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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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IVM. ПОДШИН*
Па ч з ш г а  i Ж ы щ ад д й н щ  Кр ы ж а

“Слова пра Крыж для тых, што щуць да nariOeat, ГЛУ 
ствам есць, а для нас, ратуемых, -  сша'Ьожая” [1 Кар 1,1Н), г 
тае вызначэнне святога апостала Паула вось ужо амаль Д
ТЫСЯЧаГОЛЛЗ! ХЯЯ тппо m rrin-r -•-------

. .. а^пуиддз1, ипрадвеку Крыж застмц»
ца таемнай прыладай чалавечых зносш з Богам i пам1Ж 
людзьм! Гэтая прылада мае здольнасць як падзяляць, так I 
яднаць людзей, з’яуляецца магутнай зброяй 1хняга разбурои* 
ня, захавання i будаунщтва адначасова.

Сама схема крыжа сакральна уключае у сябе два асно '̂
ныя сэнсы: пстарычны i лапчны. Пстарычны сэнс адлюстро-
увае шлях развщця i перамен у свеце, прычым колькасць 1
KipyHKi канцоу крыжа тауным чынам выяуляюць гэтыя пера-
мены (Малюнак 8). Бяспрэчная логжа Крыжа суправаджаец-
ца яго неадназначнай, супярэчл1вай i часам цяжка зразуме- 
лай псторыяй.

X N
!Ч

Мал. 8. Формы крыжоу.

1. Ладшсю
2. Грэща
3. Андрэеусю

4. Тау-крыж
5. Латзранск1
6. Васьмшанцовы

го перамога Ианстанцшам Вялж1м свай- 
упрахдунжа Максенцыя каля Чьфвоных Камянёу у 312 г. была

мапярэджана у сне адзнакай ХР-манаграмы, абрыс якой можна 
сёння убачыць на арнаце каталщк±х святароу. 3 таго часу схема 
крыжа стала малявадца на саркафагах, свяцшьншах, скарбон- 
ках i шшых рэчах. У Сярэднявеччы яго ужыванне яшчэ больш 
пашырылася, ён стау с!мвалам улады Царквы. Крыж выкары- 
стоувауся рыцарсшм ордэнам, уключауся у малюша гербау i 
рымск1х iMnepaTapcKix штандарау. Агульны план вхзан- 
тыйск1х царкоуных храмау таксама паутарау яго малюнак.

За стагоддз1 хрысщянскай цывипзацьй Крыж набыу 
мноства формау -  ад свастык! да васьмжанцовша, як1 атры- 
мау вялшае распаусюджанне на хрысщянск!м Усходзе. Добра 
вядомы лацшсю крыж, на ягам згодна св. Аугусщну, быу ук- 
рыжаваны Хрыстос; грэчаск! крыж -  як ieporai$ пазнаваль- 
ных 1мкненняу элшау; андрэеусга крыж -  форма яго адпавя- 
дае прыладзе, на якой катавал1 святога апостала Андрэя Пер- 
шапаклжанага. Тау-крыж быу распаусюджаны у старажытньм 
Егшце, у тым л!ку у часы выхаду з яго габрэяу, як1я малявал! 
гэты знак на вушаках дзвярэй згодна Майсеевай пастанове. Ла- 
тэрансга крыж быу атрыбутам патрыярхау -  бнжупау пящ га
лопных пасад сярэднявечнай Апостальскай Царквы: Рыма, Кан- 
станцшопаля, Антыяхп, Ерусал1ма, Александры! Латэрансга 
крыж быу замадаваны на беларускай зямл1 яе першаасветт- 
цай вялебнай Еуфрасшняй Полацкай i да цяперашняга часу з’яу
ляецца амвалам беларускай Грэка-Каталщкай Царквы.

Сярэднявечная легенда прасочвае у мностве варыянтау 
псторыю крыжа Хрыстовага ад Эдэмскага саду да anoxi шпе- 
ратара 1ракл1я, яга жыу у VII стагоддз!. Выгнаны з раю Адам 
узяу з сабой галшу Дрэва дабра i зла, якая у вызначаны час 
стала слупом узнясення Майсеем меднага змея [Л1ч 21,9], - 
гэта сталы правобраз крыжа Хрыстовага. Царьща Сауская у 
час свайго наведвання Саламона [3 Цар 10,1] укленчыла перад 
дрэвам, якое служыла мостам праз водную плынь. I гэта так
сама правобраз ратавання, збавення душы чалавека ад сва1х 
стыхшных памкненняу i летуценняу, ix утаймаванне жыцця- 
дайным Дрэвам. Вось тольга выбраныя радга з легендарнай 
ricTopbii Крыжа ад моманту грэхападзення да збаулення ча-
лавецтва Мес1яй.Дзякуючы знаходцы Крыжа Гасподняга хрысщянства
стала афщыйнай рэлп^й у Рымскай iMnepbii паводле эдык-
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ту Канстанщна Вялжага у 312 годзе. Мавд 1мператара Али
на прысвяцша сябе прапагандзе хрысц1янства. Як сведчыцц 
жыццё Роунаапостальнай, яна пабудавала у Святой Зямл! 
цэрквы i адшукала тут крыж i тры цвна, на як1м укрьшь 
вал1 Хрыста.

Свята Узвышання Пачэснага i Жыццядайнага Крыж», 
якое мы адзначаем 14 верасня, мае ceaiM пачаткам псторыю 
VII стагоддзя, кал1 частка Дрэва была знойдзена iMnepara- 
рам 1ракл1ем падчас яго пераможнай кампанп супраць ва* 
ладара Перси Хасроя И, арм!я якога раней захапша Бл1зк1 
Усход i выкрала Крыж (яго другая частка знаходзшася у Кан- 
станцшопалЗ.). Легенда апавядае пра тое, як 1раклш з пом- 
пай уязджау у Ерусал1м, але быу спынены анёлам, як1 зага- 
дау яму стрымаць свой гонар. 1мператар сарвау з сябе адзен- 
не валадара i сам пехатою панёс крыж у горад. Сёння ад- 
науленне Крыжа Гаподняга азначаецца Царквой як свята 
Узвышання Крыжа. Багаслоуск1 змест свята адкрывае верш- 
ку адмысловы сэнс асаб1стага ратавання: “Хто хоча icui за 
Мною, зрачыся сябе i вазьм1 крыж свой” [Мц 16,24]. Icyc быу 
укрыжаваны, каб выкупщь нас ад клятвы Закону. Прысуд 
Закона, яю быу “супраць нас”, быу выкананы, але у той жа 
час Бог зтшчыу яго, “прыкаваушы да крыжа”. Так, “Адняу- 
шы сшы у начальствау i уладау” [Кал 2, 14], Бог усталявау 
супакой пам1ж Юдэям1 i паганцам1, як!я складаюць цяпер 
адзшае Цела [Еф 2,18].

У гэтым аб’ектыуным прызначэнн1 Крыж становщца 
с1мвалам духоуна сгараванай асобы, прыладай яе узаемаад- 
нос1н са светам, прыладай жыццёвага подзв1гу чалавека, яю 
“з намаганнем уваходзщь у Валадарства Божае” [Лк 16,16], 
зброяй прауды, любов1, прыгажосщ, свабоды i святасщ. Пер- 
пендыкулярныя лшп крыжа каардьшуюць анал1з чатырох 
сфер узаемаадносш чалавека са светам, як! канцэнтруецца 
у кропцы перакрыжавання як пятай icHacni. Праудз1вы змсст 
жыцця заусёды пачынаецца са слова Божага -  гэта адука- 
цыя асобы, яе навуковая узброенасць i кампетэнтнасць. Пры- 
гажосць належыць мастацтву як форма грамадсюх пачуц- 
цяу i зносш. Святасць - гэта сфера рэл1ги як форма грамадс- 
кага садзейтчання. Свабода -  гэта права незалежнасщ ад 
грахоу, як уласных, так i вонкавых, ущскаючых асобу з боку

“начальствау i уладау” [Эф 6,12]. Любоу ёсць пачатак сама- 
го жыцця як спосабу генетычнага з’яднання чалавека з Бо
гам i людзей м1ж сабой. Таму кропка перакрыжавання лшш 
крыжа с1мвал1зуе пятае вымярэнне -  квштэсенцыю Я -  асо
бы, якая сштэзуе у сабе пазначаныя сферы за кошт пераут- 
варэння ix палярнасцей у сродак уласнага 1снавання на ас- 
нове ахвяраванай любов!. Нездарма крыж, як “уроджаная 
щэя” Рэнэ Дэкарта, пакладзена iM пры стварэкш сваёй геш- 
яльнай сютэмы каардынат, гэтай лапчнай вяршыш крыжо-
вага вымярэння аб’ектыунай рэальнасщ.

С1мвал1чная каштоунасць крыжа кшталтуецца у ncixa- 
лапчнай еднасщ сусвету. Слова першасвятарскай мал!твы 
- “Каб усе бьип адно” [Ян 17, 21] -  дапускае i вызначае, няг- 
ледзячы на грамадск1я супярэчнасщ, выхад за рамк1 улас
нага крыжа i успрымання асобы шшага чалавека праз асо
бу Хрыста укрыжаванага. Гэтая жыватворная супольнасць 
вершкау -  “Дзе двое щ  трое сышлкя у iMH Мае, там Я сярод 
ix” [Мц 18, 20] -  ёсць сусветнае спалучэнне асоб людзей як
1сная свабода няспыннага жыцця.
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