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Прадмова

Шано^нае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
BiiiKara грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Паруся: псыхалёг1я прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел! вялш1 водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьшю ун1яцкай парафи вырашьий сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 утяцк! сьвятар Jley Гарошка, як! у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
гау савещйя тэз1сы аб шкоднасыц рэл1гп, нясумяшчаль- 
насьвд веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай болыласьщ был1 веруючым1 
людзьмь Традьщьй арх!мандрыта Льва Гарошк1 жывуць i 
працягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежшкамй.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлнпйнай i палгеычнай практыкь Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлзг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун!яцкага сьвятара, як1 f  ceaix разважаньнях пра Бога 
i юнасьць спалучае рэл1гш i палйыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не столыа сама палйыка, 
як правая свабода. I калг пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на таю крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялшае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау 6erni сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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I V W .  P f e  -  Ш ЛНАВЛННВ
Пасля Ушэсця на неба Icyca Хрыста Усячыстая Дзева зао- 

талася, згодна запавету свайго Сьша, пад апекаю Яна [Ян 19,27), 
Па наканаванш Божым Усячыстая, якая нарадзшася ад безза* 
ганнага зачацця, мела i смерць, адпаведна сваёй натуры, безза- 
ганную, г.зн. бязбольную, лёгкую, спакойную, бездакорную 
менав1та такую, якая i завецца успением, щ усыплением. Па- 
водле падання, цела Найблаславёнай было узята на неба, ад- 
куль яна з’яуляецца заусёды, каб суцешыць верншау i вызна- 
чыць адзнаку часу. Такое вялжае з’яуленне мела месца на Зямл! 
перад Кастрычнщкай рэвалюцыяй у 1917 годзе у мястэчку Фащ- 
ма, што у ПартугалИ.

Шанаванне Царквой Дзевы Марьи падлягае самой натуры 
хрысщянскага богашанавання ад прыв!тання Ел1заветы [Лк 1,42] 
да сённяшняга часу, кагп, ня гледзячы на мноства секулярных 
установак аб скасаванш щ заслоне гэтага шанавання, яно працяг- 
вае набывадь новы вопыт, узбагачаны плыням1 стагоддзяу i асаб- 
icrbM жыццём кожнага вернжа.

Шанаванне (pietas) Багародзщы мае глыбок1я караш у 
Адкрыцщ слова Божага [Лк 1,46] i трывалыя дагматычныя асно- 
вы, сярод яшх асабл1вая годнасць Марьп, якая ёсць “Мащ Сьша 
Божага i таму любасная дачка Айда i Свяцишпча Святога Духа, i 
праз гэтыдз1уны дар ласю далёка перасягае усякае шшае тварэн- 
не нябесных ды зямных” (Lumen gentium, “Святло народам”, 53).

Нястомнае i дзейснае хадайнщтва, хаця i зыходзщь з ня- 
бёсау, але на самой справе знаходзщца 3yciM бл!зка не толью 
да верных Царкве хрысщян, але i да тых, хто, памыляючыся у 
ceaiM сумленш, не ведаюць, што яны Яе дзещ. Шанаванне, 
праслауленне Марьи робщь высокародным, шляхотным увесь 
род, яю атрымлхвае сваю непауторную i дасканалута культу
ру (cultus) як справу Святога Духа. Найсвятая Дзева - мярку- 
ем мы аб яе таямшчай евангельскай ricTopbri щ аб яе слауных 
з'яуленнях на працягу усяго юнавання цыв1л1запьп Хрыста - 
заусёды прадстауляе спрыяльны вобраз дзеля фенаменалог!! 
рэл1гх1 i мастацтва. Таму усё, што ёсць самае каштоунае, са- 
мае прыгожае, самае пяшчотнае у гэтай цывш1зацьп, -  усё звя- 
зана з Яе вобразам, залежьщь ад Яе вобраза i прыцягваецца 
Яе вобразам як дасканалым хараством нябеснага уладарства.

Kani мы маем справу з этычньпш щ эстатычньвш з’явам1 i 
каштоунасцяш, праудз!вая ix ацэнка i успрыманне залежыць ад 
нашага пачуцця да Усячыстай, бо толыа яна можа даць усю глы- 
бшю гэтага успрымання як црычыны i крытэрыя каштоунасщ. 
Таму балесна распаленым! i сродкава распыленьшп, шэрым! i 
ушфшаваным! падаюцца нам творы сучасных мастакоу, музы
канта ,̂ паэтау, пазбауленых Яе муз i натхнення. I наадварот, ма
стак, як! шануе Яе светлы вобраз у ceaix лачуццях i думках, заусё
ды застаецца апякаемы вытокам 1снай i праудз1вай творчасщ. Та
кая жыццесцвярджальная культура усяляе у сэрцы людзей надзею 
перамоп над смуткам i журбой часу. Св. 1рьшей Карфагенск! 
казау: “Каму Царква не мащ, таму i Бог не айцец” . Гэтае выказ- 
ванне цалкам датычыцца да Той, хто увасабляе сабой Царкву, хто 
стащь ля яе вытокау i надае iM з цягам часу магутнасць i велгч.

Тэрмш “успение” мае, апрача указанага, яшчэ адзш сэнс: 
“успець” -  тралщь у час, дасягнуць поспеху жьщця, набытага не 
праз халодны разлж на сябе, на свой талент, але на Божую мша- 
сэрнасць, зщелауляемую Mau,i нашай, якая ceaiM адданым Нябес- 
наму Айцу жыццём паспела увасобшь сваё таямн!чае прызначзн- 
не Багародзщы ды апраудаць сваё вел!чнае 1мя, бо Марыя азна- 
чае “гаспадыня”. Таму кожны, хто л1чыць сябе гаспадаром, пав1- 
нен памятаць, дзе, у чым, а, галоунае, у KiM шляхотныя вытою 
яго гаспадарства. Гаспадар -  гэта у першую чаргу чалавек Божы, 
як1 неадменна выконвае сваё слова, што магчыма толью. яго пад- 
мацаваннем Словам Божым. Успение Багародзщы i заусёды Дзе
вы Марьи пачыналася яе ветл1вым i праудзхвым словам, якое ад- 
разу ж сталася словам Евангельскш: “Вось я слуга Гасподня, ня- 
хай мне станецца па слову твайму” [Лк 1,38].
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