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Прадмова

Мал1но?ск1 Яуген

Шано^нае спадарства! Вы трымаеце у руках KH iry баранаBiiiKara грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска-

га “Паруся: псыхалёг1я прысутнасьщ” . Артыкулы з гэтае
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках мясцовай газэты
“Intex-press” i м ел! 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, надрукаваць суцэльнай кшгай.
У мшулым стагоддз1 утяц к! сьвятар Jley Гарошка, як! у
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медычнай школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я” . Аутар абвяргау савещйя тэз1сы аб шкоднасыц рэл1гп, нясумяшчальнасьвд веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што найбольшыя 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 абагульненьня рэлнпйнай i палгеычнай практыкь Хацеу бы адзначьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапраудная рэлзг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмакратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць мужнасьць ун!яцкага сьвятара, як1 f ceaix разважаньнях пра Бога
i юнасьць спалучае рэл1гш i палйыку, псыхалёгш i мастацтва. 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 здольны 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-
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“Хай будуць усе адно: як Ты, Ойча, ува Мне, i Я у Табе, так
i яны будуць у нас адно [Ян 17, 21]. Апошняе слова, сказанае
Госпадам на шлях удасканалення свету людзей у свет Божы
вызначае цяжю, працаёмк!, шматпакутл1вы, але шчасл1вы,
спрыяльны шлях, як!м сусветная Царква паступова набывала
праудз1выя веды, уласны, непадкупны вопыт, свядомую дысцыплшу, не крывадушную любоу, самастойнасць i незалежнасць ад вонкавых секулярных абставш. У вытку Царква здабыла сабе сёння такое становпича, якое ужо заслугоувае Божага вызначэння “цвярдыш нябеснай” [Бьщ 1, 6].
Мы ведаем, што спачатку гэты шлях Царква праходзига у
аргашчным спалучэнш Усходу i Захаду, Канстанщнопальскай
i Рымскай традыцый хрысщянства. У ходзе першых BacbMi
Сусветных Саборау iepapxi памесных цэрквау, к!руемыя Ду
хам Святым i уласным жаданнем еднасщ, ня гледзячы на
кнуючыя праблемы царкоунага уладкавання, урэшце рэшт
знаходз!л1 агульныя асновы для ix рашэнняу. Таму у Нядзелю
айцоу наша свядомасць патрабуе больш уважл1вага меркавання у ricTopbii i практыцы утрымання Хрыстовай еднасщ f першым тысячагоддз1 Яго Логасу.
Каб зразумець сутнасць дагматычных размежаванняу на
першых сусветных Саборах, трэба памятаць, што само ix
сюпканне бьшо абумоулена супярэчнасцю чалавечых ведау
адносна Валадарства Божага i сродкау Яго домабудаунщтва у
розных этнарэлтйных i асветнщка-адукацыйных умовах таго
часу. Асабл1васць гэтых размежаванняу была адзначана яшчэ
апосталам Пётрам, якг нагадау вернжам аб тым, што ва ycix
Саборных пасланнях “Ёсць дзе што нязручна зразумелае, што
невук! i неугрунтаваныя на Гласную сваю загубу перакручваюць, як i друпя Ш са н т” [2 Петр 3,16]. Апостал Павел,
настауляючы вучняу у праудз1вым веравызнанн1, таксама папярэджвау: “Мусяць бьщь м1ж вам1 супярэчнасщ, каб выявил
ся адмысловыя” [1 Кар 11,19].
Адным з асноуных вонкавых стымула^ Саборау бьип epaci
(з грэчаскай мовы, выбар). РэлМйна-сектанщая KipyHKi адступлення ад канатчнага вучэння Царквы ускладшип яе раннюю
псторьпо за копгг распаусюджвання ерасяу арыян, нестарыян,

менаттау, дакетау i шшых I^енав1Д | б
рэджвау хрысц1ян апостал Павел сваеи разв
Святы
у Мшще: “Пшьнуйце ж саш сябе i
прыдпастав1у вас за б!скупау, каб пасвщь Ц а р к в у ,
ду майго
бау уласнай крывёй Сваей. Я ж ведаю, ^ а ^ а д ^ Д У М
.
прыйдуць да вас ваук! лютыя, яюя н
е
Д
ска.
пасярод вас сам1х паустануць людз1, ^ ^ б у д у ц ь ^
жона, каб прыцягнуць вучняу за сабой [Д
t . ^хоыстоваДзеля мэты ратавання чыстаты цар^ ^ ^ ? ег1рУемае пага вучэння i зб1ралася вышэишае духавбиетаа.дэлег ру 3^ ? ^
MecHbiMi цэрквам1 у адпаведнасщ з' У^та^в ярджалася астэНа Сусветных Саборах распрацоувалася ^ ^ ^ а л ю я канашма веравызнання i царкоуная культура фар Р
багасл0усчныя i богаслужэбныя правшы,
кш канцэпцьх!, вызначалхся спосабы б
Саборы стал!
Трэба асаблхва адзначыць, што Сусветньш як1янярэдка
склжацца па шщыятыве вхзанршсюх шпе{ж Р у’ 3HHi> якш
старшынствавал1 на ix 1 самауласна У ™ ^ 1 ^ „5 ^ сга у).Г эта е
адразу ж надавауся статус Д З я Р ^ ^ ^ ^ ^ ^ у царко?становипча, з аднаго боку, спрыяла
йн1чала
най улады на свецкш зносшы, f^e, з шшага'
^ мусхоДЗе, як
узшкненню такой негатыунаи з явыта
Царквы.
“цэзарапатзм” , г.зн. дзяржаунаепадпар^ашгое
Коратка нагадаем даты Саборау 1 ^ f
элакдьп ймвал
I С С. - Ншейск! (325 г.) - прыняу у першаи р з д ^ ч ы у час
веры, асудз!у арыянства як “бя„зб^ ^ ® Ркан0нау у тым лжу
святкавання nacxi, выпрацавау Д в а в д а д ь кага. еру.
аб прывшеях рымскага, антыяхшскага, александр
сал1мскага мгграполш.
■,ooi^\
улякладту сШвал
II С.С. - Канстанцшопальск1 <381 г.) УД
л1ян маркеверы, асудз1у epaci арыян, язшомшн. фац
^
канашзавау
л!ян i шш„ вьшрацавау формулу
Канстандшоамвал веры i зацвердз1у правша, 3™ ^
_ ,схаулялася прыпальскаму патрыярху услед за
канстандшовшея перад yciMi шшым1 б^екупамь Кграун
Багаслоу.
пальскага
патрыярхату
быу
прыз^
^
я£яно\-ць1
баШС.С.-Эфесю(431г.)-праходз1ууабс
У№ лютаи
неста-
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рацьбы м!трапол1й за першынства. Саоор асудз
рыянства i прызнау Дзеву Марыю Багародзшаи.
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лаунай Царквы 1988 г., прысвечаны тысячагоддзю Хрышчэння Pyci.
У развщщ свайго уплыву на улады заходняя Рыма-Каталщкая Царква знаходзшася ва умовах больш спрыяльных,
чым Усходняя. Умацаванню Яе самабытнасц1, незалежнасвд
ад свецк1х уладау вельм1 садзейн!чау статут Святога Пасаду
з адпаведнай дактрынай аб прымаде Апостала Пятра i Рымкага б1скупа як яго наступнжа. У гэтым пачатку Рымск! папа
не тольк! захавау свае значэнне, дасягнутае у I - III стагоддзях, але i памножыу яго у канцы Пятага стагоддзя пасля
падзення заходнерымскай iMnepbii. Дзве вялш1я iflai, паводле разумения вядомых г1сторыкау JIaBica i Рамбо, уражвалх
варварау: еднасць усяго старажытнага свету пад уладай Вечнага Горада i уплыу рымска-катал1цкага хрысц1янства на
свет як утверсальнага вобраза яго пераутварэння: “Дзейная
i вопытная Заходняя Царква служыла пасрэднщай м1ж старажытным светам i варварам!, усходняя ж трацша свае разумовыя i ф1з1чныя сшы у дробных спрэчках аб дагматах 1
шкчэмных разладах” [39, с. 287].
Але, робячы сваю справу на Захадзе, папа не заставался
абыякавым да усходтх падзей у час Сусветных саборау. Папы
caMi на ix не прысутн1чал1, але пасылал1 дэлегатау i не упускал! н1воднага вьптадку, каб сказаць свае аутарытэтнае i уласц1вае слова, заступщца за пакрыуджаных. паклшаць да сябе
на суд крыудзщеля щ завочна прамовщь суд. Так, Рымск1 папа
Юлш прымае актыуны удзел у лесе ган1мых на Усходзе праваслауных 6icKynay, у тым л!ку Святога Афанас1я, Святога Васшя Кесарыйскага, Маркела, Паула i шшых. Папа 1накенцш
Першы прымае бок Яна Златавуснага пасля яго асуджэння на
саборы “пад дубам” у 402 г. i запрашае да сябе на Сабор. Святы
Юрыл Александрыйск! перад сва!м выступлением супраць
ерэтыка Нестара ра1цца аб csaiM намеры з папам Калестьшам.
Пасланне папы святога Льва Першага да арцыбюкупа Канстаншнопальскага Флав1яна i яго фундаментальная роля у дагматычным вызначэнн! Халкщонскага Сабору агульнапрызнана.
Эпоха Пятага Сусветнага Сабору сведчьщь аб тым, як у гэты
час увесь Усход згадз1уся падшсаць недарэчны эдыкт iMnepa
Tapa Юсцш1яна супраць Tpaix старшыняу, i толыа Захад энерг!чна пратэставау ceaiM палем!чньш сачьшеннем “У абарону
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IV С. С. - Халкщонск! (451 г.) - асудз1у монаф1зщтва Александрыйскай багаслоускай школы i антыяхшск1х нестарыян;
задвердз1у формулу аб Icyce Хрысце як праудз1вым Богу i
праудз1вым чалавеку, icHbiM Богу Айцу i прадстауляючым
Сабой дзве натуры, але адну шастась.->Монаф1з1ты адмовипся прыняць тэту фармулёуку i вылучыл!ся у самастойную
Царкву (армяны, копты). Сабор прызнау, але ужо без удзелу
рымск1х легатау, першынство у хрысц1янстве канстанцшопальскага патрыярха.
V С.С. - II Канстанцшопалыяа (553 г.) - быу заклйсаны, каб
адобрыць эдыкт iMnepaTapa Юсцш1яна I, асудз]'ушага “трох
старшьшь” , г.зн. трох багасловау - Федара Мапсуэтскага, Феадарыта KipcKara i 1ву Эдэскага, не л1чыушых Хрыста Богачалавекам, а Марыю - Богамацер’ю, не прызнаушых рашэнняу
Халкздонскага Сабору i падтрымаушых нестарыянства. Было
таксама асуджана як ерась вучэнне Арыгена.
VI С.С. - III Канстанцшопальск! (680 г.) - асудз1у ерась монаф1згцтва, аднавгу Mip з папам, парушаны арыштам i ссылкай папы Марцша па загадзе в1зантыйскага iMnepaTapa.
VII С.С. - II Шкейсю (787 г.) - асудз!у ерась шанаборства i
зацвердзгу вызначэнне аб шанаванш iKOH i крыжа.
VIII С.С. - IV Канстанщнопальск! (870 г.) - выявху вострыя
супярэчнасщ М1Жзаходняй i усходняй Цэрквам!, асудз1у царкоуна-гегемашсцкую палпыку патрыярха Фоц1я. Рашэнш гэтага Сабору бьий у аднабаковым парадку адменены Канстанцшопальск!м памесным Саборам у 880 г., таму сучасная riCToрыя Праваслауя не анал1зуе канонау VIII Сусветнага Сабору, i
наогул яго не успамшае.
Пасля вялшага падзелу цэрквау у 1054 годзе Сусветная
Царква правяла яшчэ 13 Саборау, апошнх, 21 Сусветны, ni II
Ватыканск1, - адбыуся у 1962 - 1965 гг. i прыняу глабальныя
рашэнн1 адносна л1тург1чнай рэформы, аб экумен1зме, аб Усходтх Цэрквах (Orientalium Ecclesiarum). Апошн! дэкрэт пацвярджае, што усходн1я каталщюя цэрквы застаюцца у поуным
адзшстве з рымскай апостальскай сталщай, з’яуляюцца часткай каталщкай Супольнасц!, г.зн. захоуваюць паунату эклес!яльнасц1, i маюць звязаныя з гэтым правы i абавязк1.
Усходняя Царква за апошняе тысячагоддзе праводзша
тольк1 памесныя Саборы, напрыклад, Сабор Рускай Правас-
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трох старшынь”, натсаным бйжупам Факундам Гермхёнсюм.
У цяжшя гадзшы монафШцшх спрэчак канстанщнопальская
кафедра дала аж чатырох патрыярхау-ерэтыкоу (Сяргея, nipa,
Па^ла, Пятра), а рымская - папу-пакуттка у твары св. Марщна Першага, абаратушага ад навалы шальмавання св. MaKciма Вызнауцу. Пасланне папы Агафона на Шостым Сусветным
саборы адыграла такую ж ролю, як i пасланне Льва Вялжага
на Халкщонсмм саборы. Дэлегаты папы Адрьшна Першага на
Сёмым Саборы рашуча уздзейшчал1 на пастановы аб адмене
шанаборства, якога на Захадзе не было. Перажыушы шмат ад
в1зантыйск1х iMnepaTapay, папы з уважл!васцю i спачуваннем
ставился да гашмых на Усходзе хрысвдян i чым Marai дапамагал1iM.
Прафесар царкоунай ricTopbii Пасноу, канстатуючы факт
высокай самасвядомасщ i мужнасц1 у барацьбе з в1зантыйск1м1
1мператарам1 pbiMCKix 6iCKynay, распавядае: “Действительно,
западная иерархия, во главе с римским епископом, по отда
лённости расстояния и политическим обстоятельствам более
свободная от деспотизма византийских императоров, обычно
давала решительный отпор их незаконным действиям, не оста
навливаясь даже перед соборным осуждением императорских
эдиктов, и римские епископы не раз в своих посланиях к импе
раторам высказывали со всей определенностью традиционный
принцип независимости Церкви в делах веры и церковного
управления” [39, с. 289].
I цяпер, у гадзшу суровых выпрабаванняу для усходшх
цэрквау, Сусветная Царква вылучае мэту плённага супрацоушцтва усходняй i заходняй цэрквау, высока ацэньвае устанауленш, л1турггчныя абрады, культурныя традыцьи, уклад
хрысщянскага жыцця на Усходзе. У гэты час усе хрысц1яне,
усходшя i заходн1я, настойл!ва узносяць свае гарачыя i нястомныя, штодзённыя мал1твы, каб заступнщтвам Найсвяцейшай Багародзщы здзейсн1уся anontHi i самы галоуны Запавет Госпада нашага Icyca Хрыста, “Каб усе был1 адно” . Братняй любоую i пяшчотнай пашанай адзш да аднаго вершм абавязкова дасягнуць пэунай радасц! i пацяшэння ад Святога
Духа у супольнасц1 свабодных людзей Божых, назва якой
“Цывш1зацыя любовГ’.

