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Ытщ тШ ввры
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал!цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri лэуны час друкавал!ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялШ  водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьтю ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 ун1яцк! сьвятар Леу Гарошка, яю у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэлМя”. Аутар абвяр- 
гау савецк!я тэз1сы аб шкоднасьщ paflirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ был1 веруючымз 
людзьмь Традыцьп арх!мандрыта Льва Гарошк! жывуць i 
ирацягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежнжам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляг1чнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i пал!тычнай практыкЗ.. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлхг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць унхяцкага сьвятара, як1 у CBaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1гда i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не стольк1 сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на так1 крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячаубегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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11.17. Бы б л ры
“Щ Вы пойдзеце галасавацъ?”

Сяргей Крэнь

На гэтае пытанне я ускосна адказвау пры мшулых гутар- 
ках. Але ix працяг запатрабаваны тым больш востра, чым 
больш адказна ставгцца хрысц1янш у адносшах да адзшага 
палйгыка -  Хрыста Бога. Нагадаем вызначэнне палпъпа па- 
водле Гегеля, яю увесь прадэс жыццёва значных падзеяу 
зводз1у да Паруси Сына Божага як Boci сусветнай ricTopbii, 
штодзённым структураваннем якой служыць наша летазл1- 
чэнне. Хрысц1янская вера -  злгчэнне не колькаснае, але аса- 
бктае, каментуючы якое, К. Ясперс адзначае: “Вось сусвет
най ricTopbii выяуляецца эмшрычна, як факт, значны для 
ycix людзей, у тым лису для хрысц1ян. Вось трэба шукадь там, 
дзе пааш п перадумовы стаць чалавеку таюм, яюм ён ёсць”, 
саматоееным. Без сумневу можна меркаваць, што гэтая вось 
для беларусау пралягае праз л1чбу “19”, якая у сваёй семан- 
тьщы такая ж “выбарная”, па Maix уяуленнях, як i “рэвалю- 
цыйная” л1чба “17”. Тэта niK ricTopbii, пасля якога адварот- 
нага шляху да цывипзацьп не icHye. Гэты ж ггстарычны пункт 
3yciM па-шшаму асэнсоуваецца у прамове KipayHiKa дзяржа- 
вы да Усенароднага сходу, дзе было заяулена аб незваротнасщ 
i безапеляцыйнасщ раз i назаужды узятага пал1тычнага кур
су, яю насамрэч з’яуляецца больш патрыярхальньгм, сельс- 
кагаспадарчым, чым пал!тычным, бо сапраудны полк;, аль- 
бо яго пыхалапчны менталгтэт, генеруецца меншасцю на- 
сельнщтва, якое i крыштал!зуе народ з племен1.1 справа тут, 
зноу так1, не у колькасщ, а у якасщ.

Садыяльнае i 3KaHaMi4Hae станов1шча хрысц1янша мала 
залежьщь ад улады, ён ужо 3pa6iy свой жьщцёвы выбар, павод- 
ле якога не трэба “Турбавацца для душау вашых, што есщ i у 
што апранацца” [Мц 6,25]. Палхтычны ж голас хрысщянша спа- 
лучаны з асабкггай годнасцю, якая уключае у сябе, алрача ча- 
лавечнасщ, яшчэ грамадзянскасць, штэрнацыянал!зм. культу
ру. Щ можа хрысщянш заставагща шдыферэнтным да гэтых 
уласд1васцяу горада? Так, вядома ж, можа, змятушы ix на ма- 
наства, касмапалггызм, аскетызм. Але ж i сучаснае манаства

Уш но можа абысщся без высно^ культуры i цывипзацьп, без 
Штуковых ведау, ад яюх залежыць пропаведзь Евангелля. Як, 
ИНирыклад, карыстаода перекладам Б1блИ Францыска Скары- 
i 11 и, не ведаючы, у hkim веку ён жыу, а у як!м быу заснаваны 
I ’(шкт-Пецярбург? Кал1 ж чалавек не хоча далучадца да цывип- 
JltHWi альбо да культуры i мовы свайго народа, яму шчога не 
1«м:таецца, як стаць выгнанцам nonica i жыхаром смта, на-
ншталт ясеншскага:

Правды нет ни в деревне, ни в городе,
Разве мог я её донести?
Брошу всё, отпущу себе бороду 
и бродягой пойду по Руси.
Провоняюсь я редькой и луком 
и, тревожа вечернюю гладь, 
буду громко сморкаться я в руку 
и во всем дурака валять.

Для чаго тысячы год псторьп, каб isHoy “на чатырох”? Не 
можа чалавек адмовшца ад голасу прауды, як “Не можа атулщ- 
ца горад, яш стащь на вяршыш гары” [Мц 5,14]. Стаушы некая! 
пыгнанцам сяла, я пачуу ад ceaix абвшавауцау: “Дзярэуню гора- 
дам ня зробип”. Але Царства Божае -  гэта менавгга горад, полхс 

Civita Dei (св. Аугусцш). Настауляючы ceaix вучняу на пропа- 
псдзь, Госпад загадвау iM: “У  яю б горад вд сяло Hi увайхшп вы, 
даведайцеся, хто у iM больш годны, i там заставайцеся, пакуль 
не выйдзеце. А  уваходзячы f  дом, в1тайце яго, гаворачы: “Mip 
дому гэтаму”. I кал1 дом будзе годны, дык Mip ваш прыйдзе на 
яго; кал! ж не будзе годны, Mip ваш да вас навернехща” [Мц 10, 
11]. Вось сэнс палгхъгчнага рахунку хрысщянша: выбраць най- 
больш годнага у горадзе i прыносщь яму Mip. Гэта азначае та
кую жыццёвую пазщыю, пры якой годнасць гаспадара дома ро- 
б!цца умовай жытла хрысцхянша. Ka/ii ж шшы гаспадар перас- 
варыуся з суседзям1, падазрона адносячыся да усяго, што не ад- 
павядае яго светапогляду, дык лепш перайсщ да чалавека, ям 

цабрабыт не па байках, але па таямшчым
iecay: “Таму, ------ ; ™ «иищ п-
, адымеццаРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



У гэтым выпадку хрысщянш сягае ад колькасщ мал1твау 
да якасщ свайго заступнгцтва гораду, для якога, падобна Аб
раму, выпрошвае у Бога ли-асщ i спагады [Быц 18,22]. Але як 
не Абраму было вырашаць лёс Садому, так i не аб!ральшку, 
але Богу вызначаць лёс крашы, каб не стаць, напрыклад, зак- 
ладшкам прапановы “кшуць усё i аддаць сябе цалкам Баць- 
каушчыне”. Хрысщянш спакойна i цывшгзавана адданы 
толыа Айчыне Нябеснай, тэта значыць Царкве, таму ён воль
ны выбраць з двух зол найменшае, мруючыся Яе культурай i 
правам грамадзянша еурапейскай крашы. Ён тольк1 не мае 
права падштурхоуваць сусвет да хутчэйшай папбелх скасаван- 
нем свайго выбару.

Некал1 пасля Айчыннай вайны насельшк Свята-Пачаеус- 
кага манастыра вялебны Кукша, як1 крочыу да выбарчага уча
стка, быу спынены мясцовым1 жыхарам1, yKpaiHCKiMi нацыя- 
нал1стам1, пытаннем: “Што ж ты, вялебны, щзеш выб1раць ка- 
мун1стау-антыхрыстау?”. На гэтае Кукша адказау: “Ээ..! Калг 
усе выб1раюць ycix, гэтаяшчэ не гадзша антыхрыста, вось кал1 
усе ды пачнуць выб1раць аднаго, гэта будзе сапраудны Ан- 
тыхрыст”. Дзякуем Богу: кал1 мы яшчэ маем тэарэтычную 
колькасць кандыдатау на уладу, то Беларусь яшчэ не згшула 
канчаткова. Але практычная небяспека ужо iCHye з прычыны 
нашай абыякавасц] да яе будучыт. Як не захочам займацца 
пал1тыкай, дык пал1тыка зоймецца нам1, кал1 ужо будзе тое, 
што няма з каго выб1раць. Таму я абавязкова пайду галаса- 
ваць, але не “галасщь».
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