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 “Я цяжка прыгнечаны, Госпадзе, ажывi мяне паводле  
слова Твайго”(Пс 119, 107). 

 
Сям’я пачынаецца з “Я” - асобы чалавека, накiраванага на еднасць з Госпадам, ад Якога еднасць уласных 

i сямейных думак,  пачуццяў i ўчынкаў. У нумары 4 “Дыялога” мы прапанавалi нашым чытачам спосаб 
самадаследавання свайго “Я” дзеля адлюстравання  гэтай еднасцi праз давядзенне незакончаных моўных i 
графiчных матываў да закончаных сказаў i малюнкаў. Атрыманыя лiсты з праекцыямi ўласнай 
самасвядомасцi з дазволу iх аўтараў  мы абмяркоўваем у кантэксце “iнтралогу”. Што гэта такое? Па-першае, 
само слова INTRALOGOS перакладаецца як унутранае слова. Гэта не тое самае,  што і ўнутраны голас, 
супярэчлiвыя зносiны з якiм шмат каму добра  вядомыя  з дзяцiнства i азначаюць псiхiчны стан  адыходу  ад   
рацыянальнага асэнсавання жыцця праз усталяванне iнтуiтыўнага  яго  ўспрымання. 

Iснуюць    узаемаадносiны    памiж    “прагай    чування    слова Божага” (пар. Ам 8, 11) як iснай патрэбай 
жыцця i пабуджальным матывам гэтага жыцця ў  кожнай канкрэтнай сiтуацыi i кожнай  канкрэтнай асобе. 
Яе дзейнасць i перажываннi  настолькi  складаныя,  што паводзiны чалавека не накiроўваюцца простымi 
шляхамi да  рэалiзацыi духоўнай патрэбы. Напрыклад, той, хто праходзiць у  захрысце касцёльнага алтара 
ледзь стрымвае жаданне тузануць за стужку вiсячага званочка. Так, наш “унутраны голас” патрабуе вядомай 
гульнi з iм, i духоўна здаровы чалавек робіць нярэдка ўчынкi пад  уплывам яго пабуджальнага матыва. У 
такiх выпадках  прынята  гаварыць  аб “нематываваных учынках” (Б.В.Зейгарник.  Патопсихология.-
М.,1986.-С.117). Але чалавек здольны не падпарадкоўвацца сляпой  сiтуацыi, прытрымлiваючыся намеру 
Царства Божага, вызначаючага  яго  паводзiны. Такiм чынам утвараецца крыж асабiстага жыцця чалавека,  
нябесныя, вертыкальныя намеры  якога спалучаюцца з  зямнымi - гарызантальнымi матывамi паводзiн. 
Адбываецца ачышчэнне фармальнай матывацыi паводзiнаў асобы праз яе даследаванне i падпарадкаванне 
змястоўным намерам жыцця. Менавiта  ў  гэтым  напрамку  “iнтралог”  у хрысцiянска-псiхалагiчным сэнсе 
азначае, па-першае,  слова,  якое сталася асобай нашага жыцця, iсным его пачаткам,  па-другое,  метад, 
спосаб  ачышчэння  матываў  асобы  ва  ўмовах  саманазiрання (introspectio) i самабыцця (praesentatio).  
Сiнтэтычная  падстава iнтралогу як слова, стаўшага “светачам нагам маiм  i  святлом  на шляху маiм” (пар. 
Пс 119, 105) адпавядае  свабоднаму,  непрадузятаму самавызначэнню ўнутранага, iндывiдуальнага жыцця  
чалавека. 

Таццяна К. даслала свой лiст  з  просьбай  прааналiзаваць  яе вербальна-графiчныя праекцыi адпаведна 
духоўнай перспектыве жыцця. Спадзяюся, што гэты аналiз будзе карысным  для  ўсiх зацiкаўленых уласнай 
псiхалогiяй. Патрэбы (“хачу”) i пачуццi (“люблю”)  -  каранi ўciх праблем чалавека. I калi ён адпавядае 
гэтым сваiм галоўным элементам прыкладна так: “люблю паесцi”, альбо “хачу  Паршэ” - адразу робяцца 
зразумелымi матэрыяльныя  запатрабаваннi  i  пачуццi падследнага, што перашкаджаюць яго духоўнай 
перспектыве. 

Дарэчы, у свае 45 год я ўпершыню вымушаны быў шукаць  даведку  пра слова “Паршэ”- iм аказалася 
аўтаiнамарка. Што ж, “напачатку  было слова” з усiмi адпаведнымі гэтаму  вызначэнню наступствамi. 

Гэтыя матывы належаць iншаму падследнаму i служаць фонам  дзеля праекцый Таццяны,  якая  “хоча  
быць  шчаслiвай”  i  “любiць  марыць”. Прага шчасця ёсць яе iснай патрэбай як чалавека,  створанага “па 
вобразу i падабенству Бога”, прыдбанне Якога i  ўдакладняе ўсю паўнату гэтага шчасця. Але  канкрэтны  
намер  Царства  Божага Таццяна замяняе на адцягнены матыў мары (“верю  в  удачу”),  якi зрабiўся 
бязводным вытокам марных летуценняў  хаатычных  асацыяцый яе пакуль што няўладкаванага юнацкага 
розуму. Дарэчы,  “Мара”  ў ведыйскiх тэкстах прадстаўлены як уладар пекла - спакуснік  пакутаў 
(Христианство и другие религии мира /Перев.  с  польского.-Мн.,1993.- С.66). Так, чалавечая мара можа 
стацца перашкодай Уладарству Божаму, якое “высiлкамi бярэцца,  i  кожны  з  намаганнем уваходзiць у яго” 
(пар. Лк 16, 16), а таму патрабуе тэрмiновай перамены марнатраўства на духоўную бадзёрасць: “Ня спiце i  
малiцеся, каб ня ўпасцi ў  спакусу. Дух  бадзёры,  цела  ж  нядужае” (пар. Мц 26, 41). Таццяна пiша: “я чакаю 
свайго шчасця”, але  верыць  не  ў Бога, а ў поспех, якi ў адсутнасць Бога ператвараецца ў выпадак.  Яе 
ўнутраны тон iнтуiтыўна адчувае наблiжэнне шчасця,  але  не можа ўсвядомiць таго, што “Царства  Божае  
ўнутры  вас  ёсць”(Лк 17, 21). Аўтарцы пiсьма пакуль што невядомая духоўная якасць  шчасця, але, 
несумненна, яе ўзнёслы менталiтэт дазваляе  сфармуляваць дынамiку ўласных паводзiнаў  (“iду наперад”) 
праз актывiзацыю  мрояў (“думаю аб будучынi”). Як  фiлосаф  Сакрат,  Таццяна  “знае,  што нiчога не знае”, 
сведчучы тым самым аб  сцiпласцi  i  адначасовай дзёрзкасцi (“магу ўсё”) яе характару, якому, здаецца, не 
хапае самай дробязi: “Усё магу ў Хрысце, якi ўзмацняе мяне”(пар. Фiл 4, 13). Менавiта таму, што “без Мяне 
ня можаця рабіць нiчога” (Ян 15, 5), нават пяшчотныя эмоцыi Таццяны (“цiкаўлюся музыкай”) 
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абцяжарваюцца адчуваннем метала: “больш за ўсё падабаецца heavy metal”.  Мiж iншым, нашчадкi Каiна 
сымбалiчна рэалiзавалi сябе  адначасова  як “кавалi па металу i музыкi” (пар. Быц 4, 21-22). 

Любое слоўнае выказванне, нават у псiхалагiчным тэсце, праходзiць праз цэнзуру свядомасцi, таму гэты 
тэст  павiнен  мець  у сабе сродак пераадолення цэнзуры дзеля ўсталявання  больш  непасрэднай 
эмацыянальнай рэакцыi на асабiстую жыццёвую сiтуацыю.  У  нашым выпадку  гэтым сродкам служыць 
малюнак, альбо пiктаграма  (гл. малюнак). Малюнак Таццяны носiць  папераджальны  характар,  бо 
iнтуiтыўна адлюстроўвае перажываннi ўнутранага быцця яшчэ да асэнсавання яго розумам. Першае, на што 
звяртае ўвагу даследчык, гэта кропка ў цэнтры  лiста, якая мусiць мець  сваю  графiчную  перспектыву, 
адпаведную перспектыве самой асобы. Чалавечае Я,  альбо self, муciць адлюстраваць свае дынамiчныя  
(матывы,  асацыяцыi) і энергетычныя (намеры, iнтэнцыi) перамены быцця.  Так,  напрыклад, схема крыжа 
з’яўляецца аптымальным вырашэннем гэтых  спалучэнняў, а яго дэталi падкрэслiваюць iндывiдуальныя 
характарыстыкi падследнага. У той жа час, “спiраль”, што выходзіць з кропкi,  адлюстроўвае высокiя 
дынамiчныя асаблiвасцi розуму падследнага, але розуму, які блукае ў бязмежнасцi ведаў, што адпавядае 
апостальскаму асуджэнню фiлосафаў, “што заўсёды вучацца ды нiколi ня могуць дайсцi  да пазнання 
праўды” (2 Цiм 3, 7). 

З iншага боку,   кропка  ў  цэнтры  аркуша,  што атрымлiвае  сваё развiццё праз “усёвiдушчае вока”, 
указвае на значную перавагу духоўна-сузiральных намераў асобы над яе iндывiдуальнай актыўнасцю, якая 
гатова да больш строгага ўтаймавання цялесных  матываў,  што адпавядае манаскаму вобразу жыцця. 

   Тандэнцыйна, што Таццянiна кропка засталася без змяненняў, што прымусiла даследчыка шукаць рысы 
яе асабiстай дынамiкi ў парапунктуацыi, побач з цэнтральнай кропкай. Ды вось яна! Гэта  маленькi 
папяровы караблiк - кропка апоры  самасвядомасцi,  пасунутая  ў бок марных уяўленняў, - такi ж 
бездапаможны i наiўны, як яго гаспадар, але дастаткова самаўпэўнены, аб чым сведчаць  цёмныя,  выразныя 
контуры малюнка. Побач з караблiкам  -  гара  ўзыходжання, гара нябеснага пазнання, бiблейская “Арарат”, 
якая робiцца  цвёрдым  прыстанiшчам дзеля адзiнокага ветразя ў акiяне людскiх жахаў i нягодаў. 

   Пад уплывам гэтай “гары, каменя” - праўдзiвага слова -  мусiць перамянiцца i раслiнны мiр пiктаграмы  
-  дрэва  i  кветка - што  сымбалiзуюць жыццёвую энергiю, дзiцячае iмкненне аўтара  да  свайго шчасця. Але 
ж, як i выказаная “вера ў  поспех”, кветка, чым  больш падобная на дзьмухавец (як у Таццяны),  тым  меньш  
адпавядае  амбiцыйнасцi матываў дасягнення. Як адзначаны вышэй “званочак” заключае ў  сабе 
нематываваную гатоўнасць да  тузання,  так  “палявая кветка” мае ў сабе  легкадумную  небяспеку  дэфлара-
цыi  (зрывання кветкi). Але нагадаем, што Таццяна “ўсё можа”, таму вельмi  нечаканае  задзейсненне  дзвюх  
паўсфер  у  аснову  ялiнкi   актывiзуюць значны патэнцыял яе лiдэрства, схiльнасць да панавання, 
арганiзацыйныя здольнасцi, хаця апушчаныя ўнiз  галiнкi  сведчаць пра  шматлікія  нявырашаныя праблемы   
i    падсвядомае    адчуванне  трывогi. Тым не менш замаскiраваная грамадскiмi  справамi  i падзеямi  
адзiнокая душа Таццяны прагне “рамана ў пiсьмах”, падлiк якiх (лiчбы на канверце) забяспечыў бы 
рацыянальнае  выкарыстанне пушкiнска-дзявочых пачуццяў: “И так,  она  звалась  Татьяной...”. 

Мiж тым, схема i дэталi малюнка збалансаваны i павернуты  ўправа, што азначае непрадузятае iмкненне 
да будучынi аўтара, не  замкнёнага на сваiм мiнулым i самым сабе, але маючага  энергiчны  запас дабрынi i 
Божай ласкi. У добры шлях, Таццяна! 
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