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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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I I U .  Б яртд н н е  а& пт
Сям’я пачынаецца з “Я”, упарадкаванню якога папярэдшча- 

ла уладкаванне су свету. Нездарма на калоне антычнага храма у 
Дэльфах бьип накрэслены дз1уныя словы: “nosce te ipsum” - “паз- 
най самога сябе”. Аднабаковае захагшенне чалавека даследаван- 
нем сусвету прьгояло да страты кантакту з тым, што блшсэй за 
усё, -  уласнай душой. Вяртанне да унутранага сусвету праз шчы- 
рае хрысщянства есць набыткам таго першапачатковага значэн- 
ня “любов! да самога сябе” [Мр 12,31], якое было адабрана вонка- 
вай навукай. Фшосаф-рамантык А. Шапэнгауэр у XIX стагодцз1 ра- 
шуча выстуту супраць рацыянальнай устаноую ХУП стагоддзя, 
дадзенай Дэкартам - cogito ergo sum - i прапаноувау сваю фармуль 
роуку самасвядомасщ асобы - volo ergo sum - (жадаю, значыць, 
юную). Прыбл1зна у той жа час дацю тэолаг С. К’еркегор крыты- 
кавау пратэстанцкае рацыянальнае вучэнне, якое, паводле яго 
думю, неабгрунтавана аблегчьша рэля’по, адкшуушы ад яе таям- 
нщу падсвядомага у ncixanorii чалавека, як! мусщь ведаць свае 
духоуныя запатрабаванн1, але чамусьщ заусёды супрац1уляецца 
iM: “Не разумею, што раблю, бо не тое раблю, што хачу, але што 
ненавщжу, тое раблю” [Рым 7,15].

Сапраудная навука засяроджана на yciM , што звязана з Богам. 
Св. Фама Аквшат яшчэ у XIII стагоддз1 разв!вау свяшчэнную дакт- 
рьшу, якая вьфашала суадносшы веры i розуму, пачуццяу i паз- 
нання. Што да сям’1, то можна ̂ дакладнщь: усё, што “ведае”, i усё, 
што ”хоча” муж, альбо жонка, альбо дзщя, мае сэнс тольк1 у навяр- 
таюи чалавека да Бога i праз Яго да самога сябе. Тады усе учынк1, 
паводзшы чалавека атрымл1ваюць аб’ектыуную адэнку праз ix су- 
вязь з канчатковым вынжам яго ж ь е щ я  -  шчасцем, якое мае тольк! 
адзшую 1снасць асабютага “ш-часц-я” як частк1 свайго Творцы.

Запатрабавашп душы есць значна большая таямнща, чым 
светапабудова: “Якая бо карысць чалавеку, K ani ён здабудзе увесь 
свет, а душы сваёй пашкодзщь?” [Мц 16,26]. Унжальная асоба 
дзщящ уяу.пяе у гэтым свеце адметную милэнь для утварэння ва- 
рожых пачуццяу да самога сябе, накшталт маргшальнага маты- 
ву камутстычнага выхавання “Раньше думай о Родине, а потом 
о себе” щ неуратычнага заклжу “учиться, учиться и учиться”. 3 
другога боку, безумоуная любоу да сябе немшуча з’явкща ураж- 
л1вай м1шэшж> для цялесных шальмавашму розуму: “не хочу
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л1вай мшэнню для цялесных шальмаванняу розуму: “не хочу

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



учиться, хочу жениться”. Як знайсщ тую запатую сярэдзшу жь« v
ця, пазнанне якога не прыносша б “шмат туп” (Ек 1,18], а жадан-
не шчасця не засланялася б бытавым! праблемам1? На гэтае иы-
танне, як i на усе астатн1я, адказвае Евангелле: “Усё магчыма для 
веруючага” [Мр 9,23]. 1

Безупьшнае дасканаленне Хрысц1янскага сусвету патрабуе 
звыхппрыроднага яго намагання стварэння Царства Божага на 
зямл1, як i на Небе. Гэтая звышнатуральнасць змяшчае f  сабе 
усю любоу: Божую, бацькоускую, сыноунюю, мужчьшскую, жа- 
ноцкую, братэрскую, таму па-рознаму выконваецца практыку- 
ючым! супольнасцям!. У пратэстандкгх сем’ях яна па-мужчын- 
ску актыуная, нават авантурная f  дасягнент дабрабыту, што 
праявшася, напрыклад, праз эмхграцыю f  Амерыку. У правас- 
лауных - па-жаноцку пас1уная, суз1ральная, кансерватыуная. 
Здаецца, што менашта у каталщкай сям! звышпрыроднасць, 
пра якую гаворьщь Фама Аквшат, неадкладна павшна змяш- 
чадь актыуна-суз!ральнае жыццё асобы, якая канцэнтруе у сабе 
якасную меру мужчынсюх i жаночых памкненняу. У каталщ
кай сям! дастаткова дабрабыту, але не коштам авантуры, а кош- 
там яе мшшнерскага служэння людзям, што жывуць побач, не- 
залежна ад ix матэрыяльных варункау. Супольна, сужоша як 
пара, бацью i дзещ як сям’я павшны спаунядь свае служэнне 
Царкве i свету. Хрысщянская сям’я будуе таксама Валадарства 
Божае у псторьп праз штодзенную рэчаюнасдь, акрэсленую i 
вызначаную яе жыццёвьпш умовам1.

Проста кажучы, “дзе нарадзцгся, там i згадз1уся”, зразумела 
Kani нарадз^уся ад Бога на шчасце людзям. Такое жьшдё сямЧ, 
акрамя нябачнага. звышпрыроднага сэнсу, мае i натуральнае, 
прыдбанае жыццё, заснаванае на кахант сужонкау праз ix цялес- 
ную еднасць. Цела таксама ахоплена спадзяваннем на уваскрэ- 
сенне [Рым 8,11], якое праходзщь праз два вымярэнн! - асабхстае 1 
эсхаталапчнае. Няурымсл1вы эрас асабктага кахання ахалодж- 
ваецца эсхаталапчнай суз!ральнасцю перспектывы суда Божа
га, iMKHeHHeM пазбегнуць граху i захаваць пачухщё шлюбу, у пер
шую чаргу пнатл1вага i толью. у апошнюю - зратычнага. Яго шды- 
вщуальная Я-агрэсгунасць мусщь падпарадкавацца супольнай 
Мы-штаграцьд праз блаславены шлюб як “злюб”. Дарэчы, прыс- 
таука “з” зауседы утварае сэнс супольнасщ, лучнасц! той щ шшай 
з’явы. Шчасце сям! як Валадарства Божага i мучанщтва як сро-

дак яго дасягненняу усе менш i менш пакщаюць месца эратыч- 
HiiiM забавам сужонкау. 1х сталасць дазваляе прынесщ гэтыя за
бавы на алтар “цела-паленняу” як скасавання сексуальнасщ дзе- 
/ш зацвярджэння свабоднай, а значьщь, сексуальна нейтральнай 
асобы “у меру пэунага узросту Хрыстовага” [пар. Эф 4,13]. Такая 
жхаталапчна свядомая асоба пераходзщь да наступнага узроуню 
дасканаласщ - шчасл!вай гатоунасщ “Больш даваць, чым браць” 
(Дзе! 20,35]. Менавгга на уздыме дабрачыннасщ праз ухваленую 
св. Аугустьшам “маукгавую любоу як голас Божы” адбываецца жа- 
данае навяртанне чалавека да самога сябе. Гэтае навяртанне надае 
пераможную упэуненасць сямейнай асобе i усяму яе сусвету.

Як навуковы спосаб пазнання самога сябе прапаную чы- 
тачам шйхалапчны тэст (Схема-канверт), выпрабаваць як1 
магчыма тым, хто нераунадушны да кахання i любов1, баць- 
коуства, дзяцшства, сяброуства, уласнага жыцця i смерщ. 
BbffiiKi «саманаведвання» стануць падставай для нашых да- 
лейшых дыялогау. Дзеля гэтай мэты на старонках аркуша пра- 
панаваныя спалучэнт слоу i лгнш давядзще да скончаных ска- 
зау i малюнкау (Мал. 5 на стар. 175).
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