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Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал1цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавал1ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьнйа ун1яцкай парафи вырашьип сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавхцкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У  мшулым стагодцз1 ун1яцк! сьвятар Jley Гарошка, яш у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i panirw ”. Аутар абвяр- 
гау савецк1я тэз1сы аб шкоднасьщ panirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навук1, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай болынасьщ был! веруючым! 
людзъм!. Традыцьй арх!мандрыта Льва Гарошк1 жывудь i 
працягваюцца сёньняшшм! ягоныш пасьцеж ткам!

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруся: псыхалёпя 
прысутнасьщ” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлМ йнай i палггычыай практыи. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэл1г1я па-за пал1тыкай. Пэ^на яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, як! у св aix разважаньнях пра Бога 
i 1снасьць спалучае р эл !гт  i палггыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена цшавщь не столыа сама палггыка, 
як правая свабода. I кал1 палггыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на таю крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялшае княства Лйюускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау бепп сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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III.! ЙПШ
“Kani вы любще мора, дык вы яго уратуеце”

Ж.1. Кусто

На занятках па псйхалоги Святлана вынесла на абмер- 
каванне пытанне свайго сьша: «Мамк, куды адыходзяць анё- 
лы?». У  такх спосаб сямцадовы Mixacb ycnoMHiy аб ceaiM цу- 
доуным ратавант на рацэ, хвал1 якой, “быццам смутнае 
шкло, наузгад”[1 Кар 13,10], адцянял1 хлопцу ратавальны воб- 
раз Maui, за плячыма якой ён бачыу нейкае боства.

Першая прапанаваная версия “адыходу анёлау” мела 
ceaiM вытокам рэлтйна-культавую ̂ станоуку адносна нара- 
стаючага узроуню грахоунасщ, што перакрывае першапачат- 
ковыя здольнасщ дзщящ. Далейшае абмеркаванне тэмы ад- 
бывалася у пльш1 пстхалогп прысутнасщ. Студэнты выказал1 
думку, па якой маленькае дзщя патрабуе да сябе больш знач- 
нага удзелу у ceaiM выхавант, таму уяуляе анёльскую пры- 
сутнасць, якая, па меры узросту, носщь па-фшасофску “зня- 
ты” (Aufhebung), нават магчыма, рудыментарны характар.

Дыскурс прадоужыла 1рына аб ceaiM цудоуным рата- 
BaHHi на EHicei, «но без всякой молитвы». У  ricTopbii «без- 
молитвенного» ратавання трэба было актуал1заваць лаг1ч- 
ны пачатак: «Не усяк1, хто гаворыць Мне Госпадзе, Госпад- 
зе, успадкуе Уладарства нябеснае, але той, хто выконвае 
волю Айца Майго Нябеснага» [Мц 7,21]. Пахалапчная штэр- 
прэтацыя датычылася апавядання аб тым, як не умеючы 
плаваць, адважна увайшла у бурную плынь Ен1сея разам з 
сяброукай, якая абяцала падтрымаць яе на вадзе. Дзя^чаты 
не прыкмецШ, як водная плынь аднесла ix аж на сярэдзшу 
paKi. Стомленая барацьбой са стьтяй  сяброука пачала ад- 
штурхоуваць ад сябе 1рыну. Апошнюю axaniy жах на фоне 
“дружеского” смеху на беразе. Урэшце, зразумеушы, у чым 
справа, адзш юнак ускочыу у ваду. У  гэты час 1рына, што 
цудоуна трымалася на вадзе, зауважыла сыходзячую пад 
ваду сяброуку. Падхатушы яе, дзяучына праз невыказныя 
выс1лк1 дацягнула да дапамоп, якая здалася вечнасцю. Ка- 
менщруючы высакародны сэнс гэтага апавядання, я звяр- 
нуУ увагу слухачоу на богападабенства чалавека у “выка-

IMtiHi вол! Айца Майго”. Асаб1стая прысутнасць, у адрознен- 
Ht' »Д асаб1стага выбару, здзяйсняецца не па малггве, але па
Ифдэчнай гатоунасщ любщь.

“Бог ёсць любоу”, i Яго мшасэрнасць персатфжуе у ча- 
лппеку Божы вобраз. Я npaciy 1рыну памалщца за мяне ад- 
I tocua бягучых праблем. На наступны дзень я падзякавау ма- 
мтоУнщы за ix цудо^нае вырашэнне. Так 1рьша спынша свае 
атоктычныя перакананщ. Як удумлавы псххолаг, яна выяв- 
1ла у водным асяродку мора не тольк1 ймвал бушуючых пал- 
касцей чалавека, але экзэгетыку габрэйскага тэрмгна «море» 
и к дрэва f  плынях вод, салёная горыч як1х стала асвячанай
дрэвам блаславення[2, 2489].

Спантанны дыскурс “Мора” паслужыу аутэнтычнай дыя- 
лапзацьп патрэбы у значным шшым як уласным ратавант.
11арус1я здзяйсняецца за кошт яшчэ да канца не свядомай пат
рэбы у даставерным 1ншым, як1 збауляе пачухщём любов1 ад 
падауляючага щфарматыунага вакууму. Парусшная мэта та- 
кога дыялогу у набытку асабютага поспеху. Яго творчае асэн- 
саванне пабудавана на этымалаг!чнай секвенцьи: паспяховы. 
спелы, успение. Як бачым, семантыка слоУ неадназначная f  
сваей трактоуцы, маючай на увазе амбгвалентнасць сэнсау.

Сапрауды, щ  з’яуляецца жыццёвы поспех сведчаннем 
паспешл1васц1 альбо Божага збаулення? Акцэнтуацыя асаб- 
1стай непрысутнасщ засяроджваецца адносшам1 да смерц1 
праз слова «успенне». Щ з’яуляецца смерць жыццёвым вын- 
жам i наколый яна можа быць паспяховай у гэтым паспеш- 
л1вым свеце? Гэтыя прэвентыуна-педагапчныя пытант ста- 
вяць задачу не столый прадухипць, кольк1 папярэдзщь 
шлях жыцця адносна яе мэты, бо тэрмш praeventas (папя- 
рэджанне) асацыюецца з тэрмшам adventas, як! азначае Дру
гое Прыйсце, альбо Пар ус ш . Гэтае рефлекмуна-артыкуля- 
цыйнае спалучэнне задае глабальны сэнс педагопкх, што 
вядзе дзщя (paide age) насустрач Паруси у засяроджанай пас-
лядоунасщ падзей.

Намшацыя “педагог” нагадвае аб праве на смерць як
сэнсе дзетакхраунщтва. Януш Корчак, айцец -  франщшка- 
нец Макс1мшьян Кольбэ, а таксама айцы-марыяне Антон i 
Юры папярзджвал! свой настаун1цк1 подзв1г дабравольнай 
прысутнасцю з дзецьм1, асуджаным1 на смерць, згодна Еван-
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геллю: “няма большай любов1, як хто душу сваю закладзе за 
сяброу ceaix” [Ян 15, 3]. 1х прысутнасць была сфундаванай 
Божай прысутнасцю у слове: “Сапрауды кажу вам: ёсць ся- 
род вас тут стоячых, хто не паспрабуюць смерщ, як ужо уба- 
чаць Сына Чалавечага, 1цучага ва ^ладарстве Сва1м” 
[Мц 16, 28]. Няведанне гэтага сэнсу не ратуе педагога ад ад- 
казнасщ: “Пакшьце ix -  сляпыя юроуцы сляпых; а кал! сля- 
пы вядзе сляпога, дык абодва упадуць у яму” [Мц 15,14]. 
Таму педагапчная прэвенцыя уключае у сябе такую паспя- 
ховасць, якая параунальная з дзеяннем Дзесящ Дзевау, што 
спешна вьшшл! насустрач ж атху. Ён не “замарудзгу з’явщ- 
ца тэрмшова”, але патрабавау для сябе асвячанага шляху. 
Спячыя дзевы не паспел1 напоунщь свае кубм асвячаным 
алеем, таму i спазнШся на вячэру [Мц 25].

“Успенне” -  дыскурсная тэма сатэры ялапчнага  
(soteriologia) асэнсавання поспеху асобы. ГШхалапчная па- 
радыгма Эухарыстьп (evharistio) як удзячнай прысутнасщ 
ажыуляе тэрмш “Успенне” як ратаванне. Дасягненне успен
ия як вышковага поспеху жыцця магчыма тольк! праз смя- 
ротны кенозк: (kenosis, спусташэнне), як1 утварае Умовы для 
теоз1са (theosis, абожанне) пачудцяу чалавека на падабенства 
боскай любов! Смяротная абумоуленасць кеноз!су i тэоз!су 
спрыяе мэтазгоднасц1 жыццёвага поспеху як “усплення”, г.зн. 
“усыплення у вынжовым поспеху жыцця”. Таму успенне -  
гэта смерць, пажадана, лёгкая, але прашкнёная папераджаль- 
най бенедыкцы1 (дабраславення) святасщ: “Христианския 
кончины живота нашего, безболезненныя, непостьщньм, мир- 
ныя и доброго ответа на страшнем судище Христовым про
сим” (литургия Иоанна Златоуста).

Успенне, у так! спосаб, ёсць творчы вышк жьщця: так 
Госпад стварыу за шэсць дзён усе справы свае i «Спачыу на 
сёмы дзень ад ycix дзеяу Ceaix, як1я справ iy. I бласлав1у Бог 
сёмы дзень, i асвяц1у яго” [Быц 2, 3]. Выхаванне чалавека у 
дыялогу з Творцам з’яуляецца ратавальным, альбо сатэры- 
ялаг1чным, момантам поспеху: “i будзе ён як дрэва, пасад- 
жанае пры пльгаях водау, лгсце якога не жухне, i ва yciM, 
што ён учыняе, паспее” [Пс 1, 3]. Так генетычнае немауля 
караскаецца да свайго шчасця праз прысутную любоу, на- 
пружана, папераджальна i крыжападобна фарм1руючы сваю

(И'Обу. Рэча1сным пачаткам традьщыйнага выхавання ёсць 
идмысловае прабуджэнне, вьщяг, вы-хаванне дзщявд ад сну, 
у HKiM яно было захаванае, ад стану рэальна смутных, але 
мужна пераможных эмоцый, штурмуючых яго свядомасць: 
”Ны будзеце смутныя, але смутак ваш пераменщца на ра- 
дасць” [Ян 16, 20]. Вхзантыйская шанапюная традыцыя слу- 
жыць канкрэтна-вобразным адлюстраваннем сурова выха- 
ва^чай рэча1снасц1 i дапамагае фармаваць гатоунасць да на- 
маганняу. “Мама, -  пытае пяц1гадовы сын, -  чаму шоны на 
мяне глядзяць, глядзяць ды маучаць? -  Бог хоча, каб ты хут-
чэй паздаравеу”, -  адказвае мама.

Беларуская педагагхчная традыцыя “дзядзькавання” (ча- 
совае пасяленне шляхетных дзяцей у сялянскхя сем’1) служы- 
ла высакароднаму намеру асобы, выхаванай жыццём такхм, 
як1м яно ёсць. Яскравы прадстаушк педагаг1чнага вынаход- 
нщтва Ж.Ж. Русо рэкамендавау мац1, трымаючай на руках 
немауля, якое працягвае руку за яблыкам, не падаваць пло
ду, але наадварот, паднесц1 яго да яблыка. Хай гэты першы 
вопыт свядомасц1 прадэманструе, што сусветам нельга ка- 
мандаваць па CBaix патрэбах, што трэба дзеля ix зварухнуц- 
ца з месца. Рэл1гшны педагог Мац1яс Клаудз1ус nicay свай- 
му сыну: “Правда не прыходзщь сама, мы павшны да яе на- 
Kipoy-вацца” . Паводле Р. Шпемана, “Мац! -  першая праудз!ва 
самастойная рэча!снасць, з якой сустракаецца дзщя”. У  су- 
вяз1 з гэтай рэчашнасцю “Той, хто можа звярнуцца у глыбш! 
успамшу аб дабрабытным свеце, лягчэй справщца з недаб- 
рабытным”. Гэты дабрабытны анамнез1с вядзе улюбёнага на- 
стаун1ка да беззаганнага Сэрца Mapbii [Лк 3,51] праз апошнг 
запавет Хрыста Укрыжаванага: “Вось Maui твая” [Ян 19, 27].
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