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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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11.28 . Ъ  х т  ишь р ш к л ...»”
Гэты лямант без подшсу я nanpaciy адкаменщраваць 

сваю жонку, Любоу Кубанскую, дыпламаванага пахолага, 
мац1 семярых дзяцей.

Тое, што жанчыиа павшна нараджаць дзяцей, прадтсана 
яе Боскай прыродай. Але у пэунай ступет функция дзетана- 
раджэння залежыць ад устаноую: быць не горш за шшых. 
Выйсщ замуж, таму што так робяць сяброую. Нарадзщь дзщя, 
таму што “так положено”. Атрымшваецца, што чалавек жыве 
не дзеля вызначанай мэты, але звычайна, як жывуць усе, i жы- 
вуць менавгга так.

Нарадзщь дзщя -  значыць чымсьщ ахвяраваць: свабодай 
перамяшчэння, кар’ерай, шматлтм1 задавальненням! Kajii ж 
жанчына чымсьщ ахвяруе, то павшна ведаць, дзеля чаго яна 
гэта робщь. Недахоп веры у поспех вядзе да зшкнення жадання 
ахвяраваць. Тады не узнжае i жаданне нараджаць.

Хаця i у гэтых абставшах ёсць станоучы момант. Кал1 жан
чына свядома вырашае не мець дзяцей, яна робщца вольнай. У 
першую чаргу вольнай ад дамшуючага меркавання мужчыны. 
I Kani яна адчуе, што мужчына яе кахае, яна рана щ позна прый- 
дзе да нараджэння дз1цяц].

Лдчачы, што нараджэнне дзщяц1 пазба^ляе яе магчымастд1 
дасягнуць кар’еры, атрымаць пэуныя задавальненн1, жанчьша 
папярэджвае падзех. Гэта адбываецца таму, што, магчыма, ёй не 
хапша пэунай эмацьмнальнай падтрымкг у сваёй сямЧ. Яна 
Л1чыць, што дзец1 не прынясуць ёй менавгга тых задавальнен- 
няу, як1я яна можа сама сабе запрацаваць. Пры гэтым, вызнача- 
ючы, нараджаць альбо не нараджаць, жанчына бярэ на сябе роль 
суддз1, Бога. Кожная жанчьша, здольная любщь, павшна зразу- 
мець, што не мае права вырашаць, нарадзщца дзщяц1 альбо не.

Жаданне нарадзщь -  важны момант узросту. Дзещ не мо- 
гуць мець дзяцей. Каб перайсщ ад гульн1 “в дочки-матери” да 
дарослага выбару трэба мець жыццёвы досвед. Kajii чалавек не 
хоча мець дзяцей, дык ён яшчэ не дарос да гэтага.

Да таго ж, кал1 жанчына свядома адмауляецца ад нарад
жэння дзщящ, значыць у ёй адчувальны недахоп творчага па- 
тэнцыялу, бо выхаваць, адукаваць чалавека, гэта i значыць яго 
стварыць на вобраз i падабенства Божае.
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