Розділ 5 -- «Святий Миколай Чудотворець»
За одинадцять днів до старообрядницького свята Святого Миколая 19
грудня за новим стилем григоріанського календаря з римської гавані
відплив іспанський корабель у свою величну подорож до нового світу.
Старообрядцям обіцяли ділянку землі десь у Південній Америці.
Корабель плавно проплив повз невидимий початковий меридіан, а потім
повільно проминув видиму скелю Гібралтару.
Коли корабель плив у Атлантичний океан, настрій води змінився, і хмари
над головою почали справляти тривожний вплив. Маша не підозрювала
про наближення грози. Вона сиділа у своїй маленькій кімнатці-каюті й
вишивала хрестиком останню фіолетову виноградину для нової сорочки
свого чоловіка, яку вона хотіла, щоб він одягнув на церемонії хрещення.
Вона закінчила зелене листя, а потім пришила готовий малюнок на
фіолетову рубаху (сорочку). Три грона із семи фіолетових виноградин
на передній панелі та п’ять грона з п’яти виноградин на комірі
створювали вражаюче зображення.
Тільки-но Маша закінчила прибирати голку, як у купе зайшов Іван і
повідомив їй останню новину — на морі насувається шторм. Руки Маші
інстинктивно перемістилися на її лоно, ніби захищаючи дитину від біди.
Маша боялася за свого майбутнього малюка, і Іван бачив страх Маші,
написаний на її обличчі. Він дістав із валізи свою заповітну ікону Святого
Миколая і поставив у кутку кімнати. Він запалив воскову свічку перед
образом святого покровителя Русі, а потім перехрестився і зробив
кілька поклонів до підлоги. Маші було дуже складно зробити повний
поклон, тому вона схилилася тільки головою.
Маша слухала, як Іван молився до покровителя святого Миколая, а
потім завершився традиційною молитвою «Отче наш»:
Твоє діло справедливості показало тобі
твоєму зібранню канон віри,
образ смирення, учителя стриманості,
отче владико Миколаю.
Отже, смиренністю ти досяг піднесення,
а лагідністю – багатства.
Тож заступися перед Христом
за спасіння душ наших.

Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
І прости нам довги наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у випробовування,
але визволи нас від лукавого.
Незважаючи на те, що захисна молитва була заспокійливою і
обнадійливою, Маша все одно почувалася неспокійно через загрозливу
грозу. Вона була надто близько. Вона мала доставити в будь-який день.
Змішані емоції коливалися вперед і назад на чутливій точці опори її
розуму; радість народження дитини була врівноважена страхом її
втратити. Ніби щоб переконати Машу в позитивному, плід від душі
стусаннув її по ребрах. При цьому Маша миттєво відчула напруження
м'язів. Вона відчула себе одним великим м’язом у лещатах і закричала.

— Боже мій, — сказав Іван, кинувшись до Маші, яка прогиналася від
болю. "Що не так?"
— Це просто гострий біль в утробі, — відповіла Маша, намагаючись
перевести подих.
— Може, я покличу Юліану Лазаревську, — запропонував Іван,
притримуючи Машу і повільно допомагаючи їй сісти на вузьке ліжко.
Юліана Лазаревська була хрещеною мамою Маші, а також досвідченою
акушеркою, яка виношувала більшість дітей харбінської групи. Вона
була вдовою; її чоловік загинув під час радянського рейду на їхнє село.
— Думаю, у мене все буде добре, — героїчно заявила Маша. «Я більше
не відчуваю болю».
— Я просто прибіжу за Юліаною, — сказав Іван, поспішаючи до дверей.
— Я повернусь за хвилину.
Маша лягла на ліжко і поклала руки на активне утробу. Вона оговталася
від початкового шоку, і думка про наступні пологи покинула її голову.
Вона повинна була спокійно думати про те, що дитина хоче народитися,
і вона прагнула тримати новонародженого біля своїх грудей. Тепле
сяйво випромінювало всередині та навколо неї, коли думка та почуття
материнства охопили її.
За кілька хвилин Іван повернувся, а Юліана слідувала йому за п’ятами.
Увійшовши до кімнати, Юліана поспішно перехрестилася і прошепотіла
коротку молитву, стоячи перед іконою святого Миколая в кутку кімнати.
— Чую, малий сам бурю починає, — весело сказала Юліана, звернувши
увагу на Машу. Її невисоке округле бабусине (як у бабусі) тіло
наблизилося до ліжка, на якому лежала Маша.
«Він точно грозу здіймає», - по-своєму дотепно відповіла Маша.
— Послухаємо, що там усередині робиться, — сказала Юліана,
відтягуючи від вуха квітчасту російську хустку й прислухаючись до
серцебиття плоду. Після хвилини напруженого слухання акушерка
підняла голову і посміхнулася Маші.

«У вас буде сильна здорова дитина», — оголосила Юліана.
«Серцебиття бадьорий і енергійне. Але чудовий момент ще не настав, і
я б пропоную вам виспатися та відпочити. Ви не хочете
перенапружувати себе та малюка».
«Спаси Христос (спасибо), Хростная (хрещена)», — сказала Маша,
взявши Юліану за руку і притягнувши її донизу, щоб поцілувати в щоку.
«Дзвоніть мені, коли я вам знадоблюся», — відповіла Юліана,
поцілувавши у відповідь Машу типово російською манерою в щоку. «До
речі, — подумала вона, — нещодавно я принесла листівки, човник і
бавовняний шнурок. Я почала плести спеціальний пояс для вашого
малюка. Він має бути готовий до того часу як воно вирішує вийти». Вона
знову перехрестилася біля дверей і глибоко вклонилася перед тим, як
вийти.
На п'ятий день після початку плавання корабля в бразильський СанПаоло, Маша відчула нестерпний біль, і Іван знову кинувся кликати
Юліані. Іспанський корабель щойно перетнув Тропік Рака на 30 градусах
західної довготи. Після того, як Юліана оглянула Машу і після того, як
сутички стихли, виявилося, що Маша стала жертвою помилкових
пологів.
«Я знала, що ще не час», — сказала Юліана після того, як випробування
закінчилися. — Я ще не закінчила ткати пояс.
Коли через кілька днів корабель наблизився до екватора, води стали
зловісно спокійними. Велика тиша лежала над океаном, і хвилі не було
видно. Спека стала нестерпною, бо навколо не було жодного вітерця,
який би охолодив обпалені тіла. У таку спеку було важко дихати. Під час
такої ж тихої ночі Чумацький Шлях покривав небо міріадами зірок.
Яскрава зірка Сіріус і Південний Хрест стали помітнішими.
А потім на одинадцятий день, коли корабель наблизився до тропіка
Козерога на 40 градусах західної довготи, легкий вітерець подув водами
й приніс прохолоду полегшення паломникам, які прямували до нового
світу. Саме в цей момент у Маші лопнув водяний мішок і почалися
справжні пологи. Іван кинувся втретє, і востаннє, кликати Юліану.

— Щойно закінчила ремінь, — оголосила Юліана, проходячи через
двері з радісною усмішкою. — Як я і передбачала.
Маша спробувала посміхнутися, але бажання кричати пересилило її.
Гучний крик пронизав стіни корабля й рознісся на всі боки.
— Дихайте спокійно, — наказала досвідчена акушерка, побачивши, що
Маша не в настрої до гумору.
— Іване, дай мені каструлю гарячої води, чисті простирадла й рушники,
— наказала Юліана, яка завжди ставала авторитетною, коли бралася
за роль акушерки.
Іван без вагань підкорився. Коли він повернувся з усіма необхідними
речами, йому сказали покинути кімнату. Пологи були священним для
Юліани процесом і водночас особистим актом між матір’ю, дитиною та
бабою-повитухою. Лише Бог і святі були спостерігачами та учасниками
святої тайни народження. Юліана звернулася до Святої роти святих,
Серафимів, Херувимів і Архангелів, щоб допомогти їй і скерувати її, щоб
забезпечити швидкі та безпечні пологи. Іван чекав у коридорі корабля з
настоятелем (старцем) Симеоном, якого викликали на захід у разі
ускладнень і потреби помолитися за душу немовляти. Померти
нехрещеним було б долею, гіршою за смерть, бо нехрещений не мав
надії коли-небудь побачити лице Бога.
Через п'ять годин, коли корабель перетнув уявну лінію під назвою Тропік
Козерога, народився хлопчик. Був четвер, 19 грудня, і Маша в душі
раділа, що її мрія збулася. Івану дозволили побачити новонародженого
лише після того, як Юліана закінчила всі роботи по прибиранню. Він
приніс список імен святих, щоб Маша вибрала ім'я. У глибині душі Маша
вже знала, як хоче назвати свою дитину.
«Святи дістав від Симеона», — сказав Іван, спостерігаючи, як Маша
няньчить дитину. «Я також дізнався, які імена належать до
восьмиденного ліміту та що означають деякі з імен, якщо ви хочете
знати».
— Хіба він не чарівний, — сказала Маша. Її блискучі очі стежили за
кожним рухом малюка. Вона не звертала особливої уваги на те, про що

балакав Іван. Для неї звук ссання дитини був дорожчим за будь-які
людські слова.
— У нього мої широкі вилиці, — сказав Іван.
— У нього мої блакитні очі, — сказала Маша, нарешті подивившись на
Івана.
«Одне з імен, яке мені подобається, — сказав Іван, намагаючись
повернутися до свого головного інтересу на даний момент, — це
Амвросій, що грецькою означає богобоязливий і безсмертний. Інше —
Антоній, що означає отримати в обмін на щось. Міна означає місячний;
Спиридон означає круглий плетений кошик; Євгеній означає ніжне
народження; Арсеній означає мужній; Євстратій означає добрий воїн;
Авксентій означає збільшення; Орест означає піднесений. Ще одне ім’я
Даниїл, але це єврейське ім’я. Єдине інше – це ім’я святого на
сьогоднішній день, тобто Микола для Святого Миколая».
«Що означає ім'я Микола?» — запитала Маша, коли нарешті почула
ім'я, якого так довго чекала.
— Значить, побеждающий народ (народ-переможець), — відповів Іван,
читаючи зі свого списку. «Гарна російська назва».
— Це ім’я мені найбільше подобається, — сказала Маша. «Він повинен
носити ім'я за днем народження».
— Мені теж якось подобається Коля, — сказав Іван, використовуючи
зменшувальну форму імені.
Згодом Юліана пришла перевірити матір і дитину. Вона також принесла
готовий молитвений пояс, який мав молитву, вплетену в тканину
п'ятиколірного пояса. Юліана з гордістю розгорнула ремінь і виставила
його на ліжко біля малюка. Дві фіолетові та бірюзові китиці прикрашали
кінці пояса, який був майже вдвічі довший за немовля. По центру пояса
на
бірюзово-блакитному
тлі
перепліталися
пурпурні
церковнослов’янські літери та пурпурні геометричні малюнки. По краях
дюймового широкого пояса були три вузькі смуги жовтого, білого та
оливково-зеленого кольорів; жовті смуги були всередині, з обох боків
від центру, білі посередині та оливково-зелені на зовнішній межі.

Юліана перехрестилася, а потім прочитала молитву на поясі. Молитва
була перемежована графічним оформленням таким чином:

Боже, будь милостивий до нас, грішних, Боже, очисти наші гріхи і прости
нас, амінь.
Після цього Юліана поцілувала дитину в чоло і сказала: «Це тобі для
захисту й збереження до кінця днів на землі».
— Такий гарний пояс, — похвалила Маша. Вона взяла її в руки й
оглянула мистецький твір рук. Коли вона перевернула його, щоб
подивитися на зворотний бік, кольори змінилися; фіолетовий змінився
на бірюзовий, а бірюза змінилася на фіолетовий. Маша перевернула
його кілька разів і показала Іванові оптичну ілюзію, адже з одного боку
фон здавалося небесно-блакитним, а передній — фіолетовим, а з
протилежного можна було уявити фіолетовий фон з сині малюнки та
літери.
«Я зроблю йому іменний пояс, коли він підросте», – додала Юліана. "Ви
вже вибрали ім'я?"
— Так, — без вагань зізналася Маша. «Ми хочемо назвати його
Миколою».
— Яке благословенне ім’я! — вигукнула Юліана. «Нашого покровителя
потрібно вшановувати у вашій родині. Який привілей!»
— Йому доведеться відповідати імені великого святого, — зауважив
Іван. «Святий архієпископ Мирлікійський допомагав бідним, а моряків
рятував, молитвами своїми втихомирюючи бурхливе море».
«Він зробив набагато більше, ніж просто це», – прокоментувала Юліана.
«Він будував будинки для мандрівників і шпиталі для хворих і

нужденних. Завжди виконував благодійні справи. Справа благодійності,
про яку мені було приємно почути під час богослужінь на святого
Миколая, — це справа про три мішки золота, які він подарував три
збіднілі сестри таємно вночі, щоб врятувати їх від ганебного життя».
— Він теж творив чудеса, чи не так? — запитала Маша, бажаючи більше
дізнатися про святого покровителя тепер, коли її дитина буде носити
його ім'я.
«Найвідомішим чудом,— сказала Юліана, яка, здавалося, була
авторитетом у співчутливому святому,— було те, коли він подорожував
до Святої Землі, де Христос народився, був розіп’ятий і воскрес. На морі
піднявся шторм, і він зібрав людей разом, щоб помолитися за їхню
безпеку. Шторм негайно припинився, і люди стверджували, що це
сталося завдяки його молитвам».
«Я десь чув, що він був одним із отців церкви, викликаних імператором
Костянтином на Перший Вселенський Синод у Нікеї в 325 році нашої
ери», — сказав Іван. «Він допоміг утвердити вчення про те, що Син має
ту саму сутність, що й Отець, як нас навчають наші сповідання
православної віри.
«Чого я найбільше навчилася з його зразкового життя, — сказала
Юліана, коли дискусія продовжувала розгортатися, — це його практика
любові та милосердя у справжній батьківський спосіб. Його улюблене
вчення було взято з життя Христоса: «Бо Я голодував, і ви не дали Мені
їсти, мав спрагу, і ви не напоїли Мене, був мандрівником, і ви не
прийняли Мене, був нагим, і ви не зодягли Мене, хворим і у в'язниці, і ви
не відвідали Мене. ... Істинно кажу вам: що не вчинили ви одному з
найменших цих, то Мені ви не вчинили».
Пам'ять про святого Миколая почала тьмяніти в пам'яті Маші, коли вона
почала думати про наступний етап у житті свого малюка - хрестини.
«Коли ми зможемо залучити настоятеля для здійснення хрещення?» —
запитала Маша, відвертаючи обличчя від сплячої дитини біля грудей і
дивлячись на чоловіка.
«Я розмовляв із Симеоном, — сказав Іван, — і він запевнив мене, що
проведе церемонію, навіть якщо ми не з групи Синьцзян. Я пояснив

йому, що наш новий настоятель (старійшина) мав виїхати на поїзді.
незабаром після того, як ми пішли; але ми не чули від нього. Симеон
сказав, що ця неділя буде найкращим днем. Він згадав, що у вівторок є
дуже маленьке свято в пам'ять чудотворця Спиридона, і ми могли б це
зробити тоді якщо ми цього забажаємо».
— Краще в неділю, — вирішила Маша.
«Симеон вичитав із свого уставу, що вівторок — це день, коли сонце
повертається із зими на літо; тоді день стає довшим, а ніч коротшою»,
— розповідав Іван.
«Я все-таки віддаю перевагу неділі», — сказала Маша, завершуючи
процес прийняття рішення. Іван більше нічого не сказав.
На дванадцятий день судно зайшло в порт Сантос, Бразилія.
Старообрядців зустрів делегат Всесвітньої Ради Церков, який уже
організував їх негайний транспорт канатною дорогою до Сан-Паулу.
Там вони повинні були залишитися на кілька днів, а потім їх перевезуть
до нового дому в Понта-Гросса, який знаходився приблизно в 250 милях
на південний захід від Сан-Паулу.
У неділю невелика група зібралася на церемонію хрещення в
маленькому номері готелю в центрі Сан-Паулу. Симеон був
настоятелем (служителем), який здійснював обряд у своїй чорній
чернечій ризі до литок. Він тричі занурював шатенку і голе тіло
прокинутої дитини у велику каструлю з водою: один раз в ім’я Батька,
другий раз в ім’я Сина і третій раз в ім’я Святий Дух. Потім він помолився
над немовлям. Під час літургійної молитви він офіційно назвав дитину,
що плаче, Миколаєм, пов'язуючи його з небесним покровителем.
Установивши входження дитини в єдність Церкви, як на землі, так і на
небі, настоятель зробив над широкооким немовлям знамення
благословенного святого хреста, а потім взяв на нього свинцевий
хрестик. ремінець і повісив його на шию дитини, що кричала. Він радо
передав протестуючу дитину в руки хрещеного батька, чиє
благословення було наступним.
Хрещеним батьком для урочистої події був обраний Василь Великов,
який дуже здружився з Іваном і Машею з моменту їх знайомства в
Гонконзі. Хрещений батько погодився надавати духовні та релігійні

настанови дитині, коли це було необхідно під час їхньої подорожі крізь
спільне життя. Він був пов’язаний з дитиною не біологічно чи
економічно, а духовно та релігійно; якщо Іван і Маша були фізичними
батьками, то Василь був духовним. Зінаїда, дружина Василя, поспіхом
вишила хрестиком крихітну сорочку, схожу на туніку, яку
новонароджений одягне після церемонії, і приступила до одягання
звивистого тіла.
«Вот смотри какой он бойкий», — засміявся Василь, коли настрій свята
змінився з урочистого на святковий.
«Він, мабуть, не хоче, щоб ти вішав йому на шию всі ці вишеньки», —
зауважила Юліана, яка отримала спеціальне запрошення від Маші.
Зінаїда пару хвилин боролася з розмахуючими руками, а потім нарешті
зуміла одягнути на голову і руки дитини маленьку блискучу шовкову
рубашку (сорочку). Кожна з п’яти пар вишень на передній панелі мала
жовту квітку та шість зелених листочків, щоб створити цілу одиницю.
Єдиною помітною відмінністю в кожній одиниці було положення жовтої
квітки, яка чергувалася зліва направо на стеблі, коли око рухалося
вгору-вниз. Навколо круглого коміра також було вишито хрестиком вісім
маленьких вишень. Загалом, художня вишивка виглядала як
плодоносна черешня, зроблена в мініатюрі.
— А ось і на голову, — сказав Василь і витягнув простий білий очіпок,
який передавався в родині. На ньому мало ознак зносу. Він добре
зберігся.
«Тепер давайте подивимося, як цей пояс підходить», — продовжила
Юліана. Після обряду хрещення настала її черга брати участь у святі
традиційного вбрання. Вона перехрестилася, потім прочитала молитву
на поясі, а нарешті обмотала поясом втомлену дитину. Вона зав'язала
пояс у бант ззаду біля низу хребта. Сонне немовля спочатку злегка
звивалося, відчувши стискаючий шнур, але потім обережно
прослизнуло в обійми матері, що чекала, і миттєво заснуло.
«Тепер він виглядає як справжній російський старообрядець», — з
батьківською гордістю прокоментував Іван.

«Його хрест треба засунути всередину ризи», — сказав Симеон, який
досі спокійно спостерігав за святом без коментарів. Він знав, що його
роль полягає в тому, щоб виконати лише літургійну частину для дитини,
а все інше було в руках батьків. Але він завжди був на сторожі будьякого порушення церковного права.
Маша взяла в руку звичайний дюймовий хрестик і вже збиралася
засунути його за сорочку, як помітила щось дивне на зворотному боці
хрестика, де зазвичай була написана молитва.
«Ця молитва виглядає трохи інакше», — сказала Маша, яка розпізнала
церковнослов’янські літери достатньо, щоб помітити різницю зі своїм
власним хрестом, який вона носила на шиї.
— Про напис забув сказати, — вибачився Симеон. «Я збирався вам її
прочитати, але немовля закричало. Я зробив її сам ще в Кульжі, там у
мене були інструменти і форма, щоб залити в неї свинець. Напис взято
зі священної книги, і вона говорить:

(Хрест - Покровитель всього світу
Хрест – це краса Церкви
Хрест славний для Ангелів
Хрест - пошесть для демонів)

— Дивна молитва, — задумливо мовив Василь. «Він дійсно виражає
різні значення хреста».
«Я впевнена, що Коля буде з гордістю його носити», - сказала Маша.
Вона дала знак, що настав час годування, і зібрання одразу почало
розходитися.
Через кілька днів старообрядці нарешті прибули до місця призначення
— Понта-Гроси, «принцеси Лугів». Їм була надана безкоштовна земля
приблизно за вісім миль від міста Понта-Гросса, що знаходилося в штаті
Парана, «Країні сосен». Крім того, їх спонсори, Всесвітня рада церков,
надали їм допомогу в обробці землі. Вони засновують свої окремі села
поруч одне з одним, Сінцзянці з Сіньцзяна об’єднуються у свої

встановлені сімейні групи, а Харбінці з Харбіна утворюють власні
посьолки (маленькі села) із сімей та їхніх родичів. Кровні лінії,
здавалося, були товщі, ніж релігійні системи, і кожен тримався свого
роду, незважаючи на взаємні переконання. Згодом прибуло ще більше
човнів старообрядців і було засновано більше сіл.
І ось минуло чотири довгих роки хліборобства та боротьби за
виживання, і старообрядці стали більше невдоволені своїм життям у
бідній Бразилії. Щодня чоловіки поверталися додому або з рисових і
кавунових полів, або з ринків у Понта-Гроссі, і скаржилися своїм
дружинам на врожай, який змило проливним дощем, або на насичений
ринок і низькі ціни які платили за надлишки врожаю. Корумповані
збирачі податків тинялися, як бандити, по шосе та проїжджих дорогах, і
справи ставали все гіршими. Голоси людей зверталися по допомогу як
до святих на високому небі, так і до народів землі.
Хтось там, на високому небі, мабуть, піклувався про старообрядців, бо
в 1962 році організація під назвою «Фонд Толстого» в Нью-Йорку
дізналася про тяжке становище старообрядців у Бразилії. Свою назву
організація отримала від імені великого російського письменника Льва
Толстого, який протягом свого життя на землі допомагав багатьом
нужденним людям, намагаючись висловити справжній християнський
дух любові та братерства.
І так сталося, що Фонд Толстого погодився спонсорувати переїзд
більшості старообрядців до Сполучених Штатів Америки. Іван і кілька
інших у його групі з Харбіна змогли сплатити принаймні частину вартості
авіаквитка і ще мали невеликі заощадження, щоб почати життя в
Америці. Групі з Синьцзяна також вдалося зробити крок, незважаючи на
великі втрати на ринку. Декому вдалося переїхати у пізніші роки. Деякі
були настільки бідні, що не могли стати на ноги, щоб пересуватися. Інші
були надто заможними, щоб переїхати.

старообрядницький пояс

Chapter 5 -- "St. Nicholas the Wonderworker"
Eleven days before the Old Believers' holyday of St. Nikola (Svyatoy Nikola)
on December 19, according to the new style Gregorian calendar, a Spanish
ship sailed out of the harbor of Rome on its epic journey to a new world. The
Old Believers were promised a piece of land somewhere in South America.
The ship sailed smoothly past the invisible prime meridian, and later it slowly
passed the visible rock of Gibraltar.
As the ship sailed into the Atlantic Ocean, the mood of the waters changed
and the clouds overhead began to exert a disquieting influence. Masha was
unaware of the approaching storm. She sat in her small cabin-room and
cross-stitched the last purple grape for her husband's new shirt, which she
wanted him to wear at the baptismal ceremony. She finished the green
leaves, and then she sewed the completed design onto a violet rubaha
(shirt). The three clusters of seven purple grapes on the front panel and the
five clusters of five grapes on the collar made an impressive picture.
Masha had just finished putting her needle away when Ivan came into the
compartment and told her the latest news--there was a storm brewing at sea.
Masha's hands instinctively moved onto her womb as if to protect her child
from harm. Masha was afraid for her baby-to-be, and Ivan saw Masha's
apprehension written all over her face. He took out his cherished ikon of St.
Nikola from his suitcase and placed it in the corner of the room. He lit a
beeswax candle in front of the image of Russia's patron saint, and then he
crossed himself and made several obeisances to the floor. It was too difficult
for Masha to make a full poklon (obeisance), so she bowed only with her
head.
Masha listened as Ivan prayed to the patron saint, St. Nikola:
"Pravilo verye, e obraz krotosti,
vozderzhaniyu oochitelya yavi tya gospog'
stadu svoyemu, yazhe veshchem istina,
sego radi styazhav smireniyem visokaya,
nishchetoyou bogataya otche nash svyatitelyou Nikolaye
moli Hrista Boga spastisya doosham nashim."
(Thy work of justice did show thee to thy congregation a canon of faith, the
likeness of humility, a teacher of abstinence, O father, Bishop Nicholas.

Wherefore, by humility thou didst achieve exaltation, and by meekness,
richness. Intercede, therefore, with Hristos to save our souls.)

Otche nash, izhe yesi na
nebesakh, da svyatitsya imya
tvoye, da priydyet tsarstviye
tvoye, da boodyet volya tvoya,
yako na nebesye e na zemlye.
Hlyeb nash nasushniy,
gazhg nam gnes. E ostavi
nam dolgee nashya,
yakozhe e mi ostavlyayem
dolzhnikami nashim. E ne
vedi nas vo iskusheniye, no
izbavi nas ot lukavogo.
(Our Father, which art in
heaven, hallowed be thy
name, thy kingdom come,
thy will be done,

on earth as it is in heaven.
Give us this day
our daily bread, and forgive
us our debts
as we forgive
our debtors. And
lead us not into temptation, but
deliver us from evil.)
Even though the protective prayer was soothing and reassuring, Masha still
felt uneasy about the threatening storm. She was too close. She was due to
deliver any day. Mixed emotions see-sawed back and forth on the sensitive
fulcrum of her mind; the joy of having a baby was counter-balanced with the
fear of losing it. As if to convince Masha in the positive, the fetus gave a
hearty kick to her ribs. As it did so, Masha instantly felt a tightening in her
muscles. She felt as if she were one big muscle in the grip of a vise, and she
screamed.
"Oh, my God," said Ivan, who came rushing to Masha's side as she buckled
over in pain. "What's wrong?"
"It's just a sharp pain in my womb," answered Masha as she tried to catch
her breath.
"Maybe I should call Yuliana Lazarevskaya," proposed Ivan, holding Masha
and slowly helping her to a narrow bed. Yuliana Lazarevskaya was Masha's
Godmother, and she also was an experienced midwife who had delivered
most of the children in the Harbin group. She was a widow; her husband had
lost his life during a Soviet raid on their village.
"I think I'll be all right," stated Masha heroically. "I don't feel the pain any
longer."
"Just to be sure I'll run over and get Yuliana," said Ivan as he hurried to the
door. "I'll be back in a minute."
Masha lay down on the bed and placed her hands on her active womb. She
had recovered from the initial shock, and the thought of ensuing labor left her
mind. She must calmly thought of the baby wanting to be born, and she
yearned to hold the newborn next to her breast. A warm glow radiated inside
and around her as the thought and feeling of motherhood embraced her.

Within minutes Ivan was back with Yuliana following close at his heels.
Yuliana crossed herself hurriedly when she entered the room, and she
whispered a short prayer as she faced the ikon of St. Nikola in the corner of
the room.
"I hear the little one is starting a storm of his own," said Yuliana in a jolly
manner as she turned her attention to Masha. Her short round babushkatype (like a grandmother) body approached the bed on which Masha lay.
"He sure is kicking up a storm," answered Masha in her own witty way.
"Let's hear what's going on inside there," said Yuliana as she pulled her
flowery Russian scarf away from her ear and listened for the fetal heartbeat.
After a minute of intense listening, the midwife lifted her head and smiled at
Masha.
"You're going to have a strong, healthy baby," announced Yuliana. "The
heartbeat is vigorous and energetic. The great moment hasn't arrived yet,
though, and I would suggest you get plenty of sleep and rest. You don't want
to overstrain yourself and the little one."
"Thank you, Hrostnaya (Godmother)," said Masha as she took Yuliana's
hand and pulled her down to give her a kiss on the cheek.
"Call me any time you need me," responded Yuliana as she kissed Masha in
return in typical Russian fashion on the cheek. "By the way," she said as an
afterthought, "I brought out my weaving cards, shuttle, and cotton string the
other day. I started weaving a special poyas (belt) for your little one. It should
be ready by the time it decides to come out." She crossed herself again at
the door and made a deep bow before she exited.
On the fifth day after the ship began its journey to San Paolo, Brazil, Masha
began to feel excruciating pain, and Ivan rushed to call Yuliana again. The
Spanish ship had just crossed the Tropic of Cancer at 30 degrees W.
longitude. After Yuliana examined Masha and after the contractions
subsided, it was discovered that Masha had been victimized by false labor.
"I knew it wasn't time," said Yuliana after the ordeal was over. "I haven't
finished weaving the belt, yet."

As the ship approached the equator several days later, the waters became
ominously calm. A great stillness lay over the ocean and not a wave was in
sight. The heat became unbearable, for there wasn't any breeze around to
cool the scorching bodies. It was hard to breathe in such heat. During the
equally still night, the Milky Way covered the sky with myriads of stars. The
bright star, Sirius, and the Southern Cross became more visible.
And then on the eleventh day, as the ship came close to the Tropic of
Capricorn at 40 degrees W. longitude, a gentle breeze wafted its way across
the waters and brought cool relief to the pilgrims who were on their way to a
new world. It was at that moment that Masha's water bag broke and the real
labor began. Ivan rushed for the third, and last, time to call Yuliana.
"I just finished the belt," announced Yuliana, walking through the door with a
jubilant smile. "Just like I predicted."
Masha tried to smile, but her desire to scream overcame her. The loud
scream pierced the walls of the ship and resounded in all directions.
"Breathe nice and easy," ordered the experienced midwife when she saw
that Masha was in no mood for humor.
"Ivan, get me a pan of hot water and some clean sheets and towels,"
commanded Yuliana, who always became authoritative whenever she took
on the task of being a midwife.
Ivan obeyed without hesitation. When he returned with all the essential
supplies, he was told to leave the room. Childbirth was a process that was
sacred to Yuliana and, at the same time, a private act between mother, child,
and midwife. Only God and the Holy Saints were observant of and
participants in the sacred mystery of birth. Yuliana called upon the Holy
Company of Saints, Seraphim, Cherubim and Archangels to assist and guide
her to bring about a speedy and safe delivery. Ivan waited in the corridor of
the ship with the nastoyatel (elder) Simeon, who was called to the event in
case of complications and the soul of the baby needed to be prayed for. It
would be a fate worse than death to die unchristened, for the unchristened
had no hope of ever seeing the face of God.
Five hours later, as the ship crossed the imaginary line called the Tropic of
Capricorn, a baby boy was born. It was Thursday, December the 19th, and
Masha was overjoyed in her heart that her dream had come true. Ivan was

permitted to see the newborn boy only after Yuliana had finished all the clean
up work. He brought a list of saints' names for Masha to choose a name from.
Deep down in her heart Masha already knew what she wanted to name her
baby.
"I got the svyatsi (list of saints' names) from Simeon," said Ivan as he
watched Masha nurse the baby. "I also found out which names belong to the
eight-day limit and what some of the names mean, in case you want to
know."
"Isn't he adorable," said Masha. Her gleaming eyes followed every move of
the baby. She didn't pay much mind to what Ivan was prattling about. To her
the sound of the baby suckling was more precious than any human words.
"He has my wide cheek bones," said Ivan.
"He's got my blue eyes," said Masha, finally looking at Ivan.
"One of the names I kind of like," said Ivan, trying to get back to his main
interest at the moment, "is Amvrosy, which means godly and immortal in
Greek. Another one is Antony, which means to gain in exchange for
something. Mina means lunar; Spiridon means a round woven basket;
Evgeny means of gentle birth; Arseny means manly; Evstraty means a good
warrior; Avksenty means to increase; and Orest means exalted. Another one
is Daniel, but it's a Jewish name. The only other one is the saint's name for
today, which is Nikolai for St. Nikola."
"What does the name Nikolai mean?" asked Masha when she finally heard
the name she had been waiting for.
"It means pobezhdayushchiy narod (victorious people)," answered Ivan,
reading from his list. "It's a good Russian name."
"That's the name I like best," said Masha. "He should bear the name for the
day he was born on."
"I kind of like the sound of Kolya, too," said Ivan, using the diminutive form
of the name.
Yuliana later came to check on the mother and child. She also brought the
finished molitveniy poyas (prayer belt), which had a prayer woven into the

fabric of the five-colored belt. Yuliana proudly unrolled the belt and displayed
it on the bed next to the baby. Two purple and turquoise tassels adorned the
ends of the belt, which was almost twice the length of the baby. Purple
Church Slavonic letters and purple geometric designs were interwoven with
a turquoise-blue background down the center of the belt. Along the edges of
the inch wide belt were three narrow bands of yellow, white, and olive-green;
the yellow bands were on the inside, on both sides of the center, the white
in between, and the olive-green on the outside border.
Yuliana crossed herself and then she read the prayer on the belt. The prayer
was interspersed with graphic designs in the following manner:

"Bozhe milostiv buddi nam greshnim Bozhe ochisti grehi nasha e pomilui nas
amin"
(God be merciful to us sinners God cleanse our sins and pardon us Amen)
Afterwards, Yuliana kissed the baby on the forehead and said, "This is for
you to wear for protection and safekeeping for the rest of your days on earth."
"It's such a lovely belt," complimented Masha. She picked it up and inspected
the artistic handiwork. When she turned it over to look at the back side, the
colors reversed; the purple changed to turquoise, and the turquoise changed
to purple. Masha turned it over several times and showed Ivan the optical
illusion, for from one point of view it appeared that the background was skyblue and the foreground was purple, whereas from the opposite point of view
it was possible to visualize a purple background with blue designs and
letters.
"I'll make him a name belt when he grows up," added Yuliana. "Have you
chosen a name, yet?"
"Yes, we have," admitted Masha without hesitation. "We want to call him
Nikolai."

"What a blessed name!" exclaimed Yuliana. "Our patron saint is to be
honored in your family. What a privilege!"
"He will have to live up to a great saint's name," remarked Ivan. "The holy
Archbishop of Myra helped the poor, and he saved sailors by calming stormy
seas with his prayers."
"He did much more than just that," commented Yuliana. "He built houses for
travelers and hospitals for the sick and needy. He was always performing
charitable deeds. The charitable deed I enjoyed hearing about during
services for St. Nikola was the one about the three bags of gold that he gave
as a gift to three impoverished sisters secretly at night in order to save them
from a life of shame."
"He performed miracles, too, didn't he?" asked Masha, wanting to find out
more about the patron saint now that her baby was going to carry his name.
"The most well-known miracle," said Yuliana, who seemed to be an authority
on the compassionate saint, "was when he traveled to the Holy Land where
Hristos was born, crucified and resurrected. A storm arose at sea, and he
gathered the people together to pray for their safety. Immediately the storm
stopped, and the people claimed it was because of his prayers."
"I heard somewhere that he was one of the Fathers of the church summoned
to the First Ecumenical Synod in Nicea in 325 A.D. by Emperor Constantine,"
said Ivan. "He helped establish the teaching that the Son is of the same
essence as the Father, as we are taught in our ispovedaniye pravoslavniya
veri (profession of orthodox faith."
"What I learned most from his exemplary life," said Yuliana, as the discussion
continued to unfold in scope, "was his practice of love and charity in a true
fatherly way. His favorite teaching was taken from the life of Hristos: 'For I
was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no
drink, I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not
clothe me, sick and in prison and you did not visit me . . . Truly, I say to you,
as you did it not to one of the least of these, you did it not to me.'"
The memory of St. Nikola began to fade in Masha's mind as she began
thinking of the next stage in her baby's life--the christening.

"When will we be able to get the nastoyatel (minister) to perform the
christening?" asked Masha, turning her face away from the sleeping baby at
her breast and looking up at her husband.
"I talked with Simeon," said Ivan, "and he assured me that he would perform
the ceremony even if we aren't of the Sinkiang group. I explained to him that
our new nastoyatel (elder) was supposed to leave on a train soon after we
left; but we didn't hear from him. Simeon said this Sunday would be the best
day. He mentioned that there was a very small holyday on Tuesday in
memory of the miracle-worker Spiridon, and we could do it then if we so
desired."
"I'd rather do it on Sunday," decided Masha.
"Simeon read from his ustav (book of rules) that Tuesday is the day when
the sun returns from winter to summer; that's when the day becomes longer
and the night shorter," said Ivan.
"I still prefer Sunday," said Masha, finalizing the decision-making process.
Ivan said no more.
On the twelfth day, the ship entered the port of Santos, Brazil. The Old
Believers were met by a delegate from the World Council of Churches who
had already arranged their immediate transportation by cable railway to Sao
Paulo. There they were to stay for several days, and then they would be
transported to their new home in Ponta Grossa, which was about 250 miles
southwest of Sao Paulo.
On Sunday, a small group gathered together for the christening ceremony in
a small hotel room in the heart of Sao Paulo. Simeon was the nastoyatel
(minister) who performed the ceremony in his calf-length black monk's robe.
He dipped the brown-haired head and naked body of the awakened baby
into a large pan of water three times: Once in the name of the Father, the
second time in the name of the Son, and the third time in the name of the
Holy Spirit. Then he prayed over the baby. During the liturgical prayer he
officially named the crying child Nikolai, linking him with the heavenly patron
saint. After establishing the child's entry into the unity of the Church--on earth
as it is in heaven--the nastoyatel made the sign of the blessed holy cross of
protection over the wide-eyed infant, and then he took a small lead cross on
a thong and hung it around the resisting neck of the screaming child. He

gladly handed the protesting baby into the hands of the waiting Godfather,
whose blessing was next in order.
The Godparent, who was chosen for the solemn occasion, was Vasily
Velikov, who had become very close friends with Ivan and Masha ever since
they met in Hong Kong. The Godfather had agreed to the task of providing
spiritual and religious instruction to the child whenever needed during their
journey through life together. He was linked to the child not in a biological or
economical way, but in a spiritual and religious way; while Ivan and Masha
were the physical parents, Vasily was the spiritual parent. Zinaida, Vasily's
wife, had hastily cross-stitched a tiny tunic-like shirt for the newborn to wear
after the ceremony, and she proceeded to dress the twisting body.
"Vot smotri kakoy on boykiy," (Will you look at that lively little fellow) laughed
Vasily as the mood of the occasion changed from the solemn to the festive.
"He probably doesn't want you to hang all those cherries around his neck,"
observed Yuliana, who had received a special invitation from Masha.
Zinaida struggled for a couple of minutes with the waving arms, and then she
finally managed to fit the small shiny light-blue silk rubashka (small shirt) over
the child's head and arms. The five pairs of cherries on the front panel each
had a yellow flower and six green leaves to make a whole unit. The only
noticeable difference in each unit was the position of the yellow flower, which
alternated from left to right on the stem as the eye roved up and down. There
were also eight tiny cherries cross-stitched around the circular collar. All in
all, the artistic stitch work looked like a fruitful cherry tree done in miniature.
"And here's something for the head," said Vasily, bring out a simple white
bonnet that had been passed down in his family. It showed little sign of wear
and tear. It had been well preserved.
"Now let's see how this poyas (belt) fits," proceeded Yuliana. It was her turn
to take part in the traditional dressing festival after the baptismal ceremony.
She crossed herself, then she read the prayer on the belt, and finally she
wrapped the belt around the waist of the tired baby. She tied the belt in a
bow at the back near the bottom of the spine. The sleepy infant squirmed a
little at first as it felt the grip of the constricting cord, but then he slipped gently
into the encircling arms of the waiting mother and was asleep in a wink.

"Now he looks like a real Russian Old Believer," commented Ivan in a tone
of fatherly pride.
"His cross should be tucked inside the shirt," said Simeon, who had up till
now quietly observed the festivities without comment. He knew that his role
was to perform only the liturgical part for the child, and the rest was in the
hands of the parents. But he always was on the look-out for any violation of
church law.
Masha took the common one-inch cross in her hand and was about to tuck
it back behind the shirt, when she noticed something peculiar on the back
side of the cross where the prayer was usually inscribed.
"This prayer looks a little different," said Masha, who recognized Church
Slavonic letters enough to notice a variation from her own cross that she
wore around her neck.
"I forgot to tell you about the inscription," apologized Simeon. "I was going to
read it for you, but the infant started screaming. I made it myself back in
Kulzha, where I had the instruments and the mold to pour the lead into. The
inscription is taken from a holy book, and it reads:

'Kres hranityel vsey selenam
Kres krasota tserkovnaya
Kres Angelam slav
Kres besyam yazva.' "
(The cross is the Protector of all the world
The cross is the Beauty of the Church
The cross is glorious to the Angels
The Cross is a plague to the demons)
"That's a marvelous prayer," spoke up Vasily contemplatively. "It really
expresses the various meanings of the cross."

"I'm sure Kolya will be proud to wear it," said Masha. She gave a sign that it
was nursing time, and the gathering at once began to disperse.
Several days later the Old Believers finally arrived at their destination--Ponta
Grossa, "the Princess of the Grasslands." There was free land provided for
them about eight miles from the city of Ponta Grossa, which was in the state
of Parana, "Land of Pines." There was also assistance given to them with
the farming of the land by their sponsors, the World Council of Churches.
They set up their separate villages near each other, the Sinziantsi from
Sinkiang sticking together in their established family groups, and the
Harbintsi from Harbin forming their own posyolki (little villages) of families
and their relatives. Blood lines seemed to run thicker than religious systems,
and each stuck to their own kind in spite of mutual beliefs. Eventually, more
boatloads of Old Believers came and more villages were set up.
And so four long years of farming and struggling for survival passed, and the
Old Believers became more discontent with their life in poverty-stricken
Brazil. Daily the men would come home either from the rice and watermelon
fields or from the market places in Ponta Grossa, and they would complain
to their wives about the harvest that had been washed away by torrents of
rain or about the glutted market and the low prices that were paid for the
surplus harvest. Corrupt tax collectors roamed like bandits upon the
highways and the byways, and things went from bad to worse. The voices of
the people appealed both to the saints in the high heaven and to the nations
of the earth for help.
Someone up there in the high heaven must have been looking out for the
Old Believers, for in 1962 an organization called the Tolstoy Foundation in
New York caught wind of the plight of the Old Believers in Brazil. The
organization had taken its name from the great Russian novelist Lev Tolstoy,
who had helped many needy people during his life on earth in an attempt to
express the true Christian spirit of love and brotherhood.
And so it came to pass that the Tolstoy Foundation agreed to sponsor the
majority of the Old Believers in a move to the United States of America. Ivan
and several others in his group from Harbin were able to pay at least part of
their plane fare and still have a small savings to begin life in America. The
group from Sinkiang also managed to make the move, in spite of heavy
losses at the marketplace. Some managed to move in later years. Some

were so poor that they couldn't get on their feet to move. Others were too
wealthy to want to move.
Old Believer Belt

