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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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I IМ. Б Ы Б РА Н Л 9Ц Ь
Якая рознща пам1ж выбранасцю i элжарнасцю?

М1кола Маркоука (Мшск)

“Многа запрошаных, але мала выбраных”[Мц 22, 14]. Гэ- 
тыя словы Евангелля сапрауды выклжаюць шмат разважан- 
няу наконт крытэрыяу адзначанай пахалапчнай з’явы. Для 
сапраУданага яе разумения неабходна прынцып паклшання 
спалучыць з уласнай шщыятывай праслаулення: “Бог выбрав 
дурноту свету, каб асаромщь мудрых, i нямоглае свету выб- 
рау Бог, каб асаромщь дужае, i бязроднае свету, i пагарджа- 
нае, i не1стотнае выбрау Бог, каб зшшчыць icTOTHae, дзеля таго, 
каб шводнае цела не хвалшася перад 1м” [1 Кар 1, 29]. Вось 
пахалапчны крытэрый выбранасщ: яна нжол1 не хвалщца 
сабой, але тольк1 f  Госпадзе [Ерамгя, 9, 24].

Сярод шшых крытэрыяу выбранасщ вертка першапа- 
чатковае значэнне мае яго духоуная лучнасць з 1зрашем як 
першапакл1каным народам Божым, “Якога выбрав Госпад з 
ycix плямёнау” [Друг 18,5]. Выбранасць мяркуе “Адасаблен- 
не” [Друг 10, 8], шшы спосаб 1снавання, у параунанш з эль 
тай сучаснага грамадства. Выбранае 1снаванне мае якасць 
як жыццёвую звышустойлiBacuib. Менав1та з гэтай якасц1 Бог 
Ягве на працягу тысячагоддзяу “3 пылу” [Пс 118, 25] ажыу- 
ляе “Народ святы” [Вых 19, 6]. Выб1раючы сабе святароу i 
уладароу [1 Цар 7,14], Бог прызначыу для ix “Зямлю абяца- 
ную”, каб у ёй за^жды прабывала iMH Яго [Друг 12, 5]. Гэтая 
зямля абяцаная пазнаецца f  napycii як прысутнасщ Божай.

Не усякае племя, не усяк1 горад, нават не усяю храм аль- 
бо святар падпадае пад выбраную пакл1канасць, але менавгга 
той, у як1м прысутн1чае любоу. Альтэрнатывай выбранасц1 
служыць эл1тарнасць, якая часта параз1туе на napycii, праяу- 
ляючы сваю адсутнасць i ра^надушша у людск1х пакутах. Па- 
рус1я вячэры Божай, адсунутая эл1тай гэтага сусвету, 36ipae 
на ростанях у якасщ выбраных “ycix, каго сустрэне: i благ1х i 
добрых” [Мц 21, 10]. Hi не азначае супольнасць блапх i доб
рых ix лучнасщ на падставе слова? Ввдавочна, што царко^- 
ная еднасць не можа юнаваць за кошт лучнасц1 адных тольк1 
добрых. Вядома, што добрыя, яны ж адначасова слабыя i не-
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мачныя, у той час, як моц прыяцельск1х зносшау здабываец- 
ца “Багаццем неправедным” [Лк 16, 11], альбо “Суддзёй не
праведным” [Лк 18, 6]. I тое i другое даруе Богам CBaiM выб- 
ранцам дзеля 1хнай абароны. Dura lex, set lex (закон суровы, 
але гэта закон). Пад выбранасць падпадаюць i “благ!я”, з ча- 
лавечага пункту гледжання, выканауцы зла, альбо каты зако
на. Наогул, “Hixro не добры, толью Бог” [Мц 19,17].

“Але Сын. Чалавечы, прыйшоушы, щ  знойдзе веру на 
зямл1?” [Лк 18,8]. Бо мальва пужл1вая альбо ганарл1вая -  гэта 
не вера, але забабоны. Таму да вячэры выбраных не трапля- 
юць “цепла-халодныя” [Адкр 3,16] у веры, адсутныя у слове i 
у законе людз1. Тыя, хто патурае заганным пахщшствам, ма- 
юць вонкавы выгляд адукаванай элйы, што метадычна пашы- 
рае свае фшактэрп* [Мц 23,5]. Але як не пераапранутыя у “вя- 
сельныя crpoi” [Мц 22,12], дык “выкшутыя f  цемру вонкавую; 
там будзе плач i скрыгат зубоу” [Мц 22,13].

Давялося маёй сям! трапщь у Мшск, элггаа упрыгожаны 
з нагоды “праздника города”. Па-вынаходнгцку рэканструява- 
ная плошча Ленша гудзела “папсой”, скоуваючай усё цела, 
так , што яно ужо тчога не магло успрымаць, апрача “плачу 
i скрыготу зубоу”. Так адсутнасць культуры змяняе “светлый 
праздник” на “цемру вонкавую”. Кгнуушыся ад дэцыбельных 
жахау у падземны пераход, быу абрадаваны сустрэчай з вядо- 
мым стал1чным святаром, MaiM былым студэнтам з Мшскай 
духоунай семшарьй, ят, таксама як i я, вёу за pyKi дзвюх CBaix 
дачок. Увесь у чорным з бельши акантоукаш, ён выглядау вык- 
шталтаваным у параунант са мной, “сельск1м бацюшкам”, 
што нясе у абодвух руках шпалеры, атрыманыя з нагоды “на 
табе, божа, што мне нягожа”. Агарнуушы прастору эл!тарна 
адсутным поз1ркам, ён прайшоу м1маходзь, пакшуушы мяне 
сам-насам са сваей выбранасцю.

Кал1 радасць хараства не культывуе слова, дык выбра
насць Божая амрочваецца яго адсутнасцю. Далейшы працяг 
стал1чнай экскурси прывёу нас да фантана ля тэатра Я. Купа- 
лы. Радасць ад яго 132-гадовай прысутнасщ была не доугай. 
Грубае брыдкаслоуе юнакоу, актыуна “празднующих” перамо- 
гу хамства над на1унай прысутнасцю голага “Анёла”, вымус1- 
ла маю дачку адвесщ сарамл1вы поз1рк у бок шшага твору “эл- 
iTHara” мастацтва: “Фу, забярыце гэта адсюль!”. Рэшпка

да!цяц1 датычылася Палаца Рэспублш1, як1 “кряжисто” пад- 
•‘унуу старажытна выбраны штэр’ер плошчы пад рэвалюцый- 
иую адсутнасць: “Октябрьская”.

Духам пстарычнага матэрыял1зму павеяла i ад суправад- 
жаючага наш далейшы шлях пганцкага плаката: “Человек 
без дома как дерево без земли”, суз!ранне якога прывяло мяне 
да асэнсавання выбранасщ як бяздомнасщ: “Л1сы маюць 
поры i птушк! нябесныя гнёзды, але сыну чадавечаму няма 
дзе прыхшщь галавы”[Мц 8, 20]. Выбранец Божы, кал! i мае 
нейк! прытулак на зямл1, усёй сваёй прысутнасцю хшщца да 
нябеснай брамы не^м1ручасц1. Генеалог1я адзшага на зямл1 
месца абяцанага, “kamm einen Haus”, паводле В. Гёте, тольм 
адзшага праудз1вага дому, пачьшаецца са Слова. Таму пошук 
выбранага дому прывёу нас да цэнтральнай KHirapHi. Там, у 
глыбш1 палщ, сярод тысяч сусветна вядомых аутарау, дзя- 
куй Богу, адшукауся адзшы Выбраны, хто урэшце захацеу 
надрукаваць сваю Б1блш i на беларускай мове. Настала пара 
папярэдзщь беларускую элггарнасць Божай выбранасхцо. Бо 
у акадэм1чнай даведцы M aix сыноу, выключаных з эл1тнага 
Беларускага дзяржаунага утверсггэта, значьщца: “навуча- 
лся”. TaKiM чынам, новая элатная Нацыянальная б1бл1ятэка 
чакае новай б1блейскай адукаванасц1. Такая генерацыя пры- 
сутнасц1 Божай у чалавечай установе спараджае творчасць, 
што на лацше гучьщь як creatio, выбранне. Выбранасць -  гэта 
творчая паклшанасць, а эл1та -  яе плённая, альбо параз1тую- 
чая, запрошанасць.
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