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Прый$ьш а& шт БёРЫ
Прадмова

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



11
П.17.Выбары.......................................................................... 78
П.18. Паштыка....................................................................... 81
П.19. Жэрабя кшута................................................................85
П.20.Пост............................................................................... 88
Д.21. Пасха.........................................?....................................91
IL22. Духоунасдь............ ........................................................93
Л.23. Хараство........................................ ................................96
П.24. Быць...............................................................................99
IL25. Тройца......................................................................... 102
П.26. Слава............................................................................105
IL27. Храм...........................................:.................................108
IL28. Лгшак...........................................................................111
П.29. “Не хочу иметь ребенка...” ............................................ 116
П. 30. Радаснае ганенне......................................................... 117
П.31. Вавшонская вежа тэяерэчагснасщ.................................123
1122. Час асабютай прысутнасщ........................................... 127
П.ЗЗ.Выбранасць..................................................................131
П.34. Ад сектанцтва да еднасщ.............................................. 134

III
ЭКЗЮТЭНЦЫЯ ВЫ ХАВАННЯ...........................................137
Ш.1. Успение........................................................................ 138
Ш.2. Акмеалапчная перспектыва узросту.............................142
Ш.З. Тэапахалапчная канфесшнасць асобы.........................150
Ш.4. Сямейная трапеза экумены...........................................153
Ш.5. Прафесхя мащ............................................................... 156
Ш.6. Прафес1я: айцец............................................................ 160
Ш.7. Сямейная парусгя: “Сем хлябоу i дзве рыбы” .................164
Ш.8. Вяртанне да сябе........................................................... 169
Ш.9. Ьггралог........................................................................ 172
Ш.10. У  сям! не без нарцыса................................................. 176

Ш.11. Любс$ не раздражняецца............................................ 180
Ш.12. Ружанец у псшчным развщщ дзщящ.........................183
11113. “Лебядзшае паляванне” .............................................. 188
Ш.14. Мстыка...................................................................... 189
Щ.15. Агггарна-педагапчньмразважанна..............................192
Ш.16. Педагапчныя прьшцыпы асабкггай свабоды...............196

IV
ПС1ХАЛАПЧНАЯ ПРОПАВЕДЗЬ......................................203
ГЙ1. Пс1хапстарычны сэнс Евангелля.................................. 204
ГС2. Часказання....................................................................206
IV3. Вызваленне спаралтванага.........................................208
Ш4. “Хай будуць усе адно” ....................................................210
IV5. Суд Божы...................................................................... 215
Ш5. Цуд Божы..................................................................... 218
N.7. Навшацыя..................................................................... 221
IV8. Экзарцызм, альбо выгнанне дамана^.............................224
IV9. Перамяненне Гасподняе................................................ 226
IV10. Pietas -  Шанаванне...................................................... 228
ШИ. Не судз1........................................................................ 230
IV.12. Багацце ад Бога........................................................... 232
IV13. “Камень, адкшуты будаунйсаш” ................................. 234
IV14. Падвышзнне Пачэснага i Жьщцядайнага Крыжа........ 236
IV15. Казанне на свята Андрэя Першапаклжанага................240
IV16. Шпюбная вячэра.......................................................... 243
rV17. Старое вшо i новая ахвяра........................................... 245

POST-PARTOR* -  СПАДКАЕМЦА......................................249

ГЛАСАРЫ Й........................................................................ 251

ЛГГАРАТУРА..................................................................... 253РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



111.2. Л Ш А Л А П Ч Н А Я  П^РИПИКТЫБА Ш $ Т У
“Одиночества в смерти нет?”

Г.С. Абрамова

Выкрываючы “паукообразность” навуковых дэфгнщый 
ncixiHHara развщдя дзщящ шчырасцю свайго даследаван- 
ня, Г.С. Абрамава падпарадкоувае межы щцывщуальных 
змен з пункту гледжання шшых духоунаму зместу “Я”. Пад 
гэтым зместам аутарка разумев “якасную сваоеасабл1васць 
жыццёвай прасторы асобы, у якой адбывагоцца не толыа ар- 
гатчныя працэсы, але i ix пс!х1чная рэальнасць” [5, 25]. У  
апошнхя гады наз1раецца пераход навуковага асэнсавання 
асобы ад наматэтычнага, прыродазнаучага да щыяграф1ч- 
нага, духоунага спосабу яе даследавання. Так, акмеалапч- 
ная (Акте, вяршыня) праблема асобы змяшчае у сабе уяу- 
ленне аб прасторавай вяршын1 развщця чалавека, звяраю- 
чага свой “храиатоп” (М. Бахцш) з Евангельскай Галгофай 
альбо з выбгшым1 падзеям1 псторьп, накшаталт Галшеевай 
шдукцьп: “Усё ж TaKi яна крущцца!”. Этымалог1я дзеясло- 
вау “круцщца” i crucio (з лац. мучыць, крыжаваць) сцвяр- 
джае “прынцып культурней адноснасщ” (Я.Л. Каламшскх), 
згодна якому пс1халшгв1стычнае структураванне аргатзма  
аутаномна ад яго ф1з1чнага развщця, кал1 уключае у сябе 
лапчны выток.

ГЫхакультурная аргашзацыя супрацоунщтва народа у 
справе будаунщтва Verum corpus, Сапрауднага Цела, мае 
сва1м вытокам канкрэтна-пстарычную асобу: “Пакуль усе мы 
прыйдзем у еднасць веры i пазнанне Сына Божага, мужа дас- 
каналага, у меру пэунага узросту Хрыстова” [Еф 4,13]. Даска- 
налы узрост Хрыста з’яуляецца вытокам, мэтай i мерай кож- 
нага “Для будаунщтва сябе самога у любовГ’ [Эф 4,16]. Дадзе- 
нае вызначэнне патрабуе кампетэнтнага удзелу пшхалогп у 
справе духоунага узросту .асобы.

3 пункту гледжання антрапалоги, ментальнасць -  гэта 
штэнцыяльнасць быцця. У  фшасофп Э. Гусерля тэрмш “штэн- 
цыяльнасць” (intentio -памкненне, увага, намер) прымяняец- 
ца для ашсання пс!х1чных перажыванняу як фундаменталь- 
най уласщвасц! фенаменалапчнай свядомасщ. У  адрозненне

нд гнасеалапчнай суб’ектнасщ як герметычнай самасвядомай 
<?1стэмы, ментальная свядомасць валодае першапачатковай ду- 
хоунай суадноснасцю з вытокам сардэчных ведау, адцяняю-
ч ых несамадастатковасць крьггычнага штэлекту, як1 icHye для 
прадметнага досведу, а не уласнага быцця.

Паводле вызначэння Т. Ш пщ лжа, “1нтэнцыяльнасць 
1снуе у выглядзе адзшай структуры акта вымярэння жыцця 
- наэз!с i прадметнага сэнсу -  наэмы”. Патрэба i пачуццё у 
1нтрадукцьй свядомага наэтычнага акту (nous -  трансцэн- 
дэнтны розум), дыскрэдытуецца рацыянальнасцю як патэн- 
цыяй, часта аутаномнай ад 1снуючага прадмета i яго фена- 
меналапчнай дадзенасщ. Гэта значыць, што культурная 
пс1халопя не можа зводзщца да катэгарыяльных кампанен- 
тау, але павшна мець сшергш спасщгальных асацыяцый 
(“што?”), дасягальных матывау ( “як?”) i штэнцыяльнай мен-
тальнасщ -  “дзеля каго?”.

Перажыванне свайго узросту як штэнцыяльнай стадьп 
любов1 дасканалай генеруе новую “Сацыяльную с!туацыю 
разв1цця” (Л. С. Выгоцк!), пры якой любоу да бл!жняга робщ- 
ца дамшантай выхавання. Гэтая дамшанта у згодзе з дыс- 
пазщыям! шдывщуальнага разв1цця атрымл^вае уникаль
ную акцыдэнцыю асаб1стага шчасця у ciHeprii (sinergia, суп
рацоунщтва) Святога Духа. TaKi сшерпзм фундуе ментал!- 
тэт 1зра1ля як духоунай супольнасц1 чалавецтва. Гэты мен- 
тал!тэт з’яуляецца вытокам дз1уных дзеяу: ад усынаулення 
к1нутых ceaiMi ф!з1чным1 бацькам! дзяцей з хваробай Дау
на да прыняцця урадам1 EypanecKix краш пал1тычна рэпрэ-
саваных студэнтау Беларусь

3 нагоды узроставых змен важным для акмеалагочнай
праблемы асобы застаецца пытанне яе аутэнтычнасщ працэ- 
су дзейнасщ i вышковым паводзшам асобы, пранжнёнай ке- 
настычным сэнсам вяртання у Эдэм [Быт 3, 23]. “Працаваць 
абл1ваючыся потам” i у пакутах (crucio) нараджэння -праудз1- 
вая мэта Царства Божага, якое “Унутры вас ёсць” [Лк 17, 21]. 
Такая гнтэнцыя робщь труд сродкам рэал1зацьп шдывщуаль- 
насвд. У  той жа час, дзейнасць, пазбауленая дадзенай адказ- 
насц1, але утфжаваная 1дэалаг1чным стымулам (пар. “труд 
облагораживает человека», “лучший по профессии”, “заслу
женный строитель” i т.п.), паступова страчвае высакародны
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намер кеноз1са, змененага на утылггарны матыу дасягнення: 
“жыць не хуже других”. У  таюм выпадку матыу дасягнення 
пераутварае праца у гульню са смерцю.

Трывалая свядомасць мэты, матывацьп i функцы! падт- 
рымл!вае балесную ахвяраванасдь працы яго евангельскай 
альтэрнатывай: “Паглядзще на лше1, як яны растуць: не пра- 
цуюць. не прадудь, але, кажу вам, што i Саламон ва усей сва
ей славе не алранауся так, як кожная з ix. Шукайце перадус1м 
Царства Божага i прауды Яго, i у сё гэта надасца вам” [Мц 6,25]. 
Акмеалог1я працы як выпрабавання уяуляе выбар асобы, якая 
мае валеалапчную перснектыву пачуцця рэальнасвд у дасяг- 
ненн1 двуадзшай мэты жьпщя: Славы Божай i уласнага шчас- 
ця. Сшерпя “псххалапчнага узросту”, у таю спосаб, вызна- 
чае адэкватнасць щдыввдуальнай рэфлексп i спецыфнсу фак- 
тарау, што абумоул!вакщь яе бесперашкоднае уваходжаняе 
ва уласны узрост, як1 мшуе тармазныя фактары пс!халаг1ч- 
най аховы i забяспечвае пераход да асше у сувяз1 з той щ  
шшай дзейнасцю.

Генетычная тэорыя Ж. Шажэ i канцэпцыя Д.Б. Эльконь 
на “О ведущей деятельности и новообразованиях возраста” 
вельм1 значныя для вырашэння навукова-рэл1гшных пытан- 
няу асобы у KipyHKy тэапмхалоги [32]. Менав1та у сувяз1 з вя- 
дучай дзейнасцю разв1ваюцца пс!х1чныя працэсы, а у сувяз! 
з “новообразованием” фшсуюцца найбольш характэрныя зме- 
ны i асабл1васщ шдывща. Раньше ix выяуленне канстатуе у 
развщщ немаулящ антагенетычныя стымулы узросту. Як 
12-гадовы Icyc [Лк 2,41], так i прыродная мудрасць “Вуснау не
маулящ” [Пс 8, 3] ва умовах навучання ставщь настаунжау у 
тупшовае становшгча: “ Дзщя, што ты з нам! зрабша?” [Лк 2,48]. 
Фенаменалапчная с1туацыя пры Саламонавым храме нагад- 
вае педагогам аб правах кожнага чалавека на такую  
ncixi4Hyro рэальнасць, згодна якой “Icyc паспявау у мудрасщ 
i узросце, i у любов1 Бога i людзей” [Лк 2, 52].

Духоуная дэтэрмшанта узросту адлюстроувае, з аднаго 
боку, сацыяльныя чаканш да асобы, з другога, перыядызуе 
яе гатоунасць да самаздзяйснення у сатэрыялапчнай зада- 
дзенасщ свайго Хранатопу. Так л1чба “7” у перыядычнай за- 
данасщ можа уявщь стадыяльную тэндэнцыю, адсочаную у 
Святых П1сьмах матэматыкам I. Паншым на пачатку мшу-

лага стагоддзя. На аснове яго даследаванняу, 28 лггар (л1чба 
к ротная “7”) першага верша габрэйскага арыгшалу “Берэ- 
шыт” (Быццё) адсочаны мной таксама у расшск1м i бела- 
pycKiM перакладах: “У  пачатку стварыу Бог неба i зямлю”.

Узроставая перыядызацыя, рэгламентуючы гшатэтыч- 
ны план асобы ,можа, на мой погляд, улучаць у сабе семя- 
рычны паказчык. Тры цыклы Хранатопу складаюць, па Бо- 
жым вызначэнт [Пс 89, 10], прыбл1зна 84 (28 +28+28) гады. 
Кожны этап мае двухступеневыя перыяды па 14 год, якгя, у 
сваю чаргу, падзяляюцца на сямп-адовая napori. Папера- 
джальныя пранатальным перыядам развщця, стадьи улуча- 
юць у сабе сямейнае i школьнае дзящнства, падлеткавы 
стан, юнацтва, кв1тнеючую i пладаносную маладосць, асвя- 
чаную i мудрую сталасць, вяршыню шляху, састарэлы перы
яды. Пс1халаг1чны узрост не заканчваецца успеннем-смер- 
цю, але пераходзщь у святасць як узрост несмяротнасщ. 
Логжа дадзенай дыферэнцыяцьп мае свой валеалапчны ар
сенал нованабыткау: мудрасць, любоу, сям’я. служэбны ста
тус, сацыяльны статус, генеалапчная штэнцыяльнасць, за-
павет [Табл 1].

Умоуна-с1мвал1чныя характарыстьпй, прыведзеныя у
таблгцы, заклшаны адлюстраваць чатырнаццаць, у пара- 
унант  з евангельскай генеалопяй [Мц 1, 17], стадый, як1я 
могуць штэрпрэтавацца па розных параметрах (напрыклад, 
Э. Эрыксана), i суадносщца з макрас!метрычнъшп формам!. 
Так званыя ступеш узросту маюць верагодную прыналеж- 
насць да пящ штэнцыяльна-узроставых этапау жыцця: дзя- 
щнства, юнацтва, маладосць, сталасць, старасць, прычым 
кожны этап можа до\окыцца каля пятнаццащ год i ̂ ключаць 
моманты прыватнага кфавання вядучай дзейнасццю: гуль- 
нёй, вучэннем, зносшам1, працай, служэннем, адпачынкам. 
Трэба зауважыць, што намшальнае выдзяленне дзейнасщ у 
таблгцы зус1м не вызначае рэальнае замяшчэнне пящ гла- 
бальных вщау. Так, напрыклад, “зачацце” у табл1чным слуп- 
ку “дзейнасць”, насамрэч, не далучае яго да самастойнай ка- 
тэгорых. Гэтую справу я сх!льны л1чыць толыа асобным 
вщам дарослай гулып. У  той жа час дзейнасць адпачынку 
нельга далучыць да гульнк напрыклад, сон не падпадае пад 
гэту катэгорыю.
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Узр о ста в а я  п е ры яды зац ы я
Таблща 1.

ЛЕРЫЯДЫ ЧАС ДЗЕЙНАСЦЬ НАВАНАБЫТАК

Пранатальны Да нараджэння Зачацце
------------------------------------ — 1

Нараджэвне
Сямейнае
дзяцшства Да 7 год Гульня Адвольнасць дзенняу, 

дэцэвгграцыя |
Школьнае
дзяцшства 7-14 Вучэнне Самаацэнка

Падлеткавы стан 14-21 ЗНОС1НЫ Рэфлекая

Юнацтва 21-28 Свддомасць
----------------------------------- 1

Перакананш ;

Ранняя маладосць 28-35 Сужонсм стан Пачуцце любов1 1
Асвячоная
маладосць 35-42 Праца Сям’я !
Пладаносная
маладосць 42-49 Клраунщтва Прафеаянашзм |
Сацыяльная
зрэласць 49-56 Абагульненне

вопыту Годнасць j

Вяршыня шляху 56-63 Настаушцгва Мудрасць 1

Зрэласць 63-70 Служэнне роду
|

Генеалога !

Сталы узрост 70-77 Навучанне мудрасщ
I

Празарлтасць !

Старасць 77-84 Бэнэдыкцыя,
славасло«е Успение, смерць |

Святасць па смерщ Запавег Неумфучасць j

Центральным для узроставай перыядызацьп застаецца 
пытанне яе аутэнтычнасщ працэсу i вытку дзейнасщ як са- 
цыяльна-пйхалапчнай мэтазгоднасщ. Суадносна палажэн- 
ням JI.C. Выгоцкага, А.Н. Лявонцьева i ix школ аб узншненш 
гульш у адказ на грамадск1я патрэбы, выяуляецца праблема 
залежнасщ зкстэнйуных форм гульш ад штэниунасщ пра- 
цы, багаслоуск! сэнс якой улучае у сябе, побач з утьиптар- 
ным1, выхаваучыя экспектацьп выкупу (redemptio). Такая ма- 
тьгеацыя квалхфжуе працу сродкам рэал!зацьп шдывщуаль-

насщ чалавека. Праца як неабходна сць, ананке (ananke) куль- 
тывуе у 1м пачуццё рэальнасц1 i меру суб’ектыунай цнатл!- 
васц!, што ураунаважвае мэту i матывы дзейнасщ. Так, дзе- 
тародная дзейнасць суправаджаецца працэсуальна-гульнё- 
вым матывам асалодьх, як! у адсутнасць гэтай меры узурт- 
руе функцьпо i дыскрэдытуе мэту дзетанараджэння як славы 
Божай. Адпаведнасць функцых i мэты з’яуляецца нарматыу- 
най умовай здаровага ладу жыцця мужчьшы i жанчьшы як 
вобраза Божага, памножанага f  Яго генеалоги.

Прэвал1раванне матывацыйна-працэсуальнай функцых 
ххад мэтавым намерам служэння абумоул1вае прагрэйраван- 
не у свеце шфантыльнага матыву “игривости” (lusio), у тым 
лжу гульш слоу (lusus verborum), аб чым кампетэнтна засвед- 
чыу И. Хейзинга у сваёй эпахальнай працы “Homo Ludens”. 
Багаслоуская дамхнанта стымулюе перасэнсаванне працы як 
сродку дасягнення поспеху праз кенозгс (kenosis): як паслух- 
мянасць, чуванне як не толыа развхцця уменняу i навыкау, але 
звщця, зв1вання палкасцяу да узроуню шстынкту як Божага 
натхнення. Прапанаваная схема узроставай перыядызацьп 
паклшана да арыентацых асобы на размеркаванне працоуных 
матывау, падпарадкаваных канчатковай мэце быцця, за ме
жам! ф1з1чнага кнавання чалавека f  яго генеалоги.

Вядучая дзейнасць вызначанага узросту не заканчваецца 
перыядам развщця, але уваходзщь у агульную структуру жыц- 
цядзейнасщ, пры якой функцьп вядучага i вядомага змяняюц- 
ца у сувяз1 з асабктай актыунасцю, пераходзячай у новую 
якасць як плод пераканаучай працы. “Ад набытку сэрца пра- 
мауляюць вусны. Добры чалавек ад добрага скарбу выносщь 
добрае, а лхх1 са злога скарбу выносщь злое” [Мц 12,35]. Так 
сацыяльная с1туацыя папярэджвае i дэтэрмхнуе развщцё ду- 
хоунай канстантнасщ у м!жасабовых зносшах, а вядучая 
дзейнасць, у межах самога моманту зачацця, прэвентуецца 
адносшам1 любов1 сужонкау. Адсутнасць любов! прыводзщь 
да выпадковага апладнення. Любоу адпадае ва умовах ’’слу
чайной случки”.

Прафеслйная дзейнасць з’яуляецца 1стотна дзейнасцю 
служэння, патрабуючай тыташчных высшка^ у прынашэннх 
своечасовага плоду улады кхраушка сям ’ 1 i перакананняу 
яго спадзв!жншау -  дзяцей, вучняу. Не абмежаваная мала-
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дым узростам, прафесшная дзейнасць здзяйсняе якасны ска
чок пры уваходзе у склад i структуру дзейнасщ “шраунщт- 
ва” як этапу асаб1стага сталення. У  сваю чаргу, к!раунщтва 
як вядучы ввд дзейнасц1, не можа быць з чалавекам пажыц- 
цёва, але суадносна яго нямогласш абмежавана взрастав у 
новы жыццёвы цыкл, пры як1м некал! вядучая дзея станов
ища вядомай, а гэтая апошняя таксама не стащь на месцы, 
але асэнсоуваецца у тэарэтычны спосаб i, тамм чынам, дас- 
канал1цца, напрыклад, у настаушцтве. Так, усям узроста- 
вы перыяд перадае эстафету новай жьщцёвай фазе развщця, 
з тым, каб i само развщцё не было самамэтаю, але патэнцы- 
ялам для самаактуалгзацьп асобы. Перспектыва Узросту, бе- 
зумоуна, змяшчае f  сабе выключэнш з правшау, тым не 
менш выключав i затрымк! пйхалапчнага узросту у плане 
свядомасщ асобы адносна допуску сумяшчальнага i несу- 
мяшчальнага: што даравальна для юнака -  асуджальна для 
старца, яш затрымауся у ceaiM развщщ, не дасягнуушы 
свайго “акмэ” (акте). 1нтэлектуальнае бачанне праблемы 
фшсуе метафару, па якой “нерэвалюцыйная моладзь падоб- 
на подласщ, а рэвалюцыйная старасць падобна глупству”. 
Але гэта тольк! метафара, таму што у жыцщ усякае можа 
бьщь выключэнне.

Узроставая перыядызацыя прапануе чалавеку шэраг 
правоу i абавязкау, звязаных у працоуныя, вучэбныя, гуль- 
нёвыя правзлы. Так, этымалаг!чны анамнез1с фжсуе марфе- 
му “раб”, якая нагадвае аб прадмеце працы, сумяшчальным 
з яе працэсуальна-гедатстычным матывам задавальнення. 
Дыскурс выявляв наратывы адносна дыспаратыунасщ, не- 
сумяшчальнасщ слоу “люблю свою работу”, бо любщь трэ- 
ба тольк1 Бога i бл1жняга, тых, без каго не Myciin жыць. Ра
бота як дзейнасць не выяуляе у акс!ялаг1чнай атрыбутыцы 
пачуцця любов! i годнасщ. Пры гэтам акс!ялапчны матыу 
не iraapye работы, але удзяляе ёй статус каштоунасщ замест 
годнасщ. Зразумела, што у дадзеным аналгзу трэба ул!чваць 
семантыка-лшгв1стычныя асабл1васщ крашы. Напрыклад, 
у польскай мове для вызначэння агапе, agape -  духоунай лю- 
6oBi icHye тэрмш miioscz, а у расшскай мове семантычная ды- 
ферэнцыяцыя слова “любовь” здзейсняецца выключна на 
узроуш асабютага сэнсу.

Кожны узроставы перыяд адзначаны напруджанай ду- 
шэунай працай па пераадоленш цянётау узросту. Пачуццё 
меры ва yciM распаусюджваецца на сферы жыццядзейнасщ 
так, каб гульня не падмяншася дэманстрацыяй, вучэнне -  
“прывучанай бездапаможнасцю” (М. Сэл1гмен), праца -  лю- 
боую да працы ( “трудагал1зм”), зносшы -  лёгкадумнай бе- 
задказнасцгоо, служэнне -  прыслужнщтвам, к^раунщтва -  
дыктатам, настаунщтва -  начотнщтвам. Паслядоуны пере
ход ад узросту да узросту, своечасовы сыход з займаемай 
пасады -- абавязак i поспех годнай асобы. Паспець выканаць 
сябе -  вось маты^ успення, г.зн. усыплення з пачуццём вы- 
кананага абавязку. Малгтва, што суправаджае i матывуе усе 
узроставыя перыяды, напрыканцы шляху становщца, урэш- 
це, на1больш дасканалай у сувяз! са звальненнем чалавека 
ад ycix яго зямных справау, як1я ён паспеу завяршыць.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


