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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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11.25. Троица
“Троица не сразу строится”. Гэтую рускую прыказку я 

упершыню пачуу ад Рональда Рэйгана, прэз!дэнт ЗША пад- 
час яго в1з1ту у Савецк1 Саюз у 1988 годзе з нагоды Тысячагод- 
дзя Хросту Pyci. Дарэчы, то лы « ад Захадуъпраз радыёстанцыю 
“Свабода” напачатку 80-тых, я упершьшю пачуу правду i аб 
Вялшай Аг1ясме (вадохрышчы ycix вытокау вод, у тым л!ку 
звычайнага водаправода 19 студзеня), i аб Благадатным 
вогшшчы у Вялзкую суботу Ilacxi, i шмат чаго шшага. Сёння, 
на жаль, 1зноу я вымушаны, парой дарэмна, шукаць “Беларус- 
кую свабоду” за шумам шматлiidx радыёстанцый, на фоне як1х 
пануюць у сваёй бесперашкоднай упэуненасщ тольк! “Голас 
Pacii” ды “Голас Пекша”.

3 пункту сучаснага, паскоранага навукова-тэхтчным 
прагрэсам, развщця сусвету факт залежнасщ нашай свядо- 
масщ ад заходняй шфармацьп з’я^ляецца пстарычным. Але 
побач з пстарычнай драмай цяпер ужо робщца вщавочным 
узаемны дэтэрмгшзм, па якш знепш1я падзе1 (шфармацыя, 
пал1тыка) i унутраныя наступствы (сацыяльна-эканам1чныя 
чаканш) уплываюць адно на адно праз трэщ фактар, прад- 
стаулены асобай чалавека. Пры перабудове СССР у нацыяналь- 
ныя дзяржавы тагам! асобам! з’явинся прэзщэнт Р. Рейган i 
папа Ян Павал II. Гэты тандэм, не згаворваючыся адно з ад- 
ным, пракладвау шлях да свядомасщ i свабоды асобе, народ- 
жанай у невьшосных умовах камушстычнага абскурантызму. 
Менавата тройца святара, прэзщэнта i дыс1дэнта з’явшася вы- 
токам найноушай ricTopbii усходнеславянскох народау.

Новая псторыя нацый пачыналася менав1та з Тройцы: 
улюбёных у сусвет чалавека у Святога Айца, Сьша-прэз1дэн- 
та, лхтаральна Таго, хто сядзщь наперадзе, праваруч Айца i 
праудз!вага Духа Святога, да яшх на пящдзесяты дзень пасля 
Ilacxi прамауляу тагачасны дысадэнт апостал Пётр. Ён пер- 
шы увасоб1у тэкст прарока Ятя аб Божым абяцанш: “I будзе 
пасля таго, выкажу ад Духа Майго на усякую плоць, i будуць 
прарокаваць сьшы вашы i дочк1 вашы; старцы вашы будуць 
бачыць сны, i юнаю вашы будуць мець бачанне. I таксама на 
рабоу i на рабьшяу у тыя д т  выкажу ад Духа Майго. I пакажу 
адзнак1 на небе i на зямлк кроу, i полымя, i слупы дыму. Сон-

ца пераутварыцца у цемру i месяц у кроу, перш чым наступщь 
дзень Гасподш, вялшх i страшны. I будзе, што усяляк1, хто пак- 
л1ча iMfl Гасподняе, уратуецца” [Яшь 2, 32]. Гэта ПАРУС1Я, 
Другая йнасць Першага Слова у асобе Трэцяга.

Хто той трэщ -  “Той шчасл!вы, хто слухае слова Божае i 
вьгконвае яго” [Лк 11, 27]? Святы Дух, паходзячы ад Айца i 
Сына, дараваяы слухпнаму выканауцу Слова для сведчання 
“Евангелля аж да краёу зямлГ [Дзе11, 8], у тым л iKy i Бела- 
pyci. Галоунай адзнакай Пящдзесятнщы i функцыяй Святога 
Духа з’яуляецца мауленне на шшых мовах. Гэта значыць, што 
усяк1 вернш мусщь прамауляць на той щ шшай незнаёмай 
мове i бьщь зразумелым у прагным сэрцы суайчыншка. У  Бе- 
ларус! icHye “тройца” iHiiibtx, сакральных моу, якхя у той щ  
шшай ступеш адгукаюцца f  сэрцы вершка. Гэта царкоунас- 
лавянская, польская ды беларуская. Першая мае старажытнае 
i традыцыйнае дачьшенне да храмавага служэння з рытуалам 
i начотшцтвам. Гэта вельм! важна для ricTopbii Беларус!, але 
у к1рунку яе рэтраспектывы. Польская, касцельная мова мае 
значнае дачьшенне да культуры Беларуси вытокам якой ста- 
лася “Litwo, ojczyzno moja” (А. М1цкев1ч).

HapoyHi з псторыяй i культурай Дух Пяц1дзесятшцы уяу- 
ляе сабой таямнщу збавення. Кал1 вонкавы, культурна-пста- 
рычны кантэкст тройцы м1нучы, дык дар, як! атрыманы Цар- 
квой, канчатковы. У  так!м разе праз беларускую сакральнасць 
адчыняецца час Царквы, якая у сва!м падарожжы насустрач 
Госпаду няспьшна атрымл!вае ад Духа веру, надзею любоу. 
Гэты Дух асвячае i пасылае Царкву на пропаведзь, магчымую 
толью “ад набытку сэрца”[Лк б, 45]. Hixto не прапаведуе у Бе- 
ларус! па-славянку, зус1м мала па-польску, у асноуным па-ра- 
сшску. Але такая пропаведзь пазбаулена сакральнасщ, таям-
нщы тутэйшага домабудавання.

Можа, для дэсакрал!заванай навук1 гэта i адпаведна, але 
ж не для Царквы, у якой дарам Духа вызначаюцца апошн1я 
часшы, перыяд, кал1 шматлШя народы прывядзе Ён да 
здз1улення i выведзе з Вавшону рабства, натоупу пакутл1васц1 
ды маукгпваещ. Пакутам! слова, па-грэчаск1 кенозюам. адзна- 
чаны кожны вернш, тым больш прапаведнж. Некалз сустрэу 
аднаго вядомага i таленав1тага прапаведнша слова Божага на 
расшскай мове, як! так адказау на мае незадавальненне сучас-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



ным пакутл1вым станам Царквы у Беларуси “А я так всем до
волен, всё у меня есть, дети в полном достатке, слава Богу!”. 
Шчыра кажучы, я пазайздросщу гэтаму самазадаволенаму ча- 
лавеку, мяркуючы аб сва1м гаротным дабрабыце. Але ж адна- 
часова разумею, што тэты мой стан адпавядае агульнай не- 
уладкаванасщ слова Божага у Беларуси Дастаткова толью на- 
вярнуцца да расШскай мауюйвасщ, як матэрыяльная £ладка- 
ванасць зробщца спосабам 1снавання. Таму выбар сучаснага 
беларуса пралягае праз адказ ад маукл1васщ ды прыняцце па- 
кутау Слова, каб перайсщ да моунай вясёласц!, якую атрымл- 
1ваюць людз1 Божыя на (Мёне, “Святой гары Гасподняй”. Ён 
бласлауляе ix у царко^най еднасщ, “Бо дом Мой назавецца 
домам мальвы для ycix народау” [1сая 56, 7].

Зразумела, што “Троица не сразу строится”, але ж альтэр- 
натывы ёй няма, як няма альтэрнатывы веры, надзе1 i любов1. 
Любоу, якая знаходзщца зараз у духоунай пустын1, пераадоль- 
вае шлях napycii, навяртання Хрыста. Атрымл1ваючы ад Яго 
“Пяць хлябоу i дзве рыбы” [Мц 14,7] як таямнщу пустэльнага 
жыцця, жывем адчуваннем новага часу. Час Тройцы падкрэс- 
л1ваецца цудам маулення f  пустыт непаразумення. Спачат- 
ку Апосталы, ухваляючы вял1к1я дзе1 Гасподн1я, “Начал! пра- 
мауляць на шшых мовах”, так што некаторыя смяял1ся з ix як 
з пьяных [Дзе! 2, 13]. Затым, незразумелая i “смешная” для 
сучасншау, беларуская мова пачынае лямантаваць на пустын! 
раунадушша, пры як1м хрысц1яне-дысщэнты, пакутуючыя на 
свабоду i годнасць, жывуць i сшкуюцца ад самога слова. Гэ- 
тае слова на роднай мове успрымаецца yciMi пакутншам1 як 
моуны дар, харызматычная форма мальвы, адзнака сусвет- 
нага паклшання Царквы, праслауленай у Святой, Адз1насут- 
най, Нераздельнай i Жыватворчай Тройцы.
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