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Ытщ тШ ввры
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал!цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri лэуны час друкавал!ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялШ  водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьтю ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 ун1яцк! сьвятар Леу Гарошка, яю у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэлМя”. Аутар абвяр- 
гау савецк!я тэз1сы аб шкоднасьщ paflirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ был1 веруючымз 
людзьмь Традыцьп арх!мандрыта Льва Гарошк! жывуць i 
ирацягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежнжам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляг1чнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i пал!тычнай практыкЗ.. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлхг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць унхяцкага сьвятара, як1 у CBaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1гда i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не стольк1 сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на так1 крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячаубегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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II. п. Р д я ш м  шж
Чаму у падзагалоуку артикула зшк титул “загадчык ка

федры ”, xi6a Вас звольнт з пасады?
Уладз1м1р Гундар

Мушу быць шчырым з Уладз)1шрам, як1 добра ведае, што 
азначае слова евангельскае: “Памятайце слова, якое я рас- 
павёу вам, слуга не большы за Гаспадара свайго. Мяне гнал1 
i вас будуць гнаць. Маё слова захавал1, будуць захоуваць i 
вашае” [Ян 15,20]. Таюм спосабам Icyc побач з ганебнай тугой 
за$Ькды падае надзею: “Вы сумныя будзеце, але сум ваш пера- 
мешцца на радасць” [Ян 16, 20]. Я вельмх рады, што у ншчэм- 
ны спосаб, i не упершыню, быу далучаны да ганебных за сло
ва i щэю. Бо такое было вызначэнне рэктара ушверс1тэта: 
“Ваши газетные статьи и заведование кафедрой -  вещи несов
местимые... Верить должен человек: хоть в бога, хоть в чёр
та.., но в аудитории чтобы никаких идеологий, потому что у 
нас одна идеология, проводимая нашим Президентом”. У цы- 
таваным сказе я наумысна пратсваю паганскага “бога” з ма
лой латары, таму што сапрауднае слова «Бог», па маёй щэалогп, 
несумяшчальна у адным сказе з вялшай ло-хоть-ю чёрта.

Мая асабютая хпсторыя шматл1к!х ганенняу ставщь пад 
сумнеу непарушны тэз!с Гераклгга аб немагчымасц1 увайсщ 
у тую ж самую раку. Сучаснае становшча Беларус1 з’явшася 
падменным артэфактам спосабу рэдукцьп i aHTpanii камун1- 
стычнага рэжыму. Насамрэч, гэты “цёмны” , як яго называл! 
сучасшю, фглосаф вядома ж меу рацыю. Проста уваход звы- 
чайна папярэджваецца выгнаннем. Але той, хто быу заматы- 
ваваны выйсц1 з багны i адной нагой ужо як быццам, стаяу на 
сушы, насамрэч не удастойвауся гэтага выгнання з апрамет- 
най. Наадварот, “подавляющее большинство населения” заен- 
чыла адтуль: “Сымонка, не страчвай сшы, щз1 на дно”. Ды так 
i заста^ся ён у тым жа самым балоце: “Мне здесь прекрасно -  
тепло и сыро” (М. Горк1).

У 1989 годзе я не спадзявауся, што, вышаушы з Божай да- 
памогай з савецкай истэмы вышэйшай адукацьп, праз восем 
год у новай краше я i3Hoy траплю у яе. I усё ж, кал! прарэктар 
па навуцы Л.Ф. М1рзаянава з дапамогай мш1цьп знайшла мяне
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на вёсцы i прапанавала пасаду загадчыка толыа што аргаш- 
заванай кафедры ncixanorii Баранавщкага дзяржаунага вы- 
шэйшага педагапчнага каледжа, я з на!уным энтузыязмам 
узятся за справу выхаду новага пакалення беларусау з “чыр- 
вонай” дрыгвы. Але зараз, пасля перабудовы каледжа ва уш- 
версптэт, вымушаны схшяцца да Hofnunglos, “безнадзёп” 
бл1жэйшай перспектывы яго росту.

Вось толыа некаторыя вщавочныя факты, аб як1х н1хто 
не с1гнал1зуе грамадству. Пры паслядоуным здзяйсненш уш- 
версттскага праекта на базе перадавога вышэйшага кале
джа пад юраунщтвам Пятра Шоцкага на сям! кафедрах, якхя 
узначальвал1 маючыя ступень навукоуцы, працавал1 6 пра- 
фесароу з Мшску i 10 ceaix, баранавщк!х, дацэнтау. За тры 
гады “окочуриваяия” гэтай вышэйшай навучальнай устано- 
вы на педагапчным факультэце не засталося ш воднага пра- 
фесара, а рэшта дацэнтау, як!я працавал1 ад пачатку, нават 
не уведзена у яго “вучоны савет”. Амаль усе пасады загад- 
чыкау кафедр занялi цётк1 i дзяучатк1 без навуковай ступеш. 
Прыбл1зна такая ж прапорцыя i на шшых факультэтах. За 
адзначаны перыяд з выкладчьщкай працы вымушаны был! 
зыйсщ шмат беларускамоуных вольнадумцау, мужчьш, адпа- 
вядаючых ушверс1тэцкаму стылю адукацьп. Сярод ix вядо- 
мы перакладчык грамадска-навуковай i тзалапчнай л!тара- 
туры з ангельскай мовы Уладз1м1р Маруцж, “хадзячая эндык- 
лапедыя” i таленав1ты паэт Сяржук Язерсю, старшыня ТБМ 
BiKTap Сырыца, шчыры прыхшьшк беларускамоунага вык- 
ладання В1таль Акалатов^ч, першы дэкан факультэта замеж- 
ных моу Леанщ Cmirpci, праваабаронца Карней Пятров1ч, 
вядомы краязнауца Mixacb Бернат, дырэктар фШяла Бела- 
рускага шстытуту правазнауства Аляксандр Пятруннжау, 
малады навукоуца-б!ёлаг Валер Кульгавпс, звольненьм за не- 
кальк! месяцау да neHcii Фелшс Станкев1ч i Леанщ Пабягай- 
ла. За тры месяцы да пеней вымушаны быу шукаць сабе 
шшай працы у Мшску шщыятар стварэння ун1верс1тэта Пётр 
Шоща, доктар навук, выдатнш народнай адукацьй СССР. 
Друп шщыятар, вядомы у рэспублщы навукоуца, аутар каля 
300 публшацый, у тым л!ку пящ манаграфш i вучэбна-мета- 
дычных дапаможткау, адзначаных мш!стэрск!м грыфам, вы- 
датшк народнай адукацьй. кандьщат пахалопчных навук,

дацэнт Людмша М1рзаянава за сваю пленную, клапатлзвую 
ирацу пры стварэнт ушверс1тэта была пан1жана у пасадзе i 
нават не уведзена у склад савета факультэта. Сапрауды, рэ- 
валюцыю робяць энтуз1ясты, а паразгсуюць на ёй прыстаса- 
ванцы, ятя добра ведаюць, адкуль вецер дзьме.

Але i “Бог ведае думю чалавекау, што яны м1тусл1выя” 
[Пе 93,11]. У  гэтай мпуеш людз1 губляюць сэнс дзейнасщ. Так, 
само слова “кафедра” дауно ужо ужываецца iMi дыспаратыу- 
на i бязглузда. Бо у антычнай Грэцьй i Рыме “katedra” азна- 
чала месца, з якога рытары i фшосафы прамаулягй казанне. У  
клас1чным утверс1тэце кафедра заужды аб’ядноувала беска- 
рыогпвых навукоуцау- вынаходншау вакол лагхчна звязаных 
пам1ж сабою дысцыплш. Сучасная кафедра -  нешта накшталт 
канторы па размеркаванш вучэбнай нагрузи ды кантролю за 
яе выкананнем з бясконцым шэрагам справаздачных папер. 
Пры гэтым, арыгшальная думка, важкае слова з намерам “гла
голом жечь сердца” адсочваецца начальствам, выклжаючы у 
яго дыскамфорт i падазронасць. Так, старажытнае паняцце 
зрабшася с1мулякрам, а адносшы аб’ектыунай навук1 i 
грамадства ператварьинея у гульню уяуленняу. “Чалавек -  
мера ycix рэчау: -  казау Пратагор, -  для рэальных -  ix рзаль- 
насщ, для нерэальных -  ix нерэальнасщ”.

Адной з прычын в1ртуальнасщ (чему-нибудь и как-ни
будь) сучаснай гумаштарнай адукацьй служыць скажонае 
уяуленне некаторых навукоуцау аб слове Божым. Так, аутар 
болын за 40 манаграфШ доктар пс1халогй В.В. Казлоу так уз- 
дзейн1чае на свядомасць свайго чытача праз “технологии из
менённых состояний”: “Проблемы экзистенции сами по себе 
абсурдны и неразрешимы в пределах Логоса. В этом смысле 
духовное Я является попыткой превозмочь абсурд”. Кал1 веч
ны пШгрым Логас падаецца самазадаволенаму аутару пэу- 
ным “абсурдам”, дык да якога гатунку належыць яго багата 
аформленая KHira з дз!восным1 вышкам! адносна “истинной 
религиозной идентификации без Логоса: я -  буддист, я -  пра
вославный, я -  мусульманин”. У  рэлМйна герметызаванай 
прасторы Логас 1ндукуецца да паняцця “совести как нашей 
духовной ипостаси”. Пры гэтым само сумленне бессаромна 
страчвае свой грамадсю змест, бо “в Я-социальном, -  на дум
ку прафесара, -  совести нет”[20, с.175].РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Пасля так!х перлау разумеет стабшьную няуцешнасць на- 
шай адукацьп i культуры. Яна ла-за межам! Логасу. Менатта 
Яго асоба аж да гэтага часу застаецца таямнщай “Паустання i 
падзення MHorix у 1зраШ i f  прадмет сутыкненняу” [Лк 2, 34). 
Менатта гэтая Асоба не дае спакою правячай наменклатуры, 
што зншгчыла уткальную у рэспублщы свецкую тэалапчнуто 
установу -  Баранавхцю. катэх1з!чны каледж. На працягу дзесяц! 
год свайго кнавання гэты гадавальннс слова Божага выпусщу 
са ceaix сценау coxHi катэхгзатарау -  юнакбу, дзяучат з розных 
месцау крашы, ятая не толью. нефармальна cnacuirani навуку, 
аде мел! спрыяльныя гадзшы зносш i рэкрзацый, щкавых суст- 
рэч! творчых запалау мастацтва. У  2005 годзе, пасля наведвання 
Мшскай катэдры Лукашэнкам, страта каледжа была “шчодра” 
кампенсавана дзяржаунай падтрымкай рэстаурацьп фрэскау на 
скляпеннях Касцёлу, як1 сама ж дзяржава раней i разбурыла.

Ня гледзячы на сумны фактычны матзрыял, мушу яшчэ 
разважаць аб радасш ганення за Слова. У гэтай сувяз1 нагада- 
лася мне постадь студэнта Мшскай духоунай семшарьй, яко- 
му 10 год таму выкладау ncixanoriio. Падчас гутарки аб ганеб- 
ным лесе вертка я зауважыу: мауляу, кал1 нас пакуль што не 
гоняць, дык мы мус!м працаваць. На што Аляксей пшьна ад- 
рэагавау: “кал! вас HixTo не гонгць, гэта азначае, што вы ннсо- 
му не патрэбны”. Параунаушы гэтае слова мудрасш 19-гадо- 
вага юнака з Логасам, мушу заставацца удзячны ганщелям: 
“Шчасл!выя вы, кадп вас крыудзяць i пераследуюць людз! i ка- 
жуць усякую няпрауду на вас дзеля Мяне. Радуйцеся i весял!- 
цеся, бо узнагарода ваша будзе вял!кай на небе: так гнал! i 
прарокау, быутаых перад вам!” [Мц 5,11].

Ёсць розныя постад! ганення за прауду. Kani Бог ц!ха спы- 
тае кожнага: “Што ты 3pa6iy для Мяне?” -  мусш даць адказ не 
за дьшамжу гэтых ганенняу, бо за ix вонкавы стан мы урэшце 
рэшт атрымл!ваем узнагароду ад людзей. Такое ганенне лепш 
ацэньваць проста як працу, згодна Эклейясту: “Уся праца ча- 
лавека для роту, а душа яго не насычаецца” [Экл 6,7]. Не пера- 
ацэньваю, напрыклад, гэтую маю кн1жку вышэй за такую пра
цу. Таму трэба спяшацца выканаць Яго волю i дзеля нябачнай 
nepaMori духу над плоццю, аб якой сведчыць сам Icyc: “Шчасл- 
!выя тыя, хто не бачыу! уверавау” [Ян 20, 29]. Яна непрыкмет- 
ная, сцшлая, таму што якасная, таму што не прьш1чана да ды-

v;

liaivriKi “судьбоносных” падзей ды адзнак. Бо Антыхрыстдауно 
V жо навучыуся сам дэманстраваць “Вялйс!я адзнак! з нябёсау”
| Лдкр 13, 13]. Атак! апакалштычнай уласц1васщ не узносяць 
славы Богу, бо чалавек дауно ужо акрэслены сам па сабе сла
гай i хвалой. Таму да Паруси не пасуе прагрэс палхтычных аль- 
6о навукова-тэхшчных рэвалюцый. У  napycii няма памкнення 
Уяв!ць усё надзвычайным чьшам. Але у ёй адпаведна Евангел- 
лю валадарыць лагодны дух сямейнай бл1зкасц! разам са свя- 
домасцю ганебнага пасланца. Таму, хто жадае гэтай бл!зкасщ, 
трэба падрыхтавацца да нябачнасщ ceaix ганенняу, як1я ужо 
шхто з людзей не ацэнщь, не паспачувае, нават не дапаможа. 
Чалавек застаецца сам-насам са свахм апакалшйсам, вядомым 
тольк! яму самому i Богу. Так! падыход да асэнсавання Паруси 
мяркуе уяжальны у сва1м родзе перажыты вопыт, як! здольны 
перамянщь у зямное тое, што кал!сь было нябесным.

Кал1 цииьшя, сцяшасць, м!ласэрнасць, уважл!васць, шчы- 
расць ды ганенш прапхсаны у нябесным Евангелл!, дык менав- 
iTa гэтыя якасц! робяцца уласцхвым! у зямным жыцщ napycii. 
Адносна такой якасц! мушу выкрыць дьшамжу праслаулення, 
ад якой душа бянтэжыцца. Tpaniyiiibi з шумнага Мшска да Ра- 
кава на злёт хрысщянскай моладз!, я спачатку быу зачараваны 
цйньшёй прыроды! прыгажосцю юнакоу i дзяучат, як!я не ужы- 
ваюць гарэлк!, не кураць, не брьщкасловяць. Таму, дачакаушы- 
ся пачатку богаслужэння, быу досыць расчараваны ходкхм! 
мелодыям! i рытмам!, на як1я был! пакладзены б1блейск1я вер- 
шы. Гэта усё роуна, як годнага юнака ажанщь з блуднщай. Так, 
музьжа riMHay СССР i БССР падлягае тэкставым зменам, у за- 
лежнасщ ад прыхамац! урада. Слова Божае можа мець шмат 
музычных форм, але кожная з ix патрабуе для сябе тольк! адзь 
нага духоунага зместу. Ад дэцыбельна назойлхвай папсы заха- 
делася трапщь да акапэльнай ципьш! i садован спагады ун1яц- 
кай л1турги (зараз нашы набажэнствы адбываюцца у садзе). Не 
дачакаушыся прапанаванага мне выступления, я стайся сам 
сабе выгнанцам у супольнасщ аднолькавых думак, але не ад- 
нолькавых эстэтычных перажыванняу. Слова Божае усё ж
больш адпаведна дипыт.

Як бачым, гнанасць можа адбываецца i па уласнай шщы- 
ятыве. Бог ншога не заклшае да ганеня, Яна заужды застаец- 
ца непрывабнай для нармальнага чалавека. Але гэтая нормаРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



немагчыма без пакутау як характарыстыю агульных, радавых 
уласщвасцяу быцця, якое не зводзщца да грамадска-пал1тыч- 
най i працоунай дзейнасщ. Чалавек мусщь адпакутаваць сваё, 
эмацыянальна прывязанае да часовых рэчау гэтага свету, i пе- 
райсщ да шляху пераадолення пакут. Кал1 Бог не дае жадана- 
га дабрабыту, гэта значыць, што Ён бачьщь шшы, нябачны 
для нас шлях дасягнення доугачаканага супакою. Таму чала
век, не прывязаны да працы i да пал!тык1, пераадольвае свой 
пакутлгвы стан сцвярджэннем свайго “Я” праз цалкавхтае 
успрыманне “Я” Хрыстовага.

Немагчыма атрымаць супакой у чужым “Я”, бо сваё “Я” 
мусщь працягваць иакуты. Так, кали тая хрысщянская моладзь 
пад Ракавам славша бога па-расшску, яе беларуская годнасць 
працягвала свой ганебна naci-уны стан. Як быццам нявеста ад- 
мауляецца выходзщь замуж за добрага хлопца на карысць сва
ей сяброута.

Першыя вучш Хрыста адшггурхоувал1 Яго моуным не- 
паразуменнем: “Жорсткае гэтае слова, хто можа яго слу- 
хаць” [Ян 6, 60]. Гэта асабл!ва адчувальна у польск1м перак- 
ладзе: “Twarda to mowa, ktou jej sluchaM moue?” Некаторыя лз'чаць 
беларускую мову грубай, шшыя, наадварот, мяккай. Але 
справа не у матэрыяле гука^. Справа у той станоучай жор- 
сткасц1, бескампрамкнасщ пс1халаг!чнага выбару мовы, як! 
служыць неадменнай паслядоунасц1 Божага провщу аднос- 
на збаулення беларуса ад нявол1 i улады чужой жонк1. 
Праудз1вы шлюб слова i мовы спрыяе саматоеснасц1 дзщяц1, 
якое пераходз1ць ад стану “не-мау-лятт” да стану “маулен- 
ня”. Тэрм1н “мова” лацшскага паходжання i азначае дзею i 
на-дзею- moveo, тое, што пабуджае акт духоунай даскана- 
ласц!, адпаведны щхай прыстан1 праз пераадоленне ганеб- 
най плыш жыцця. Адмысловае разумение “языка как согла
сия”, а “мовы як актыунасщ” прал1вае святло на праблему 
беларускага дыскурсу. Усяляк1 дыскурс ёсць вытокам нерау- 
надушша. Паводле Миделя Фуко, ён раз i назаужды супраць 
уладау альбо за яе. Таму лагодны намер Уладарства Нябес- 
нага зараз злучаны у адз!ным парыве з матывам пераследу 
мовы як рашучага выбару асобы, непадуладнай менавп’а 
“н1якай щэалог11”, але толыа логасу, гэта значыць Хрысту.
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