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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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1Ш. Х т а т
Может ли красота спасти мир?

Надзея Ш.

Гэтая крылатая надзея, выказаная у “Дзёнтку тсьмен- 
т к а ” датычыцца у першую чаргу Царквы. Менавиа з ёй Ф.М. 
Дастаеуаа звязвау будучыню сусвету Божага. Усе астатн1я 
суб’екты, установы i pyxi- партьп, фундацьи, спонсары, як1я 
рупяцца аб рэстытуцьп хараства -  маюць залежнасць ад вы- 
падку, змяняюцца i адыходзяць ад адказнасщ у крьшсныя 
моманты ricTopbii, руйнуючы сваю прыгажосць пад нащскам 
л!х1х палкасцяу чалавека. Прыгажосць -  вечная з’ява, а не 
выпадковая, таму што аб ёй клапоцщца Бог, надаючы ёй ста
тус правды, святасщ, любов! “I пажадае Цар прыгажосщ тва- 
ёй, бо Ен Госпад, i ты паклашся Яму” [Пс 44, 12]. Наколыа 
Царква адпавядае такому паклжанжо, настольк! яе прыга
жосць ратавальная для нас. Таму праваслауны зашпк “Прес
вятая Богородица, спаси нас” датычыцца менав!та Царквы 
як Нявесты Цара, “слава якой унутры” [Пс 44, 14]. Менав1та 
да гэтае славы апелюе прарок Ерамхя пры паклшант да су- 
жонства адпалай дачк! 1зра1ля. “Бо Госпад стварыу на зямл1 
нешта новае: жонка выратуе мужа” [Ер 31,22]. Кардынал Ханс 
фон Бальтазар так асэнсоувае гэтую таямнщу збаулення:
“Адным са шляхоу да Бога служыць здольнасць успрымаць
хараство i вел1ч. Здольны зразумець толью той, хто здоль- ны здзхуляцца”.

Але здольнасць да здзцглення падлягае неадназначнай 
ацэнцы. Адзш мой знаёмы так эмацыянальна рэагавау на 
нядаут парад у Баранав1чах: “Ты видел “Русских витязей”
-  какая красота”. Я вымушаны быу збянтэжыць яго уяулен- 
не сваей ацэнкай гэтай пачварнай з’явы, параз1туючай на 
несвядомасц! бедных людзей, як1я, замест абурэння бяздум- 
ным марнатрауствам у час лямантуючай нястачы, прыт- 
жэння i Tyri беларусау, у захаплент задз!раюць галовы да 
неба, адпаведна Апакалшс1су: “1 творыць вялШя адзнак1, 
так што i агонь зводзщь з неба на зямлю перад людзьмГ’ 
[Адкрыццё св. Яна 13,13]. Н. Бярдзяеу у сваей кшзе “Судьбы 
России” гаворыць “о вечно бабьем в русской душе”, якая

спрыяе як жанчыне, так i мужчыне рэагаваць на ганарль 
вую моц, ф1з!чную йлу як на вел1ч i прыгажосць. На гэтай 
уласщвасщ рускай душы параз1туе дэмагаг!чная улада, 
якая забяспечвае утьиптарныя патрэбы свайго электарату 
“хлебам i вщов1шчам1”.

Пры ceaiM  першым з’яуленн1 у Царкве Надзея так пра- 
каменц1равала пакшутыя рэштк1 старога дрэва, месца яко- 
га заняла новая прыбудова хаты: “Як! прыгожы пень!”. У  на- 
ступны свой прыход Надзея пасадзша каля яго Colchicus, 
дз1уную кветку, непатрабавальную да цяпла i святла. Уво- 
сень яго ф1ялетавая атрута сумневу натхнша метаф!з1ку cyi- 
снавання самоты, непераборл1васщ 1 самабьщця. Узятыя по- 
бач нязграбны пень i пяшчотная прыгожая кветка разам 
складаюць тое, што стала модна называць постмадэршзмам. 
Так, у шкальная канструкцыя прасторы, супадаючы з яе 
псторыяй i фшальным прадчуваннем, з’яуляецца эстэтыч- 
на аб’ектыунай. Зразумела, што абсалютная большасць на- 
з1ральн!кау успрымае вычварную мудрагелхстасць канст- 
рукцьп як няспрытнасць га спад ара; “Трэба ж было вам, як 
вывозил смецце, вывезщ i гэты пень”(Ш). Але калекцыя 
Веры, Надзе! i Любов1, метафарычная у нарацьп “Рызома” 
(з фр. rhizome, корань дрэва), якая фжсуе, паводле Делёза 1 
Гватары, прынцыпова неструктурны i нелшейны спосаб ар- 
ган!зацьй прасторы, адкрытай для аутахтоннага руху i рэал!- 
зацьп свайго крэатыунага патэнцыялу. Крэацыя -  гэта не 
стольк1 творчая дзейнасць, колый творчая абранасць 
(creatio). 3 ycix пнёу гэты апынууся выбраным праз сама- 
дастатковы моуны акт: “Хай будзе!” (fiat).

Творчая моц “Здзяйсняецца у немачы” [2 Кар 12,9]. Таму 
нябачнае хараство Марыд тысячагоддзям1 зауважалася 
тольк! абранншам! Бoжымi, як1я, як дзец1, бачаць сваю мац! 
самай прыгожай, бо яе хараство выходзщь з сэрца, што “За- 
хоувае усе словы гэтыя” [Лк 2,19]. Яе прыгажосць змяшана з 
тугой па дзецях ceaix. Але “Смутак лепшы за смех, таму што 
пры смутку твару сэрца робщца лепшым” [Экл 7, 3]. Музыка 
В1вальдз1, Бетховена, Рахманшава напоена смуткам, але ас- 
ветлена радасцю хараства i вел1чы. Вел1чная урачыстасць 
riMHy БССР пазбаулена гэтага смутку, i таму яна падобна да 
нейкага трактара, як пмн СССР -  да самалёта альбо танка.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



На маю думку, хараство -  жаночая, а вел1ч -  мужчынс- 
кая якасць. Апостал Пётр настауляючы жанчын у слове па- 
коры, рагць: “Хай будзе хараством вашым ня знешняе пляцен- 
не валасоу, не залатыя уборы альбо прыгажосцъ у строях, але 
шчырага сэрца чалавек у нятленным харастве лагоднага i мау- 
кл1вага духу, што каштоуна перад Богам” [1 Пётр 3, 3]. Але 
што, як няма гэтага чалавека, для каго захоуваць прыга- 
жосць? Вядома ж, для Хрыста, бо для Яго вашае хараство 
найжаданае.

Пасхальная нядзеля жонак м!раносщ пачалася у нашым 
доме з прыходу Надзе1, якая, не гледзячы на табу працы, узя- 
ла рыдлёуку, вядро ды пасадзша перад нашым домам ружо- 
вы куст. Так, будучая прыгажосць ружау папярэджана сучас- 
ным хараством Надзе!. Сша i магутнасць сучасных мужчын, 
як1я гуляюць у самалёщм i машыню, вельм1 спрэчная, але 
бясспрэчна для мяне вел1ч мужчыны, 1мя якога, на жаль, не 
ведаю, але ён, падышоушы да мяне у лазн!, запытауся аднос- 
на “Паруси” i адрэгавау: “Вельм1 прыемна”.

Паку ль нас уражвае хараство чалавека як Божага вобра- 
за i падабенства, мы кнуем у гэтым свеце як нераунадуш- 
ныя, а значыць прыгожыя асобы, здольныя да адкрыцця ра- 
тавальнай любов1 адзш да аднаго, што суправаджаецца пы- 
таннем на пытанне i адказам на адказ:

Я думаю, что ты - 
и то, и это:
звезды, лица, предмета 
в тебе черты.
Кто был тот ювелир,
Что, бровь не хмуря,
Нанес в миниатюре
На них тот мир, что сводит нас с ума,
Берет нас в клещи,
Где ты, как мысль о вещи, мы - вещь сама?

И. Бродский
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