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Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трьмаеце у руках кнйу барана- 
в!цкага грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парусш: псыхалёг1я прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
K H iri пэуны час друкавал1ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
npbixL nbH iK i ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб HanicaHae настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукавадь суцэльнай кнггай.

У мшулым стагодощ ун1яцк1 сьвятар Леу Гарошка, як1 у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay кшгу “Навука i рэлгг!я”. Аутар абвяр- 
гау савецюя тэз1сы аб шкоднасьщ рэл1гп, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навук1, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя f  аграмаднай большасьщ бьип веруючым! 
людзьмь Традыцьй арх!мандрыта Льва Гарошм жывуць i 
прадягваюцца сёыьняшшм1 ягоньыш пасьцежшкам1.

KHira айца Яугена Малшоускага “Парус1я: псыхалёг1я 
прысутнасьщ” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i палйычнай практыкз.. Хадеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная panirifl па-за пал!тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнадь муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, яю у ceaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1ггю i палпыку, псыхалёгпо i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не столыа сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 палйыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на тага крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лй-оускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау бегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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111.5 . (1р а ф § ш  ладо
Назва гэтага артыкула нагадала мшуушчыну: дзщячы 

садок з шецэшраваным вершам С. М1халкова “Мамы всякие 
нужны, мамы всякие важны”. Помню, як артыстычна дзяу- 
чыню старэйшай групы выконвал1 рол!: “мама пилот”, “мама 
милиционер”, “мама вагоновожатый”. У шэрагу “жизненно 
важных” непрыкметна адсуттчала толью адна “вузка-спе- 
цьшшаваная прафес1я” -  мама. У той паслясталшск1 час та
кое “асацыяльнае” стауленне жанчьшы да грамадства л1чы- 
лася не толью непрэстыжным, але непрыязным. Сацыял!- 
стычнае пераутварэнне сям!, наданне ёй статусу “ячейки 
коммунистического общества” праз размежаванне сужонцау, 
бадькоу i дзяцей па класава-прафесшных прыкметах, узводз!- 
ла на партыйны п’едэстал узорную савецкую сям’ю на чале з 
бацькам рабочым, “ударником коммунистического труда” i 
мащ, якая звычайна займала больш сцшлую, “пасшьную” па- 
саду служачага, напрыклад, настаунщы щ выхавацеля у 
дзщячым садку. Паводле партыйнай стратэгн, напрыканды 
пящдзесятых гадоу значна пашырылюя мярэжы дзщячых 
дашкольных устаноу пад палымяным леышсмм лозунгам 
“столовые и детские сады -  ростки коммунизма”. Горю прыс- 
мак гэтых “перадавых” галш атэ!стычнай вытворчасщ у сфе
ры грамадскага выхавання сёння значна больш адчувальны, 
чым у сферы грамадскага харчавання, бо апошняя уплывае 
на страушк, а першая -  на душу, якая паступова страчвае свой 
дом. Далейшую плынь па выхаду дзщящ з бацькоускай сял1- 
бы у KipyHKy казённага монстра адзшоты i душэунай непры- 
тульнаец! яскрава адлюстроувау некал! надакучл!вы рэклам- 
ны ролж: “Я пайшоу назаусёды...”.

Зайшоу аднойчы у дзщячы садок па сына з сваёй мен- 
шай дачкой, выклшаушай шчырае захапленне бабул1, якая 
звярнулася да сваёй унучк1: “Насценька, посмотри, какая де
вочка! Хочешь себе такую сестричку?” Нечакана ад прыго- 
жай, самав1тай дзяучыша пачуу халодна-каротк1 адказ: 
“Нет”. Бабуля, жадаючы загладзщь раптоуна усталяваную ня- 
ёмкасць, паспрабавала пераканаць не столью ужо унучку, як 
самую сябе: “Хочешь, хочешь... але маленькая узурпатка за- 
ставалася непаххсна мауклгвай. Вьтадак пакуль што не ты-

повы для дзщящ шасц1гадовага узросту, найбольш прыдат- 
нага да фармавання жыватворных чалавечых пачуццяу. Я не 
схшьны ацэньваць гэтую дзщячую рэакцыю як цьш1чную, 
спрабую апраудаць яе за кошт псгхалапчных механ1змау са- 
мааховы: несумненна, раней яна марыла аб сястрычцы, але 
суровы бацькоуск1 матэрыяльна-эканам1чны разлш не naKi- 
нуу шанцу для дз!цячых мрояу, таму бязл1таснае “нет” ста- 
лася адэкватнай рэакцыяй на марную бабулшу спробу ад- 
навщь мару. Небяспека ж не у вымушанай самаахове, а у да- 
вол1 ужо сфармаванай устаноуцы на небыхщё -  “нет” як не- 
свядомая помета радасщ жыцця за сваю смяротную адзшо- 
ту. Скрушыць гэтую устаноуку яшчэ можна, кал1 тэрмшова 
прыбегнуць да Хрыста, Як! “Не быу так i не, але было у 1м 
так” [2 Кар 1,19]. “Хай будзе святло” -  [Быц 1, 3] -  першапа- 
чатковае мужчынскае слова быцця прыдбала сабе другас- 
нае жаночае ажыццяуленне: “Няхай станецца мне па слову
Твайму” [Лк 1, 38].

Да таго, як ацбылося Божае Слова -  FIAT -  “Зямля была
няплоднай i неупрыгожанай, i цемра над безданню, i Дух 
Божы нас1уся над вадою” [Быц 1, 2]. Дух i вада як “так” i “не” 
светапабудовы, як чын i прычына быцця суправаджаюць 
увесь змест Святога Шсання ад Быцця да Адкрыцця. Вада, 
як «мвал мацярынства, не ёсць пачатак, але умова уцелау- 
лёнага Слова, якое немагчыма без цела, як айцец немагчы- 
мы без мащ, а абодва -  без сына. Мащ ёсць паерэднщаю пам!ж 
Айцом i Сынам, як вада паерэднща быцця i небыцця: менав!- 
та праз ваду эвалюцыянавала душа жывая [Быц 1, 20]. Таму 
вадзе надаецца f  Ёвангелл! асабовы таемны статус: “Хто вы- 
п’е вады, якое Я яму дам, не запрагне школ1, але вада, што 
дам яму, станецца f  iM крынщаю вады, што цячэ у жыццё 
вечнае” [Ян 4,14]. Вада Icyca ёсць Яго вучэннем Царквы -  Мац! 
ycix верншау. “Нарадзщца нанова” [ Ян 3, 3] -  азначае ува- 
сабленне f  сабе сам!м Слова Ойчага праз Мащ Царкву. 1нша- 
га шляху для сапрауднага вернша няма, акрамя таго, як1 пра- 
пануе Госпад у CeaiM апошн1м запавеце: “Жанчьша, вось сын 
твой! Пасля кажа вучню: вось Мащ твая! 1 з таго часу вучань 
гэты узяу Яе да сябе” [Ян. 19, 26]. Узяць Яе да сябе -  значыць 
узлюбщь сваю Мац! Царкву i шанаваць Яе праз свой aca6ic- 
ты выбар. Kajii разглядаць гэтае абагульненне праз прыват-

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



нае меркаванне пра Яна як апостальскага шмвала Усходняй 
Царквы (адпаведна -  Пятра як сшвала Царквы Заходняй), 
дык робщца больш зразумелым заюпк Госпада да уласнай 
асобы вершка, як1 цяжк1м, але самастойным шляхам щзе да 
хрысщянскай еднасщ.

Асабштая псторыя маёй катал щкасвд уключае у сябе мо- 
мант напружанага шукання месца уцела^лення веры, в1да- 
вочнага чыну. Але Царкву я л1чыу нечым аджытым, не звя- 
заным з сучаснасцю. 3 такгм ш гтсц ю м  настроем аднойчы 
я прыйшоу у Катэдральны сабор Святога Духа i у мал!тоу- 
най щшыш каля Мшскае Цудатворнае 1коны Мащ Божай 
адчу^ сардэчны адказ, падобны на той, што пачуу Саул: 
“Чаму пераследуеш Мяне” [Дзеян 9, 5]. Ад таго часу жыццё 
мае перамяншася, я стайся не толыа вершкам, але царкоу- 
ным чалавекам.

Адна мащ, паслядоунща супольнасц! хрысвдян веры 
евангельскай, гаварыла з роспаччу пра свайго сына-студэн- 
та, як1, паводле яе слоу, змяшу сваю жывую веру на правас- 
лауную. З’ява таксама нетьшовая, але заканамерная. Чала- 
век натуральна шукае щхага прысташшча для сваёй душы. 
Ад ведання слова Божага ён хоча трапщь у Дом Божы, а гэта 
значыць, уцелав1цца праз Мащ Царкву, якая спрадвечнаму 
Айцоускаму слову надае моуную афарбоуку жаночага хараст- 
ва. Агульнае слова збаулення патрабуе шдывадуальнага ува- 
саблення у культурна-г1старычнай тканше вщавочнага ма- 
тэрыяльнага быцця: сам тэрмш “матэры” ад слова мад1. Таму 
чалавек, адшукаушы свайго Нябеснага Айца, мусщь адшу- 
каць i сваю Нябесную Maiii. Агульна адз1яы змест Евангелля 
уцела^ляецца у зддывадуальнай разнастайнасщ моу i кансты- 
туцыйнай рознакаляровасц1 народау Зямл1. Гэтая паусюдна- 
царкоуная, апостальская мэта ажыццяуляецца у сям’1 вернг- 
кау, як1я, адчуваючы сябе адказным1 за сваю Айчыну. робяць 
рашучы выбар мовы той крашы, у якой iM пашчасщла вы- 
конваць хрысщянск! абавязак. Менав1та так1м выяуленнем 
утвараецда нацыянальнае абл1чча Бел ару ci. Народ шануе 
тую мову, якою яго люб1ць Мащ Царква.

Слова Евангелля -  “Меч двухбаковавостры” [Адкр 1,16], 
па як!м закл1к “Жанчына, гэта сын твой” адпавядае кожнай 
набожнай мащ, якая успрымае народжанага сына не як улас-

насць, пйхалапчную маёмасць, але як чалавека Божага, да- 
веранага ёй дзеля асабкггага выхавання. Узорам духоуна ад- 
казных адносш мац1 з сынам служыць вобраз Дзевы Марьи 
на старадаунix iK O H ax: Мащ с!мвал1чна трымае Немаулятка 
на пэунай адлегласц1. Менав1та так, спагадлта, але не заузя- 
та аднос1цца да нас Мащ Святая Царква. Менав1та так, з ах- 
вяраванай любоую павшна выхоуваць свахх дзяцей сапрауд-
ная хрысц1янская сям’я.

Дакладнае разумение слова “нрафейя” як прароцкага на- 
стаун!цтва вызначае змест мацярынскай прафеси як догля
ду штодзённага уцелаулення Слова у розуме, пачуццях i 
учынках дзяцей. Няма больш складанай, але i больш шчасл1- 
вай справы на зямль Яе вьфашэнн1 мусяць адбьщца праз цяж- 
к1я выпрабаванш. Хай, напрыклад, не “камплексуе” мац!, вы- 
мушаная выхоуваць дзяцей без бацью. Айцец Нябесны праз 
Свайго любячага Сьша i Святога Духа дае свабоду веруючай 
жанчыне, ужо незалежнай ад нявернага мужа. Першай такой 
жанчынай сталася Самаранка, у якой было пяцёра мужчын, 
але H i адзш з ix не быу сапраудным мужам [Ян 4,18]. Як i гэ
тая евангельская жанчына, кожная струджаная, але царкоу- 
на сумленная мац1 у пажадант шчасця c e a iM  дзецям хай па- 
чынае з сябе самое: “Госпадзе! Дай мне гэтай вады, каб мне 
не прагнуць” [Ян 4,15]. Госпад не запыняе адказу лямантую- 
чым да Яго, але тэрмшова дае адказ матчьшаму сэрцу: “Ма
цу йся, дачка! Вера твая выратавала цябе” [Мц 9, 22].
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