
Розділ 13 - «Середа середини П’ятидесятниці» 
 

«Анастасія збирається виходити заміж за Георгія», — дражниливо 
сказав Михайло Честнослов, коли Анастасія виходила з церкви з 
сестрою Надією. 
 
— Ти ревнуєш, — сказала Надія на захист почервонілої сестри. У 
темряві вони поспішили до дівочої ванної кімнати. Хлопці, які стояли 
біля церкви, засміялися, коли дівчата зникли за дверима маленької 
будівлі, де були розташовані ванні кімнати. 
 
«Чого ти смієшся, поки триває церква?» — спитала літня жінка, яка 
відчинила двері й вийшла насварити грайливих юнаків, які все ще 
любили жартувати. «Ви повинні бути всередині молитися. Ну, заходи 
всередину!» 
 
Сміх швидко затих, і збентежені юнаки побігли до церкви попереду 
тремтячого вказівного пальця старої жінки. 
 
Був теплий недільний ранок на початку травня. Сонце тільки починало 
повільно підніматися над східним горизонтом, і перші промені денного 
світла було видно на краю Каскадного хребта. До припаркованих машин 
на гравійній дорозі з гуркотом під’їхав сірий GTO, і з нього вийшов 
молодий чоловік років двадцяти. Він був одягнений у чорну сорочку з 
вишитими хрестиком червоними трояндами, що лазять по виноградній 
лозі на передній панелі та навколо коміра, а також з двома трояндами 
на манжетах. У нього була нечітка світло-коричнева борода, яка рідко 
розташовувалася вздовж світло-коричневих щік і підборіддя. 
 
Раптом молодий чоловік зупинився, коли почув пронизливий крик, що 
долинав із маленької будівлі, яка стояла приблизно за тридцять футів 
від церкви. Двері невеликого будинку відчинилися, і звідти вибігла 
Надія. Юнак кинувся до неї. 
 
"Що трапилось?" запитав він. 
 
— Георгій! — здивовано вигукнула Надійка. "Що ти тут робиш?" 
 



— Наша церква щойно закінчилася, і я хотів побачити Анастасію, — 
швидко пояснив Георгій. — Де Анастасія? 
 
— Вона у ванній, а там змія, — сказала Надія. Її голос тремтів при думці 
про страшну змію, яка злякала її з розуму. 
 
"Допоможіть!" — скрикнула Анастасія. «Змія блокує двері, і я не можу 

вибратися». 
 
Георгій кинувся у ванну кімнату, і змія підняла голову, побачивши 
зловмисника. 
 
«Це всього лише підв’язкова змія», — сказав Георгій, обернувшись і 
подивившись на буру змію. — Це тобі не зашкодить. 
 
"Вбий це!" — скрикнула Анастасія. — Я боюся змій. 
 
— Гаразд, — поблажливо сказав Георгій. Він подивився в очі змії, чий 
тремтячий роздвоєний язик кидався на самозахист. Потім швидко 
підняв лівий каблук свого блискучого чорного черевика і встромив його, 
наче спис, у голову беззахисного змія. Георгій розтрощив голову 
переможеного змія. 
 
"Ой, як ти можеш це зробити?" — запитала Анастасія з благоговінням 
перед безстрашністю Георгія. 
 
«Ви просили мене це зробити», — відповів Георгій. «Інакше я підхопив 
би його за шию і викинув би в кущі». 
 
— Забери це звідси, — сказала Анастасія, скривившись на обличчі. «Це 
потворно і криваво». 
 
Георгій підхопив змія за хвіст, переніс через дорогу і кинув якомога далі 
в поле, що навпроти церкви. 
 
— Ось я тобі життя врятував, — сказав Георгій, повернувшись до 
Анастасії. Вона почала повертатися до церкви разом із сестрою. Георгій 
хотів обійняти майбутню наречену і поцілувати її. 
 



«Не чіпай мене», — сказала Анастасія, згинаючись геть із огидою. — Ти 
торкнувся цієї жахливої змії. 
 
«Добре, піду вмиюся», — сказав Георгій, який почав почуватися менш 
героєм, коли Анастасія відкинула його залицяння. 
 
Біля ванної зібралася група дітей, коли Георгій піднявся по сходах, щоб 

вмитися. Вони вийшли на перерву від тривалої служби. 
 
— Георгій любить Анастасію, — закричала Наташа Святогорова, яка 
вже й забула, що її батько Антип більше року тому загинув у лісі. 
 
— Скоро одружаться, — жартував Прокопій Рібров. Потім зробив 
нецензурний жест двома руками, які зі сміхом продемонстрував своєму 
другові Миколі. 
 
«Это грех так показывать/Это грех так показывать», — сказав Микола, 
який використовував слово «грех» (гріх), коли щось не схвалював. 
 
Прокопій миттєво відірвав правий вказівний палець від створеного ним 
лівого овалу, і йому стало ніяково від праведного звинувачення друга. 
 
Георгій вийшов із ванної кімнати хлопця з чисто вимитими руками. І він 
шелестів волоссям дітей, які зібралися навколо нього, коли він йшов до 
церкви. Дівчата вже зайшли. Георгій, зайшовши до церкви, зробив 
обов'язковий перехрест і поклон. Він стояв у задній частині, де повинні 
були стояти сторонні та невіруючі; матері з немовлятами також стояли 
ззаду, щоб наглядати за своїми немовлятами. 
 
Георгій помітив, як на нього дивляться очі Анастасії, коли він ступив на 
правий бік ззаду. Вона стояла ліворуч і перед перегородкою, що 
розділяла головне святилище від задньої частини. Вони обмінялися 
таємними посмішками та гарячими серцебиттями, коли їхні думки 
злилися з думкою про їхній майбутній день весілля. 
 
Після служби Георгій побачив, як Василь Великов помахав йому рукою 
і почув, як той назвав його ім'я. 
 
— Георгію, почекай, — гукнув Василь, який якнайшвидше почав смикати 
колеса свого візка, щоб наздогнати молоденького Георгія, який уже 



доїхав до свого показного GTO і був готовий їхати додому. — Ходіть до 
нас додому, — вимогливо сказав Василь. 
 
Георгій погодився. Це дасть йому можливість побути з Анастасією і 
познайомитися з її родиною. Його батьки вже дали згоду на шлюб, хоча 
Анастасії тільки що виповнилося п'ятнадцять і вона навіть не подумала 
закінчити школу. Батьки Анастасії були не проти, що Анастасія хотіла 

вийти заміж у такому ранньому віці; вони подумали, що краще, якщо 
вона вийде заміж за російського хлопчика, який також був 
старообрядцем, ніж бігати розкутою та вільною з можливістю 
захопитися американським хлопцем, який не їхньої віри. 
 
— Я вчора ввечері розмовляв із твоїм батьком, — додав Василь 
назавжди, почавши повертати коляску. «Він приїде сьогодні, щоб дати 
благословення приступити до організації весілля». 
 
Георгій був здивований. Він не очікував, що домовленості про заручини 
відбудуться так скоро, хоча він чув розмови про традиційну вечерю в 
домі нареченої, де дві родини їдять разом. Він сів у машину і вже 
збирався їхати ліворуч по дорозі до дому Анастасії, коли йому раптом 
спала на думку, що йому потрібно буде обмінятися подарунками з 
Анастасією під час вечері заручин. Він повернув машину в інший бік і 
натиснув на педаль газу. Коли Георгій поспішав додому за подарунком, 
заскреготіли колеса і здійнявся дим від запалених шин. 
 
«Ось той хизування Георгій зі своїм гарячим GTO», — сказав Михайло 
Честнослов, заводячи мотор свого Dodge Charger. 
 
Анастасія посміхалася, спостерігаючи, як Георгій мчав на тому, що для 
неї було її принцом на білому жеребці. Вона закохалася в нього з того 
дня минулого літа, коли він приїхав до парку Сеттлмайер у Вудберні на 
своєму новому GTO, який купив на тяжко зароблені гроші, накопичені 
під час роботи на меблевій фабриці. Георгій не пішов шляхом хлібороба 
чи лісника, яким йшли його попередники. Він прокладав собі шлях 
кваліфікованою працею. 
 
Свою любов до Георгія Анастасія спочатку не показувала через 
вроджену сором'язливість. Але одного разу в неділю він запитав її, чи 
хоче вона покататися з ним. Спочатку вона втратила слова; але після 
того, як він взяв її на швидку прогулянку однією з сільських доріг, вона 



зрозуміла, що її серце назавжди належить йому. Вона бачила, як деякі 
інші російські дівчата наслідували американський спосіб і сиділи поруч 
зі своїми друзями, і вона зробила те саме. Це розтопило серце Георгія, 
і з цього дня він почав зосереджувати весь свій час і сили на залицяннях 
до Анастасії. 
 
Георгій жив у турецькому селі Віфлеєм, і йому не довелося їхати далеко 

від церкви Сіньцзян, до якої було близько милі їзди. Він побіг сходами 
вгору і в хату в кімнату, яку він ділив з братом Леонтієм. Найближчим 
часом він буде жити в цій кімнаті з Анастасією. 
 
— Куди ти поспішаєш? — спитала його мама Софія, яка готувала на 
кухні бліни (здається, млинці з начинкою) і пирошки (оборотки з м’ясною 
начинкою). 
 
— Я йду до Анастасії, — відповів Георгій, — і забув про подарунок, який 
у мене в кімнаті. 
 
— Ми всі туди йдемо, — сказала мати, — тож чого поспішати. 
 
«Мені здається, батько Анастасії хоче поговорити зі мною до того, як ви 
приїдете», — сказав Георгій. 
 
«Передайте йому, що я принесу для освячення ікону Пресвятої 
Богородиці», — сказав Павло Голубін, який почув голос Георгія і 
поспішив зі своєї спальні. Він читав священну книгу, і все ще був 
одягнений у свій довгий чорний кафтан (церковна риза). 
 
«Добре, я йому скажу», — сказав Георгій, повертаючись до своєї 
кімнати. 
 
«І скажи йому, щоб приготував свічку», — додав батько, який був 
настоятелем (міністром) турецького гурту. 
 
— Буду, — сказав Георгій, забігши до своєї кімнати й підійшовши до 
столу. Він потягнувся до задньої частини правої нижньої шухляди й 
дістав спеціальну коробку з гаманцем для дівчини, який він купив для 
Анастасії. Він знав, що Анастасії потрібен гаманець разом із гаманцем, 
який вона купила на Великдень; він також хотів, щоб у Анастасії був 



гаманець, тому що він знав, що вона займатиметься фінансами та 
покупками для сім’ї, що вони обидва хотіли почати негайно. 
 
У будинку Василя Великова троє дівчаток були зайняті, допомагаючи 
матері готувати пілімени і котлети. Також Анастасія зобов’язалася 
нарізати огірки, помідори, редис, цибулю, салат та інші овочі для великої 
салатниці. Дівчата працювали на кухні, а Георгій спілкувався з батьком 

у вітальні. 
 
— Ти здоровий молодий чоловік, — почав Василь після того, як його 
майбутній зять сів на диван біля Василевого візка. «І у вас є добре 
оплачувана робота. Як ви бачите, я більше не можу багато чого зробити 
для своєї сім’ї, окрім виготовлення шкіряних ременів, щоб продати їх за 
кілька доларів, ще з тих трагічних випадків минулого року». 
 
«Я чув про це», – прокоментував Георгій. — Ті дерева — справа 
ризикована. 
 
— Ти маєш рацію, — сказав Василь, який хотів продовжити свою 
маленьку промову. "Мені пощастило, що дівчата виросли і можуть самі 
заробляти на хліб. Надія працює швачкою в магазині одягу, і Анастасія 
хоче туди приєднатися. Я знаю, що ви вдвох заробите достатньо 
грошей. купити власний маленький будиночок після того, як ви 
одружитеся, щоб ви обидва були забезпечені. Але я не про це хотів з 
вами поговорити. Я хвилююся за свою доньку та її дітей. Я знаю, що 
Америка – це хороша та процвітаюча країна--краща ніж Бразилія та 
Китай, де я прожив більшу частину свого життя--але Америка також є 
країною аморальності та зла. Я не хочу, щоб моя донька виховувала 
дітей, які підуть за американським шляхом і втратити свою російську 
спадщину». 
 
— Я з вами згоден, — сказав Георгій. Василь не дав Георгію сказати, 
що ще в нього на думці. Натомість він продовжив звинувачувати 
американський шлях. 
 
«В Америці багато свободи і багато беззаконня», — продовжував 
Василь. «Людям дозволена всяка аморальна гидота, а в школах наших 
дітей вчать, що людина походить від мавпи. Ну, може, хіпі і американець 
так, але не російський старообрядець. Бог створив нас на свій образ, і 
ми носимо наші бороди з поваги до цього факту». 



Василь погладив бороду, почавши відходити до своєї улюбленої теми 
про бороди. Георгій перевів погляд з балакучого Василя на кухню, де 
побачив Анастасію, яка, як доросла жінка, стояла біля обробної дошки і 
готувала їжу для свого чоловіка. Від думки про те, що вона на його кухні 
готує для нього їжу, у Георгія забилося серце, а обличчя почервоніло 
від хвилювання. Його голова почала обертатися спіралями, і Георгій 
раптом відчув запаморочення. 

 
— Мені треба подихати, — сказав Георгій, підводячись. — Вибачте мене 
на хвилинку, поки я вийду на свіже повітря. 
 
— Давай, — сказав Василь, забувши, що ще хотів сказати проти 
американського способу. 
 
За Георгієм на вулицю вибігла Анастасія. Вони разом йшли дорогою, 
поки не побачили, що наближається автомобіль його батька. Потім вони 
розвернулися і пішли назад до будинку. Георгій не збирався грубити 
Василю. Він хотів лише побути наодинці з Анастасією. 
 
Батько Георгія розпочав церемонію, коли обидві родини зібралися у 
вітальні. Він змусив молодих стати на коліна перед іконою та запаленою 
свічкою. Робили кілька поклонів (уклінів) до підлоги, а потім отець-
настоятель запитував, чи бажають вони одружитися за власним 
бажанням. Георгій і Анастасія переглянулися і одночасно сказали «так». 
Павло Голубін пояснив, що подружжя отримало благословення батьків 
на підготовку до вінчання, а завершив тим, що Боже благословення 
буде дано в церкві в день весілля. 
 
«А тепер подивимося подарунки», — сказала Софія, підійшовши до 
сина, щоб привітати його обіймами та поцілунком. 
 
«Мамо, піди в мою кімнату і принеси сумку, яка лежить на моєму ліжку», 
— сказала Анастасія. Зінаїда поспішила за подарунком. 
 
— Леонтію, у мене в бардачку є коробка, — сказав Георгій братові. «Піди 
принеси це для мене». 
 
Два подарунки принесли молодій парі. Анастасія дістала гарний 
помаранчевий пояс із зеленими лініями, які перехрещувалися, 



утворюючи малюнок у хрестики-нулики поперемінно з малюнком вікна в 
рамці. 
 
«Це мій улюблений пояс, який я сама зіткала», — сказала Анастасія, 
віддаючи пояс Георгію. «Це для тебе, коли ти вийдеш за мене». 
 
«Красиво», – відповів Георгій, обмотавши ремінь поверх власного 

пояса, щоб приміряти розмір. Він простягнув їй запаковану подарункову 
коробку, починаючи зав’язувати бантик на поясі. — Це тобі, — додав він 
сором’язливо. "Відкрий це." 
 
Анастасія відкрила коробку й витягла зсередини цигарковий папір, щоб 
відкрити красивий коричневий жіночий гаманець. 
 
«Це саме те, що мені було потрібно», — вигукнула Анастасія. Вона 
хотіла підбігти до Георгія і поцілувати його, але в присутності батьків 
стримала емоції. 
 
— Подивіться всередину, — сказав Георгій. Він нервово посміхнувся 
собі, коли Анастасія від’єднала гаманець і зазирнула всередину. 
 
— Тут є гроші! — збуджено скрикнула вона. 
 
"Скільки?" — запитала сестра Надійка, яка підбігла до Анастасії 
подивитися. 
 
«Один-два-три-чотири-п'ять п'ятдесятидоларових банкнот», - 
оголосила Анастасія, перераховуючи великі банкноти одну за одною. 
 
«Мої, за якого заможного чоловіка виходите заміж», — сказала мати 
Анастасії Зінаїда. «Ти щаслива дівчина». 
 
«Він більше року відкладав на це гроші», — пояснила мати Георгія 
Софія. 
 
"Їмо! Я голодний!" — вигукнула Ірина, яка стурбовано метушилася на 
кухні. 
 
Всі погодилися. Був майже полудень, а ніхто ще навіть не снідав. Обидві 
сім’ї стиснулися за два з’єднані разом столи, і розпочався бенкет. 



Розмова за столом була зосереджена на неминучому весіллі: сім’я 
Голубіних обговорювала імпровізований відкритий дворик, який їм 
доведеться побудувати перед своїм гаражем, щоб розмістити багатьох 
гостей як з турецької, так і з синкянських груп, які приїдуть; у родині 
Великових обговорювали «дівішник» (щовечірки для нареченої вдома). 
Обидві сім’ї обговорювали розподіл приготування їжі та витрат, 
домашній напій, схожий на вино під назвою «брага», який потрібно було 

б приготувати, а також свиней і худобу, яких забивали, щоб забезпечити 
м’ясо. 
 
Наступні два тижні Анастасія була зайнята всією жіночою частиною 
підготовки до весілля. Для всіх своїх гостей вона повинна була зробити 
«бантики» (корсети з тканини на шпильках у вигляді квітки). Вона 
попросила сестер допомогти їй зробити «кросоту» (весільну шапку) з 30 
маленьких рожевих, червоних і білих бантиків у квіти та великого банта 
на спині з десятком різнокольорових стрічок усіх кольорів веселки, які 
спускалися вниз. до низу її сукні. Її мати допомогла їй пошити блакитну 
сукню з групами червоних яблук, фіолетових слив і апельсинів, рясно 
розташованих на викрійці; для фартуха Зінаїда вишила яскраво-
червоно-фіолетовий шовковий з білим мереживом; на своїй білій блузці 
Анастасія вишила власноруч квітчасті червоні троянди з бутонами, що 
виростають з боків, щоб одягнути їх на плечі. Батько Василь купив 
Анастасії прикрасу, щоб використовувати її як пов’язку перед 
кроссотою. Ювелірний виріб складався з чотирьох рядів 72 білих 
блискучих дорогоцінних каменів, які Анастасія мала носити в день свого 
весілля. 
 
Вночі приїхали молоді люди з Георгієм. Георгій і Анастасія сиділи за 
довгим столом, накритим скатертиною рожевих, фіолетових і бузкових 
квітів. Позаду привабливої пари був настінний гобелен із гордим 
павичем із пір’ям у формі очей, що розвівалося позаду неї; на задньому 
плані було дерево магнолії з розквітлими рожево-рожевими квітами, а 
біля дерева було озеро з білими лататтям біля берега та двома 
дорослими білими лебедями, які витончено плавали поруч посередині. 
 
— Ну, заспіваймо пісню для наших двох некоханих пташок, — сказала 
Надія. Вона була старша за Анастасію на два роки. 
 



— Ти співай пісні, а ми будемо кидати поцілунки, — сказав Петя 
Чеснослов, який, відколи зайшов у двері, дивився на Надію. В його очах 
був блискучий вираз. 
 
«Ти поцілуєш так добре, як у пісні, яку ми заспіваємо?» — дражниво 
запитала у відповідь Надія. Вона кинула на Пітера несхвальний погляд, 
бо він їй не сподобався відтоді, як вона почула, що він почав вживати 

наркотики. 
 
Петя почервонів, а інші засміялися. Дотепність і гумор продовжували 
літати туди-сюди, як м’яч для пінг-понгу на турнірі. Потім настала 
хвилина мовчання. 
 
Надія скористалася мовчанням і хрипким високим голосом заспівала 
пісню. Інші дівчата за столом, які знали народну пісню, приєдналися. У 
пісні розповідалося про молоду дівчину, яка покидала своїх подруг, щоб 
жити з чоловіком, який прийшов заміж за неї. Останній куплет кожного 
куплету повторювався, щоб зробити акцент і зробити пісню довшою. 
 
Десь після півночі гуляння почали вщухати, коли гості почали 
роз’їжджатися, готуючись до роботи наступного дня. До суботи, 
напередодні весілля, закінчувалася вся робота по вишиванню, 
включаючи новий одяг для молодих і нові штори для дому, в якому вони 
житимуть після весілля. Востаннє гуляння досягло кульмінації, коли 
Анастасія з подружками пішла в баню, де дівчата розмовляли і сміялися 
про майбутнє Анастасії з Георгієм. 
 
У неділю вранці о 6:00 ранку церковні дзвони на вершині турецької 
церкви в селі Віфлеєм задзвонили двотональним дактилічним ударом, 
щоб пробудити селян і закликати їх до поклоніння. Дзвони дзвонили, як 
будильник, близько тринадцяти хвилин, а потім припинилися так само 
раптово, як і почали. П’ять пташок підлетіли до купола, щоб побачити, 
що таке хвилювання, а потім сіли на дах і чекали. Кілька людей похилого 
віку поспішили до сходів і тричі перехрестилися перед тим, як увійти до 
священної споруди. Білий голуб піднявся на дах і сів у місці, звідки міг 
спостерігати, як збираються селяни. 
 
Протягом години регулярне ранкове богослужіння тривало без жодних 
ознак того, що того дня мало відбутися весілля. Незадовго до кінця 
служби ланцюг із п’яти осіб увійшов у повну церкву і зигзагами пройшов 



крізь натовп, поки не знайшов місце зліва, де було місце для групи з 
п’яти. Двоє чоловіків і три жінки тримали ланцюжок із п’яти білих хусток, 
зв’язаних разом. Попереду йшов старший чоловік, хрестний (кум) 
Георгія; його називали «тисячиком» або речником. Посередині були 
Георгій і Анастасія, а біля Анастасії дві свашки. Група зробила свої 
звичайні три поклони до землі в унісон, потім вони вклонилися і тричі 
перехрестилися, поки ранкова служба продовжувалася своїм 

природним ходом. 
 
Через півгодини ранкове богослужіння закінчилося, і майже всі люди 
покинули приміщення, крім учасників священного обряду, а також 
родичів і близьких нареченого і нареченої. Вони сиділи вздовж бічних 
ліній на лавках. Кілька цікавих глядачів стояли позаду церкви. 
 
"Як тобі не соромно?" запитала старша жінка, коли Харитина зазирнула 
крізь задні двері. Її вигнали геть. 
 
Поза церквою люди сиділи на машинах, розмовляли та ходили, а 
настоятель (служитель) Павло Голубін читав зі своєї священної книги 
про Весілля в Кані, про обов’язки чоловіка та дружини та про священне 
зобов’язання, яке вони мають, робили одне з одним до кінця своїх днів 
на землі. Для церемонії пару розлучили з ланцюга. Вони цілували святі 
ікони для урочистості своїх обітниць; вони цілували святий хрест, щоб 
скріпити священну угоду про те, що вони не розлучатимуться ні в добрі, 
ні в лихі часи, а стоятимуть разом; і вони вклонялися та робили поклони 
(уклін до землі) перед своїми батьками. Анастасія також склала земний 
поклін перед Георгієм на знак свого рабства і вірності йому як голові 
дому. По обличчю Георгія виступив піт від численних поклінів, які вони 
мали звершувати. Майже всю церемонію в Анастасії були сльози на 
очах, особливо коли її батько Василь повторив молодій парі слова 
настоятеля і сам почав плакати. 
 
Нарешті ланцюг було відновлено, і подружня пара, Георгій та Анастасія, 
пішли за групою співаків у чорному одязі до дому Георгія. Співаки-
чоловіки заспівали молитву благословення на сходах будинку, а потім 
офіційно розпочався «духовне свято». Довгі столи під імпровізованою 
будівлею, яку збудували Георгій із батьком, розраховувалися на понад 
200 гостей, і було вдосталь добра та браги, щоб усі були ситі та щасливі 
три дні та три ночі.  
 



Георгій і Анастасія сиділи за центральним столом, як король і королева. 
На голові Анастасії була ювелірна пов’язка, подарована їй батьком, і 
вона виблискувала на її маківці, як сотні сонечок. 
 

 



Chapter 13, "Mid-Pentecost Wednesday" 

"Anastasia is going to get married to Giorgiy," said Mihail Chestnoslov 
teasingly as Anastasia walked out of the church with her sister Nadezhda.  

"You're jealous," said Nadezhda in defense of her blushing sister. They 
hurried away in the dark to the girls' bathroom. The boys who were standing 
outside the church laughed as the girls disappeared behind the door of the 
small building where the bathrooms were located.  

"What are you laughing about while church is in progress?" asked an elderly 
woman who had opened the door and had come out to scold the playful 
young men, who still enjoyed playing pranks. "You should be inside praying. 

'A nu. Zakhaditye!' (A nu, get inside!)  

The laughter quickly died down and the embarrassed young men scampered 
into the church ahead of the shaking index finger of the old woman.  

It was a warm Sunday morning in early May. The sun was just beginning its 
slow ascent over the eastern horizon, and the first rays of daylight were 
visible on the rim of the Cascade range. A gray GTO roared up to the parked 
cars on the gravel road, and a young man in his early twenties stepped out. 
He was dressed in a black shirt with cross-stitched red roses climbing on a 
vine on his front panel and around his collar, and with twin roses on his cuffs. 
He had a fuzzy light brown beard which was sparsely distributed along his 
light-tan colored cheeks and chin.  

All of a sudden, the young man stopped in his tracks as he heard a shrill 
scream coming from the small building which stood about thirty feet away 
from the church. The door of the small building opened and out rushed 
Nadezhda. The young man rushed up to her.  

"What's the matter?" he asked.  

"Giorgiy!" exclaimed Nadezhda in a surprised voice. "What are you doing 
here?"  

"Our church just finished, and I wanted to see Anastasia," explained Giorgiy 
quickly. "Where's Anastasia?"  



"She's in the bathroom, and there's a snake in there," said Nadezhda. Her 
voice trembled at the thought of the fearsome snake which had scared her 
out of her wits.  

"Help!" cried Anastasia. "The snake is blocking the door and I can't get out."  

Giorgiy rushed inside the bathroom, and the snake reared its head at the 
sight of the intruder.  

"It's only a garter snake," said Giorgiy as he turned around to look at the 
brown snake. "It won't harm you."  

"Kill it!" screamed Anastasia. "I'm afraid of snakes."  

"All right," said Giorgiy in an acquiescing voice. He looked into the eyes of 
the snake, whose quivering forked-tongue was lashing out in self-defense. 
Then he quickly raised the left heel of his shiny black shoe and thrust it like 
a spear into the head of the defenseless snake. Giorgiy crushed the head of 
the vanquished snake.  

"Oo, how can you do that?" asked Anastasia in awe of Giorgiy's 
fearlessness.  

"You asked me to do it," replied Giorgiy. "Otherwise I would have picked it 
up by its neck and thrown him out into the bushes."  

"Get it out of here," said Anastasia as she made a grimace on her face. "It's 
ugly and bloody."  

Giorgiy picked up the snake by the tail, carried it across the road, and threw 
it as far as he could into the field which faced the church.  

"There, I saved your life," said Giorgiy when he came back to Anastasia. She 
had started to walk back to the church with her sister. Giorgiy wanted to put 
his arm around his bride-to-be and give her a kiss.  

"Don't touch me," said Anastasia as she squirmed away in disgust. "You 
touched that awful snake."  

"O.K. I'll go wash up," said Giorgiy, who was beginning to feel less of a hero 
now that Anastasia was rejecting his advances.  



A group of children gathered by the bathroom as Giorgiy went up the stairs 
to wash himself. They had come out for a break from the long service.  

"Giorgiy loves Anastasia," yelled Natasha Svyatogorov, who had already 
forgotten that her father Antip had died more than a year ago in the woods.  

"They're going to get married soon," yelled Prokopy Ribrov in jest. Then he 
made an obscene gesture with his two hands, which he laughingly displayed 
to his friend Nikolai.  

"Eto grekh tak pokazivat" (It's a sin to show that), 
said Nikolai, who used the word "grekh" (sin) whenever he disapproved of 
something.  

Prokopy instantly withdrew the right index finger from the left oval shape that 
he had formed, and he felt embarrassed by his friend's righteous accusation.  

Giorgiy emerged from the boy's bathroom with clean washed hands, and he 
rustled the hair of the children who had gathered around him as he made his 
way to the church. The girls had already gone in. Giorgiy made his obligatory 
crossing and bowing after he entered the church. He stood in the back 
section, where outsiders and unbelievers were supposed to stand; mothers 
with babies also stood in the back to watch over their babies.  

Giorgiy caught Anastasia's eyes looking at him as he stepped to the right 
side in the back. She was standing to the left and in front of the partition that 
divided the main sanctuary from the back section. They exchanged secret 
smiles and warm heart-throbbing feelings as their minds merged with the 
thought of their forthcoming wedding day.  

After the service, Giorgiy saw Vasily Velikov wave at him and heard him call 
his name.  

"Giorgiy, wait a minute," yelled Vasily, who started pulling the wheels of his 
wheel-chair as fast as he could to catch up with the youthful Giorgiy, who 
had already reached his showy GTO and was ready to go home. "Come over 
to our house," said Vasily in a demanding voice.  

Giorgiy agreed. This would give him a chance to be with Anastasia and to 
get acquainted with her family. His parents had already consented to the 



marriage, even though Anastasia had just turned fifteen and had not even 
bothered to finish school. Anastasia's parents didn't mind that Anastasia 
wanted to get married at such an early age; they figured that it was better if 
she got married to a Russian boy who was also an Old Believer, than to run 
around loose and free with the possibility of getting attracted to an American 
boy who was not of their faith.  

"I talked to your father last night," added Vasily as an afterthought as he 
started to turn his wheel-chair around. "He'll come over today to give the 
blessing to proceed with the wedding arrangements."  

Giorgiy was surprised. He had not expected the engagement arrangements 
to take place so soon, although he had heard talk of the traditional dinner at 
the bride's house, where the two families eat together. He got into his car 
and was about to head left down the road toward Anastasia's house when 
the thought suddenly struck him that he would need to exchange gifts with 
Anastasia at the engagement dinner. He turned his car in the other direction 
and floored the accelerator. The wheels screeched and the smoke from the 
burning tires rose into the air as Giorgiy hurried home for the gift.  

"There goes that show-off Giorgiy with his hot GTO," said Mihail Chestnoslov 
as he started the motor of his Dodge Charger.  

Anastasia smiled as she watched Giorgiy race away on what to her was her 
prince on a white stallion. She had fallen in love with him ever since that one 
day last summer when he drove up to Settlemeier Park in Woodburn in his 
new GTO, which he had bought with the hard-earned money that he had 
accumulated while working at a furniture factory. Giorgiy did not follow the 
path of the farmer nor the woodsman that his predecessors followed. He was 
carving out a path for himself through skilled labor.  

Anastasia did not show her love for Giorgiy at first because of her innate 
shyness. But then one Sunday he asked her if she wanted to go for a ride 
with him. She was at a loss for words at first; but after he took her for a fast 
spin down one of the country roads, she knew that her heart belonged to him 
forever. She had seen some of the other Russian girls imitate the American 
way and sit close to their boy friends, and she did the same. That melted 
Giorgiy's heart, and from that day on he began to concentrate all his time 
and energy in courting Anastasia.  



Giorgiy lived in the Turkish village of Bethlehem, and he did not have to drive 
far from the Sinkiang church, which was about a mile driving distance away. 
He ran up the stairs and into the house to the room which he shared with his 
brother Leonty. In the near future he would be sharing that room with 
Anastasia.  

"Where are you hurrying to?" asked his mother Sofia, who was busy 
preparing bliny (think pancakes with filling) and piroshki (turnovers with meat 
filling) in the kitchen.  

"I'm going to Anastasia's house," answered Giorgiy, "and I forgot about the 
gift which I have in my room."  

"We're all going there," said his mother, "so what's the hurry."  

"I think Anastasia's father wants to talk to me before the rest of you get there," 
said Giorgiy.  

"Tell him that I will bring the ikon of the Blessed Bogoroditsa (Mother of God) 
for the blessing," said Pavel Golubin, who had overheard Giorgiy's voice and 
had hurried from his bedroom. He had been reading a holy book, and he was 
still dressed in his long black kaftan (church robe).  

"O.K. I'll tell him," said Giorgiy as he turned to go to his room.  

"And tell him to prepare a candle," added his father, who was the nastoyatel 
(minister) to the Turkish group.  

"I will," said Giorgiy as he ran into his room and went to his desk. He reached 
into the back of the bottom right-hand drawer and pulled out a special box 
with a girl's wallet that he had bought for Anastasia. He knew that Anastasia 
needed the wallet to go with a purse she had bought for Easter; he also 

wanted Anastasia to have the wallet because he knew she would handle the 
finances and shopping for the family that both of them wanted to start on 
right away.  

At Vasily Velikov's house, the three girls were busy helping their mother 
make pilimeny (like ravioli) and kotlety (meat patties). Anastasia was also 
responsible to cut up the cucumbers, tomatoes, radishes, onions, lettuce and 
other vegetables for a big salad bowl. The girls worked in the kitchen while 
Giorgiy talked with the father in the living room.  



"You are a healthy young man," began Vasily after his future son-in-law sat 
down on the sofa beside Vasily's wheelchair. "And you have a good-paying 
job. As you can see, I'm not able to do much for my family anymore, besides 
making leather belts to sell for a few dollars, ever since that tragic accident 
last year."  

"I heard about it," commented Giorgiy. "Those trees are a risky business."  

"You're right," said Vasily, who wanted to continue with his little speech. "It's 
fortunate for me that the girls are grown up and can start earning their own 
bread. Nadezhda has been working as a seamstress for a clothing store, and 
Anastasia wants to join her there. I know that the two of you will make enough 
money to buy your own little house after you're married, so you will both be 
well off. But that's not what I wanted to talk to you about. I'm concerned about 
my daughter and about her children. I know that America is a good and 
prosperous country--better than Brazil and China, where I lived for most of 
my life--but America is also a country of immorality and wickedness. I don't 
wish to see my daughter raise children that will follow American ways and 
lose their Russian heritage."  

"I agree with you," said Giorgiy. Vasily didn't let Giorgiy say what else was 
on his mind. Instead, he continued with his accusation of American ways.  

"In America there is much freedom and also much lawlessness," continued 
Vasily. "People are permitted all kind of immoral filth, and the schools teach 
our children that man comes from a monkey. Well, maybe the hippie and the 
American does, but not the Russian Old Believer. God created us in his 
image, and we wear our beards out of respect for that fact."  

Vasily stroked his beard as he began to wander off into his favorite subject 
about beards. Giorgiy let his eyes wander away from the talkative Vasily to 
the kitchen, where he observed Anastasia standing at the cutting board like 
a grown woman and preparing food for her man. The thought of her in his 
kitchen cooking food for him made Giorgiy's heart skip a beat, and his face 
flushed pink from excitement. His head started turning in spirals, and all of a 
sudden Giorgiy felt dizzy.  

"I need some air," said Giorgiy as he stood up. "Excuse me for a minute while 
I step outside into the fresh air."  



"Go ahead," said Vasily, who had forgotten what else he wanted to say 
against the American way.  

Anastasia ran outside after Giorgiy. They walked down the road together 
until they saw his father's car approaching. Then they turned around and 
went back to the house. Giorgiy had not intended to be rude to Vasily. He 
had only wanted to be alone with Anastasia.  

Giorgiy's father began the ceremony when both families had gathered 
together in the living room. He had the young couple kneel before the ikon 
and a lit candle. They made several obeisances (bowings) to the floor, and 
then the father-nastoyatel (minister) asked if they wished to be married of 
their own free will. Giorgiy and Anastasia looked at each other and said, 
"yes," simultaneously. Pavel Golubin explained that the couple had received 
the parents' blessings to proceed with the wedding preparations, and he 
concluded with the statement that God's blessing would be given in church 
on their wedding day.  

"Now let's see the gifts," said Sofia, as she came up to her son to 
congratulate him with an embrace and a kiss.  

"Mama, go into my room and get the bag on my bed," said Anastasia. Zinaida 
hurried to get the gift.  

"Leonty, there's a box in my glove compartment," said Giorgiy to his brother. 
"Go get it for me."  

The two gifts were brought to the young couple. Anastasia took out a 
beautiful orange belt with green lines that criss-crossed to form a tic-tac-toe 
design alternately with a cross-framed window design.  

"This is my favorite belt that I weaved myself," said Anastasia, giving the belt 
to Giorgiy. "It is for you to wear when you marry me."  

"It's beautiful," responded Giorgiy, wrapping the belt around his waist on top 
of his own belt to try it on for size. He handed the gift-wrapped box to her as 
he started to tie a bow in the belt. "This is for you," he added in a shy manner. 
"Open it."  

Anastasia opened the boy and pulled away the while tissue paper inside to 
reveal a beautiful brown women's wallet.  



"That's just what I needed," exclaimed Anastasia. She wanted to run up to 
Giorgiy and kiss him, but she held back her emotions in the presence of the 
parents.  

"Look inside," said Giorgiy. He smiled to himself nervously as Anastasia 
unsnapped the wallet and looked inside.  

"There's money in here!" she shrieked excitedly.  

"How much?" asked her sister Nadezhda, who ran up beside Anastasia to 
see.  

"There's one-two-three-four-five fifty dollar bills," announced Anastasia as 
she counted the grand bills one by one.  

"My, what a wealthy man you're getting married to," said Anastasia's mother 
Zinaida. "You're a fortunate girl."  

"He's been working hard at saving for this for over a year," explained 
Giorgiy's mother Sofia.  

"Let's eat! I'm hungry!" cried Irina, who was milling around anxiously in the 
kitchen.  

Everyone agreed. It was almost noon, and no one even had breakfast yet. 
The two families squeezed around two tables joined together, and the feast 
began. The talk around the table centered on the imminent wedding 
arrangements: the Golubin family were discussing the make-shift outdoor 
patio they would have to build in front of their garage to accommodate the 
many guests from both the Turkish and the Sinkiang groups that would 
come; the Velikov family discussed the "divishnik" (nightly parties for the 
bride at her home); both families discussed the sharing of food preparations 

and expenses, the homemade wine-like drink called "braga" that would have 
to be made, and the hog and livestock that would be slaughtered to provide 
the meat.  

For the next two weeks Anastasia was busy with all the woman's part in the 
wedding preparations. She had to make "bantiki" (pin-on cloth corsets in the 
shape of a flower) for all her guests. She had her sisters help her make the 
"krossota" (wedding-cap) out of 30 small pink, red, and white flowery bows 
and a large bow in the back with a dozen colorful ribbons with all the colors 



of the rainbow which trailed down to the bottom of her dress. Her mother 
helped her sew a blue dress with groups of red apples, purple plums and 
oranges abundantly arranged on the pattern; for the apron, Zinaida made a 
bright red-violet silk one with white lace; on her white blouse Anastasia 
embroidered her own flowery red roses with buds growing out the sides to 
put on her shoulders. Her father Vasily bought Anastasia a jewelry piece to 
be used as a headband in front of the krossota. The jewelry piece consisted 

of four rows of 72 white glistening gems which Anastasia was to wear on her 
wedding day.  

At night the young people and Giorgiy arrived. Giorgiy and Anastasia sat at 
a long table covered with a tablecloth of pink, violet, and purple flowers. 
Behind the attractive couple was a wall tapestry with a proud peacock with 
its eye-shaped feathers trailing behind her; in the background was a 
magnolia tree with its rosy-pink flowers in bloom, and beside the tree was a 
lake with white water lilies near the shore and two mature white swans 
swimming gracefully side by side in the middle.  

"Well, let's sing a song for our two love-birds," said Nadezhda. She was older 
than Anastasia by two years.  

"You sing the songs, and we'll throw the kisses," said Petya Chestnoslov, 
who had been eyeing Nadezhda ever since he had walked in through the 
door. He had a glazy look in his eyes.  

"Will you give as good a kiss as the song that we'll sing?" teasingly asked 
Nadezhda in response. She gave Peter a look of disapproval, for she disliked 
him ever since she had heard that he had started using drugs.  

Petya blushed as the others laughed. The wit and humor continued to fly 
back and forth like a ping-pong ball at a tournament. Then there was a 
moment of silence.  

Nadezhda took advantage of the silence, and she struck up a song in a raspy 
high-pitched voice. The other girls around the table who knew the folk song 
joined in. The song was about a young maiden who was leaving her girl 
friends to live with the man who came to marry her. The last couplet of each 
verse was repeated for emphasis and to make the song last longer.  

Sometime after midnight the festivities began to subside as the guests began 
to leave in preparation for the next day's work. By Saturday, the day before 



the wedding, all the embroidery work, including new clothes for bride and 
groom and new curtains for the home they would live in after the wedding, 
was finished. The revelry came to a climax one last time when Anastasia and 
her girl friends went to the banya (bathhouse), where the girls talked and 
laughed about Anastasia's future with Giorgiy.  

On Sunday morning at 6:00 a.m., the church bells on top of the Turkish 
church in Bethlehem Village chimed in a two-tone dactylic beat to awaken 
the villagers and to call them to worship. The bells rang like an alarm clock 
for about thirteen minutes, then they stopped as suddenly as they had begun. 
Five birds flew up to the cupola to see what all the excitement was about and 
then sat on the roof and waited. Several older folk hurried to the steps and 
crossed themselves three times before entering the sacred building. A white 
pigeon flew up to the roof and perched itself in a spot where it could watch 
the villagers assemble.  

For an hour the regular morning service proceeded without any sign that a 
wedding was to occur that day. Shortly before the end of the service a chain 
of five people entered the full church and zigzagged through the crowd till it 
found a spot on the left side where there was room for the group of five. The 
two men and three women held a chain of five white handkerchiefs tied 
together. An older man, Giorgiy's hrostniy (godfather), led the way; he was 
called the "tysyachik" or spokesman. Giorgiy and Anastasia were in the 
middle, and two "svashki" (ladies) were beside Anastasia. The group made 
their customary three bows to the ground in unison, then they bowed and 
crossed themselves thrice as the morning service continued in its natural 
course.  

Half an hour later the morning service ended, and almost all of the people 
vacated the premises except for the participants in the sacred ceremony, 
and the relatives and close friends of the bride and groom. They sat along 
the side lines on benches. A few curious spectators stood at the back of the 
church.  

"Tyebye ne stidno?" (Aren't you ashamed of yourself?) 
asked an older woman as Haritina peered in through the back door. She was 
shooed away.  

Outside the church, the people sat on cars, talked, and walked around while 
the nastoyatel (minister), Pavel Golubin, read from his holy book about the 



Wedding of Cana, about the duties of husband and wife, and about the 
sacred commitment they were making to each other for the rest of their days 
on earth. The couple was separated from the chain for the ceremony. They 
kissed holy ikons to solemnize their vows; they kissed the holy cross to seal 
the sacred pact that they would not separate either in good or bad times but 
would stand together; and they bowed and made poklony (obeisances to the 
ground) before their parents. Anastasia also made an obeisance to the 

ground before Giorgiy to signify her servitude and loyalty to him as head of 
the household. The sweat poured down Giorgiy's face from the numerous 
poklony (obeisances) that they were required to perform. Anastasia had 
tears in her eyes throughout most of the ceremony, especially when her 
father Vasily repeated the words of the nastoyatel (minister) to the young 
couple and started crying himself.  

Finally, the chain was re-established, and the married couple, Giorgiy and 
Anastasia, followed a group of black-robed male chanters to Giorgiy's home. 
The male chanters sang a prayer of blessing at the steps of the house, and 

then the "dukhovniy peer" (spiritual feast) was officially in progress. The long 
tables under the make-shift building that Giorgiy and his father had 
constructed were equipped to seat over 200 guests, and there was plenty of 
good and braga (berry-wine drink) to make everyone full and happy for three 
days and three nights.  

Giorgiy and Anastasia sat behind the center table like a king and a queen. 
Anastasia was wearing the jewelry head-band that her father had given her, 
and it sparkled like hundreds of suns on the crown of her head.  

Wedding Cap  
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