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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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11.20 . Поет
Как постить?

Виктор Иванович

Ва yciM Святым fficaimi не знойдзецца месца, якое б указ- 
вала на дакладны спосаб посту. Стары i Новы Запавет напау- 
няе нашы думш i паводзшы пс1халаг1чным асэнсаваннем гэта- 
га подзвггу набожнасщ. Так, абараняючы ceaix вучняу, як1я з 
пункту гледжання фарысеяу не посцяць, Icyc дае адказ: “Щ мо- 
жаце прымусщь пасцщца сыноу палацау шлюбных, кал1 з iMi 
малады?” [Лк 5,34]. Мы лйым сябе Ягоным! вучням1, таму вы- 
6ipaeM адмысловую набожнасць: “Кал! посцще, не будзьце за- 
няпалыя, як крывадушнЪа, бо яны прымаюць пануры выгляд, 
каб паказаць сябе людзям поснисам1. Прауду кажу вам, што яны 
joko атрымал! узнагароду сваю. А ты ж, кал1 посцгш, намаж га- 
лаву тваю i памый абл1чча тваё, каб з’явщца посткам не перад 
людзьм1, а перад Айцом твагм, Як1 у тайне; i Айцец твой, Яга 
бачыць у тайне, адцасць табе на яве” [Мц 6,18]. Выраз “памый 
галаву тваю” азначае не тольк! нядбайнасць Icyca адносна ста- 
ражытнага поставага звычавд пасыпаць сабе галаву попелам, 
але нясе з сабой па'халапчны сэнс. На маю думку, метафара 
“памыць сабе галаву” мае дачыненне да таямнщы пакаяння -  
меташи, што з грэчаскай мовы азначае “змена розуму”. У  ча- 
лавечы рацыянальны розум перасяляецца сусветны, касм!чны- 
Логас, пры яюм ф1з1чнае цела, хрышчанае “Агнём i Духам Свя
тым” [МцЗ, 11], перамяняецда у Г1раудз1вае Цела (verum corpus) 
Царквы Гасподняй. С1мвал1чнаю дэталлю праваслаунага абра- 
ду пакаяння служыць традыцыя пакрыцця галавы спавядаль- 
HiKa еттрахшлю, шбыта сапрауды адбываецца пс!халаг1чнае 
“мыццё галавы”.

Пакаянне i ёсць асноуны сэнс посту, усё астатняе ады- 
ходзхць на друп план. Атрыма^шы праз гэтую таямнщу дара- 
вання ceaix правша^ i праблем, чалавек творыць лапчную рэ- 
валюцыю у сва1м жыцщ i жыщц ceaix бл!зк1х. Ён мус1ць па- 
кшуць свае старое 1мя, бо “Гасподзь назаве слугау CBaix шшым 
именем” [1с 65, 15]. Зразу мела, што, атрымаушы пакаянне, 
вернж не пабяжьщь зараз жа мяняць паишарт, але, набыушы 
годнае 1мя Хрысщянш, ён благаслауляе сябе на зямлк “I бу-

дзе благаслауляхща Богам icniHbi, бо ранейшы смутак будзе 
забыты i схаваны” [1с 65,16]. У  каталщкай традьщьа таямыща 
м1рапамазання Святым Духам (confirmatio), падчас якой 
вернш Bbi6ipae сабе новае 1мя, адбываецца у юнацкш узросце, 
кал1 малады чалавек, адшукваючы новы светапогляд, пачы- 
иае пераканана сведчыць Славу Божую па yciM  свеце.

Гэтае сведчанне адбываецца на шшых мовах, як аб тым 
паведамляе Слова: “I напоунШся усе Духам Святым i пачал1 
ирамауляць на шшых мовах” [Дз 2, 4]. Паклшаныя Духам ра- 
шуча i настойл1ва, насуперак yciM нягодам, пачынаюць аб- 
вяшчаць Святло Евангелля у цемры хлява, як! стау “постам 
№ 1”. Не усе праходзячыя праз гэты пост робяцца яго вартаун!- 
кам1, але менав1та тыя, хто перамог свой мауюива жывёльны 
стан мауленнем на шшых мовах. Апраметная цемра надзвы- 
чай падступна чынщь пераслед слова Божага у Беларус! Як 
быццам не забараняючы мову, цемра агарнула яе такьм хола- 
дам i змрокам, што тая, як немауля у хляве, вымушана сагра- 
вацца тольк1 дыханием жывёлш, асвятляючы сябе надзеяй 
В1флеемскай зорк!. Кожны, хто узяуся прапаведаваць Евангел- 
ле на беларускай мове, амаль аутаматычна далучаецца да 
шшадумца^ щ нават шшаземцау. Практычна пазба^лены на- 
цыянальнай Шблп вел!чны гмах Нацыянальнай бхблштэк! 
пыхл!ва падзяляе хлеу “двуязычия” надзейным метадам 
divide et impera, “падзяляй ды валадар”. Пры гэтай Вавшонс- 
кай вежы прэзщэнт крашы у сваёй перадвыбарнай праграме 
нават не абмов!уся аб перспектывах развщця беларускай 
мовы. Таму казанне Слова на “шшых мовах” для беларуса ста
ла гаротным лесам м1йянера ва уласнай краше.

За сем стагоддзяу да Хрыстовага нараджэння прарок 1сая 
заюйкае да посту: “Вось пост, яю Я выбрау: разамкш аковы 
няпрауды, развяжы путы ярма, i прыгнечаных адпусщ на 
волю, i разарв1 кожнае ярмо; падзял1ся з галодным хлебам 
TBaiM i бяздомных бедных увядз! у свой дом; кал! убачыш га- 
ротнага, адзень яго, i ад адзшакроунага твайго не хавайся. 
Тады адкрыецца, як зара, святло тваё, i ацаленне тваё хутка 
вырасце, i прауда твая пойдзе перад табою, i слава Гасподняя 
будзе з табою” [1с 58, 8]. Разамкнуць аковы няпрауды -  тэта 
значыць у першую чаргу вытшчыць са CBaix вуснау усякую 
ману, брыдкаслоуе, люлгвасць, зайздрасць, падазронасць, пас-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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Ва yciM Святым Шсант не знойдзехща месца, якое б указ- 
вала на дакладны спосаб посту. Стары i Новы Запавет напау- 
няе нашы думк1 i паводзшы псйхалапчным асэнсаваннем гэта- 
га подзв]гу набожнасщ. Так, абараняючы ceaix вучняу, як1я з 
пункту гледжання фарысеяу не посцяць, Icyc дае адказ: “Щ мо- 
жаце прымусщь пасцщца сыноу палацау шлюбных, кал1 з iMi 
малады?” [Лк 5,34]. Мы л1чым сябе Ягоным! вучшпш, таму вы- 
6ipaeM адмысловую набожнасць: “Кал! посцще, не будзьце за- 
няпалыя, як крывадушнт, бо яны прымаюць пануры выгляд, 
каб паказаць сябе людзям поснжаш. Прауду кажу вам, што яны 
ужо атрымал! узнагароду сваю. А  ты ж, кал1 посцкн, намаж га- 
лаву тваю i памый абл1чча тваё, каб з’явщца посшкам не перад 
людзыш, а перад Айцом TBaiM, Яка f  тайне; i Айцец твой, Як1 
бачыць у тайне, аддасць табе на яве” [Мц 6,18]. Выраз “памый 
галаву тваю” азначае не толыа нядбайнасць Icyca адносна ста- 
ражытнага поставага звьгчаю пасьшаць сабе галаву попелам, 
але нясе з сабой пахалапчны сэнс. На маю думку, метафара 
“памыць сабе галаву” мае дачыненне да таямнгцы пакаяння -  
метано1, што з грэчаскай мовы азначае “змена розуму”. У  ча- 
лавечы радыянальны розум перасяляецца сусветны, касм1чны 
Логас, пры яюм ф1з!чнае цела, хрышчанае “Агнём i Духам Свя
тым” [Мц 3,11], перамяняецца у Праудз1вае Цела (verum corpus) 
Царквы Гасподняй. С1мвал1чнаю дэталлго праваслаунага абра- 
ду пакаяння служьщь традыцыя пакрыцця галавы спавядаль-
шка еттрахшлю, шбыта сапрауды адбываецца пс!халаг1чнае 
“мыццё галавы”.

Пакаянне i ёсць асноуны сэнс посту, усё астатняе ады- 
ходз1ць на друг! план. Атрымаушы праз гэтую таямнщу дара- 
вання ceaix прав1нау i праблем, чалавек творыць лапчную рэ- 
валюцьпо у ceaiM жыцщ i жьшд! сва!х бл!зк1х. Ён мусщь па- 
кшуць сваё старое шя, бо “Гасподзь назаве слугау Ceaix шшьш 
1менем” [1с 65, 15]. Зразумела, што, атрымаушы пакаянне, 
вершк не пабяжьщь зараз жа мяняць пашпарт, але, набыушы 
годнае 1мя Хрысц1янш, ён благаслауляе сябе на зямл1: “I бу-

»*.«' йдагаслауляцца Богам 1сц1ны, бо ранейшы смутак будзе 
и Н п .г г ы  i схаваны” [1с 65,16]. У  каталщкай традыцьй таямнща 
М1|)(шамазання Святым Духам (confirmatio), падчас якой 
llnpniK выб!рае сабе новае 1мя, адбываецца у юнацк1м узросце, 
H f u il  м а л а д ы  чалавек, адшукваючы новы светапогляд, пачы- 
н, it* пераканана сведчыць Славу Божую па yciM свеце.

Гэтае сведчанне адбываецца на шшых мовах, як аб тым 
нпнедамляе Слова: “I напоунипся усе Духам Святым i пачал! 
нрамауляць на inmbix мовах” [Дз 2,4]. Паклшаныя Духам ра
щу ча i настойл1ва, насуперак yciM нягодам, пачьшаюць аб- 
цяшчаць Святло Евангелля f  цемры хлява, яю стау “постам 
ATw 1”. Не усе праходзячыя праз гэты пост робяцца яго вартаун1- 
tctiMi, але менавйа тыя, хто перамог свой мауюпва жывёльны 
("ган мауленнем на шшых мовах. Апраметная цемра надзвы- 
чай падступна чынщь пераслед слова Божага у Беларус1. Як 
Йыццам не забараняючы мову, цемра агарнула яе так1м хола- 
дам i змрокам, што тая, як немауля у хляве, вымушана сагра- 
нацца толыа дыханием жывёлш, асвятляючы сябе надзеяй 
1Мфлеемскай зорш. Кожны, хто узяуся прапаведаваць Евангел- 
лс на беларускай мове, амаль аутаматычна далучаецца да 
1шпадумцау ц1 нават шшаземцау. Практычна пазбаулены на- 
цыянальнай Б1бл11 велгчны гмах Нацыянальнай б!бл1ятэк! 
лыхл!ва падзяляе хлеу “двуязычия” надзейным метадам 
divide et impera, “падзяляй ды валадар”. Пры гэтай Вавшонс- 
кай вежы прэзадэнт крашы у сваёй перадвыбарнай праграме 
нават не абмов!уся аб перспектывах разв1цця беларускай 
мовы. Таму казанне Слова на “шшых мовах” для беларуса ста
ла гаротным лёсам MiciHHepa ва уласнай краше.

За сем стагоддзяу да Хрыстовага нараджэння прарок 1сая 
заюйкае да посту: “Вось пост, яю Я выбрау: разамкна аковы 
няпрауды, развяжы путы ярма, i прыгнечаных адпусц! на 
волю, i разарв1 кожнае ярмо; падзял1ся з галодным хлебам 
TBaiM i бяздомных бедньщ увядз! у свой дом; кал! убачыш га- 
ротнага, адзень яго, i ад адзшакроунага твайго не хавайся. 
Тады адкрыецца, як зара, святло тваё, i ацаленне тваё хутка 
вырасце, i прауда твая пойдзе перад табою, i слава Гасподняя 
будзе з табою” [1с 58, 8]. Разамкнуць аковы няпрауды -  гэта 
значыць у першую чаргу вынйнчыць са ceaix вуснау усякую 
ману, брыдкаслоуе, л1сл!васць, зайздрасць, падазронасць, пас-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



кудзе, паклёп. “ Адпусцщь прыгнечаных на свабоду” азначае, 
на маю думку, даць волю Слову, якое прыгнечана спажывец- 
ка-практычным1 меркаванням1, юрл1вым1прыхамацям1, бояз- 
зю нацыянальнай мовы у ляноце яе ужывання. Пс1халог1я мае 
тэрмш “прывучаная бездапаможнасць” (Г. Сел1гмен), якая вы- 
яуляе стан канфарлазму чалавека i грамадства, што аддаюць 
перавагу несвабоднаму, затое негалоднаму 1снаванню. Саба- 
ка, прывучаны гаспадаром, пакорна знос1ць яго здзек1. Але ча
лавек -  не жывёлша, час яго выпрабавання^ абмежаваны. 
Прыйшоу Адкупщель С1ёна i да Беларуси скасаваушы тут бо- 
язь i усталяваушы свабоду маулення праз еднасць Хрысц1янс- 
кай Цывипзацьи.

Бягучы Вялш1 пост адзначаны MHoriMi падзеям! aca6i- 
стага i грамадскага быцця. Тут ужо не да посных стравау i 
цялеснай аскезы. Хаця б нам захаваць уласную годнасць, год- 
насць сваёй сямЧ, крашы, мовы. Але бязмоуны ста!цызм бе- 
ларусау нагадвае вартавых на пасту, яюя маукл1ва мараць 
аб хуткай скаромнай размове. Знакавай падзеяй пасхальнай 
вартасщ у перспектыве 1’этай размовы паслужыла агульная 
мал1тва за праслауленне Яна Паула II, прысвяц1ушага сваё 
жыццё Цыв1л1зацы1 любов!. Ён памёр 2 красавша, як1 лгчыц- 
ца Днём еднасцз Pacii i Беларусь Сёння гэты дзень прыйшоу- 
ся менав1та на нядзелю, звальняючую велжапосную службу 
ад 1нтанацый жалю. Хай жа нябесным заступн1цтвам Царк- 
вы народы, за як!я заужды так шчыра мал^уся гэты святы 
чалавек, адбудуцца радасным здабыткам 1зрашя як сапрау- 
ды злучанага Народа Божага.
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