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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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111.12. Р ш н ц  у nsiJfiHHbirtv ? т \щ  aeipi
“Моя дочка очень добрая, набожная, музыкальная, но лег

ко ранимая ввиду трудностей с учебой. Школьный психолог ска
зал, что она “правополушарная”. Как оценить такой диагноз 
с религиозной точки зрения?”

Светлана.

Сучаснай школе няусузгад, што, адыходзячы ад традыцьй 
“Вялшай дыдактьш” (Я. А. Каменей), заснаванай на слове Божым, 
яна усё больш нагадвае суд, чым валадарства. Прьщатнасць да 
апошняга вызначаецца не узроунем адукацьп щ эрудыцьп, але “убо- 
гасцю духоунай” [Мц 5]. “Квал1фшаваны” прысуд над дзщем i яго 
бацькам1 сурова папярэджвае Святое Шсанне: “Хай з вас мнопя не 
квапяцца быць настаушкама, браты мае, ведаючы, што тым цяжэй- 
шы атрымаем прысуд. Бо усе мы шмат у чым грахпым” [Як 3]. Тым 
не менш, добра, кати суд ужо адбьшаецца. Вызначаючы адсутнасць 
матэрыяльнага поспеху у л1хш свеце, ён стымулюе нашу асобу як 
прысутна сцъ Божую альбо парусда.

Зыходзячы з сгёуацьп, атсанай мащ, магчыма меркаванне 
ная^наевд тагах асабл1васцей, якы выклжалг яе трывогу адиосна 
пс1халапчнай гатоунасщ дачю да засваення праграмных ведау. 
Школьньш патрабаванш, па зразумелых прычьшах, не у дастат- 
ковай меры у;пчваюць шдывщуальныя асабл1васщ дзяцей, якш 
яшчэ 1.П. Паулау юшпфшавау на “Чисто человеческие типы выс
шей нервной деятельности -  мыслители, художники и средние”. 
Вщавочна, сучасная школа арыентавана больш на першых.

Наступная педагапчная спуацыя у пэунай ступен1 служыць 
шюстрацыяй дадзенайтэндэндьп. Чацьвёртакласшк, валодаючы. 
вьщатньшй матэматычньш! здольнасщиш, адказваючы на попыт 
ceaix сукласшкау, здзяйсняу прапанову рашэння задач па заказу. 
Mir-пмальны розшчны кошт адной задачы па прэйскуранту адпа- 
вядау цане “Чупачупса”. Веруючыя бацьга, не на жарт занепако- 
еныя прадпрымальнщкай шщыятывай свайго сьша, звярнулюя 
па кансультацыю да школьнага пс1холага, ям яшчэ больш зане- 
riaKoiy бацькоу “прафесШным” вердыктам: “Наоборот, ваш сын 
молодец: приучается к бизнесу!”. Не задаволеная такой «прафесЬ 
яграмай» мама звярнулася па параду. Дастаткова лёгк! дыялог 
сам па сабе вывеу рэцэпт. Веруючаму вучню у якасщ эгитым!
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пасля споведз! было прапанавана чытанне месца Евангелля са 
словами дарам атрымал1 -  дарам давайце” [Мф 10,8]. Рэцэпт 
меу вынжовы уплыу на хрысщянскае выхаванне дзщящ.

Рацыянальнае мысленне -  вялпсае багацце вучня. Нажаль, 
а можа, на шчасце, не усе дзещ валодаюць гэтай сферай вучэб- 
най дзейнасщ. Не трэба з гэтай нагоды моцна хвалявацца, ве- 
даючы, што кожнае дзщя мае ад Бога свой план ратавання, 
тольк1 не варта яму перашкаджаць. На пачатку мшулага ста- 
годдзя вьщатны пс1холаг i святар Васшь Зянькоусю у сваёй пра- 
цы “Пйхалопя дзяцшства” падкрэсл!вау, што “недаразвщцё 
ncixi4Hbix функцый дзгцящ не з’яуляецца прычьшай, але на- 
ступствам: яго своеасабл1васцей”.

Сучасньганейрашяхалапчныядаследаванш паказал1, што 
правая i левая паукул! мозгу маюць спецыф1чныя функцьп. Да 
1960 году паусюдна была прынята думка аб перавазе левай, “мыс- 
лячай” паукул1, юруючай, як вядома, правай, пануючай часткай 
цела. Яно лапчнае, вербальнае, здольнае да паслядоунага выка- 
нання розных вучэбных заданняу. Правая папуля, альбо, павод- 
ле вызначэння П.В. С1манава, “эмацыянальны мозг”, -  штуггыу- 
ная, здольная да усталявання прадметна-прасторавых сувязей, 
успрымае усе абставшы жыцця i смерщ ймультанна, г.зн. адна- 
часова. Нейралагсчныя дадзеныя, па яюх няшчасныя выпади, 
удары, пухлшы на левай паукул1 звычайна замаруджваюць чы
танне, п1сьмо, мову, матэматычныя вьипчэнш, прывял! да выс- 
новау левай па>тсул! як дамшуючай, галоунай, аб яе мауюпвай 
суседцы справа як сцшлай служкь Медыцынска-ф1з1ялагсчнае 
тлумачэнне ncixiKi чалавека у пэунай ступеш пауплывала на 
узткненне навукова-атэктычнай гшотэзы. “Бога нет, -  абвясщу 
Астап Бендэр, -  это медицинский факт!”.

Памьшковасць гэтай HiKiM не даказанай гшотэзы вщавоч- 
ная праз рэл1гшныя памкненш чалавека, як1я з’яуляюцца nclxa- 
лапчным сшкаваннем для правапаукульнага, “1рацыянальна- 
га” мыслення, парушэнне функцый якога дыскрэдытуе вытк! 
“рацыянальнага” левапаукульнага мыслення. Наступствам та
кой дыскрэдытацьп можна л1чыць сваоечасовае паражэнне i 
скасаванне дакладана ycix “единственно верных” палггычных 
щэалогш i рацыяльных дактрын.

Нобелеусю лаурэат амерыкансга пшхолаг Роджэр Спэры на 
пад ставе даследавання тысяч людзей даказау, што “другасная”,

правая паукуля фактычна пераузыходзщь левую пры успрыманн! 
мастацк1х творау, распазнаванш прыродных тварау, узшкненш 
рэлггшных пачуццяу. У  той жа час творчыя памкненш. правай 
паукул1 кантралююцца i уладкоуваюцца скрупулёзней працай ле
вай. Напрыклад, кал! правая паукуля распазнае ryKi i твары, дык 
левая 1х называв i класхфшуе. Таму, дарэчы.славутае deja vu (гэта 
я ужо бачыу) адносщца, вщавочна, да падсвядомай сферы пра
вай паукул! Можна адмыслова уявщь сабе суадносшы правай i 
левай паукуляу як метафару Усходу i Захаду: “на Усходзе жыве 
бесчалавечны бог, а на захадзе бязбожны чалавек”.

Вызначаныя характарыстыю адпаведна тыпалапзуюць дач
ку нашай чытачи як характэрнага прадстаунжа “правапаукуль- 
най” 4acrai чалавецтва. Трывогу мащ можна зразумець. Бо, як 
схшьны л1чыць некаторьш навукоуцы, традыцыйная сютэма аду- 
кацьп не здольна навучыць чамусыд правую паукулю. Даскана- 
ленне творчай мадэл! асобы мусщь адбывацца на парытэтных 
асновах навую, мастацтва, panirii у сувяз! з узаемадзеяннем абод- 
вух паукуляу: левае разумев словы i знаходзщь сэнс, называв гую, 
музычную вышьшю як!х пазнае правае, якое, дарэчы, ацэньвае 
гумар, фантазцо, эстэтычны густ, спрыяе глыбш! перажыванняу 
i пачуццяу. Павышаная схшьнасць “правапаукульных” дзяцей да 
“не школьных” прадметау -  музьпа, выяуленчага мастацтва, 
спартыуных гульняу, харэаграфи -  часта перашкаджае успры- 
маць храналапчны парад ак тэкстау, карт i схем. Замест гэтага iM 
даспадобы хаос бягучага часу, суз1ранне вобразау i шчырыя, не- 
фармальныя зносшы з аднагодкаш, бацькам1, настауншам1.

Можна паращь занепакоенай мащ больша давяраць сва
ёй дачцэ i “не перашкаджаць уваходзщь дзщящ у царства 
Божае” [Мр 10, 14] празмернай турботай пра школу. Школа 
праходзщь, а жыццё, як1м ёсць Icyc [Ян 14, 6], застаецца на- 
вечна. Можна узяць да штодзённага ужывання кароценькую 
мал1тву CepriH Раданежскага: “Боже, в помощь мою вонми, 
вразуми мя во учение сие”. Гэты святы, па рысах яго дзящн- 
ства, таксама быу “праваиаушарны”, бо цяжка яму давалася 
навука школьная. Хлопец вераю перамог сваю тыпалопю 
праз адведанне сапрауднай навук1 слова Божага. Думаю так
сама, што трэба упэунена улучаць у прагрэсгю адукацьп дачк! 
складаны, але высоакародны шлях ад бессвядомага щ падс- 
вядомага да лаг1чнага спасц1жэння сэнсу быцця, ад гнтущьп
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да рацыянальнага асэнсавання рэча1снасщ, ад панылага на
строю да радаснай перспектывы веры. Кал1 дзеця у пераадо- 
ленш вучэбнай смуацьп будзе мець сталую падтрымку i спа- 
чуванне бацькоу, дык у свой час яго асоба возьме верх над 
людскшг прысудам i свае уласныя недахопы перамешць на 
годнасць. 1мпульс1уныя “правапаукульныя” дзещ звычайна 
балесна, драматычна пераносяць цэнзуру паводзш як куль- 
турнага фшьтру адносш з навакольным соцыумам. Яскравай 
шюстрацыяй правапаукульнага успрымання сусвету з’яуля- 
юцца палотшшчы кпанскага жыватсца Ф. Гош, вольналю- 
6ieae мастацтва якога адметна палкай эмацыянальнасцю, са- 
цыяльна-крытычным гратэскам.

Унжальным сродкам пс!хакарэкцы1 лева-правапаукульнага 
мыслення служыць Вянец Усесвятой Дзевы Марьи. -  Ружанец, яга 
амаль восемсот год натхняе вернжау на справы справядопвасщ i 
мшасэрнасщ, дысцыплшуючы ix розум, перажыванш i учыша. 
Дэтальна-храналаичная паслядоунасць, эмоцыянальна-цыкл1ч- 
ная структура характэрных рысау Ружанцу, урачыста-л1рычнае, 
засяроджанае прамауленне яго асноуных частак стымулюе моу- 
ную актыунасць дзщящ, яго эмацыянальную стрыманасць, па- 
чуццё меры. Вез перабольшвання можна сказаць, што мацярьшс- 
кая апека вернжау забяспечвае менш драматычную адаптава- 
насць дзщящ да супярэчл1васцей соцыуму праз самаадчуванне 
задаволенасщ i камфорту, знаёмае кожнаму вершку пры завяр- 
шэнш ycix чатырох частак Ружанцу. Гэтае адаптацыйнае уздзе- 
янне здзяйсняецца на пс1хасаматычным i сацыяльным узроунях.

Першы узровень (душы и цела) карэктуе дзщячыя неуро- 
зы, асабл1ва звязаныя з правапаукульным -  змрочным адлюст- 
раваннем рэча1снасщ. Цыклы духоуных настрояу Ружанцу 
ураунаважваюць нервовую астэму дзщящ праз вывядзенне яго 
веруючай асобы з-пад матэрыяльнай залежнасщ сусвету. ITcixa- 
саматычныя с!мптомы могуць узнжнуць i у сувяз1 з левару кас- 
цю, што часцей сустракаецца у “правопаукульных” дзяцей. Гэ- 
тым дзецям у мэтах развщця левапаукульнага мыслення ка- 
рысна пераб1раць чотю лравай рукой. Такое практыкаванне 
канцэнтруе ураунаважаную работу мозгу.

Друп узровень (сацыяльны) адаптуе уздзеянне Ружанцу на 
асобу дз1цящ, фарм1руючы яе у гарматчнай еднасщ з “плане- 
тай людзей” (А. Экзюперы). Поспех чалавека на гэтай планеце

шмат у чым залежыць ад валодання шшаземным! мовам! 
Школьнае навучанне заснавана на прагматычнай устаноуцы 
засваення ведау. 1нтэрлшгв1стычнае чытанне Ружанцу фармуе 
альтруктычную свядомасць з рысам1 адкрытасщ, экстраверси, 
эмпатьп, добразьгапвасщ. Менав1та духоуна-альтру1стычная 
гатоунасць асобы спрыяе найбольш эфектыуным м!жканфе- 
с!йным i мджнацыянальным зносшам. Валоданне шшаземньгм! 
мовам! як функцыя левапаукульнага мыслення пачынаецца з 
нацыянальна-штэгратыунай i экумешчнай гатоунасщ да зносш 
з бл1жн1м1 -  сям’ёй, Царквой, сусветам.

Трэцщ, пс1халшгв1стычны узровень адлюстроувае уплыу 
мовы на само мысленне f  адпаведнасщ з гшотззай Бенджам!- 
на Jli Уорфа: “Сама мова вызначае асабл1васщ чалавека”. Су- 
адносна з гэтай глабальнай пс1халшгв!стычнай гшотэзай мож
на меркаваць аб скасаванш альбо швел1равант нацыянальных 
рыс беларусау у сувяз1 з дэлшгв1зацыяй насельнщтва рэс- 
публМ ва умовах дамшавання яго расшскамоунай части.

У мэтах спынення антылшгвгстычнай тэндэнцьп у краше 
трэба стварыць умовы уплыву так1х дзеянняу на нашыя думкх. 
як1я асвячаны духоуным тэкстам на роднай мове, падмацава- 
най царкоуным1 таямнщам! На сучасным этапе свайго развщця 
беларусы маюць то лью адзшую, непамерна малую сакральную 
суполку, якая паслядоуна i настошпва праводзщь у жьщцё гэ- 
тую мэту: гэта Грэка-каталщкая Царква у Беларус!. У  адказнасщ 
за CBaix дзяцей яна асабл1ва востра адчувае страх лерад вера- 
годнасцю знжнення мовы. Начале з беларускай лнурпяй i пра- 
васлауным! набажэнстваш ёй надзейна служыць Ружанец, ка- 
рыстанне як1м сведчьщь аб ушкальных вьшаходняоах магчы- 
масцях чалавека f  справе яго навучання i выхавання. Сапрау- 
ды, “Нямудрае Божае мудрэйшае за чалавекау, i нямоглае Бо- 
жае мацнейшае за чалавекау” [Гал 6,2].

У  аптымальнай мадэл1 школьнага навучання i рэлггшных 
зносш у сям! дыхатам!я “пра-лева” паступова страчвае сваю 
пггодзённую актуальнасць. Свабодная асоба дзщящ, пераадоль- 
ваючы шфантьш1зм уласных уяуленняу, праз канфесшны ды- 
ялог набывае мудрасць меркаванняу, як\я робяцца вытокам 
жыццёвай прауды для дарослых: “вуснам1 немауляц1 прамау- 
ляе прауда”. Так, газета “Царква” зафшсавала гэтую горкую 
прауду праз дзщячае сведчанне.
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