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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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11.2$. AiiMH
Болыиасць Maix студэнтау адносяцца да беларускай 

мовы як да нейкага лшку...

Гэтым меркаваннем пачыналася мая размова з дацэнтам 
кафедры ricTopbii Беларускага аграрна-тэхшчнага ушверсггэ- 
та (БАТУ) спадаром Валянцгнам, з як1м мы выпадкова сустрэ- 
лхся у купэ цягшка. Ён, вяртаючыся з навуковай канферэнцьп, 
а я з працы старшыш дзяржаунай KaMicii па выпускных экза
менах у Брэсцюм утверс1тэце -  абодва выказвал! сваю зане- 
пакоенасць лёсам пакаленняу, заматываваных памкненням1 
да вонкавага прэстыжу i пазбягання унутраных цяжкасцей 
жыцця, якое часта касуецца звычайным для постсавецкай пра- 
сторы хамствам i канфарм1змам. 3 балючым сэрцам ён кан- 
статавау сваю бездапаможнасць адносна выхавання чысщт 
мовы i пачуцця^ студэнтау такой прэстыжнай вышэйшай на- 
вучальнай установы, як БАТУ. Kajii раней моладзь хаця б яе 
сцены атаясамл1вала з моуным правапарадкам, дык зараз пра- 
фесару лепш абысщ групу юнакоу i дзяучат, як1я бессаромна 
забруджваюць чысцшю альма матэр самым агщным брыдкас- 
лоуем. Больш этычныя сярод ix аднаго разу запыталкя аб тым, 
як иазбав1цца гэтай звычк1. Спадар Валянцш iM napaiy пе- 
райсщ да зносш на роднай мове, у якой, як вядома, адсутшчае 
нецэнзурная лаянка. 3 гэтай прапаиовы моладзь тольк! няз- 
лосна пасмяялася: “Вот это уже лишнее”.

“На пачатку было слова”. Кранаючыся лапчнай перспек- 
тывы Беларус1, можна з упэуненасцю сведчыць аб тым, што 
яна не дасягне сапрауднага дабрабыту, паку ль не будзе гене- 
тычна усталявана яе культурная саматоеснасць. Цяпер гэтая 
перспектыва падаецца немагчымай, фантастычнай, але ужо 
паспел1 усе BapytiKi для выхавання л!нгв1стычнай асобы ма- 
ладога чалавека, свядомага f  свагм уласным лесе i лёсе радзь 
мы праз слова Божае. Падчас прыняцця дзяржауных экзаме- 
нау я наз1рау, як будучыя настаун1к1, ncixonari, у залежнасц] 
ад дысцыплшарных задания^, пераходз1л1 ад расшскай мовы 
да ангельскай i беларускай. 1х моуная кампетэнцьш яскрава 
дэманстравала момант мктычнага утварэння у старой душ-
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най аудьгторьп свежага паветра перамен. Мары аб будучыт. 
беларускасвд асацыююцца з нядауняй мтуушчынай, кал1 род
ная мова л!чылася неэстэтычнай i “деревенской”. Я i сам не
кая! так л!чыу.

Цяпер с!туацыя радыкальна змяняехща. Нават тыя, хто 
пра беларускую мову мяркуе негатыуна, ужо не адважыцца 
выказаць падобную думку ̂ голас. Таму на падставе мэтана- 
юраванага наз!рання можна прадбачыць, што пры першай 
жа духоуна адпаведнай пстарычнай нагодзе, магчыма, пры 
“Апошняй трубе Спрадвечнага”[1 Кар 15,52], адукаваная ча- 
стка моладз1 неадкладна i эфектыуна зможа перайсщ да ужы- 
вання роднага слова. Тады тая частка, што пагарджала iM, 
апьшехща у нязручным стане “прывучанай бездапаможнасщ” 
(М. Сэл1гмен) з наступствам! “не-да-рэч-насщ”, па сутнасщ, 
беспрацоуя. На падставе падобнага роздуму уяуляецца перс
пектива, пры якой кожнай лшгв1стычнай асобе знойдзецца 
у краше “рэч паспалггая”, прадмет, прада не тольк1 для за- 
робку, але для духоунага адраджэння. Так, часам створаны 
усе умовы выбару: ад зацятага канфармхзму i прыгнечанага 
юнавання, падуладнага праславутай газавай Трубе да куль- 
турна-лшгв1стычнага намагання народу, складаючага моц- 
ную духам цывипзаваную годнасць. Перашкоды для прав- 
шьнага выбару вщавочныя, але гэта сведчыць аб духоунай 
вартасщ народа. “Турбшная” щэалопя суправаджаецца 
“трупным” замбаваннем электарату “Вялшага мас-турба- 
тара” (С. Дал1), сённяшняя рэвалюцыйная сггуацыя вщавоч- 
на не у леншск!х “тзах ’ i вярхах”, бо на вярхах дауно ужо 
усеуся “проклятьем заклеймённый, кто был ничем, тот ста
нет всем”. Рэвалюцыйнасць сённяшняй палйычнай «туацьп 
менав!та у тым, што моладзь не хоча жыць па-старому, а ста- 
расць не можа к1раваць па-старому. Таму па-балотнаму щхая 
краша раздз!раецца культурна-пахалапчным шокам “уцечш 
мазгоу”. Амбасады розных краш прымаюць моладзь з надзе- 
яй, магчыма марнай, на вяртанне да радз1мы. Нягледзячы на 
пс!халаг1чны факт прыстасавання да шчырых намерау рэва- 
лкщыйнай моладз! параз1тычных матывау ix своекарысл!- 
вых равеешкау, тая пстарычная заканамернасць, па якой рэ- 
валюцыю робяць патрыёты, а яе плёнам карыстаюцца гна- 
ныя, сама па сабе сведчыць пра нараджэнне ад Святога Духа

JIio6oBi i Мац1 Э^рапейскай Культуры рэвалюцыйна- 
лшгвклычнай асобы Паруси.

Складваецца уражанне, што вольналюб1выя беларусы 
праходзяць евангельск! этап “уцёкау у Егшет”. Але парусш- 
ная сттуацык зусхм шшая у параунанн! з месшнай. Так, ду
хоты  сэнс “Егшта” як с1мвала адначасова цывШзацьп i 
дэградацьп можа пашырацца i паглыбляцца за кошт невядо- 
мага раней значения еуралейскай культуры, кацэнтраванай 
для беларусау у alma mater Polonia. Менав1та яна узяла на 
сябе адказнасць i мшасэрнасць ф1з!чнага i духоунага карм- 
лення “Немаулятк1 мужчынскага полу5’ [Адкрыццё 12, 5], за 
якога у хутк1м часе будуць вечна удзячны палякам белару
сы. TaKiM трывалым, па-1зра!льску грунтоуным i па-хрысщ- 
янску добрым спосабам, мужчынскае слова зноу ратуецца жа- 
ночай постацгцо культуры ад паганскага бясплодцзя “сэрцам 
адданых роднай зямлГ. Той, хто адданы небу, згодна слову 
Божаму. л!чыць мастурбацыю за грэх [1 Кар 6, 9]. Ён робщь 
сталыя BbtcLnKi цнатлгвага жыцця, плённага нябеснай рызык!
i зямной ахвяраванасщ.

Але да чаго тут мастурбацыя, не разумев чытач? Кн1га 
Быцця распавядае псторыю 1зра1ля, што меу закон, па як!м 
брат памерлага мусщь узяць сабе за жонку яго удаву, каб пра- 
доужыць род. Анан (ад якога, дарэчы, паходзщь тэрмш 
“анашзм”), афщыйна устутушы у шлюб з Тамарай (Фамарью), 
быу безадказным гультаём, таму бессаромна мастурбавау з ёй 
проста на зямлю. За гэта ён быу пакараны смерцю, бо “Зло 
было перад вачам1 Госпада тое, што ён pa6iy” [Бьщцё 38]. 3 
мэтай падаужэння роду Тамара, прьшшуушыся блуднщай, ад- 
мысловым спосабам прывабша свайго свёкра Юду, як! толыа 
потым даведауся, што стау бацькам Фарэса, ад якога аж праз 
восем пакаленняу яурэяу нарадзгуся цар Дав1д. Словы ГИсан- 
ня з’яуляюцца не столыа нацыянальнай псторыяй 1зра1ля, 
колыа парус!яй годнасщ кожнага народа, жадаючага сваёй 
саматоеснасщ i свабоды. Хто, згодна CBaix прыхамацяу, не дбае 
аб будучыт народа, знннчаючы у-мовы яго жыцця, падобна 
Анану, той моучю лоука лрыстасоуваецца да людстх мерка- 
ванняу i жорстка касуе свой род, занядбаушы яго мову i куль
туру. Адначасова з гэтым мастурбант малюе у ceaix уяулен- 
нях в1ртуальную карцшу свету на уласнае падабенства, на-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



кшталт неасацрэал!зму Беларускага тэлебачання, кампенсу- 
ючага iM натуральный адносшы i пачуццё рэальнасвд. Якую 
ж стратэгш выжывання мусщь прыняць малады беларус: пры- 
стасавацца да “подавляющего большинства” тэлегледачоу 
альбо з мал1твай несщ свой крыж далей? Адказ на гэтае пы- 
танне дае Евангелле: “Хто стане зберагаць душу сваю, той за
губить яе, а хто загубщь яе, той ажывщь яе’ЧЛк 17,33]. Любы 
выбар не прыстасаваных да смерщ паводзш i змена палйыч- 
ных адносш патрабуюць душэунай i цялеснай напружанасщ. 
Менавгга так!м спосабам усяк1 пераходны момант riCTopbii 
вызначаецца формулай дабрабыту: “Я прыйшоу, каб мел1 
жыццё i мел1 з набыткам” [Яна 10,10].

“Набытак” альбо лшгак жьщця -  гэта нешта шшае, чым 
яго утьипзацыя. Некал1 Г. Ахматава так пракаменщравала 
свой Дзень нараджэння: “Падаравал1 мне карыснае, а хацела- 
ся б усё ж падарунку лшгняга”. Набытак, линак азначае куль
туру, перадус1м культуру мовы i зносш. Ад кшп Выхаду да 
апостальсюх пасланняу менав!та лйпак, альбо “рэшта наро
ду Божага”, рэфрэнам адгукаецца у сэрцах веруючых, як1я не 
cxuiuii кален перад князем гэтага роду: “Так i f  сённяшш 
дзень, пасля выбрання мшаты, захавалася рэшта” [Рым 11, 5].

Можа здавацца, што беларуская мова -  гэта лйпак, без яко- 
га спакойна можна абысщся, як без сервхраванага стала альбо 
без «мфатчнага аркестра, “абы не было вайны”. Але адсут- 
насць культурнага лш ку адразу ж залауняецца маучаннем. 
Там, дзе утвараецца маучанне, пачынаецца “мычанне” i кан- 
чаецца каханне. Моучк13 лшеня 2006 г. праходзип па плошчы 
у Мшску пашлюбаваныя пары беларусау як жаласнае пада- 
бенства паганскага вяселля Муна-антыхрыста. Гэты да болю 
смешны парад змяшуся пачварным фарсам “бацькоускага 
клопату" аб шматдзетных семьях, як1я чамусьщ дэманстра- 
вал1ся у адсутнасць самой пары, i самога феномена “7-Я”. 
Вщавочна, што ружовыя стужк1 на шматдзетных “мамах-оди- 
ночках” Mycini сведчыць аб ix пазбауленн! мужчынскага дамь 
навання як недарэчнага л1шку, моучю склаушага наунамоцт- 
вы адзшаму мудраму i безальтэрнатыунаму “Батьке Белорус
сии и всея постсоветския Руси”. Пазбауленне слова Божага 
генетычнай вольнасш i абмежаванне яго статусам “ценностей” 
прыводзщь да вынничэння племеш Вялшага мастурбатара ра

зам з пакорна укленчыушай перад iM, як на карцше С. Дал!, 
мащ-адзшочкай. Але праз фалацэнтрычную постаць “калек- 
тыунага бессвядомага” (К. Юнг) ужо прарастае логацэнтрызм 
свядомага чакання рэшты народу, для якога ганебная i лшшяя 
беларуская мова стала сакральнай.

Асацыяцыя л!шку сягае ад дэтал1зацьп мастацкага тво- 
ра да дыферэнцыяцып вобраза Божага у чалавеку. Навошта, 
напрыклад, яму “крайняя плоць”, гэтая appendicula, невял1- 
чкая прыбаука, з адсячэння якой, уласна кажучы, усё пачы- 
налася [Быц 17, 24]. Але без гэтага липку вобраз Божы у чала
веку пазбаулены неабходнай дэтал1. Новы запавет вяртае гэты 
лхшак чалавеку праз “абрэзанне нерукатворнае” [Кал 2, 11]. 
Таму Мшельанджэла, 1гнаруючы мастацк1я традыцьп, кштал- 
туе свайго Давща гэтай неганаровай дэталлю. Так1м чынам 
вольная еурапейскш культура зрабшася недасягальнай для 
петарычнай ас1меляцы! i рэстытуцыйнага канону.
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