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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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IIit Jta
Дзе пралягае шлях да храма?

Валер

Выбар для беларуса яшчэ 1снуе у пошуку асаб1стага шля
ху жыцця. Для кагосыц гэты шлях пралягае праз “свечную лав
ку”, для кагосыц -  праз “свечной заводик’’(Ильф и Петров). 
Евангелле вызначае адмысловыя адносшы з храмам: “Насту- 
паюць часшы, кал1 не на гары i не у EpycaniMe будзеце пакла- 
няцца Айцу”, але у “духу i праудзе” [Ян 4, 24]. Таму хрысщ- 
янш пачьшае сваю шляхетную дарогу ад праудз1вага Цела 
Icyca: “Я ёсць шлях, прауда i жыццё” [Ян 14, 6]. Шлях небяс- 
печны адсутнасцю рэчау, як1я упрыгожваюць i пацяшаюць 
кнаванне чалавека. На гэтым шляху ужо не спажьюеш am га- 
рэлк1 з салам, ащ тэлев1зп щкавай (xi6a тoлькi БТ), аш табе 
тэатра альбо Канарау. Шляхетнаму падарожн!ку ужо не да 
гэтых рэчау. Яму застаецца тольм omnia mea mecum porto, 
“Усё сваё нашу з сабой”. Належыць узяць Б1блш ды крыж на 
два1х з верным сябрам, каторы “В связке с тобой одной, там 
поймёшь, кто такой”(В. Высоцкий). Такога сябра ад Бога ча- 
лавек спрадвеку носщь у сваей “Рабрыне” [Быц 2, 22]. Кал! 
паверыць, дык ён гэтую “рабрьшу” абавязкова аперацыянал!- 
зуе разам са сва1м Творцам, Яю ншол1 не адмовщь i заужды 
благаславщь [Бьщ 1,28]. Таму да гэтага цяршстага шляху да- 
лучаюхща дзевд. Пры шматдзетным раскладзе “мальы дзетю 
-  вял1к1я клопаты, а вялж1я дзетк! -  малыя клопаты”. 1х даб- 
рабыт пачынаецца не з устояу, але з уставау, ды не тых дэк- 
рэтных, што з пустога у парожняе, “Бо вусны народау -  пуста- 
та” [1ер 10, 3]. Уставы -  гэта крыштальна чыстыя вусны, па- 
славянску, “уста”. “Адчыню вусны твае i будзеш прамауляць 
уставам! MaiMi”[Ie3 2, 8].

Вусны чалавека ёсць брамы храма i адначасова, “брамы 
пякельныя”, цела ж яго -  сам храм: “Няужо вы не ведаеце, што 
целы вашы ёсць храм Святога Духа” [1 кар 6,19] -  i хто спусто- 
шыць гэты храм, “Таго пакарае Бог” [1 Кар 3, 16]. Святы Ян 
сведчыць пра Новы EpycaniM, у як1м ён “Храма не бачыу, бо 
Госпад Бог Усемагутны -  храм яго i Агнец” [Адкр 21,22]. Хрыс- 
ц1янская свядомасць ужо не ангажуецца рэл1г!йным сумлен-

нем, накшталт “дзесящны на храм”, але, карыстаючыся запа
сам добрых спрау Хрыста i святых, валодае уласным правам 
выбару спосабу ахвяравання Яго цела i крыв1. Некал! прыйшл! 
да мяне на службу дзве жанчьшы, здз1випся, што храма няма, 
спужалкя секты ды хуценька вярнулюя да свайго такога звык- 
лага храму. Адсутнасць асаб1стага выбару вядзе да кампенса- 
цьй любов1 свяшчэнным трымценнем, накшталт таго, што 
выкрываецца И. Бродским:

Старый буфет извне 
Так же, как изнутри,
Напоминает мне 
Нотр-Дам де Пари.
В недрах буфета тьма,
Швабра, епитрахиль23 
Пыль не сотрут. Сама 
вещь, как правило, пыль 
не тщится перебороть, 
не напрягает бровь.
Ибо пыль -  это плоть 
Времени; плоть и кровь.

Мой добры знаёмы, што падаравау старое кадзша, 
вельм! абурыуся, кал1 убачыу яго начышчаным да бляску: 
“Што ты Hapa6iy, змыу свяшчэнны пыл храма!” Госпад на- 
вучае нас аддаваць пашану храму у страху як “Пачатку муд- 
расщ” [Пс 110, 10], адначасова настауляючы у любов! тва- 
рыць “усё новае” [Адкр 21, 5].

Набл1жэнне Ilapycii застае чалавека паусюдна, нябачна, 
канкрэтна. Таму дзе б ён Hi разамкнуу свае вусны, там праля
гае яго шлях да храма, асвечанага i ачышчанага “Лазняю вод- 
най пасрэдна слова” [Еф 5, 27]. Так, гарадская лазня, як ужо 
прьшмещу чытач у папярэдшх артыкулах, часта робщца ме- 
тафарычным выразам такога ачышчэння. У  ёй, як i у храме, 
усе роуныя, бо “голыя i не саромеюцца”[Бьщ 2,25] нават жан- 
ч ы н -п р ац ац  у мужчьшскгм адцзялеит. Як у храме, так i у 
лазн! ачышчаехща не той, хто “лье ваду”, але той, хто сам стау 
чыстаю крьшщаю ветл1васвд. Але тут, у лазш, цялесная чысщ-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



ня часта лямантуе над ущскам моунага бруду. Тады застаец- 
ца альбо зачынщь вушы ды маучаць, альбо звярнуцца з пы- 
таннем да чалавека з залатым крыжам на грудзях, стращуша- 
га сорам, щ не з пекла ён, бо вусны яго м1жвол1 рэдукуюць 
цемру. На свой подз1у, чую у адказ: “Вы правы”. I вось ахшае 
надзея, што храм беларуса будзе пабудаваны у хутюм часе, бо 
ёсць яшчэ чыстыя i разумныя мужчыны на гэтым свеце, ягая 
прызнаюць чысцшю слова.

Вось, Валер, адказ на зададзенае пытанне: шлях да храма 
пралягае праз ваша сэрца. Щ варта станавщца на гэты шлях? 
Кал1 маеце у сабе любоу i страх, дык для вас iHmara шляху 
няма. Любо^ утварае у нашым цялесным храме змест i сэнс 
жыцця, а страх -  формулу мудрасщ: “I так ва yciM, як хочаце, 
каб з вам1 паступал1 людз1, так паступайце i вы з iMi” [Мц 7, 
12]. Щ страшны гэты шлях? Мног1я яго 1гнаруюць, бо “Там зба- 
яцца яны страху, дзе няма страху” [Пс 13,5]. Роуна 25 год таму 
цёмнай ноччу над Шчарай 18-гадоваму юнаку, лагоднаму, як 
ягнё, я падаравау цемру “Дыямату”, а ён мне -  святло Еван- 
гелля з шляхетнай прапановай да зацятага марка ста: “А если 
Он прямо сейчас, к тебе придёт?”. Я не адказа^, што тэта не- 
магчыма, я адказау: “Это страшно”. I тэта была кропка адлшу 
таго шляху да храму Ягняц1 Божага, што пралягае праз бясст- 
рашнае сэрца баранав!цк1х небажыхароу.
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