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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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11.22. Д ш ш щ ь
Что такое духовность?

А.И. Мицкевич

Паколыа гутарка са спадаром Мщкев1чам на вызначаную 
тэму адбылася у лазш, дык я пачну “з лёгкай пары”. Тэрмш 
“Дух”, па-грэчасю Пнеума, па-габрэйску “руах”, яш асацыю- 
ецца з беларуск1м “рух” -  вецер щ подыхзвычайна азначае 
аейкую няуло^ую кнасць, жыватворчы пачатак, таямшчую 
якасць, -  тое, што 1снуе у чалавеку м1жвол1, што больш за усё 
атаясамл1ваецца з iM caMiM, i чым ён, аднак, авалодаць не 
кожа. Вялебны Сераф1м Capo^cni адмысловым спосабам па- 
рауноувае дзеянне Духа з “банной каменкой”, ачышчальнай 
пароуняй, дасягаючай аж да касцей сваёй прыемнай цеплы- 
нёй. Сам Icyc праз Яна Вагаслова, яю, дарэчы, працавау у лазш, 
кажа: “Вецер дыхае, дзе хоча, i голас яго чуеш, але не ведаеш, 
адкуль прыходзщь i куды зткае: так бывае з кожным, народ- 
жаным ад Духа”[Ян 3, 8]. Усё, што кранае душу чалавека, яго 
уражанш, страх, гонар робяцца вщавочньшй праз дыханне: 
“Усякае дыханне хай славщь Госпада” [Пс 150,6]. Прарок 1льля 
тры тысячагоддз1 таму назад у сваёй духоунай самоце спры- 
чын1уся подыху богапрысутнасщ: “Вось адчуеш вял1к1 i моц- 
ны вецер, як1 руйнуе горы, але ня у ветры Госпад. Пасля ветра 
землятрус, але не у землятрусе Госпад. Пасля землятрусу по
лымя, але не у полыме Госпад. Пасля полымя подых щхага 
ветрыку, i там Госпад” [3 Цар 19,12]. Так, Дух выпрабоувае ча
лавека адмысловым спосабам так што той не ведае, дзе адбу- 
дзецца нябачная з 1м сустрэча.

Часта пад духоунасцю людз1 разумеюць нейкую узвыша- 
ную летуценнасць, душэуную узнёсласць, няурымопвую твор- 
часць альбо аскетычную рэл1г1йнасць. Згодна Платону, душа 
з’яуляецца эманацыяй Духа, як1 паведамляе чалавеку яго са- 
мастойнае быццё. Усё гэта, вядома, з’яуляецца адзнакай аль
бо мерай 1нту1тыунага засваення боскасц1. Духоуны вопыт 
вельм1 разнастайны: ад знештх “харызм”, як, напрыклад, дар 
маулення альбо ацалення, да вышэйшай меры культуры i ма- 
стацтва. Але ж той, хто мае любоу дасканалую, робщца вы- 
шэй за узнёсласць шэдэура, ён без меры “Прамауляе словы
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Божыя, бо не мераю дае Бог Духа” [Ян 3,34]. Гэта значыць, што 
Дух -  бязмерная хвала Бога у нас. Быць духоуным -  значыць 
адбывацца як асоба, як жывы чалавек. Кал! жыццё -  самае 
дарагое, што ёсць у чалавека, дык яго ратаванне i ёсць сап- 
раудная духоунасць, вышкам якой з'яуляецца сама здольнасць 
выбару: “Хто будзе ашчаджаць душу сваю,-ягой загубщь яе, а 
хто загубщь яе, той ажыв!ць яе” [Лк 17, 33]. Дух так!м споса- 
бам пераходзщь ад свайго абстрактнага “нашэння над вадой” 
[Бьщ 1,1], што можа азначаць “нашэнне над шхямёнам! i прые- 
лоуям1”, да свайго лапчнага уцелаулення у прававой асобе гра- 
мадзянша, як! утварае спачатку свой уласны унутраны свет, 
затым сям’ю, дом, працу, грамадзянскую супольнасць, супа- 
кой i радасць Богам сцеражонай крашы. Гэтым Духам мы тво- 
рым адно аднаму дабро: ахвяруем свае сродш на справы даб- 
рачыннасщ, uepniM заганы адзш аднаго, падностм торбу ба
буле дапамагаем у лазш пацерщ спшу суседу. Так1м споса- 
бам спрауджваецца слова Божае аб нас: “Няужо не ведаеце, 
што целы вашы ёсць храм жывучага у вас Святога Духа, Яко- 
га маеце ад Бога, i вы ужо не належыце сабе? Бо вы купленыя 
дарагою цаной” [1 Кар 6,19]. Галоуная справа Святога Духа у 
нас -  гэта пакаянная мал!тва i праслауленне свайго Творцы i 
Збазщы Icyca Хрыста. Гэтае праслауленне можа адбывацца 
тольк! асобаю Духа Святога -  смела, рашуча, вольна, паусюд- 
на, галосна, палюбоуна.

Апостал Павел суадносщь безгалосую харызму з навед- 
ваннем щалау [1 Кар 12,2]. Сёння прыгадауся мне вьшадак 25- 
гадовай даушны. У тыя часы забаранялася не тое, што верыць, 
але менав1та славщь Бога. Так1я словы, як “мтасэрнасць” аль- 
бо “духоунасць” лгчылхся “непристойными”, а нашэнне кры
жа успрымалася як абраза “ума и чести”. Таму, убачыушы 
нацельны крыжык на адным чалавеку у лазн1, я паспрабавау 
завесц1 з iM “духоуную размову” i тут жа пашкадавау аб сва1м 
намеры, бо у адказ пасыпалася лаянка, здз!в1ушая мяне не 
менш, чым гэтае “знамение” на грудзях. Да гэтага часу я не 
магу прымхрьшда з несумяшчальньш спалучэннем духоунасц! 
i гншасщ. I хоць ужо не аднойчы трапляу “под раздачу”, усё 
ж не магу моучю пераносщь мужчыну з лаянкай, залатым лан- 
цугом i крыжам на валасатым целе. Але рызыка дзеля славы 
Божай заужды апраудваецца поспехам, i чалавек, яга некал!

абурыуся на мяне за мае выкрыццё, зараз сустракае мяне у 
лазн! з добрай усмешкай. Гэта, я л1чу, плод маёй i яго духоу- 
насщ, збудаванай на новым, несумяшчальньш з хамствам, 
мужчынсюм слове.

Кал! таленав1ты мастацк1 твор не збудаваны на слове 
Божым, ён таксама прыпадабняецца да вдальскай “духоу- 
насщ”. I.C. Бах сапраудны ген1й мастацтва, бо fee свае тво- 
ры прысвячау канкрэтнай Асобе, адзначанай iM запаветным 
вензелем “IX”. Але гэтым жа самым вензелем адзначае свой 
твор, пасхальны кул1ч, i сучасная гаспадыня, якая частуе 
iM ceaix бл1зк!х, суседзяу дзеля славы Божай, i у так1 спосаб 
яна напауняецца Духам Святым праз самае роднае 1мя -  Icy с 
Хрыстос. Яго i наш Нябесны Айцец кожнаму, нават нямог- 
ламу i загшуушаму, дае магчымасць такога спаунення. 
Падчас CBaix паездак у электрычках, дзе ф1з1чна немагчы- 
ма даць грошы шматл1к1м жабракам, я раблю адпаведна 
^ласнай установе: даваць больш-менш шчодра тым, хто 
проехць “Христа ради”. Такому Духу нельга i немагчыма ад- 
мовщь, бо “HixTO не можа назваць Icyca Госпадам, як тольк1 
Духам Святым” [1 Кар 12, 3].

У  Вял1кую пятнщу перад Пасхай студэнты “спакусш!” 
мяне адступщца ад вучэбнай праграмы i распавесщ пра так!я 
сучасныя падзе1 дзвюхтысячагодняй ricTopbii. Шукаючы ад- 
паведнага слова, з якога пачаць, я запытауся, ц1 ведаюць яны 
“Ойча наш”. Аказалася, што большая палова ведае галоуную 
малйву чалавецтва. I гэта мяне усцешыла, бо яшчэ 20 год таму 
ёю карысталюя тольк! адзшк1. Юная супольнасць веруючых 
складае сёння Адзшае Цела Царквы. Ф1з1чна параненае, але 
духота уваскрослае праз йнае слова Бога i моунае хараство 
народа, гэтае Цела спарадзша немаулятку беларуса, пакуль 
што нацыянальна нясмелага, але ужо адважна прамауляюча- 
га: Хрыстос уваскрос! Сапрауды уваскрос!

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


