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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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111.16. Пщглпчныя ПРЫНЦЫПЫ
л е ш т а н  « в в д ы

Душа немауляхц -  не “чыстая дошка”, як у Дж. Лока, але 
унжальная скарбнща духу, як1 спалучае неспалучальнае: па- 
дабенства Божае i грэх Адама. Задачай гойхолага з’яуляецца 
сведчанне таго, што ёсць у душы дзщящ. Першае, што фгксуе 
навука, якая змяшчае у сабе слова аб душы, дык гэта яе наяу- 
насць. Другое: яна сведчыць аб логасе, г.зн. слове Божым. Пры 
гэтым logos enulos як натхнёнае падабенства дасканаласщ ёсць 
слова свабоднае праз праслауленне свайго Айца. Hi навука, Hi 
мастадтва, Hi рэлМя, Hi права не могуць у аутаномным рэжы- 
ме забяспечыць гэтую свабоду. Толыа сштэз Я-квштэсенцыя 
з’яуляецца яе вытокам на фундаменце гэтых чатырох сфер гра- 
мадскай свядомасщ.

Прафесар С. Куламзша выкрывае заангажаванасць духу 
у рэлггшным выхаванш: “Отдельные духоносные наставники 
обладали значительным даром прозрения, проникая духовным 
взором в мир личности, но в целом в Церкви программа вос
питания не ориентировала учителя на то, чтобы понять инди
видуальность ребенка, помочь проявить врожденные таланты 
и особенности, поощрить его творческие способности и стрем
ление к самовыражению, помочь ему глубже осознать причи
ны своего поведения. Авторитарность в области религиозного 
воспитания теперь не срабатывает, христианское образование 
направлено прежде всего на личность. В отличие от традиций 
прошлого, образ мышления ребенка и его творческое вообра
жение призваны сегодня стать объектами христианского вос
питания” [24, с 20].

Сучасны прадмет педагогта звязаны са свабодай творча- 
га суб’екта, дачынённага да навую, мастадтва, panirii i права 
як аб’ектау логасу [Мал 7. Схема Крыжа]. Погляды навукоу- 
цау на свабоду суб’екта адрозшваюцца па свагм змесце i дэфь 
нщыях. Адмысловым на гэты конт ужо больш за семсот ста- 
годдзяу застаецца вызначэнне Фамы Аквшата. Ён не га'чыць, 
што свабода -  гэта заужды свядомы i паважны выбар з альтэр- 
натыуных варыянтау. Kani, напрыклад, чалавек можа што-не- 
будзь рабщь без клапатл1вага роздуму, дык, паслядоуна Ары-

W

НАВУКА ПРАВА

РЭЛ1Г1Я МАСТАЦТВА

Man.7. Схема Крыжа.

стоцелю, Фама вызначае свабоду як “адсутнасць умяшальнщ- 
тва” (interfetentio). Свабода, так1м чьшам, звязана з прьшзнас- 
цю, схшьнасцю (dispositio). Чынячы дабро, мы праяуляем 
схшьнасць да дабра, чынячы зло, мы праяуляем заганныя 
схшьнасщ. У гэтым, згодна Фаме, хснасць маралi. Маральныя 
людз1 маюць схшьнасць да добрых учынкау. Разам з тым, ма
ральныя норавы падлягаюць аб’ектыунай кцше. Добры хто- 
небудзь альбо лixi -  вырашае не схшьнасць, але аб’ектыуная 
щэнтычнасць, г.зн асоба Jloraca: “hixto не добры, як толыа 
адзш Бог” [Мц 19,17].

Без гэтай щэнтычнасщ дабро, згодна Аквшату, рэлятыу- 
на, адносна: што добра для аднаго -  кепска для шшага. Тым не 
менш, дабро icHye самое па сабе, чаго нельга сказаць адносна 
л1хога: “Зло, узятае само па сабе, ёсць Hinrro” [15, с 209]. Па гэ
тай прычыне мы здольныя адрозн!ць зло i дабро у дачьшенн! 
да розных рэчау, зразумеушы ix сутнасць. Рэчы добрыя caMi па 
сабе, кал1 яны не перашкаджаюць [interferentio] caMiM сабе ад- 
павядаць сваёй прыродзе. Кожная рэч iMKHeima быць сабой, i у 
гэтым яе дабро, тое, што удасканальваецца, набываючы пауна- 
ту i прыгажосць. Адсюль ён выводзщь, што “дурное” кепска па 
меры сваёй немагчымасщ стаць тым, чым яно павшна быць па 
сваёй прыродзе, ад стварэння Божага, Як! “стварыу усё добра” 
[Бьщ 1,31]. TaKiM чьшам, чалавек бьюае KencKi, Kani ён не стау 
1дэнтычны самому сабе, г.зн сваёй асобе. KencKi чалавек -  так1,РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



якога нельга прызнаць чалавекам. Добры -  гэта чалавек, яю 
адбыуся, альбо шчаашвы. Шчасшвы чалавек яю схжьны рабщь 
добрыя учыню. не па маральных законах, не па сумленш, але 
спантанна, па дабрыш сардэчнай, па ласцы Божай, вольна. На 
гота здольны толыа щэнтычны сабе самому чалавек альбо сва- 
бодная асоба.

TaKiM чьшам, вобласць педагапчнай’псЬсалогп не утварае 
шшай прычыны, па якой мы Marai б быць чымсьщ шшым, чым 
ёсць насамрэч. Светапогляд чалавека вьщякае з Б1блп, якая 
сведчьщь аб тым, што усё створанае “вельм1 хораша” [Быц 1, 
31]. Аднак створанае цела “дало шчылшу” праз грэхападзенне, 
i аутахтоннае бьщцё чалавека змяншася на чужынскае не- 
бьщцё. Такое следчанне рэчау дамшавала у ricrropbii паразгга- 
вання зла на дабрыш. Тым не менш для Бога няма шчога без- 
зваротна л1хога. Так, на думку Фамы Аквшата, нават Д’ябал у 
нешам сэнсе файны, кал1 мець на увазе грэчаскае рэзюмэ гэта- 
га слова як з’яуленне (fainae). Кал1 б ён быу абсалютным злом, 
яго ужо не было б [ 6, с. 62].

Усе людз1 пад паразай заганы, таму не так1я добрыя, як 
мапй б бьщь. Таму рабщь высипа трэба тольга у 1мя дабра. 
Евангелле выводзщь нас за межы нашых схшьнасцей, у тым 
лжу i дурных. Бог перамяняе ix, аргатзуючы “па уласнаму 
провадзе”, узносячы над штодзённым юнаваннем. TaKiM чынам, 
мы маем справу з натхненнем (infusae). якога сам чалавек не 
здольны дасягнуць, яны дадзены Богам. Гэта, перадус!м, вера, 
надзея, любоу. Алошняя, паводле сведчання св. Фамы, i з’яуля- 
ецца “вытокам усялякай прычьшы” [15, с. 223]. 3 яе дапамогай 
мы уваходз1м у божае сяброуства, адбудоуваючы жьщцё згод- 
на нашым схшьнасцям у адпаведнасщ з Божым паклшаннем 
да уделаулення Яго слова.

Уцелауленне, персашфпсацыя ёсць адначасова i щэнтыфь 
кацыя, пазнаванне асобы, што знаходзща у сва!м духу i сва!м 
целе. Працэс самапазнання пачьшаецца са Слова, якое вызна- 
чае аб’ект выхавання. Фшосафу С Л . Франку належыць даклад- 
нае вызначэнне педагапчнага аб’екта: “Асоба ёсць самасць, як 
яна стащь перад тварам вышэйшых, духоуных, аб’ектыуна-знач- 
ных с in i, разам з тым, прасякнута iMi i ix жа i прэзентуе» ” [59, с 
336]. Аналгзуючы творчую спадчьшу навукоуцы, аутары KHiri 
“Введение в христианскую психологию” святар Б. Шчыпарау i

пс1холаг В. Слабодчьжау прыходзяць да высновы, што “высшую 
инстанцию самости (все еще самости) -  личность -  имеет каж
дый человек и во всяком своем духовном состоянии. На этой сту
пени духовного развития формулой бытия для самого человека, 
а главное -  для Другого, становится: “Я  -  лично”, ибо личность -  
это, прежде всего персонализированная самоопределившаяся са
мость сред и других и тем самым для себя. Именно личность есть 
то, что составляет подлинное единство нашей душевной жизни, 
ее субстанциональную и вполне определенную форму. Посколь
ку духовное бытие человека конституирует личность, к его су
ществу принадлежит и индивидуальность” [35, с 17].

Прыведзеныя меркаваню даюць абгрунтаванне болыи ра- 
шучага укаранення штэнсгуных форма творчай актыунасщ 
субъекта як выбранца Божага, яю бярэ на сябе адказнасць кан- 
фесшных зносш, што маюць умяшальнщтва (interferentio) у ду- 
хоуныя адносшы сусвету. Рэчы i з’явы, выклисаныя да кнаван- 
ня, адлюстроуваюць паступовы працэс перамянення схшьнасцей 
як патэнцыялу дабра i зла у канатыу (conative, старание, намаган- 
не, высипа) добрага учынку цраз веру, надзею i любоу.

Крыжовы метад стпфйсуе прьшцьшы адукацьп, асветы, раз- 
вщця i выхавання суадносна мадэл! Я-прысутнасщ як паруси .

Прынцып нагляднасщ -  NOUS -  забяспечвае жывым
Мзтазгодяасць

VOLUNTAS

Педагагпныа прынцьшы асабктай свабоды

Мал. 8. ПаруояРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



прыкладам наетаунжа, бацысоу, як гя выкарыстоуваюць, заме- 
ста дырэктывы “ты павшей гэта ведаць”, !мператыу “я naBi- 
нен ведаць”. Дзещ вераць настаушку, як! валодае словам, 
“стаушым плоццю” [Ян 1,14]. 1х душы захоплены уяуленнем 
наетаунжа, што навучае “не як ктжн1кЫ фарысе1, а як той, 
хто мае уладу” [Мц 7,29].

Прынцып мэтазгоднасщ -  VOLUNTAS -  паказвае нябес- 
ны юрунак, выяулены канатывам FIAT: “Хай будзе воля Твая, 
як на небе, так i на зямл1” [Мц 6]. Падпарадкаванне сваёй вол1 
Богу пачьшаецца з гефс1манскай малггвы: “Ойча, праняс1 чашу 
гэтую м1ма мяне! Зрэшты, не чаго Я хачу, але чаго Ты хочаш, 
хай будзе” [Мр 14,35]. 1ерарх1я, падпарадкаванне пйхалапчных 
прыярытэтау Божай вол! шюструе наступная этымалаг!чная 
секвенцыя: тело -  цела -  цель -  telos -  coelo, пры якой telos як 
мэта быцця здзяйсняецца спачатку на небе (па лац. coelo). 
Velleitas як здольнасць да вол1 з’яуляецца першапачатковай крэ- 
атыунай здольнасцю.

Прынцып даступнасвд -  EMOVEO -  як выява вучэння: 
“Пусцще дзяцей да Мяне i не перашкаджайце 1м прыходзщь да 
Мяне, бо ix ёсць Царства Нябеснае” [Мц 19,14]. Настаунж i ву- 
чань дастзшны адзш аднаму праз скасаванне сентэнцыёзнасц! 
i залежнасщ. Кал! Бог не зважае на асобы i прымае нас TaKiMi, 
HKiMi мы ёсць, дык задача педагога дапамагчы вучню пераадо- 
лець сшдром дэманстратыунасщ i стаць дасягальным, пера- 
дусм самому сабе.

Прынцып пераемнасщ -  GENESIS -  не столый “любовь 
к отеческим гробам”, колыа сусветнасць, шматлшасць дзяцей 
Абрагама, ятя твораць псторыю як высакародны радавод, што 
завяршаецца парус1яй, альбо прысутнасцю новага Адама, Гос- 
пада з неба [Лк 3,23-38]. Вучань, стаушы вучнем гэтага свету 
дзеля жьщця будучага Веку, дасягае сваёй чалавечай шэнтыч- 
насщ, бо слова “чалавек” можна трактаваць i як “чалом век пак- 
ланяцца”, альбо “шалом век” (вечны м!р, супакой), вд нават 
“чэла”, з санскрыцкага “вучань веку”.

Прынцып меры, альбо Я-квштэсенцыя. Тэты прынцып 
В. Слабодчьшау i Б. Шчьшарау ипоструюць выслоуем з жьщця 
вялебнага Антон1я Вялжага. Святы парауноувау нацягнутую 
да мяжы цщеву лука з неабходнасцю захавання меры вучэння 
i магчымасцю яго успрымання вучнем [35, с 143]. Дадзены прьш-

цып мае сваш вытокам аспект канфесШнасщ як веравызнан- 
ня. Вучань вызнае сябе сябрам Царквы як меры ycix жыццёвых 
адносш сусвету -  ад шчырага пакаяння i самаасуджэння да ка- 
натыунай дасканаласщ. Таму цэнтр Крыжа с1мвал1чна указвае 
на гэтую меру вызнанаехц як кропку, па-расшску “точку, исто
чающую источник” як выток праудз1вай свабоды любщь.

Перал!чаныя прынцыпы можна адзначыць вобразам 
“ ладдзГ’ як старажытнай ймволца Святой Тройцы (мал 7). Трой- 
ца як пс1халаг1чная структура ncixiid -  розум, пачуцвд, воля -  
знаходзщь свой выраз паерэдна “носа”, г.зн. nous-a карабля, 
ладз1, рухомай да мэты, якой падпарадкавана “карма” як лёса- 
выя, альбо карм!чныя, перажыванш, карныя у асяродку icHa- 
вання. Карабельная мачта -  Гэта “мечта”, мара, надзьмутая вет
рам вучэння, стымулюючага матывы i намеры. Матывамх i 
эмоцыям1 Kipye вопытны штурман -  асобаснае “Я”, што суад- 
иосщь моц ветру i ыадзейнасць ветразя з выбраным мрункам 
жьщця на “маяк” як мэту вандравання. Нав1гацыя небяспечна 
безданню жыцейск!х палкасцей -  водау i дз1восау MapcKix. Каб 
не загшуць у гэтай бездан1, ладдз1 неабходна ск1нуць “баласт” 
турботау свету ды кшуць “якар”, тым самым “успомн1ушы ча- 
сшы старадаун!я” [Пс 142] у посце i мальве. Тада нават кал! i 
патоне карабль, дык, “з глыбшяу паклшаушы” [Пс 130], душа 
дасягне уплау сушы, не згубгушы надзе! на жыццё вечнае.

У педагапчнай працы фабула, выслоуе будуецца на выс- 
нове разгорнутага дыскурсу з алегорыяй божага упадабання, 
альбо па-грэчаску тэоз1су. Выхаваучы тэозю патрабуе не стольк! 
дакладнага апавядання падзей, кольк1 выяулення праудз1вай 
глыбш1 пачуццяу, што змяшчае у сабе асоба вучня, здз1уленая 
сваёй прысутнасцю f  свяшчэнньш тэксце.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


