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ПРЫЙбЬШ ЗА №Ш БёРЫ
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
пщкага грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках млсцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
ripbixLribHiKi ун1яцкай парафп вырашьип сабраць у адзшае 
цэлае, каб натсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
Kipbuibi i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагодцш ун1яцю сьвятар Jley Гарошка, як1 у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
иай школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
га^ савецйя тэзшы аб шкоднасьщ panirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навуга, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ6bmi веруючым! 
людзьм!. Традыцьп арх!мандрыта Льва Гаронна жывуць i 
прадягваюцца сёньняшшм1 ягоныш пасьцежнпсам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Парус1я: псыхалёг1я 
прысутнасьщ” -  тэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэл1гшнай i палйычнай практик! Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пергисана^ча” спасыл аючыся, што сапрау- 
дная рэл1г1я па-за палпыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, як! у ceaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасьць спалучае рэл1гйо i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Правда, айца Яугена цшавщь не столью сама палггыка, 
як правая свабода. I Kani палиыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на тага крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лхтоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням1 тысячау бегл1 сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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111.15. Лдтлрнд-пщгапчныя РЛЗВШ НШ
Падкрэсл1ваючы неабходнасць канфесшных зносш у ся- 

мейна-педагапчным асяродку, здалося цйсавым адшукаць ан- 
тошм слову “застолле”. I вось “ПрастоЛле” як нейкая неалапч- 
ная шдукцыя як быццам змяшчае у сабе пэуныя дыскурсна-вы- 
хаваучыя высновы.

Ёсць у М. Бахцша, а затым у М. Бубера канцэпцыя фшаге- 
нэтычнага абнаулення народау праз сталую парусш схемы: 
“дыялог -  карнавал -  хранатоп”, характарызуючыя этапы узы- 
ходжання, трыумфавання i падзення. Усякая схема, i перадуам 
схема крыжа, навуковая, таму прыдатная да розных сфер бога- 
чалавечай паусюдна-прысутнасвд. Евангелле, вядомае артага- 
нальным пачаткам “голасу лямантуючага на пустыш”, вылу- 
чае канфесшны дыялог Нагорнай пропаведз!, яю пераходзщь 
да авацый карнавальнага шэсця Госпада у Ерусал1м, а затым 
праз Гефс1манскую мал1тву да Хранатопу чалавечай ricTopbri 
як метастазы Галгофы. Галгофскае прастолле, ущслае з ycix 
бакоу л!хога свету, марудна, але настойл!ва сегрэгуе народ, як1 
прагне сустрэчы з Творцам. 3 кожным пражытым годам гэтая 
сегрэгацыя, альбо падзяленне на авечак i казлоу, Ha6ipae жыц- 
цёвую моц Сада, альбо, з санскрыцкага, “сата”, яш урэшце за- 
бяспечвае свабоду ад карнавальных масак, сарваных Галгофай 
з чалавека для его сапрауды творчага, а таму 3yciM недэманст- 
ратыунага, непаказнога шчасця.

Альтэрнатывай прастоллю ёсць застолле як “nip падчас 
чумы”, гэты эйфарыйна-групавы застой падчас “уцёкау ад сябе” 
(Э. Фром). Прастолле -  таксама групавое адчуванне, але, як 
артаганальнае “чумнаму nipy”, яно натхняе кожнага члена гру- 
пы на дасягненне 1зра1ля як лучнасщ тых, што “маюць Byxi. 
каб чуць” [Мц 11,15], на шляху да шчасця.

“TaKiM чынам, за кошт “застолля” i “прастолля” адбываец- 
ца агульная сегрэгацыя, падзел гэтага свету на “авечак” i “каз- 
nof” [Мц 25, 32] у ix шдыв1луальнай адпаведнасц1 праудзе i 
хлусн1. Правщель лагера “казлоу” -  Сатана, струхлелы Змей, 
як1 некал1 зводз1у сыноу Ёва шматпакутнага застольным! стра- 
вам1 [Ёу 1, 4), патраючы i сучасны свет кел1хам1 страун!ка- 
утоддзя i распусты. Галгофа як axios, вось сусвету касуе ду- 
ал1зм цемры i святла у “прастолл!” сцшлай Эухарысты! як

щхай размовы з 1сусам: “Усё мае жьщцё -  гэта некалыа рад- 
коу ц1хай мал!твы перад прычасцем (з Тэзэ).

Падчас гэтай размовы з 1сусам немагчыма ускласщ локщ на 
алтар альбо прастол. Складаючы гэты сказ, я выпадкова Hanicay 
1мя Госпада з малой л1тары, але кампутар у той жа Mir выправ1у 
памылку, дэманструючы кампетэнцыю хрысщянскай цывипза- 
цьп, усцешыушы мяне новым часам вольнасщ. Бо яшчэ 20 год 
таму аб таюм вьшраулент немагчыма было нават i марыць.

Гэтая дэталь кранае этычны кампанент прастолля як “нео- 
блокачивания”. На фоне жорстшх правш храмавай артадоксй 
Хрысщянская Царква сегрэгуе прынцыповыя этыка-эстэтычныя 
умовы духо^наст, яюя, з аднаго боку, спрыяюць “адкрыццю дас- 
ведчаных” [1 Кар 11,19], з другога боку, выяуленню хамаватых, 
не сенз1тыуных, не адчувальных алтару, прастоллю. Менавта эты- 
ка-эстэтычны прынцьш юравау Гедэонам пры сегрэгацьп, аддзя- 
ленш мужоу-ваяроу, тзшшх ваду з далот, аж з 10 тысяч 1зрай1ь- 
цянау, “хлябтаушых языком сва1м, як псша” [Судз 7,4].

Адчуванне перад табернакулюмам (дарахавальшцай) i прас- 
толам, алтарам-глыбока асаб1стая справа, але падобную aca6icxyro 
рэфлексш адзначае кардынал Х.У. Ейльтазар пры разважант аб 
чацвёртай inacraci Бога -  харастве: “Ад ным з шляхоу да Бога слу- 
жыць здольнасць успрымаць прыгажосць i вел1ч: зразумець можа 
тольк! той, хто здольны да здзгулення” [48, с. 191]. Нават апанент 
хрысщянстваФ. Нщшэ вымушаны быу сам сабе супярэчыць у прыз- 
нанш таго факта, што толыа у царкоуным асяродку магл1 развщца 
найбольш тонюя, эстатычна узвышаныя твары.

Глабал1зацыя сацыяльна-эканашчнай рэча1снасщ, так званы 
zeit geist, альбо “дух часу”, утварае дадатковыя перашкоды эты- 
ка-эстатычнаму развщцю асобы. Так, рэунасна прастольны Kipy- 
нак думак узюкае пры надакучлгвым суз1ранш джьшсау на юнай 
лектарцы з распушчаным! валасам! у малггоуным сходзе. Адна 
вельм! здольная, але не велька выхаваная дзяучынка-падлетак 
“ничтоже сумняшеся” усклала локщ на касцельны алтар як на 
куханны стол. Пры шматлюдным напльше людзей сиуацыя зас- 
талася ншм не зауважанай, нават самой дзяучынкай. Я ж сам сабе 
памыслгу: у праваслауным храме не тое што ускласщ локщ на 
прастол, але нават увайсщ у прасб1тэрыум жанчьше забаронена. 
Магчыма, некаторым вернгкам карысна было б выкананне падоб- 
нага правша, каб зуйм не адпасщ ад “прастолля”.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Нявыхаванасць дзщящ у адносшах да алтара ёсць насамрэч 
наетупства “застолля”, абыякавага да дзядей. У застольным гома- 
не дзядей кнаруюць. У  лепшым вьшадку, як за вешзарным застол- 
лем “Поля чудес”, так i за доупм сталом Навагодняга карнавалу, 
ix прымушаюць дэманстраваць свае аруыстычныя здольнасщ. 
Таюм карнавальным спосабам разв1ваецца прывучаны дэманст- 
ратызм дзщящ як спосаб адаптацы! да сусвету цраз 1гнараванне 
этыка-эстэтычных тонкасцяу. “Любить так любить, -  зауаята ля- 
мантуе вядомы бард, -  гулять так гулять, стрелять так стрелять!”.

Сиуацыя “застолля” наз1раецца не толыа за харчавальным 
сталом, але i, напрыклад, за доупм сталом педсавета. Падчас та- 
кога застолля самога дзщящ тю ш  не слухаюць, толыа культы- 
вуюць яго матэматычныя, лшгвклъгчныя, матэрыяльна-экана- 
М1чныя ды шшыя “бойцовские качества”, прывабныя хуткай да- 
сягальнасцю поспеху, яю перакрывае сваей дынамжай нябачнае 
адчуванне шчасця.

Аднойчы ва ушверсйэце праходзша м1жнародная навуковая 
канферэнцыя, распачатая выступлением ансамбля старадауняй 
музыю. “Кантраданс”, сгаушага замесгг дзейснага кантрапункту раз- 
важанняу наконт метадычных матывау канферэнцьй, яе 
кантэмплятыуна-пал1равальным прэзентам. Сумна-ггнаравальным 
настроем бьшо адмечана выступление таго ж ансамбля падчас пра- 
стольнага свята касцельнага прыходу, дзе карнавальнае буйства 
электраузмацшшьнжау задяла цйпя ryKi Монтэвердз! i Альбшон!.

“Музыку жалко” -  гэтыя разв1тальныя словы Л. Талстога 
стал! шмат у чым эп1граф!чнай спадчынай дьшам1чна-тэхнала- 
пчнай эпох! “застолля”. Сщцром “застолля” нясе з сабой заган- 
на-лщадзейск!я акцэнтуацьп: узбуджальнасць, захрасанне на 
уласных эмоцыях, пакрыуджанасщ», прымхл1васць, экзальтацыя, 
цыкл1чнаязмешпвасць настрою, залежнасць ад вонкавых, блюку- 
чых бакоу жыцця i емерщ.

На фоне карнавальная эйфарьп “праеголле” застаецца, насам
рэч, адзшым выхаваз?чым метадам, як1 уключае тры састауляю- 
чыя элемента. Першы -  лапчны, той, што засяроджвае мэту вы- 
хавання вершка Мащ-Царквой: “жанчына, апранутая у сонца” на-
раджае “Немаулящ мужчьшскага роду.., узнесенага да Бога i пра- 
столу Яго” [Адкр 12].

Друг! элемент, пстарычны, -  эухарыстыя, альбо святое 
прычасце, эсхаталаг!чная няспыннасць якога ад непаразу-

мення i метаф1з1чнага заснавання -  “Як Ён можа даць нам 
есщ сваю плоць?” [Ян 6,- 52] -  сягае да стварэння прастольнай 
рэальнасвд Неба на Зямлг. “Прастол Яго на небе, вочы Яго
глядзяць на убогага” [Пс 11,4].

Трэщ элемент -  педагапчны, той, што непасрэдна праектуе 
“самы вобраз рэчау” праз закон як “цень будучых дабротау” 
[Габ 10,1]. Гэты элемент здзяйсняецца таксама “прастольным” 
спосабам, г.зн .педагапчны Савет, лакальна-кан’юктурны сэнс яко
га пераадольваецца паруйяй, прысутнасцю на iM Старшыж -  
“дзцгнага Саветшка... на прастоле Давща у Валадарстве Яго” 
[1с 9,6-7]. Такое старшынства пераутварае звычайную сямейную 
вячэру у рэлтйную трапезу “ламання хлеба”, мал!тоуны пача- 
так i канец якога засяроджаны на успамше i чаканш тру Паруси.

Са старадаушх часш чалавек црызнавау свяшчэнны сэнс ежы 
i штва, даруемых па шчодрасщ Бога, падацеля хлеба, вша, вады, 
пладоу... Сама трапеза заужды мела чьш свяшчэнных сувязей 
сям’1 i Бога. Усё самае значнае у жыцщ вырашалася i адзначала- 
ся за сямейным сталом. Сам стол асацыюевда у сакральнай свя- 
домасвд з годнасцю сямейнага сходу альбо савету. Вел1ч прасто- 
лу як месца старэйшыны роду акаялапзуецца яго мудрасцю.

Такая засяроджанасць мудрасвд наюроувае творчую моц 
сямейнага савета, надае значэнне кожнаму прамоулеяаму за ста
лом слову, у тым лису, слову дзщящ, да якога прыслухоуваюцца 
дарослыя, бо “вуснам1 немаулящ прамауляе прауда”. У  дадзенай 
сувяз1 нагадалася сямейная псторыя. Вераснёуская трапеза f  
семь’ях настаунжау бьшае, звычайна, сцшлаю. У  адзначаны пе- 
рыяд гэтая сцшласць яшчэ болып узмоцншася настроем нав!са- 
ючай гароты. Пасля засяроджанага маучання за сталом я пара!уся 
з дзецьмк прасщь пазыю у людзей альбо чакаць. Дзец1 дружна 
адказалг «Будзем малщца!» Усе лрыкметна павесялел! Раптоу- 
на данёсся мшагучны звон тэлефона, як1 абвясщу нас аб нечака- 
най дапамозе. Падобных исторый можяа было б прывесыд тыся
чу. Але кожны вернхк мае ix прьйипзна такую ж колькасць!

Так Усемагутны Мшасэрны Бог даводзщь ceaix выхаванцау 
-  дзяцей i дарослых да цвярозага прыстаншгча i щхага “прастола- 
чування” навучальным выпрабаваннем. У  iM звычайны стол 
можа перамянщца у прастол, за якш жыццёвыя йтуацьп сггалю- 
юцца у Божы провщ, адзначаны у трох этапах: Бог выхоувае Свой 
народ, народ выхоувае сям’ю, сям’я выхоувае свабодную асобу.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


