло
її рук, жарко натоплену піч,
що пригощала їх пишними
млинцями.
По щоці старенької пробігла сльоза і загубилася в
зморшках, що густо порізали
її обличчя.
На мить Дімі здалося, що
це бабуся Настя — змерзла, в
лахмітті, голодна і самотня.
Хлопчик ще дивився на стареньку, яка вирішила пробувати щастя у іншого продавця, а рука його вже потягнулася до пакету і нащупувала

м. Кіровоград /Єлисаветград/
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там яблуко, апельсини. Ага,
ось, здається, лимон, чи ні —
мандарин.
Діма витягнув все, скільки
помістилося в його дитячих
руках, і простягнув їй. Їх очі
зустрілися. Він майже прошепотів:
— Ось, візьміть, будь ласка!
Сльози заблищали в його
очах. Хлопчик кинувся до матері, притиснувся до неї, потім
потягнув за руку:
— Підемо швидше!
Трохи відійшовши, хлопчик
озирнувся. Старенька все ще
стояла на тому ж місці. Вона
заховала фрукти в кишеню, в
руці її залишилося лише червоне пузате яблуко. Діма бачив, як вона перехрестилася і
чомусь посміхнулася. Хлопчик
зітхнув і повільно пішов за
мамою.
Він тепер знав, що поруч
живуть люди, які потребують
не лише сонячного світла, але
і тепла від ближніх. І як, все
ж, здорово, що він, Діма, може
їм хоч чимось допомогти.
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