
ББК86 
Мал 18

Малшоусю Яуген
Паруая: псмхалопя прысутнасцк — Баранав1чы : Грамадскае аб’яднанне 
“Таварыства беларускай мовы iww Ф. Скарыны", 2007. -  260 с., iA.

ББК 86

© Грамадскае аб’яднанне 
“Таварыства беларускай мовы 
!мя Францшка Скарыны” 2007 
© Афармленне Уладз1м1р Гундар

Ытщ тШ ввры
Прадмова

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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Держава могучая, духом сильна,
Достаточно хлеба и злата,
Правителем мудрым свободна страна,
Людьми и делами богата.
С границ отдалённых к нам враг не придёт,
Кочевник косматый не страшен,
И жизнь, как спокойная речка, течет 
В краю замечательном нашем.
Прекрасным цветком распустился дворец,
Что строит народ кропотливо,
Чуть выше - и в небо упрётся венец,
Богам и соседям на диво.
Раскинулись вширь города и сады,
Селенья и тучные пашни,
И к счастью пути очень ясно видны 
С высот Вавилонской той башни.

С. Езерский

Вавшонская вежа -  гэта сучасная в1ртуальная тэлерэчаю- 
насць, распавяданая праз вядомы анекдот, персанаж якога 
тэрмшова пажадаУ менав1та f  тую Беларусь, што на тэлеэкра- 
не. Сапрауды, “из всех искусств важнейшим для нас является 
кино” (В.И. Ленин). Гэта асабл1ва датычыцца таго абывацеля, 
яю трапна пераключае усе чатыры каналы пал1тычнай вал- 
тузн1 i эратычнай мшьгатш у пошуку эстэтычнага уражання 
ад выпадковага словаздарэння. Так, чарговая слэнгавая амбь 
цыя правщеля “Мы сделали эту страну” па выпадковасщ як 
неабазнанай заканамернасщ у той жа дзень была падмацава- 
на амерыканскай кшалентай “Насельнщтва 436”, рэтрансля- 
таршчыю якой на тэлеканале “Intex”, мусщь, да канца яшчэ 
не Уявип дыскурс1уных наступствау сваёй творчай працы.

Фабула карцшы змяшчае у сабе жыццё i смерць горада, 
насельнщтва якога штучна утрымл1ваецца f  межах л1чбы 
“436” як паказчыка “стабильности и процветания”. Кожны 
новы жыхар горада выпрабоуваецца яго урадам на ная^насць
РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



“л1хамаша”, гэта значьщь шшадумства. Дыягностыка «хва- 
робы» высвечвае шдывщуальныя xi6bi чалавека, жадаючага 
заставадца саматоесным, валодаць aca6icTbiMi думкам1 i па- 
чуцям1, не падпадаючы пад чужое ярмо. Кожны так! “л1ха- 
манкавы” метадычна праходз1у рэлп'Шна-щэалапчную апра- 
цоуку. Той, хто паддавауся лячэнню, уваходз1у у адзначаную 
л1чбу замест, па-нашаму кажучы, “отморозка”, хварэючага 
на спрэчныя думю i сардэчныя пачуцщ, таму патрабуючага 
калектыунага умяшальнщтва, аж да ф1з!чнага знйпчэння.

Удзячнае насельнгцтва-436 натхнёна усхваляла бога за 
тое, што дау гораду мудрых правщеляу i сытае жыццё. Толью 
дробязь назаляла рахманай плыш жыцця -  душэуны непакой 
у выглядзе снабачанняу i слэнгавых агаворак. Зразумеушы, 
што гэта тая цана, якую плоцяць людз1 за знешт дабрабыт, 
герой кшаленты паспрабавау вывесщ з цывШзацьп смерщ 
каханую жанчьюу i яе дачку. Тая ж, тэрмшова замб1раваная 
электрашокатэрап!яй, ветл1ва-раунадушна прыв1тала уцека- 
ча: “Как жалко, что ты не был на обеде”. Сытны абед i каля- 
ровае вщов1шча -  вось маукпйвы дабрабыт рэспублиа-мро1. 
Урэшце фшьм заканчваецца траг1чна: герой разам з дзщем 
гше ад прадстаунжоу мроепарадку. TaxiM чынам, аутар inro- 
струе вызначэнне асабктай вартасщ у смяротнай навале 
сектанцкага змроку. Як тут не узгадаць першасвятарскае пра- 
роцтва: “Кожны, заб1ваючы вас, будзе думаць, што тым са
мым ён служыць Богу” [Ян 16, 2].

Сёння пад жупелам “стабильности и процветания” пакут- 
л1вае сэрца беларуса, як нацягнутая струна, пужл1ва рэагуе 
на праявы пйх1чнай рэальнасщ, у тым лшу уласныя агаворк1. 
Апошн1я кутн1м камнем пс1хаанал1зу 3. Фройда служаць пра- 
явай выцяснення, такога ахоунага мехашзму утрымання 
непрымальных думак i трывожных прадчуванняу па-за сфе- 
рай свядомасщ, як1 MacKipye жадаемае пад рэча1снае. Але 
вьщясненне нпсол1 не бывае поуным, таму вельм1 часта стры- 
маныя пабуджэнш праб1ваюцца на паверхню у выглядзе 
ускосных шверсш (дрошй, падтэкстау) альбо незнарочыстых 
агаворак як ужо непасрэднай шдэксацьп рэча1снасщ. На- 
прыклад, той адмысловы тэлев1зШны дзень быу узбагачаны 
яшчэ адным перлам з вуснау дыктаршы навшау на Першым 
нацыянальным. Замест выразу “внешнеполитическая стра

тегия государства” яна падсвядома спраектавала: “внешне
политическая трагедия государства”. Так1м чьшам агаворка 
трагшам1чна адлюстравала новы таямшча-палггычны “прин
цип мудрецов”, шдукаваны А. Лукашэнкам.

Спантанныя агаворк1 i сакральныя праекцьп -  традыцый- 
ная спадчына дыктату. Пс1хаанал1з клаафшуе ix адносна не- 
бяспечных для чалавека 1мпульсау, як1я штучна масюруюц- 
ца пад грамадсюя i рэлМйныя каштоунасщ. Так, патрыятыч- 
ныя прымх1 накшталт “Белорусы -  самая мудрая нация” бяс- 
спрэчна квал!фшуюцца пс1хаанал1зам як праекцыя падсвя
дома шавийстычнага ранжыравання (построения) шшых, не 
падазраючых аб сваёй “немудрёности”, нацый. Паводле гэ- 
тага ж метаду, надакучлхвы лозунг “Мой город -  моя любовь” 
гучыць як прьнштыуная субл1мацыя л1бща (узнясенне пала- 
вога шстынкту) да правшцыйнага матьшу комплексу непау- 
навартасщ: як няма у каго закахацца, дык Myciui любщь хаця 
б тыя ж Баранав1чы.

Рызыкучы трапщь пад выкрывальныя рэплйа патрыё- 
тау, пс1хаанал1з выяуляе наступны самаахоуны мехашзм -  
рацыянал1зацыю, якая дазваляе падсвядома выпрацоуваць 
самаапраудальнае тлумачэнне, пад як1м схаваны рэальныя 
матьгеы дзеянняу. Напрыклад, кал1 не ладзщца сацыяльна- 
эканам1чнае жьщцё дзяржавы, знаходзщца рацыянальнае ап- 
рауданне у словах: “Посмотрите, что делается на Украине”. 
Вщавочна, што такая рацыянатпзацыя, небяспечная пыхл1- 
васццю i злараднасцю, выяуляе падсвядомую непрымаль- 
насць ментал1тэту народа, годнага жаданнем “Людзьм1 звац- 
ца” (Я. Купала). Урэшце непрыймальныя пошасщ заузятага 
зларадцы субл1м1руюцца у пал1тычную дзейнасць як кам- 
пенсацьпо духоунага недахопу. А. Адлер л1чыу, што маты- 
вам так1х паводзш часта з’яуляецца намаганне пераадолець 
дзщячае пачуцце непаунавартасщ, якое выткае з 1мкнення 
да nepaeari i улады. Незаконназачаты сын служаша-пака- 
ёук1 i яе гаспадара, Адольф Птлер спрычышуся законнаму 
нараджэнню праз ix шлюб, яй  адбыуся адразу ж пасля смерщ 
першай жошй яго бацьй, гэра Шыкльгрубера. Аб чым марьип 
палюбоунш1 у пералюбным запале побач са смяротным лож
кам, можна толью здагадвацца. Але вщавочным наступствам 
ix гвалтоунага жадання хутчэйшай смерщ жоню i гаспадышРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



з’явшася некрафийя (любо^ да смерщ) Птлера, аб якой раз- 
важае у CBaiM навуковым трактаце пс].хаанал1тык Э. Фром.

1ншы навуко^ца, К. Юнг, л1чы^, што у падсвядомасщ 
утрымл1ваюцца не тольк1 прытоеные думк! i пачуцщ асоб- 
нага чалавека. 1снуе таксама калектыуная падсвядомасць, 
альбо архетыпы, -  сховплча вобразау, што даходзяць з мшу- 
лых часоу як агульны досвед продкау. Ён сцвярджае, што ар
хетыпы дазваляюць зразумець, чаму для развщця культуры 
зыходньиш з’яуляюцца духо^ныя чыннШ i чаму розныя на
роды непазбежна мшаюць м!фы i штучныя вобразы, падоб- 
ныя да “белого царя” альбо “бацьк1”, “Невидимого града Ки
тежа” альбо “Вавилонской башни коммунизма”. (Лмвалы, 
прыдбаныя f  л1чбах, артэфактах i шэдэурах мастацтва, ня- 
суць у сабе пахалапчную шфармацыю аб нас caMix як паду- 
ладных м1фатворчасщ, у тым лшу в1ртуальнай тэлерэча1с- 
насщ. Каб мшуць м1фы i агаворк1 ва Гласным жыцщ, кож
ная асоба робщь ратлучы выбар пам1ж “сделанной ими стра
ной” дзеля “Собственного имени”[Быц И, 4] i “Богам створа- 
ным народам, як! у свой час праславщь Яго 1мя” [Пс 85, 9].
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