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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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1111 llPm M : лйрц
Канец гэтага веку быу адзначаны беспрэцэдэнтным распа

дам аутарытэтау, у тым лжу аутарытэтау прафесгй. Яшчэ 30 -  
40 гадоу таму званш “шжынер”, “урач>”, “касманаут”, “настау- 
нж”, “рабочы” ацэньвалюя як пихалапчная перспектыва даб- 
рабьггу дзщявд, якое адказвае на пытанне: “KiM хочаш стаць?” 
Дзеля ж пс!халапчнай рэтраспектывы яго дабрабыту ставша- 
ся пытанне: “Хто твой бацька?”, маючы на увазе яго пасаду. Сён- 
ня станов!шча дакладна змяншася: не тое каб 3yciM зн!кла зац!- 
кауленасць прафес!яй галавы сямейства, але гэтая защкауле- 
насць стала больш прадвечна падпарадкоувацца праблеме са- 
мога яго 1снавання. Ва умовах сучаснай школы вышэйзгаданае 
пытанне да дзщящ можа стацца некарэктным, што вымушае
больш дыферэнцыраваны да яго падыход з дапамогай пытан- 
ня: “3 KiM жывеш?”.

Вьшадковае стауленне да сямейнага выхавання адзначана 
характерам Божага ярароцтва аб апошнгм часе, у яшм бацька 
будзе супраць сына, а сьш супрадь бацыа [Лк 12,53]. Хаатычны 
пошук сынам сваей прыналежнасш да жыцця прасякнуты час- 
цей за усе яго вонкавым! абставшам1. Што датычыцца прафеси, 
дьпс ёсць наз1ранн! таго, што большасць хлапчукоу мараць аб 
яе моцы, а дзяучынак -  аб прыгажост. Гэтая тэндэнцыя 1снуе 
нават у духоуна-прафесшным пошуку падлетка^. Так, адзш 
хлопчык на пытанне “Чаму ты хочаш стаць святаром?” адка- 
зау: “Каб крулёваць!” (валадарыць). Дзяучынка, якая марыла 
аб манастве, усклпснула: “Няма прыгажэйшага адзення, чым 
габ1т!” (манаская вопратка). Моц i прыгажосць есць адметныя 
рысы жьщця, але, будучы вынцсам, а не прычынай, яны патра- 
буюць пастаяннага духоунага сшкавання за кошт ахвяраванай 
любов1 i адважнай святасщ. Гэтыя ж апошн!я першапачаткова 
не маюць дзеля сябе Hi прывабл1вай знешнасщ, Hi пераканау- 
чай моцы, “Во сша Мая у немачы звяршаецца” [2 Кар 12,9].

Маё атэ1стычнае дзяцшства амаль не мела дачынення да 
Царквы, таму узнгклыя у далечьш1 ад яе сюжэтна-ролевыя ма- 
тьгаы паводзш мел1 невыразны, выпадковы, прафеййна мшу- 
чы характар. Але i  у гэтых прафанацыйных абставшах быцця 
нябачна i правщэнцыяльна прысутшчала духоуна-прафесшная 
наканаванасць жыцця, якая выразна высвятлялася ва устойл1-

най мары “быць добрым мужам i айцом”. Незалежнасць aca6i- 
стай любов1 ад захаплення разнастайным1 ролям! стала сур’ёз- 
иай умовай дзеля пачуцця яе рэальнасщ у шлюбе як адзшым 
вартым уцягнення запале жыцця. Тады я яшчэ не мог сабе 
^явщь другога i апошняга запалу -  святарскага паклшання.

Каб стаць прафес!яналам творчай галшы Духа, трэба пер
шапачаткова сур’езна вызначыцца f  шлюбе альбо свядома ах- 
вяраваць iM дзеля гэтай галшы. Гэта азначае, што нельга став- 
щца да шлюбу як да гульш щ кантракту. Выкананне рол1, як i 
выкананне кантрактных умоу, неузабаве робщца цёпла-халод- 
ным рамяством, несумяшчальным з высновай Духа: “Ведаю 
твае дзе1: ты не халодны, не гарачы: о, кал! б ты быу халодны 
альбо гарачы! Але як што ты цёплы, дык выкшу цябе з вуснау 
Maix” [Адкр 3,15]. Таму Царква прапануе тольш два спосабы 
ратавання: манаства i шлюб як мучанщю подзв1г. I у першым, 
i У друйм вьшадку чалавек ахвяруе. Аддае сябе самаго дзеля 
дзяцей Божых, таму i варты высокага звання -  айцец.

Падкрэсл1м дадзенае вызначэнне: сапраудны айцец тольк1 
той, хто ставщца да народжаных дзяцей не як да ceaix, улас- 
ных, але як да статку Божага. Менав1та гэты сэнс трэба уклад- 
ваць у разумение такога верша Евангелля: “Няма нпсога, хто, 
пакшуушы дом, ni бацькоу, вд жонку, щ дзяцей, щ браток, ВД 
сёстрау дзеля Царства Божага, не атрымау бы шмат болей у гэты 
час, а у век будучы -  жыццё вечнае” [Лк 18,29]. Кал! слова Бо- 
жае паказвае на “гэты час”, дык неадкладна трэба звычайнаму 
бацьку перамянщца у надзвычайнага айца.

Кал! мяне час ад часу хваляць за дзяцей, кажучы “моло
дец отец”, я адказваю: каб не слова Божае, дык быу бы я не “ма- 
ладзец”, а “халадзец”. Няма н!чога цяжэй, як няма н!чога ляг- 
чэй (у залежнасщ ад “халоднасщ” альбо “гарачасщ”) за гэтае 
перамяненне у свеце, дзе ужо з дзяцшства будучы бацька 
асуджаны на рабскую працу найм1та йстэмы безгаспадарчасщ. 
А щ можа раб альбо найми1 марыць аб сапраудным узнёслым 
каханш? Яго дзещ нараджаюцца ад вьшадку. Што азначае спра
ва перамянення бацыа у айца, якая ж пам1ж iMi рознща? Вща- 
вочна, што слова “бацька” паходзщь ад кораня “бац”, “бат”:як! 
азначае “удар, палка” (батог). Дарэчы, ад гэтага кораня пахо- 
дзяць i так!я словы, як “батрак” i “бацян” -  с!мвал бацькоуства. 
Па сутнасщ сваей гэтая этымалог1я, несумненна адпавядае па-
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ганскай матывацьп назвау з ix натуральна-фал1чным адценнем. 
Таму мы не можам ужьшаць у нашай мове нерэлевантныя спа- 
лучэнн1 слоу “бацька” i “Бог”. Разам з тым, тэрмш “айцец” 
змяшчае у сабе выразна духоуную выяву. Так, у iMKHemrax pani- 
пйнага Усходу фонамарфема “ Ай” азначае дух, гармонпо, пры- 
тулак, 1ерогспфам якога з’яуляецца У будызме пагада, дом. У 
той жа час, слова “ojciec” мае сувязь з грэчаскгм “oicos”, якое 
таксама азначае “дом”, што, у сваю чаргу, спалучаецца з Domine 
-  Госпад, Уладар. Кал1 ж Бог стварыу мужчьшу i жанчыну, дык 
запаведау iM: “Пладзщеся i множцеся, i напауняйце зямлю, i 
валадарце над ёй” [Бьщ 1,28].

Валадарства Божае -  гэта ушкальная прафес1я айца, што 
патрабуе адданасвд Слову i вартасвд справы домабудаунгцтва 
як выхавання i асветы дзяцей. Сам тэрмш “Прафес1я” зноу-таю 
мае сэнс настаулення. Таму слоунае i вернгцкае настауленне 
айца ёсць спадчынная наканаванасць сьша. “Не айцоуск!м ба- 
гаццем жыць сыну, -  кажа народная мудрасць, -  але айцоускш 
розумам”. Маем досвед, што дзщя атрьшишае у спадчьшу ро- 
зум ад айда, а здароуе ад мащ. Таму радавод Icyca Хрыста па- 
чынаецца не з жоню, але з мужа: “Абрагам нарадз!у 1 саака, 
1саакнарадз1у Якава...” [Мц 1,2].

Дасканалая прычына нараджэння дз1цящ -  малиоуная 
думка аб iM айца. Пра Абрагама было сказана: “У 1саку табе 
семя”. Гэта азначае, што праз сына, прыгатаванага да ахвяры, 
ён зраб1уся айцом усяго дывинзаванага чалавецтва. Можна 
уявщь сабе, што перажыу Аурам, ахвяруючы свайго сьша на 
смерць -  гэта ёсць салрауднае мучанщтва. Але K ani яно сапрауд- 
нае, дык i прасветленае упэуиенасцю у тым, “што Бог мае сшу 
i з мертвых уваскрас1ць” [Габ 11,19]. Абрагам быу адзшы на 
зямл!, як i Адам, як i Ной, як i Хрыстос. Усё пачынаецца з адз1- 
народства. Гэтак жа, як i Абрагам, суча сны айцец сям! заста- 
ецца сам-насам з вонкавым светам Фараона, Галшфа щ 1рада. 
Яму тхто у значнай меры не дапаможа, усё трэба рабщь само
му, часам нават icui на кампрам1с, накшталт шлюбнай гульн1 з 
Фараонам. Адсюль першапачатковасць любов1 сужонцау i дру- 
гаснасць ix прыбытку праз прафесшныя зносшы з вонкавым 
светам: “I Абрагаму добра было дзеля Сары; i была у яго дроб
ная i буйная рагатая жьгоела, i аслы, i рабы, i рабьш!, i k o h i, i 
вярблюды” [Бьщ 12,16].

Гэта ёсць лрыклад i спосаб дасягнення заможнаети “дзеля” 
шчасл1вага кахання два1х. Во заможнасць мае адметны харак- 
тар генетычнага падпарадкавання прафесшнасщ 1 майстэрства 
мужнасщ i сужонству. Шчасце i дабрабыт сям’1 пачьшаецца не 
з прафесшнай кемлхвасщ, накшталт “лепшы па прафесИ”, але 
з прафесшнай годнасщ айца-настаунша як майстра слова, пе- 
радус!м дакладнага выканауцы слова Божага. Падчас таямнь 
цы хросту хросны айцец, выракаючыся сатаны за свайго хрос- 
нага немаулятка, павшен памятадь, якой сур’ёзнай адказнасщ 
слоунщтва адпавядае яго учынак. У часшы рэлятьш1зму веры, 
гэта азначае, па сутнасвд, абыякавасщ людзей да адкуплення i 
Крыжа Гасподняга айцец хрысцгянскай сям! абавязан з усёй 
станоучасцю сведчыць Слова як праудз1вы пачатак шляхотна- 
га роду. У гэтым выкарыстаннх ён робщца уншальным адказ- 
чыкам за новую супольнасць XXI стагодцзя.
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