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Прадмова

Шано^нае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
BiiiKara грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Паруся: псыхалёг1я прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел! вялш1 водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьшю ун1яцкай парафи вырашьий сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 утяцк! сьвятар Jley Гарошка, як! у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
гау савещйя тэз1сы аб шкоднасыц рэл1гп, нясумяшчаль- 
насьвд веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай болыласьщ был1 веруючым1 
людзьмь Традьщьй арх!мандрыта Льва Гарошк1 жывуць i 
працягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежшкамй.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлнпйнай i палгеычнай практыкь Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлзг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун!яцкага сьвятара, як1 f  ceaix разважаньнях пра Бога 
i юнасьць спалучае рэл1гш i палйыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не столыа сама палйыка, 
як правая свабода. I калг пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на таю крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялшае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау 6erni сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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IV.17. Шно \ нош ш я р л
Мэта хрысщянскай рэл1гп не у рытуале, а у дасягненш 

шчасця як саматоеснага адчування сябе часткай Бога. Пачат- 
кам гэтага адчування ёсць пакаяннае звяртанне да Бога: “Ты 
мой Збавщель”. Напрыклад, Навухаданасор вельм1 паважау 
Бога -  Ягве, але мог звярнуцца да Яго толыа у трэцяй асобе: 
“Бог Даншы” [Дан 2, 46]. 1ндыв1дуальныя зносшы праведш- 
ка з Богам на “Ты” пастава дасканаласщ у звяртанш мноства 
1зрашя -  “Ойча наш” - гэта значыць, што асабкты Збавщель 
кожнага стау Госпадам народа Божага. Чалавек толыа тады 
адчувае сябе шчасл1вым, кал1 fee, хто з iM, маюць адмысло- 
выя знос1ны з Богам. TaKiM чынам, усталёуваецца вызнача- 
ная формула шчасця як асаб1стай часпа чалавека у ceaiM 
Богу i сва1м народзе: рабскае “Ён” праз сыноунае “Ты” да сяб- 
роускага “Мы”. Гэта ёсць Новы Ерусалтм - супольнасць на- 
родау Божых у Хрысце Icyce. “Пашчасл1у з ласк1 Тваёй спа- 
гаду Сыёну: хай муры Ерусал1ма будуць зноу узнесяныя. 
Тады глянеш прыхшьна на правыя ахвяры, дары i цэлапа- 
ленш: тады ускладуць цялят на твой ахвяршк” [Пс 50].

Справа прынашэння, зразумела, не У жывёлшах, а у сы
нах Божых, яюх “Адкрыцця чакае надзея стварэння” [Рым
8, 19]. Святыя праведнШ стал1 ахвярам1 дзеля Новага Еру- 
сал1му па прычыне таго, што “Няма больш той любов^ як 
хто аддасць душу за сябро^ CBaix” [Ян 15,13]. Менавгга яны 
першапачатковы “Дар свету -  ахвяра хвалы”. Хвала, а не 
кроу супращву -  вось што патрэбна Богу: “Мшаты хачу, а 
не ахвяры i богавызнання больш цэлапалення^” [Ос 6, 6]. 
Ахвяра хвалы - гэта ёсць выдатнае паклшанне сыноу Божых, 
якое дасканалщь сусвет праз сябро^скую любо^ хрысщян 
розных канфесш. Вядомы Украшсю фшосаф Юры Скавара- 
да шюструе гэтую хвалу прыпавесцю пра сала^я i жаваран- 
ка: адзш жыве у садзе, друг! у пол!, але абодва спяваюць пес
ню свайму Творцу.

Шчасце ёсць упэуненасць у галоуным -  любов1 i смерщ. 
Дасягнуушыя любов1 “Не спазнаюць смерщ, пакуль не уба- 
чаць Сына Чалавечага, як! прыйдзе у царстве Сва1м” [Мц 
16,28]. Мнопя заганы сучаснага грамадства крыюцца у жаху 
смерц1, стауленне да якой мусщь успрымаць рэл1г1ю тольк1
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як ахвярапрынашэнне. Марнасць i дарэмнасць гэтага 
лення не пакщае чалавеку асабл1вай магчымасщ успрышщ»' 
дараваную Хрыстом свабоду як удзячную ахвяру хвшш 
сыноу Божых, ятя “Не прышип духу нявол1, каб жыць у 
ху, але прынял1 Духа ^сынаулення” [Рым 8, 15]. Гэты Дух 
надае нам моцы сведчання Валадарства Божага для ycix, хто 
спадзяецца на Яго. Таму сапрауднаму вершку не трэба Уж» 
прыносщь рытуальныя ахвяры, бо ён, прыпадабняючыся 
Хрысту, сам робщца ахвярай хвалы дзеля стварэння “Зня- 
волх тлення на волю славы дзяцей Божых», бо ведаем, што 
усё стварэнне «разам стогне i пакутуе дагэтуль” [Рым 8,21].

Але гэтыя пакуты спрыяюць натуральнаму стауленню 
да жыцця, сцвярджэнню пачуцця рэальнасщ, перадус!м рэ
альнасщ Слова: “У свеце тугу мець будзеце, але ж будзьце 
мужнымк Я перамог свет” [Ян 16, 33]. Недахоп пачуцця рэ
альнасщ у грамадстве балюча уплывае на душэуны стан на- 
шага сучаснша. I хаця 1рацыянальна-паганская стьтя  
ахвярапрынашэння $жо не мае былой магутнаещ, яна усё ж 
здольна узвялхчваць ceaix м1ф!чных самазванцау. М1ф як 
царства небыцця, жахау усё яшчэ утрьшлхвае свядомасць бе- 
ларуса за кошт “калектыунай падсвядомасщ”, якую М. Бяр- 
дзяе^ квал!ф1кавау як “цьмянае вшо”, што салодкае у вуснах, 
як пацалунак Юды, але «горкае у нутробе» [Адкр 10, 9]. “Не 
улхваюць маладога вша у старыя Mflxi... I HixTO, шушы ста
рое вшо, не захоча у гэты ж час маладога, бо кажа: старое 
лепш” [Лк 5, 39]. Гэтыя словы -  сканцэнтраваны пункт гле- 
джання на праблему ахвярнасщ як пачатак пс1халаг!чнай 
культуры эры Хрыстовай, г.зн. нашай эры, асвячанай Яго- 
най крывёй дзеля прыняцця зерня Логаса, якое змяшчае у 
сабе шчырасць учынкау, усеахопнасць ведау, глыбшю 
пачуццяу i прыгажосць асаб1стых зносш, незалежных ад па- 
лавых ui нацыянальных асабл!васцей.

Шлях культуры -  шлях дзвюхтысячагадовай сканцэнт- 
раванасц! i ня^хшьнасц1 да сустрэчы з Хрыстом. Щ ёсць 
шшыя шлях1? Вядома, бо “Дух дыхае, дзе хоча” [Ян 3, 8], 
таму Пётр, як старажытны камень засяроджанасц1, “Пастыр 
авечкам” [Ян 21,17], запытауся аб шляху Яна: “Госпадзе, а 
ён што?”. Icyc адказау: “Кал1 Я хачу, каб ён ператрывау, па- 
куль Я прыйду, што табе да таго? Ты 1Д31 за Мной” [Ян 21, 21].

Щ мае гэтая пастанова вытою падзелу «х1тона» Хрыстовага 
на сферы канфес1янальнасц1? Адкажам пытаннем на пытан- 
не: а ,щ можа быць падзеленай любоу?

Ёсць шмат вершкау -  прынцыповых непрых1льн1кау 
традыцыйнай Царквы, ятя любяць Хрыста i чакаюць яго 
прыйсця. Менав1та да ix асаб1стага духу звяртаецца Збауца 
сва!м апоштм запаветам: “Жанчына, вось сын Твой... По- 
тым кажа вучню: вось Мащ твая! I з таго часу вучань гэты 
узя^ яе да сябе” [Ян 19, 27]. Щ можа любщь Госпада вучань, 
як1 не любщь Яго Maui, што сталася Мац! ycix? Таму кож- 
ны, прыняушы Яго як асаб1стага Збауцу -  “Ты” , не мае аль- 
тэрнатывы яднання хрысщян -  “Мы”. Адзшая Святая Пау- 
сюдная Апостальская Царква - вшо старое, не хмяльное, не 
буйнае, але ж вытраманае, патрабуючае да сябе тонкага гу- 
сту. Узяць Яе да Сябе -  гэта значыць прынесщ ахвяру сы- 
ноуняй пакорл1васц1 i любов1. Згадзщеся, што для MHorix з 
нас гэтае “старое вшо” сапрауды новая ахвяра, бо патрабуе 
шшага -  не стольк! грамадзянскага, палггычнага, нават рэ- 
л1г1йнага, але культурна-пс!халаг1чнага сумлення, як муд- 
рага стаулення да свайго уласна нацыянальнага жьщця. Яна 
сама дае прыклад такога сумлення: “Што глянуу на пакору 
служк1 Сваёй: адгэтуль шчасл1ваю называць будуць Мяне 
^се пакаленн1” [Лк 1, 48]. Мац1 Божая i Мащ наша прасщрае 
свае рук! дзеля успрымання мноства народау i пасылае анё- 
лау, вестуноу мшасэрнасц!, мудрых i простых айцоу, ветл!- 
вых i клапатл!вых сёстрау i братоу законшкау, сцвярджаю- 
чых сваёй самааданай працай прысутнасць Бога i на зямл!, 
як на небе.

Народ без Царквы - што зямля без неба, дзщя без мащ, 
дом без слова. Царква -  i ёсць наш агульны дом, збудаваны 
яго мудрасцю i магутнасцю, праз выхаваучую пяшчоту Най- 
свяцейшай Уладарк!, якая выходзщь насустрач церпячаму 
народу, як Maui, што уздымае з упадку, запрашае да вячэ- 
ры Сьша. Кал1 народ прыродна i сацыяльна адпавядае усяму 
чалавецтву, то ён мусщь прайсц1 ахвярны шлях, як1, штэр- 
прэтуючы М.Бахцша i М. Бубера, можна падзял1ць на тры 
этапы: дыялог, хранатоп, карнавал. Дыялог з Творцам на 
“Ты” мае cBaiM вын!кам сувязь унутранага быцця чалавека 
з людзьм1: мужа i жонк!, габрэя i араба, паляка i рускага.
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бацыа i сына. Гэты дыялог усё больш вызначае напрамк! 1й 
асаб1стых пачуццяу, выяуляючы цэнтр -  нябесны алтар, I(Я* 
водле якога узнжае i icHye сям’я верткау. I гэта есць лрыо* 
ташшча Бога: “Хто любщь Мяне, той выконвае словы Мае. 1 А й ■ 
цец Мой палюбщь яго, i мы прыйдзем да яго i сял!бу f  Wf'O 
створым” [Ян 14, 23].

Гэтае стварэнне мусщь мець хранатоп, г.зн. такую Шф* 
шыню жыцця нацьй, суадносна якой адбываецца яе аирау- 
данне перад псторыяй чалавецтва, у цэнтры якой Крыж 
Хрыстовы. Хранатоп нацыянальнай ricTopbii -  адзнака часу 
стагоддзяу, досвед салщарнасщ з сусветнай Галгофай. “Ilfi 
дзе1 Галгофы, па вызначэнню Яна Паула И, -  факт, не абмс- 
жаваны часам i месцам. Ён ахоплхвае усе мясщны i часы, 
ахошнвае ycix людзей”. Але ж Бог заусёды на баку тых, хто 
церпщь, бо i Сын дабравольна прыняу цярпенш. “Любоу усё 
сцерпгць” [1 Кар 13] i урэшце рэшт возьме верх над занятым 
супращвам гэтага веку. “Мудрасць збудавала сабе дом, вы- 
цесала сем слупоу яго, закалола ахвяру, растварыла вшо 
сваё i прыгатавала трапезу” [Выслоуя 9,1].

Гэта i ёсць пахалапчная перспектыва свабоды нацьп, 
прайшоушай праз пакуты i выпрабаванш: “Усе народы прый- 
дуць i паклоняцца табе, бо выявился суды твае” [Адкр 15,14]. 
Гэта canpaf дны фестываль народау, рознакаляровы карна
вал жыцця у яго разнастайнасщ i шматлжасщ. Кожная на- 
цыя у крыжовай шкале “усход -  захад -  поудзень -  поунач” 
знойдзе свой грамадск! прытулак i свае шдывщуальнае пры- 
мяненне. Мова народа ёсць яго асаб!сты досвед, прыватная 
сял!ба, якая стала адмысловым вырашэннем экумены як су- 
польнага дому чалавецтва. Так правда i хараство сусвету не- 
магчыма без Беларус1 як каштоунага каменя у кароне “жан- 
чыны, апранутай у сонца” [Адкр 12,1].

POST-PARTOR — СПЛДКЛ6Л1ЦА
Чалавек (з санкрыта “чела” i “век”) -  заузяты вучань 

веку, вечны студэнт. Гэтая аптым1стычная безвыходнасць 
асабл1ва акрэслшася для мяне адносна “джынсавых” падзей 
2006 года, кал1 брацк! польск1 народ i дэмакратычны урад 
пагадзшшя ахвяраваць аж 300 студэнщах месцау для нашых 
дзяцей, каб праз ix Беларусь далучылася зфэшце да Еура- 
пейскай супольнасцх. Усцешыушыся аб ix стьшенды1, я зра- 
зумеу, чаму на працягу 30 год педагапчнага стажу вышэй- 
шай школы я так i заста^ся “вечным студэнтам”.

Кал1 у студэнцкай аудыторьп трапляеш на пару разум- 
на-“джынсавых” вачэй, дык робщца шкада тых, што выму- 
шаны суз!раць чалавека як цела без твару, чыя пара вушэй 
вымушана рэпрадукаваць такое вучэбнае мноства, якое 
школ! не супадае з уласным сэнсам. Вучэбныя стандарты 
як стабшьная перашкода боскай прысутнасщ прыпадаюць 
да прароцтва: “Яны дбайна старал1ся псаваць усе свае спра
вы” [Саф 3, 7]. Татальны рэжым скгравана псуе вусны бела- 
руса, падзяляючы першасную еднасць мовы i твару щэалаг- 
1чным канфлжтам: “враг -  друг” . Так што твар робщца пас- 
мяротнай маскай прыхамацяу монстра, як! не жадае сканаць. 
Таму яго апраметная мова усё яшчэ блукае у маркс1сцка- 
леншск1х ймулякрах: “Призрак бродит по Европе, призрак
коммунизма” .

О, блаславёная Еуропа, спрагненае сэрца беларуса як
нацягнутая струна адгукаецца у “народзе упакораным i про
стым, у вуснах якога не знойдзеш мовы вераломнай, бо сам! 
ужо будуць пасвщца i пакощца, i HixTO не устрывожьщь ix” 
[Саф 32, 13]. Менавп-а “джынсавай” рэшце належыць тры- 
ваць у самастойнай моунай постац1, што пераутварае сял1бу 
Кастуся Калшоускага у намёты “новага неба i новай зямл!” 
[Адкр 21], дзе урачыстасць Новага Ерусал1му высветлщь 
кожны народ, як1 на уласнай мове “прынясе да яго сваю сла
ву i гонар” [Адкр 21, 22].

“Славуты” рэферэндум 1996 года паспрыяу нарадзщца 
новаму пакаленню будауншоу “новага неба i новай зямл1” . У 
сакавжу 2006 года “джынсавая” рэшта зраб!ла свой выбар, 
дык ён быу адзначаны адмысловым! м!стычным1 супадзен-

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



ням1. Камета Галея нагадала аб 900-годдз1 Апакалшоеу ом, 
Яна Багаслова. А надрукаваная у часот се “Пыхалопя” ми- 
дэль асобы павшна бьша адзначьщь 400-годдзе Р. Дэкартл 1 
100-годдзе Л. Выгоцкага, гэтых няурымсл1вых пакутткп^ 
пс!халапчнай навук1. Але апоштя засталхся, без асоблтй 
yeari, згодна Icycy, яю “не прымае славы ад людзей”[Ян, 411, 

Адпаведныя еупадзенш паспрыял1 уяуленню аб 21 ста- 
годдз1 як змесце 21 раздзела Апакалйнлса. Адсюль с!мвал1- 
чнае вымярэнне шляху у Еуропу як Eu i горе. Прычым, Ей 
з грэчаскай дар жыцця, а горе -  з англ!йскай, карабельны 
канат, мера даужыш, ровная 6,096 метрам. У мастацкай фан- 
Ta3ii гэты канат, альбо амаркорд25 можа уяуляць сэнс сувяз! 
самотнага шляху, зэра26-пакоры, абазнанага 1мя i новага 
шляху. Усходняя 1затэг»ык-я ; -------

___
■г-»—~ ̂ о и ш д ь  асао1Стаму сштэзу Europe як “жыццёваму
шляху”. Шляхетны сштэз адбываецца з удзелам Ватыкану27,
боства зараджэння членараздзельнай мовы немаулящ. Гэ-
тае немауля нал!чвае ужо 21 Сусветны сабор28, здаецца, як
21 год. Так што ён зус!м “мужчынскага роду”[Адкр 12, 5] i
можа выразна вымавщь свае 1мя ~ Homo amantis - Чалавек
улюбённы. Але не будзем фарс1раваць падзе1, хай спадка- емца яшчэ мужнее...

ГЛАОАРЫЙ
Аутарк^я -  autorkija -  асабютае, альбо дзяржаунае 
адасабленне, герметычная ̂ станоука на грамадска- 
палггычную 1заляванасць.
Агапе -  agape -  ахвяраваная братэрская любоу.
“Амаркорд” -  назва юнастужю Фрэдэрык Фелш1, якая 
азначае -  amare cordlcitus -  глыбокую сардэчную сувязь 
з горка-салодюм! караняш прыроды.
Антагенэз -  Ontogenez -  icHae быццё.
Асэртар -  assertor -  праваабаронца.
Б1хев1ярызм -  behavior -  поведение, манеры -  найболыл 
распаусюджаны юрунак сучаснай ncixanorii.
Ватыканус -  Vaticanus -  у антычнай м1фалоги, боства 
першага крыку i зараджэння членараздзельнай мовы 
немаулящ.
Вербальны -  verbum -  славесны.
Дыскурс -  discere -  блуканне -  у постмадэртзме адмысло 
вая практика мовы, рэгулюемая не фармальным1 
граматычныш установам1, але аутахтонныш вытокам1 
асабгстага пачуцця рэальнасщ у аб’ектывацьп свядомасщ. 
Дыферанц -  difference -  постмадэршсцкая стратэпя 
“першапкьма”, папераджальнага мове i культуры. 
Дэканструкцыя -  анал1з, аргатзаваны распад: “нешта 
тое, што адносщца да граматалогп” (Ж. Дэрьща); 
метафшчная негацыя быцця як яго абсалютнае зшкненне. 
Ештрахшь -  дэталь святарсгах строеу.
Зэра -  zero -  ноль.
1нтэндыя, штэнцыяльнасць -  intentio, шкненне -  намер, 
мэта, гарунак напружанага перажыванння, 
засяроджанага на прадмеце бьщця, альбо “свядомасщ 
чагосьщ’ЧЭ. Гусэрль).
Канатыу -  conative -  узмоцненае старание, спроба, 
намаганне.
Квштэсенцыя -  quintessentia -  пятая гснасць -  стратэпя 
ncixanorii прысутнасщ як парадыгмальны выраз 
крыжовага вымярэння навуга, мастацтва, рэлйгн i права 
у самасц! асобы.
Кенозк -  kenosis -  спусташэнве.
Крэацыя -  creatio -  сатварэнне, выбранне 
(аб свеце i чалавеку).РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Логас -  logos -  слова спрадвечнае, уцелаулёнае i прысуччт»' 
Метафара -  перанос уласц!васцей аднаго прадмета 
Ц1 з’явы на шшыя па прындыпе ix падабенства i кантрасту, 
Метаноя -  metanoja -  унутраны пераварот, змена шляху, 
пераход розуму -  сутнасць таямшцы пакаяння 
у хрысщянстве. ^
Наратыу -  паггаге -  моуны акт, паведамленне, якое, 
у адрозненне ад зададзенага уяулення, фжсуе с 
амаздзяйсненне тэксту.
Пайдэя -  paideja -  гармашчнае выхаванне асобы.
Парус1я -  Paorusia -  прысутнасць.
Постмадэрн1зм -  характэрны для сучаснай фшасофц тыл 
меркавання, якое дыстанцуе клаачную i нэеакласхчную 
традыцыю рэфлексавання i канстатуе сябе f  
дэканструкдыц як завершанасш ricrropbii.
Вядучыя прадстауниа: Барт, Вадрыяр, Дэлёз, Дэрыда,
Фуко iiHin.
Постпартар -  post-partor -  спадкаемца.
Рудымент -  rudimentum -  неапрацаваны зачатак, першая спроба, 
Рызома -  rhizome -  корань дрэва -  у постмадэрн1зме 
прынцыпова неструктурны i нелшейны спосаб 
арган1зацьп цэлага, што дае падставы для унутранай, 
аутахтоннай падзе1 жыцця з яго крэатыунай 
самаканф1гурацыяй.
Сабор Царквы -  апошш 21 Сусветны адбыуся 
у Ватыкане у 1963-1965 г.г..
Сатэрыялопя -  soteriologia -  навука аб збавенш.
Сегрэгацыя -  segregattio -  адасабленне.
С1мулякр -  simulacrum -  день памерлага.
Фшагенез -  сыноуняе быццё.
Фягактэры! -  павязка на галаве са словам! Закону.
Хабнус -  habitus -  знешняе аблхчча, звычайнае становипча. 
Х1тон -  цэльная не сшытая вопратка у часы першага 
Прышэсця Icyca.
Экспектацьп -  expectatio -  сацыяльныя чаканн!.
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