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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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IV.15. Кшню н& ш т а  

ДНЙРЗЯ П ё Р Ш Ш К Ш Ш
“Мы знайшл! Месйо” [Ян 1, 41], альбо “Мы знашшп чак»< 

нага” (з кандаку свята) -  тры слова з Евангелля, якы належнць 
Андрэю Першапаклжанаму. Вось, уласна кажучы, i усё, што 
нам дакладна вядома пра гэтага Апостала. Прауда, ёсць icror- 
нае дапауненне: Андрэй разам з шшым вучнем “прабыва^ 
увесь дзень у месцы” [Ян 1, 30], дзе гасцявау тады Icyc, бо но 
меу сталага прытулку у гэтым свеце. Быць разам з 1сусам цэлы 
дзень -  усё роуна як здзейснгць цэлае тысячагоддзе, бо нам 
добра вядома, што “прад вачыма Госпада адзш дзень як тыся
ча гадоу” [Пс 89,5]. Метафарычным чынам апостал Андрэй, яю, 
па паданнях, дайшоу аж да Клева, с1мвал1зуе другое тысячагод
дзе як асвету славян. Бо яно пачынаецца з урачыстага абвяш- 
чэння Евангелля святым! братам! Юрылам i Мятодам, а закан- 
чваецца плённым пошукам чалавека у местным служэню пау- 
сюдна чаканага славянша папы Яна-Паула П. Схмвамчнае гас- 
цяванне Андрэя, 1мя якога значыць “мужны”, i рэчаюнае icHa- 
ванне Пятра як “каменя Царквы” разам складаюць святую двои
цу таго сардэчнага намеру Уладарства нябеснага, у яй, павод- 
ле самога апостала, “жадаюць прашкнуць i анёлы” [1 Пёт 1,12]. 
Я б характарызавау гзтую раць1янальна-с1мватчную пару схе- 
май сштэзу выдатнага фшосафа Уладз1м1ра Салауёва: маукль 
ва “усходняе суз1ранне i щэальна заходняя форма” маулення.

Уцямщь свяшчэнны змест жыцця як сштэз Божых 1мёнау 
немагчыма толыа за кошт адцягненых паняццяу. Той, хто мае 
f  сабе, апрача ангельскага пошуку Mecii, яшчэ i ахвяраваную 
постадь napycii як богалрысутнасщ, зразумее, што гэтай щэ- 
альнай формай валодае Адзшая Каталщкая Апостальская Царк- 
ва. Хто Духам еднасщ Слова - “Хай будуць усе адно”[Ян 17,21]
-  нарадз1уся ад Царквы як Чыстай Дзевы, той спауняецца дыя- 
логам як чыстай формай Логасу.

Любоу заужды дыялагхчная, таму што яна змястоуна ахвя- 
раваная. “Любоу, якая пакрывае мноства грахоу” [1 Пёт 4, 8], 
мае таю стан маулення, яю ужо не адрозн1ваецца ад постащ 
Бога. I гэта не гшербала, не пераболынванне магчымасцей ча
лавека, гэта адказ на загад Пятра: “Kani хто прамауляе, хай

прамауляе як слова Божае” [Пёт 4,11]. Слова Божае не шэпча 
на вуха, яно не лямантуе на пляцы, не гарлапанщь на тэлев1зи. 
Слова Божае -  гэта шэсце, i шэсце пакуль што зус1м не урачыс- 
тае. Гэтае шэсце f  заходтм гирунку можа успрымацца як 
Persona odioso (падазроная асоба), а ва усходтм варыянце на- 
мшавана як кенозк, г. зн. праходжанне праз пустьшю, пусты
ню непаразумення, адчужэння ды нядбайнасщ: “А хто там 
щзе?!” (Я. Купала). “Да и куда?” -  дадасць цьш!чны граждан, -  
“Мне здесь прекрасно, тепло и сыро” (М. Горький). Але вышзй 
за утульнасць i камфорт, хвалюючы, як каханне, нас юача у 
дарогу вольнасць па iMeHi Еднасць. Цана яе вядомая -  гэта 
“раны (marques) 1сусавы на целе ма1м” [Гал 6,17]. Хто з нас можа 
пахвалщца такой марюроукай, альбо стыгматам1 еднасщ? Той, 
“хто душу сваю закладзе за сяброу ceaix” [Ян 15,13].

Дасягненне еднасщ на С1ёне, да якога так натхнёна 
юпча прарок, магчыма толыа у “Доме малйгвы для ycix на- 
родау” [1с 56,7]. Так1м Домам па сутнасщ i з’яуляецда Ката
лщкая царква. Толью гэтая, выкшталтаваная на камяш, на 
Пятры, “Жанчына, апранутая у сонца” [Адкр 12], здужала 
прайсщ скрозь “брамы пякельныя” [Мц 16,18] i захаваць на 
працягу двух тысячагоддзяу не тольк1 праудз1вае вучэнне, 
але i чыстую, г. зн. стыгматызаваную прыгажосць, даскана- 
лую любоу, непарушную у сваей падпарадкаванасщ толыа 
Богу святасць. Н1якае ганенне не можа спынгць яе моунае 
шэсце, бо “Ад дастатку сэрца прамауляюць вусны” [Мц 12, 
34]. Яе дастатак не убывав i не парахнее, бо першапачаткова 
споунены Святой Пящдзесятнщай: “I будзе у апоштя д т ; 
вылью ад Духа Майго на всякую плоць; i будуць прарока- 
ваць сыны вашыя i дочк! вашыя” [Ёшь 2,28]. Зразумела, што 
па-сыноуску адважнае i па-бацькоуску шчодрае прароцтва 
павшна вьтвацца на роднай мове. Таму МацМДарква як 
праудз1вая Alma mater строга i паслядоуна вучыць щэаль
на размыкаць вусны. Так, у лучнасщ пакаленняу адбываец- 
ца уцелауленне, на якое метафарычна намякае вядомая пры-
казка: “Рым што заваёувае, тое засяляе” .

У параунанхп з болып менш вядомай псторыяй Пятра, Ан
дрэй застаецца f  нашым уя^ленш амвалам Усходу. У ceaiM 
сонечным шэсщ на Захад ciMBan аб’яуляецца 1ерогл1фам свяш- 
чэннага успамшу. Якуб, альбо 1зрашь, у пераможным шэсщ з
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Месапатамп, перад тым як ступщь на родную зямлю, пакорл- 
iea cxiniy сваю галаву на грудзях свайго ворага i брата 1сава. 
Гэтая мудрая сустрэча адбылася толый аднойчы, як кропка на 
перакрыжаванш Андрэеускага крыжа, што нагадвае грэчаскую 
лггару X. Але кропка тая сталася пунктам згоды у суцрацьста- 
янш цывипзаванасщ i пустыннасщ, як на карцше вядомага 
Вщебскага мастака: “Я i вёска” (М. Шагал). Таму Андрэе^сю. сцяг, 
альбо грэчаскае ч (xi) указвае на характар (чбсбкфйс) як пячаць 
праведшка i яго харызму як дар маулення, хрост як шчасце, 
альбо “хрест” i яго носьбиа Хрыста. Гэты Андрэеусм сцяг амва- 
л1зуе арачнае (карабельнае), непатапляльнае шэсце вернжа на 
паверхн1 вода# марск1х як сферы Утаймавання чалавечых пал- 
касцей Так Андрэеуск1 крыж можа стацца калектыуным выра- 
шэннем шдывадуальнага пошуку “Я” для нейкага “мкугэра-Х”, 
г.зн. кожнага з тых, хто, страд1ушы усю сваю моуную постаць, 
як блудны сын, цягнецца да Айца праз высакароднае чуванне 
Слова. Гэтае Слова скрозь пакаленш, скрозь чырвань мучан1цт- 
ва на альбе любов1, выкрывае Бел-Чырвона-Белым сцягам на
род унарты: “ёсць у ix вусны, але не прамауляюць” [Пс 113,13].

Еднасць 1зрашя як народа Божага гэта, перадуам, еднасць 
Усходу i Захаду, i.x надьмнальная спадчьша, культурныя знос- 
шы i дух любов). Культурная, пазапустынная прысутнасць ун1- 
кальнага “Я” у еднасщ “МЫ” ёсць прадчуванне разнастайнага 
Валадарства Божага, засведчанага Яго словам на мове, зразу- 
мелай выбранай рэпще 1зрашя: “Мы знайшл! Чаканага”.

Знамянальнай падзеяй гэтай доугачаканай еднасщ, менав1- 
та 30 л^тапада 2006 г., у дзень святога Андрэя, адбылася сустрэ
ча папы Бенедыкта i экумен1чнага патрыярха Канстанцшопаль- 
скага Барталамея на мусульманск1м Усходзе. Пры гэтай сустрэ- 
чы святы айцец выкрыу супрацьстаянне хрысц1ян як scandalum 
crucis, крыжовай спакусай на шляху царкоунай еднасвд.

У энцыклщы “Святло Усходу” (Orientum Lumen) “айцец 
сштэзу”, як назвал! Яна-Паула сучасшю, прапануе працягваць 
пошук Чаканага TbiMi, “у каго iMH Айца адбггкам вызначана на 
скрыжалях сэрца”. Сам тэрмш “сштэз” ёсць злучэннем усход- 
няга “сш” (бл!жн1, шчыры) i заходняга “тэза” (]мя, назва). Ча- 
лавек, як “шчьфае iMfl” па-вучнёуску захоплены уласным сштэ- 
зам у гэтым спакусл1вым веку. Але у вын1ку шматпакутл1вага 
пошуку сябе самога ён урэшце сустракае Мест.
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