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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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11.1$. ПдлИш
“Щ пасуе хрысщяшну займацца па/итыкай?”

У. Гоуша

Разам з вясновым паветрам адчуваецца подых Паруси 
т з тэлеэкрана, ям ужо больш за дзесяць год безальтэрна- 
ia ушфжаваны тварам тольм тыповага сацыяльнага шды- 
Дз1восна, што апрача любов1 “сэрцам адданых роднай 

л/”, 1снуе яшчэ любоу нябесная, якая сведчьщь духу наша- 
. што мы -  сыны Божыя, “Во не прынял1 духу рабства, каб 
" жыць у страху, а прынял! Духа усынаулення” [Рым 8,16]. 
трох падставау дынам1чнага грамадства, вызначаных кан
татам у прэзщэнты А. Мтшкев1чам, -  icu;iHa, свабода, спра- 
.-шасць -  я б дадау “хараство альбо прыгажосць” як адва- 
ны бок кцшы. Бо чалавек -  гэта не тольш “вера i душа”,
: i цялесны вобраз, у яюм прысутшчае Хрыстос. Ён юпча 

лвсвабоднага выбару Паруси як богапрысутнасщ “тут i зараз”, 
«■рыяльнага выпадку, прыходу. Той, хто сказау “Вось твару 
|еёновае”[Адкр 21,5], адчыту шлях вартаснага ператварэн- 
шасобы, якое суправаджаецца этыкай i эстэтыкай пасланца, 
■впрыклад, нацыянальна-благатным1 вачам1 на стомлена-ба- 
лвсным твары, щх1м тонам роднай мовы, упэуненасцю вало- 
лання шшаземньши мовам1, еурапейск!м прызнаннем. “Мы не- 
шдомыя, але нас пазнаюць” [2 Кар 6, 9].

Нашая абазнанасць як дзяцей Божых пачынаецца з пры- 
хюлу звычайнага падарожшка, у як1м паступова праступае 
илюстраванне Божага падабенства. У чым гэтае падабенства? 
Жво у щхай, але самаахвярнай рашучасщ паслужыць абсалют- 
в й  меншасщ, жменьцы людзей, ад як1х нельга чакаць паль 
тычных альбо эканам1чных дывщэндау, але, разл1чваючы на 
моц слова -  “Сша Мая здзяйсняецца у нямогласщ” [2 Кар 12,9]
- дамагацца славы дзяцей Божых у харастве “Жанчыны, ап- 
ранутай у сонца” [Адкр 12,1]. Гэтае хараство не у пал1тычнай 
перамозе, яно у асаб1стым выбары шляхетнага жыцця, у 1нды- 
жвдуальных дыспазщыях мастацтва, у постащ нонканфармгз- 
му да утыл1 тарных жаданняу “хлеба i ввдовпича^”.

Сапраудны насланец будзе клапацщца менавгга аб гэтай 
меншасщ. А “падауляючая болыласць” i так не дасць сябе па-
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крыудзщь, тым больш што “плоць ад площ” з ею дужэе самы 
“элегантны пераможца”. Такая “мадэльная абарыгетзацыя" 
нацьп пагаршае адчужэнне сярод славянских народау, зводзя- 
чы надыянал!зм да “адданасщ бацьку”, пашкоджваючы у ёй 
пачуццё хрыещянскай еднасщ, “саборнасщ”, еурапейскай мен- 
тальнасщ. Гэтаю статычны щек на “стабильность и благопо
лучие” тлумачьщь, чаму беларусам не хапала пачуцця год- 
насщ i адказнасщ за г1сторьш як саматоесную рэал1зацыю 
нацьп. Кал! гэтая нацыя i прызнавала за сабой абавязак па- 
добнай адказнасщ, дык была схихьнай узвальваць увесь яе 
цяжар на iMnepbiio (расШска-савецкую), альбо на асобнага 
хндывша, ды ужо так у яго закахацца, што давесщ i мову сваю 
да зневажання, i таго \ндыв1да да маузалея.

Метафарычны зварот кандыдата у ххрэзадэнты А. Казулша
-  “Спасибо, тебе, Александр”-  акцэнтуе мяжу гэтага жахл1вага 
кахання, за якой адгадваехща апраметная. Улюбёны французам! 
ды ус1м светам элегантны Ш. дэ Голь таксама марыу аб трэщм 
тэрмше праулення, але. убачыушы нешматлшую дэманстра- 
цыю моладз1 з плакатам “Кольк! можна?”, napaiycH з сынам ды 
зышо^ з палпычнай арэны пад захапленне публЫ. Не будзем 
таксама пагарджаць досведам амерыканцау, усё ж яны прыду- 
малх гэтую пасаду, не мюЬшерскага, але храншальнага стату
су. М1с1янерства заужды кепска заканчвалася для занятых па- 
лйыкау. Варта нагадаць, што дэградацыя асобы 1вана Грозна- 
га пачалася менав!та з 13 года правления, падчас страты свай- 
го адзшага сябра i дарадчыка Анастасп. Як патрэбна чалавеку 
нармальная крытыка, якая сухтраваджае любоу да бл1жняга, а 
не прэзщэнта. Хто, як не блхжш здольны ашчасцщь парадай ды 
усёдараванвем свайго бацьку, каб не страцщь яму у ганарль 
васщ сваей пачуццё рэальнасщ. Асаб1стая трагедыя MiciHHepc- 
кага палпыка адбываецца за кошт няздатнасщ электарату да 
спачування, затоенай агрэси да еурапейскай ментальнасщ, ква- 
зшацыянальнага бессвядомага, азначанага Н. Бярдзяевым як 
“Вечно бабье в русской душе”, той, што гатова усё жыццё паку- 
таваць з чужым, але заможным мужам ды некаханай, але “род- 
най” жонкай. Мехатзм “ецерпщца -  злюбщца” ёсць насамрэч 
псххалапчцая абарона лямантуючай адзшоты, так нагуна пра- 
дзманстраванай трэцш кандидатам у прэзщэнты В. Гайдукев!- 
чам, “без лести преданным”, як Аракчэеу.

Адданасць чалавечым уладам ёсць супращу хрысц!янс- 
менталтту, заснаванаму на “Камеш жывым i каштоу- 
(1 Пётр 2, 4], як! для непакорных Слову стау “Каменем 

I ущшщву i спакусы” [1 Пётр 2,8]. Апостал Пётр абавязвае 
«фЫегЦянша да “Пакоры усякаму начальству”[1 Пётр 2, 13]. 
I'H'rUi два тыпы пакоры: духоуны i цялесны. Духоуны тыл па- 
м*ры Шяуляе сабой паслушэнства i супрацоунщтва. Вядома, 
жто не да такой пакоры клхча нас апостал. 1накш ён сам па- 
Нуласщу бы сваю душу, i не быу бы укрыжаваны уладамъ 
Апостал заклнсае нас да цялеснай пакоры уладам ды усяка
му начальству, накшталт той, у якой трывау Госпад Icyc Хры- 
<*тос на судзе у Пшата i падчас свайго укрыжавання. Духоу- 
<1ля ж пакора Богу дае падставы i паунамоцтвы выкрываць 
уеякую нялрауду, зыходзячую як ад начальства, так i ад кож- 
imva простага чалавека. Любщь -  гэта значьщь i выкрываць
таго, каго любил.Любщь -  значьщь пазнаць у шшым сябе самога, сваю па-
лову, родную душу з гатоунасцю служыць яму, але не злоужьь 
ваць любоую Божай, зацямняючы яе сваей услужл!васцю ча
лавеку, хто б ён Hi быу, начальник альбо падначалены. Такое 
злоужыванне абражае бл1жняга, Вога, сябе самога, прытжае 
вобраз Божы, руйнуе Яго ладабенства, рабуючы асабхстую год- 
насць i чалавечыя каштоунасщ. Нельга чалавеку кхравацца у 
сва!м жьщщ тольк! арыенщрам1 “мира и благополучия”. Не- 
кал1 мяне уразша выказванне Р. Рэйгана: “Ёсць рэчы, важней- 
шыя за Mip”. Насамрэч ян о справядлхва у дачыненш суда, як1 
прыходзщь “Як злодзей уначы” [Мц 24, 43], як дэкларацьгя, 
паводле якой “Усе будуць казаць “Mip i бяспека", тады знянац- 
ку спасц1гне ix паг1бель, як мука родам1 спасц!гне цяжарную,
i ня yHiKHynb” [1 Фес 5,3].Нагадаем, што слова “палхтыка” (polis -  горад) уключае
сэнс духоунага дойлщства. якое несумяшчальна з канфарм1з- 
мам i страхам, бо “Не можа укрьпща горад, яю ста!ць на вяр- 
шьш1 гары” [Мц 5,14]. Пал1тызаваным шчасцем чалавека Во- 
жага ёсць “горад Ерусал1м, новы, як1 сыходзщь ад Бога з неба, 
падрыхтаваны, як яявеста, убраная для мужа свайго”[Адкр 21, 
2]. Таму кал1 асобныя “гражданы” раяць мне “не лезть в поли
тику”, я вымушаны абараняцца псальмам: “Рэунасць па доме 
Тва1м пажырае мяне” [Пс 68,10]. Лгчу, што Беларусь, таксама,РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



як i Польшча, i Расш, i увесь 1зрамь, ёсць дом Божы, а не “Пры- 
тон разбойнжау” [Мц 21,18]. Тэты Дом мае вызначэнне “Дому 
малггвы для ycix народау” [1с 56, 7]. Кал1 цывшзаваная еура- 
пейская дзяржава шукае натхнення у хрысцшнсмх каштоунас- 
цях, дык прымае на сябе адказнасць за грамадства як дом, як 
храм, як цела, у яюм захоуваюцца усе члены: “Цела не з адна- 
го члена?, а з MHorix... Не можа вока сказаць руцэ: ты мне не 
патрэбна. Наадварот, члены цела, як1я здаюцца слабейшим^ 
намнога больш патрэбныя” [1 Кар 12, 22].

Беларусь у гэтым шрунку -  не патрыярхальная аутарюя*, 
не адасоблены з ycix бакоу калгас, але цывШзаваная (civilis), 
г.зн. гарадская, палггычная краша. Таму на узро^ш высака- 
роднага грамадзянства адбываецца пераход ад храмавай пат- 
рыярхальнасщ да цывипзаванай годнасщ у кцрунку канца 
ricTopbii, яе эсхаталогп. Па вялшм рахунку цывипзаваная асо- 
ба ставщца лаяльна да кожнага кандидата у прэзщэнты, ёй 
не “за державу обидно”, ёй крыудна за людзей Божых. Паль 
тычна незалежная ад дзяржавы, яна прынцыпова адданая “Ло- 
гасу”, што стащь, паводле вызначэння Г. Гегеля, “за кул1сам1 
ricTopbii”, Упрыгожаная кцшай, icTOTa “Чакае горада, дойль 
дам i буда^ншом якога ёсць Бог”[Габ И, 10], а галоуиым паль 
тыкам -  Хрыстос.
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