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ПРЫЙбЬШ ЗА №Ш БёРЫ
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
пщкага грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках млсцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
ripbixLribHiKi ун1яцкай парафп вырашьип сабраць у адзшае 
цэлае, каб натсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
Kipbuibi i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагодцш ун1яцю сьвятар Jley Гарошка, як1 у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
иай школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
га^ савецйя тэзшы аб шкоднасьщ panirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навуга, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ6bmi веруючым! 
людзьм!. Традыцьп арх!мандрыта Льва Гаронна жывуць i 
прадягваюцца сёньняшшм1 ягоныш пасьцежнпсам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Парус1я: псыхалёг1я 
прысутнасьщ” -  тэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэл1гшнай i палйычнай практик! Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пергисана^ча” спасыл аючыся, што сапрау- 
дная рэл1г1я па-за палпыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, як! у ceaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасьць спалучае рэл1гйо i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Правда, айца Яугена цшавщь не столью сама палггыка, 
як правая свабода. I Kani палиыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на тага крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лхтоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням1 тысячау бегл1 сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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Асоба чалавека намравана на еднасць з Госпадам, ад 
Якога еднасць уласных думак, пачуццяу i учынкау. Спосаб 
даследавання свайго “Я” праз давядзенне незакончаных мощ
ных i граф!чных матывау да закончаных сказау i малюнкау 
быу спажываны у кантэксце “штралогу”. Тэрмш intrologos 
можа перакладацца як унутранае слова. Зразумела, гэта не 
тое самае, што унутраны голас, супярэчл1выя зносшы з яйм  
шмат каму добра вядомы з дзящнства. 1снуюць узаемаад- 
нос1ны пам!ж “Прагай чування слова Божага” [Ам 8,11] як 
icmii патрэбай жыцця i шту1тыуным матывам гэтага жыц- 
ця f  кожнай канкрэтнай асобе. Яе дзейнасць i перажыванш 
настольм складаныя, што паводзшы чалавека не нак1роува- 
юцца простьпш шляхам! да рэал!зацьи духоунай патрэбы. 
Так, наш “унутраны голас” патрабуе вядомай гульн! з ш, i 
духовна здаровы чалавек роб1ць нярэдка учынм пад уплы- 
вам яго пабуджальнага стымулу. У  TaKix выпадках прыня- 
та гаварыць аб “нематываваных учынках” [37,117]. Але ча
лавек здольны не падпарадкоувацца сляпой с1туацьи, прыт- 
рышиваючыся намеру Царства Божага, вызначаючага яго 
паводзшы. Так1м чынам утвараецца крыж асабхстага жыц
ця чалавека, нябесныя, вертыкальныя намеры якога спалу- 
чаюцца з зямным! -  гарызантальным! -  матывам1 паводзш. 
Адбываецца насычэнне шту1тыуных матывау асобы змяс- 
тоуным1 намерам1 жыцця. Менавгга у гэтым напрамку 
“штралог” у хрысц1янска-пс!халаг1чным сэнсе азначае, па- 
першае, слова, якое стала асобай нашага жыцця, iCHbiM яго 
пачаткам, па-другое, метад, спосаб ачышчэння матывау асо
бы ва умовах саманаз1рання (introspectio) i самабыцця 
(praesentatio). Так, слова, стаушае “Светачам нагам MaiM i 
святлом на шляху MaiM” [ГТс 119,105] дапамагае вызначыць 
спектр унутранага жыцця чалавека.

Таццяна К. прас!ла мяне праанал!заваць яе вербальна- 
граф!чныя праекцьп адпаведна перспектыве прэзентацьй. 
Гэтая перспектыва пачынаецца з патрэбы (“хачу”) i пачуц- 
ця (“люблю”), каранёу ycix праблем чалавека. I кaлi ён ад- 
павядае гэтым галоуным элементам прыкладна як «люблю 
паесщ» альбо “хачу Паршэ” -  адразу робяцца зpaзyмeлымi

матэрыяльныя запатрабавант i пачуцщ паддоследнага, што 
перашкаджаюць яго духоунай перспектыве. Што ж, “напа- 
чатку было слова” з yciMi адпаведным1 гэтаму вызначэнню 
наступствам1. Гэтыя матывы, узятыя з шшага “канверта”, 
служаць фонам праекцый Таццяны, якая “хочет быть счаст
ливой” i “любит мечтать”. Прага шчасця ёсць яе 1снай пат
рэбай як чалавека, створанага “па вобразе i падабенстве 
Бога”, прыдбанне Якога удакладняе усю паунату гэтага 
шчасця. Але канкрэтны намер Царства Божага Таццяна за- 
мяняе на адцягнены матыу “верю в удачу”, як1 зрабгуся бяз- 
водным вытокам марных летуценняу прагматычнага розу- 
му. Дарэчы, “Мара” у ведыйсгах тэкстах прадстаулены як 
уладар пекла -  спакусшк пахацшствау. Так, чалавечая мара 
можа стацца перашкодай Царству Божаму, якое “Высшкам! 
бярэцца, i кожны з намаганнем уваходзщь у яго” [Лк 16,16], 
а таму патрабуе тэрмшовай перамены марнатрауства на ду- 
хоуную бадзёрасць: “Не cnine i малщеся, каб не упасщ у спа- 
кусу. Дух бадзёры, цела ж нядужае” [Мц 26, 41]. Таццяна 
niina: “Я чакаю свайго шчасця”, але верыць не у Бога, а по- 
спех, я й  у Яго адсутнасць ператвараехща у выпадак. Яе 
унутраны тон 1нту1тыуна адчувае набл^жэнне шчасця, але 
не можа усвядомщь таго, што “Царства Божае унутры нас 
ёсць” [Лк 17, 21]. Аутарцы тсьма пакуль што невядомая ду- 
хоуная якасць шчасця, але яе практичны намер дазваляе 
сфармаваць дынамшу уласных паводзш (“иду вперед”) праз 
актыв!зацыю мрояу (“думаю о будущем”). Як фшосаф Сак- 
рат, Таццяна “знает, что ничего не знает”, але тым часам дзёр- 
зка упэунена, што “магу усё”. Здаецца, ей не хапае самой дро- 
бязк “Усё магу у Хрысце, як1 ^змацняе мяне” [Ф1л 4,13]. Ме- 
нав1та таму, што “Без Мяне ня можаце рабщь Hi4ora” 
[Ян 15, 5], нават пяшчотныя эмоцьп Таццяны (“интересуюсь 
музыкой!”) абцяжарваюцца адчуваннем металу: “больше 
всего нравится heavy metal”. М1ж шшым, нашчадк-i Каша 
с1мвал1чна рэалхзавал1 сябе адначасова як “кавал! па мета- 
ле i музыкГ’ [Быц 4, 21-22]. Любое слоунае выказванне, на
ват у пЫхалапчным тэсце, праходзщь праз цэнзуру свядо- 
масц!, таму гэты тэст павшен мець у сабе сродак пераадо- 
лення цэнзуры дзеля усталявання больш непасрэднай рэак- 
цьп на асабктую жыццёвую сгтуацыю. У нашым выпадку
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гэтым сродкам служьщь малюнак, альбо шктаграма (мал. б), 
Малюнак Таццяны носщь папераджальны характар, бо шту !• 
тыуна адлюстроувае перажывант унутранага быцдя яшчэ 
да асэнсоування яго розумам. Першае, на што звяртае у вагу 
даследчык, -  гэта кропка у цэнтры аркуша, якая мусщь мещ* 
сваю хдыяграф1чную перспектыву, адпаведную перспекты- 
ве асобы. Чалавечае Я мус!ць прагназаваць дынамгчныя (ма- 
тывы, асацыяцьц) i энерпчныя (намеры, пачуцщ) з’явы быц- 
ця. Так, напрыклад, схема крыжа з’яуляецца аптымальным 
вырашэннем гэтых спалучэнняу, а яго дэтал1 падкрэсл1ва- 
юць щдывщуальныя характарыстык! рэцышента. У той жа 
час «спираль», што выходзщь з Kpomci, адлюстроувае высо- 
к!я дынам1чныя асабл1васщ розуму паддоследнага, але ро- 
зуму, яю блукае у бязмежнасщ ведау, што адпавядае апос- 
тальскаму асуджэнню фшосафау, “Што заусёды вучацца ды 
нiкoлi не могуць дайсщ да пазнання прауды” [2 Щм 3,7]. 3 
шшага боку, кропка у цэнтры аркуша, што атрьшипвае свае 
разв!ццё праз “усевщушчае вока”, указвае на значную пера- 
вагу духоуна-суз1ральных намерау асобы над яе шдыввду- 
альнай актыунасцю, якая гатова да больш строгага ̂ тайма- 
вання цялесных матывау, што адпавядае манаскаму вобра- 
зу жыцця. Тэндэнцыйна, што Таццянша кропка засталася 
без змен, што прымуйла даследчыка шукаць рысы яе асаб- 
гстай дынамйа у парапунктуацьп, побач з цэнтральнай кроп- 
кай. Ды вось яна! Гэта маленью папяровы караблж - кропка 
апоры самасвядомасщ, пасунутая у бок марных уяуленняу,
-  так! ж бездапаможны i нацгны, як яго гаспадар, але дас- 
таткова самаупэунены, аб чым сведчаць цёмныя, выразныя 
контуры малюнка: “Я шагнула на корабль, а кораблик ока
зался из газеты вчерашней”. Побач з караблжам - тара узы- 
ходжання, надзея на цвёрдае прыстатшча дзеля адзшока- 
га ветразя у ак1яне людск!х жахау i нягод. Пад уплывам гэ- 
тай гары, каменя мус1ць перамянщца i раслшны свет тктаг- 
рамы - дрзвы i кветк!, што с!мвал1зуюць жыццёвую энергш, 
дз!цячае 1мкненне да свайго шчасця. Але ж, як i выказаная 
“вера у поспех”, кветка, чым больш падобная на дзьмуха- 
вец (як у Таццяны), тым менш адпавядае сталаму намеру 
жыцця. Так, «палявая кветка» мае у сабе легкадумную не- 
бяспеку дэфларацьи (зрыванне кветю.). Арыгшальнае зад-

.«'йтчанне дзвюх паусфер у аснову ялшк1 азначае патэнцы- 
ил л царства, сх1льнасць да панавання, арган!зацыйныя 
;<дольнасцк “Громко в картонные трубы трубя”. Хаця апуш- 
чаныя ушз галшк! сведчаць пра шматлййя нявырашаныя 
праблемы i падсвядомае адчуванне трывогк “Ель, моя ель, 
ты как Спас на крови, твой силуэт отдаленный, будто бы свет 
удивленной любви, вспыхнувшей, неутоленной” (Б. Окуджа
ва”). Ель, эль, hell -  пад “макшжам” вонкавых спрау i пад- 
зей адзшокая душа Таццяны прагне “рамана у nicbMax”, 
падлш як1х (л!чбы на канверце) забяспечыу бы рацыяналь- 
нае выкарыстанне пушкшска-дзявочых пачуццяу: “Я Вам 
пишу, чего же боле”. Схема i дэтал1 малюнка збалансаваны 
i павернуты управа, што дэманструе перспектыунае выпра- 
меньванне аутарскай шщыятывы, не зацыкленай на ceaiM 
мшулым, але маючай энерпчны запас адаптаванасц! да гэ-
тага свету.

Сустрэча з Таццянай праз 5 год пацвердзхла нам абод- 
вум рэлевантнасць штралапчнага прагнозу яе асобы. 
Сшсаушы (скачаушы) з 1нтэрнэта маладога прафесара, яна 
рыхтавалася з iM да заморскага жыцця у надзейнай краше. 
Можна б было л!чыць, што прэзентацыя адбылася, кал! б не 
самотны спектр яе поз1рку, пераломлены рэльефным макь 
яжам твару: «ель, эль, hell».
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