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Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал!цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri лэуны час друкавал!ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялШ  водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьтю ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 ун1яцк! сьвятар Леу Гарошка, яю у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэлМя”. Аутар абвяр- 
гау савецк!я тэз1сы аб шкоднасьщ paflirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ был1 веруючымз 
людзьмь Традыцьп арх!мандрыта Льва Гарошк! жывуць i 
ирацягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежнжам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляг1чнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i пал!тычнай практыкЗ.. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлхг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць унхяцкага сьвятара, як1 у CBaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1гда i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не стольк1 сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на так1 крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячаубегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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11.21 Быць
Прызначэнне мужчыны -  быць. Прызначэнне жанчыны -  

захаваць таго, хто Ёсць, для наступных пакаленняу. Kani- 
жанчьта не мае мужчыны, ят Ёсць, яна a6ipae пам1ж заха- 
вацца i Быць самой.

Mi кала й Статкев1ч "Этыка вольных”

На мшулым тыдт у нашым горадзе i у свеце адбылася 
падзея, якую яшчэ дзесяць год таму немагчыма было нават 
уявщь: першы выпуск аддзялення пс1халогп ун1верс1тэта. 18 
дзяучат i 5 юнакоу здолел1 абраць i засвощь курс адной з са
мых цяжюх i адказных прафесш: захоуваць Слова i быць. 
1Мхалог1я не робщь чалавека шчаогйвым, яна тольк1 уладко- 
Увае яго уяуленш, эмоцьп i учыню адносна выбару шляхетна- 
га жыцця. Кожны шлях характэрны пячаццю, альбо кляймом. 
Успрыманне таго i другога велыш суб’ектыуна. I усё ж тая 
пахалопя, на якой пячаць свабоды, робщца надзейнай збро- 
яй дасягнення шчасця як ш-(с)-часц1 Бога слова: “Спазнаеце 
правду i прауда зробщь вас свабодным]” [Ян 8, 32]. Таму кал1 
на банкеце я звярну^ся да выпускн^коу як да мужчын i жан- 
чын, яны адрэагавал1 вельм1 станоуча.

Некал1 адна з выпускн1ц гэтага курса Алёна Шуст записа
ла у CBaiM пс1халаг!чным абследаванн1: “Хачу слова”. Дз1унае 
жаданне у параунанн1 з большай часткай рэспандэнтау, як1я 
хочуць замуж, альбо добрай працы, альбо прыгожа жыць. На- 
огул, як можна хацець слова? Гэта ж не ежа, i не ттво, i не дах 
над галавой. Але вось чалавек такая ктота, што мае патрэбу 
быцця у самым сабе. Таму ён схшьны да слова, у як1м адчувае 
адбп'ак асаб1стага шчасця. Прарок Амос у 8 стагоддз1 да РХ 
rricay: “Не голадам хлеба, не прагаю вады паражу ix, але пра- 
гаю слухання словау Гасподшх” [Ам 8,11]. Без гэтай npari ча
лавек губляе сваю асаб1стасць. Мужчына без асаб1стасц1, без 
таго, што ён Ёсць, змяняе чын мужа на стан раба. Знаю прафе- 
сара ncixanorii, як! пащху сп1ваецца. flpyri прафесар стау щэ- 
алаг1чнай зброяй у абойме наменклатуры. I той i друг! вераць, 
але вера ix, так бы мовщь, храмавая, рытуальная, падсвеча- 
ная лампадай, але не асвечаная Словам. 1Шж тым, слова “пра-
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фесар” паходзщь ад лацшскага тэрмшу professus sum, eri: гу- 
чна прамаулядь, адкрыта аб’яуляць, прарочыць. Таму кожны 
прафесар павшен памятаць небяспеку, па якой “Н1як1 прарок 
не прымаецца на сваей бацькаушчыне” [Лк 4, 24]. Каму шмат 
даецца, ад таго шмат i патрабуецца.

ПсЪсалоги шмат даецца, бо яна паходзщь-ад душы, psyche, 
i слова, logos, таго самага, якое “Было спачатку, стала плоццю 
i засялшася у нас поунае ласк! i прауды ” [Ян 1,14]. Таму ву- 
чэнне бяздушнае, бязбожнае, мёртвае зачыняе вусны самой 
ncixanorii, якая пераутвараецца у сродак 1мггацьи жыцця, яе 
«муляцьй i эякуляцьп... Чалавек абмежавау слова Божае муд- 
рагелктай вучэльняй, таму, выконваючы летнею лозунг 
“Учиться, учиться и учиться”, сам a Hi як не можа дасягнуць 
пэунай свабоды. Замяшушы “Прауду забабонамГ’ [2 Ц1м 4,4], 
называючы сябе богам, ён трапна захоувае сваю душу ад Май
дану незалежнасщ, каб страцщь яе у ген!тал1ях непрытом- 
насц1. Таму сучасная адукацыя пераутварылася f  падабенства 
змея пазнання, як!, прывабл1ваючы дзяучат i юнакоу заюпкам 
“I будзеце як 6ari” [Быц 3,4], выхошпвае найбольш здольных, 
каб пастав1ць ix на бездакорнае служэнне “Ворагу свайму у 
голадзе i празе, i гал1знд” [Другазаконне 28,48].

Чалавек не мше змея спакусы, змея пазнання, ад якога, 
паводле Эклез1яста, “шмат скрухг”, але слова евангельскае 
кажа: “Будзьце мудрыя як зме1 i простыя як галубы” [Мц 10, 
16]. Тут уся пс1халог1я: вучыся, слухай ycix i дакранайся уся- 
го, але май дасканалы досвед аб адным, тым, каго любпт;. 
каму жадаеш шчасця i славы, дзеля якога гатовы укрыжа- 
ваць уласнае цела. Мужчына мус1ць адшукаць сваю царкву, 
сваю палову, сваю кроу, сваю адзшую радасць, якую HixTo i 
ншто не адхше, з якою разам пакутаваць, i святкаваць, i 
быць. Кал1 такога шукальнша няма, жанчына дарэмна 
трацщь сты на быт, у якш няма быцця. Але ведай, жанчы
на, што слова, якога ты хочаш, слова Любоу 1снуе у самой табе 
паводле шлюбу як ш(-с-)любу з Госпадам. Таму не марнуй 
шлюбу з мужчынам, страц1ушым чын мужа. Слова, якога 
ты хочаш, сталася тва1м мужам i тва1м чынам, бо яно частка 
цябе, а ты частка Бога. Малюся, каб быць табе, 1Мхолаг-2006, 
быць, каб захаваць слова.

Мать говорит Христу:
-Т ы  мой сын или мой 
Бог? Ты прибит к кресту,
Как я пойду домой?
Как ступлю на порог,
Не узнав, не решив:
Ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?
Он говорит в ответ:
-  Мертвый или живой,
Разницы нет, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

И. Бродский
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