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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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111.10. У  ml № Б83 Н&РЦЫ9&
Па узгадненш з аутарам я публшую дыялог з iM у га< 

тым артыкуле: “Зауважаю за сабой некаторыя рысы нарды- 
с!зму... баюся, што гзта небяспечна для маёй сям!”. Для М#,- 
рыны гэта з’ява не ёсць небяспечнай, таму што саманаз1рап- 
не як пачатак самасвядомасц1 ёсць пс!халаг1чная падставл 
для выкрывання ceaix заган, а яе вера - гарантыя перамог! 
над iMi. 3 уласяьша заганам1 мы уступаем у шлюб i перада- 
ручаем ix адзш аднаму згодна запавету: “Нясще цяжары 
адзш аднаго, i... таюм чынам выканаеце закон Хрыстовы. 
Во хто думае, што ён есць нешта, будучы шчым, той ашук- 
вае самога сябе” [Гал 16, 2-3].

Сям’я пачынаецца з “я”, штэгральнага “Я” Гасподняму. 
Таму кожны, хто арыентаваны на шлюб, канцэнтруе увагу 
на тых ceaix немачах, як1я могуць прычынщь боль i смутак 
бл1жняму, загадзя рыхтуецца да магчымых непаразумен- 
няу. Прыкладау таму шмат, асабл1ва у мастацмм асяроддз! 
Узяць хаця б г1сторыю кахання лорда Байрана, ад якога пас- 
ля «мядовага месяца» збегла збянтэжаная маладая i назва
ла свайго недарэчнага мужа, вялшага паэта - “звар’яцелым”. 
Альбо трагедыя вялжага мастака А. Мадыльят, уцягнуу- 
шага f  свой смяротны лес адразу два жыцщ -  жоша i зап- 
нуушага ад яе самагубства дзщящ.

Алошшм часам мастацкая багема вельмг часта узруш- 
ваецца бясконцым колам самагубствау нарцысцкага кштал- 
ту. Так, таленав!ты спявак Мурат Насырау, не адолеушы 
свой эгацэнтрызм, скокнуу у шкуды разам са ceaiM “рухо- 
мым” партрэтам i в1дэакамерай -  сучасным1 атрибутам! нар- 
цыизму. Сапрауды, “рьщай кшарыс, бо звал1уся кедр, бо i 
фанабэрыстыя заняпалГ [Зах 11, 2]. Кожны чалавек, як! мае 
талент сужонства як вобраза Бога, мусщь апрацоуваць яго 
яшчэ з маленства, каб гэты вобраз не быу заняволены бес- 
патольнасцю i бессаромнасцю уласных заган, сша як!х, як 
вядома, прапарцыянальная с1ле шдывщуальных здольнас- 
цей чалавека. Каб бл1зк!я, тым больш дзещ, не стал! залож- 
HiKaMi непадзельнага эгацэнтрызму бацькоу.

У  гэтай сувязг Марына паступае мудра, давяраючы свае 
асабстыя думк1 ды шдывщуальныя афекты вопытнаму ncixo-

шчу. Мяркую, што публшацыя на прапанаваную ею тэму 
можа стаць карыснай таксама для шшых маладых асоб, не- 

‘.чуважных да сябе i сваей сямейнай будучыш. Каб стрымль 
имць пачварныя 1мпульсы падсвядомасщ дзеля душэунай 
(ш^навай у сям1, патрэбна ix папераджальная дыягностыка. 
Марына смела i рашуча выстауляе пс!халаг!чную гшотэзу, 
што да характеру ceaix недахопау i сексалапчных асабл1вас- 
цей, парауноувае ix адмысловы досвед з кшуючымх у навуко- 
вай л!таратуры даведкам1, звяртаецца па экспертную адзна- 
ку да прафесшнага дacлeднiкa гэтай галхны свядомасщ.

Ня гледзячы на тое, што нарцыс!зм адносщца больш да 
мужчынскай паталоги, у надзвычайнай меры ён можа ака- 
зацца агульнай немаччу чалавецтва, але ня шмат хто ведае 
аб iM, таму i не усведамляе у сваёй асобе. Нагадаю, што у 
старажытнай Грэцьп хснавау м1ф аб юнаку-прыгажуну, за- 
чараваным сва!м адлюстраваннем у вадзе, закаханым у сябе 
да марнатрауства i пераутварэння у кветку. Вядомы нямецк! 
пс1холаг Карл Юнг л1чыу м1фы ncixanari4HbiMi выявам! пад- 
свядомых патэрнау, так званых архетыпау, таямшчых пад- 
ставау сусвету. 3 пункту гледжання ncixaaHanisy, самазака- 
ханасць, любасць да свайго цела есць выява сексуальнай ма- 
тывацьи як рыса эмацыянальнага недаразвщця. Хутчэй за 
усё “нарцыс” -  юнак, яшчэ не падрыхтаваны да сур’езнага 
шлюбу як сведчання Божага хараства, а не свайго уласнага.

Сексуальная матывацыя -  мудры прыродны мехатзм, 
генетычны спосаб захавання i памнажэння богападобных 
icTOT. Кгл1 чалавека не вабщь супрацьлеглы пол альбо 
вабщь як толькх патэнцыяльны глядач яго эратычных дэ- 
манстрацый, гэты чалавек па сваёй акцэнтуацьп з’яуляец- 
ца “нарцысам”, як1 зус1м не думае, што яго штурхае да гэ- 
тых дэманстрацый: парушаны генетычны код альбо сардэч- 
ная загана. Асалода, якую ён перажывае пры падобнай ма- 
дэл1 паводзш, ёсць штучная мера кампенсацьи недахопу на
туральных сексуальных адносш.

Пэунай мерай рыс нарцыс!зму з’яуляецца падлеткавы
узрост як амбщыёзная выснова продкау. Так, Марына^ поле 
зроку уласнага пcixaaнaлiзy уводзщь сваю бабулю, якая 
“увесь час распавядала пра ceaix шматайюх кавалерау”, 1 
мац1 як дэспатычнага лщэра у сям1. Аутарка прыцягвае да
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дыскурсу камутстычнае грамадства, якое выхавала культ 
“женщины-труженицы”, недасягальнай для натуральных 
мужчыноах пачуццяу.

Вщавочна, што жаночая праява “нарцыс1зму” належьщь 
больш да сацыяльнага фактару паводзш продкау. А вось 
мужчынск! “нарцыс1зм” мае свае вытою у бгягенетычным 
фактары. Так, жанчыну можна пераканаць у яе харастве 
праз камшпменты. што, м1ж шшым, i 3pa6iy змей [Быц 3,1]. 
Мужчыну у гэтым сэнсе пераканаць значна цяжэй, пакуль 
ён сам не адкрые у сабе бездань жахау альбо скарб пачуц
цяу. Праблема смерш i жыцця вырашаецца менавхта там, 
дзе знаходзщца гэты “выбарчы цэнтр”, вакол якога наша 
быцце пэуным чьшам аргатзуе сябе. Нарцыс у захапленн! 
ceaiM целам стращу самае ядро быцця, яго пазнавальны 
щэал, змарнавау сваю мужчынскую годнасць. Ён прышжа- 
ны адлюстраваннем як ф1з!чнай скнарл1васцю, якую немаг- 
чыма задаволщь водным адлюстраваннем, xi6a што апусщ-
цца у яго ды заняпасц1 у бяз’ядраную раслшнасць як стан 
непрытомнасщ.

Апантаны юнак скщвае щэал дасканаласц1 за кошт ле- 
туценняу калектыунага падсвядомага, адным з архетыпау 
якога з’яуляецца, паводле К. Юнга, “вада”, щ, нават, “ска
чок у ваду”. Пам1ж гэтым1 вдэалам1 i зямным пахацшствам 
з цягам часу утвараецца бездань -  “чорная дз1рка”, што 
усмоктвае самасвядомасць юнака. Дарэчы, беларуска- 
польск1 тэрмш “цмок” азначае змея, дракона, яю па-розна- 
му уплывае на палавую дыферэнцыяцыю. Вобразна кажучы, 
юнак разяуляе рот у захаплент ад уласнай гетяльнасщ. 
Дзяучына ж адчьтяе рот, каб прывабщь захапленне юнака, 
укладваючы “забароненыя плады” у разяулены рот партнё
ра [Быц 3, 6]. Абодва -  Ф1з1чны i пйхалапчны -  6aKi спаку- 
сы трапна адлюстроувае беларуская народная думка: “Хадз1у 
бы f  злоце, каб не дз1рка у роце”.

Даследаванне унутранай прасторы асобы выяуляе наме- 
ры, матьшы i поспех як пыхалапчны цэнтр яе аргашзацьп. 
Намер -  гэта патрэба вызначыцца i трымацца пэунай мада/ri 
паводзш дзеля хараства асобы Хрыста. Гэтая мадэль выклю
чав боязь за сваю знешнасць. Хрысщянш мае мадэль Крыжа, 
некал1 пачварную для юдэяу, але магутную для Царквы.

Кал1 намеры ёсць асэнсаваны мехатзм дасягнення 
шчасця як меры нак1раванай асобы, дык нематываваныя па- 
водзшы неасэнсаваны, стыхшны мехашзм актыв1зацы! пад- 
свядомых сш асобы, схшьнай да афектау i дэманстрацый, 
пажадл1вай да неадкладнай, хмгненнай узнагароды. Кал1 не
матываваныя паводзшы дамшуюць над намерам1, нар- 
цыс1зм праяуляецца у “вадабояз1” як бояз1 пакарання.

Каб зразумець рознщу пам1ж намерам1 i нематывава- 
най рэакцыяй, праанал1зуйце свае уласныя адчуваню у гэты 
момант. Вы защкаулены сустрэчай з ncixoлагам? Вы зане- 
пакоены станам сямейных адносш? Вы хочаце ласю i пяш- 
чоты, якая залежыць ад Вашай знешнасщ, здароуя i фшан- 
савага станов1шча? Кал1 Вы адказал! “так”, то Вамх рухае 
“матор” - падсвядомыя матывы знешняй прывабнасщ жыц
ця. Вы маеце патрэбу у Божым слове? Успрыманне яго узба- 
гачае Вас новым! ведам! i пачуццям!? Вашы адказы “так” 
указваюць на намеры дасягнення сямейнага шчасця, пабу- 
даванага на устойл1вых пачуццях i паслядоуных учынках, 
поспех як1х не залежыць ад знештх аутарытэтау i фшанса- 
вых абставш.

Пахал апчныя даследавант i уласны досвед паказваюць, 
што сужонк1, празмерна схшьныя да канкурэнцьп як перай- 
мання, вытворнага ад нарцыс1зму -  “не хуже других”, -  дася- 
гаюць значна меншых поспехау у сямейным дабрабыце. У  той 
жа час досвед шчасл^вых сем’яу сведчыць, што сужоша з ма- 
тывацыяй дабрабыту тады маюць поспех, кал! не вельм! 
1мкнуцца пераузыст1ншых. Тут мае месца эфект узаемадзе- 
яння, кал! два фактары - намеры i матывы - уплываюць адзш 
на аднаго. У дадзеным вьшадку поспех дабрабыту залежыць 
ад спалучэння самаадданасщ (матывацыя) i штэнцьп (су- 
польны намер). Пры ix недахопе наз1раецца цяга да спаборн- 
щтва i канкурэнцьй як вьшвау нарцыс1зму.
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