
УДК 2-263: 2-67: 316. 422: 2 (476)
РЭЛ1ПЙНАЕ РАЗВ1ЦЦЁ ЯК ФАКТАР МАДЭРШЗАЦЫ1 БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА
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Магчыма, назва дадзенага артикула падасца парадаксальнай i не адпавядаючай рэча1снасщ. 
Звычайна рэл1пя разглядаецца як частка традыцьп i кансерватыуны (ад лац. conserve — ахоуваю, 
закоуваю) элемент грамадства, як тое, што садзейшчае захаванню старога, а не вядзе да новога. 
Нават ва умовах сучаснага беларускага грамадства, кал1 патупова адбываюцца ютотныя змены ва 
ycix сферах жыцця (а у галше свядомасщ яны адчуваюцца у найболыпай ступеш) рэл1ля разгля
даецца як элемент традыцьп, як1 трэба адраджаць. Пры гэтым у залежнасщ ад разумения традыцьп 
разумееецца i характар яе адраджэння, i адпаведна, месца у ёй рэлшй.

Найболып вядомая тэорыя аб антымадэршстскай сутнасщ рэлшп была распрацавана 
аснавапаложшкам паз1тыв1зму вядомым французсюм фшосафам А. Контам (1798-1857) у яго 
знакампым законе трох стадый развщця культуры. Згодна з гэтым законам, кожная з 1дэй i галш 
чалавечых ведау паслядоуна праходзщь тры розных тэарэтычных стану: стан тэалапчны, альбо 
фжтыупы, стан метафизичны, альбо абстрактны, стан навуковы, альбо пазтгыуны. Тэты падыход у 
далейшым зраб1уся пануючым. Асноунай характарыстыкай рэлЛп л^чыцца тое, што яна 
з’яуляецца перажыткам i будзе адм1раць па меры далейшага кульрнага развщця.

Не будзем казаць пра неабгрунтаванасць падобных разважанняу. Вщавочна, што канцэпцьп 
XVIII—XIX стагоддзяу, яюя сцвяржал1 непазбежнасць зшкпспня рэлшп, не падцвердзйпся. Няглед- 
зячы на штэшлунае развщцё навуга i тэхнпн у XX стагоддз1 болыпасць насельнщтва свету, у тым 
лису i у высокаразвггых крашах, у цяперашш час складаюць веруючыя. Таксама i у нашай краше, 
побач з шыроюм распаусюджваннем элементау цывипзацьп, асабл1ва на пабытовым узроутп, так
сама расце i уплыу рэлпЛ. I, хутчэй за усё, гэтая тэндэнцыя у бл1жэйшы чыс будзе узмацняцца.

Што тычыцца спецыфпо рэлптйнай сггуацьп у нашай краше, дык всльм! вялил уплыу тут мае 
маркшсцкая трактоука характару антымадэршсцкай pojii рэлпЛ у грамадстве. У маркшзме рэлптя 
азначаецца як “ошум народа” (азначэнне Лента - “род духоунай ciByxi”). Л!чыцца, што яна дае 
ыюзорнае суцяшэнне у бедах, тым самым адцягваючы увагу працоуных ад барацьбы за рэальнае 
паляпшэнне умоу свайго жыцця. Гэтым вызначаецца i рэакцыйная роля рэлпЛ - яна садзейшчае 
захаванню несправедопвых грамадсюх адносш i тым самым служыць штарэсам пануючых класау. 
Рэлптя, згодна з маркшзмам, супрацьстащь прагрэс1унаму развщцю у цэлым.

У Савецюм Саюзе рэлптя разглядалася, па-першае, як “адзшая легальна icnyionax форма 
антыкамушстычнай щэалогп” i, па-другое, як перажытак старых сацыяльна-эканам^чных адносш. 
Лтчылася, што яна паступова знпсне, па меры пабудовы справядл1вага сацыялютычнага (а у пер- 
спектыве — камушстычнага) грамадства. Усё тэта, безумоуна не выключала неабходнасць 
антырэлптйнай прапаганды i адмппстратыунах мер па барацьбе з рэлйтяй. Веруючыя у Савецюм 
Саюзе бьип той сацыяльнай групай, якая праследавалася.

У канцы 80-х - пачатку 90-х гадоу мшулага стагоддзя стауленне да рэлпЛ з боку улад рэзка 
змяншася. Яна ужо стала разглядацца як “аснова мараю” i “неад’емная частка нацыянальнай куль
турная традыцьп”, святароу crajii запрашаць на розпыя афщыйныя мерапрыемствы, яны выступia- 
юць у школах i вну, дзяржавай аказваецца дапамога у пабудове храмау. Але усё тэта мае 
афщыйны характар. Рэлптя разглядаецца пераважна як форма щэалоги, якая павшна заняць тое 
месца, якое вызвалшася разам са сгращушай сваё значэнне камушстычнай (дэалопяй. Прычым, 
трактоука рэлпЛ адбываецца у адпаведнасщ з марксюцюм падыходам: галоунай яе функцыяй 
л1чыцца шюзорна-кампенсатарная — яна павшна даваць суцяшэнне i падтрымл1ваць чалавека у яго 
цяжкасцях. Цпсава, што палажэнш марсюсцкай щэалогп, засвоеныя савецктм1 людзмц з’явйпся 
арыенщрам1 для ix паводзш.

Прыкладна з 1989 года у Bejiapyci наз1раецца паступовае адраджэнне рэлпЛ. Галоуным 
аб’ектыуным паказчыкам гэтага з’яуляецца рост колькасщ рэлтгшных аргашзацый. Так, за перыяд 
з 1988 па 2010 гады колькасць рэлптйных суполак павял1чылася болып чым у 4 (з 768 да 3106), а 
рэлптйных юрункау - у 3 разы. Згодна з сацыялапчньвш анытаннямц напярэдадаш распаду Са-
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вецкага Саюзу да лпсу няверуючых адносша сябе каля 65% насельнщтва рэспублпб, а у 1998 - 
25,4%, тэта значыць, амаль у 2,5 разы менш. За тэты ж час амаль удвая вырасла катэгорыя тых, хто 
л1чыць сябе веруючым - з 22 до 37,5%. Аднак гэтыя л1чбы не павшны уводз1ць у зман - як паказ- 
ваюць сацыялапчныя даследаванш, рэлтйнасць жыхароу Беларус1 мае пераважна дэкларатыуны 
характар: веруючым1 зараз называюць сябе прыкладна 50% насельнщтва, у той час рэгулярна на- 
ведваюць храмы i выконваюць прадшсанш сваей рэлжп не болып 7% насельнщтва. Аднак модным 
зрабыася дэманстраваць сваю рэлптйнасць. Асабл1ва распаусюджанай гэтая мода была у 90-я гады 
мшулага стагоддзя, кал1 на хвал1 перабудовы 1мкнулюя адмовщца ад усяго савецкага i звярнуцца 
да шшых каштоунасцей. У рэлптйнай сферы зараз пануе неакрэсленая духоунасць, л1чыцца, што 
трэба у нешта верыць. Болынасць беларусау атаясамл1вае сябе з праваслауем, але размова у дадзе- 
ным выпадку щзе не аб рэлшшнай, а аб культурнай щэнтыфпсацьп - чалавек заяуляе аб сваей 
прыналежнасщ да акрэсленай традыцьп. За гады Савецкай улады у болыпасщ людзей было Стра
чана само разумение таго, што такое рэлптя. Яна зводзшася, па-першае, да выканання традыцый- 
ных абрадау (як прыклад: амаль 100% насельнщтва Benapyci i пры камушстах святкавала Пасху) i, 
па-другое, да сродку суцяшэння чалавека у яго бедах. Вельм1 часта рэакцыяй людзей на змены па- 
чатку 90-х гадоу, як1я разбурыл1 звыклы лад ix жыцця, быу зварот да рэлггй.

Як паказал1 сацыялапчныя даследаванш, прыкладна палова насельнщтва верыць у варажбу, 
сурою i г.д., прычым у тэта ж верыць i болып паловы людзей, ягая л1чаць сябе веруючымп Цпсава, 
што у гэтыя i падобныя iM рэчы верыць i значная частка людзей, як1я л1чаць сябе няверуючымг 
Тагам чынам, на нашую думку, светапогляд i паводзшы болыпасщ насельнщтва Benapyci трэба 
акрэслщь словам не “рэлптя”, але “забабоны”. Тагам чынам, рэгулюючую функцыю на Benapyci 
зараз выконваюць не стольга хрысщянсгая щ шшыя рэлптйныя аргашзацьп са CBaiM веравучэннем, 
але стыхшная рэлптйнасць, якая вырастав са штодзённага жыцця людзей. Да гэтага дадаюцца 
рэштга велы\п моцнай язычнщкай традыцьп, якая юнавала на Benapyci. Напрыклад, значная частка 
насельнщтва зараз святкуе праваслауную Радунщу. Але па тым, як тэта робщца, можна зрабщь 
вывад, што тэта - былыя Вясеншя Дзяды (“дзядамГ’ на Benapyci называюць духау памёрлых 
продкау). Людз1 щуць на моплга, ядуць там i п’юць i частку ежы i штва пакщаюць на маггпах. Тэта 
чыста язычнщга звычай кармлення “дзядоу”. Яго рэлптйны сэнс болыпасць людей зараз не 
асэнсоувае, тэта успрымаецца як традыцыя. Але, безумоуна, што тагая дзеянш знаходзяцца па-за 
межам1 хрысщянства.

Тагам чынам, шмат у чым рэлпйнасць беларусау мае традыцыйны характар, i апроч таго, на яе 
вельм1 вял1га уплыу аказвае савецкае мшу лае. Але сам факт узрастання рэлпшнасщ у краше, 
аб’ектыуным паказчыкам чаго з’яуляецца рост рэлптйных суполак - тэта частка абнаулнення гра- 
мадства.

Мадэршзацыя (ад фр. moderne - новы, сучасны) - змены, удасканальванне, ягая адпавядаюць 
новым патрабаванням. Зараз дял Benapyci характэрна так званая “даганяючая мадэршзацыя” - 
узорам, на яга арыентуюцца змены, л1чыцца еурапейск1я крашы. Але таксама трэба адзначыць, 
што тэрыторыя Benapyci floyri час была часткай еурапейскай культурнай прасторы, i на ёй 
адбывалюя тыя ж працэсы, што i у астатняй Еуропе. У галше рэлпп тэта, напрыклад, Рэфармацыя, 
плюрал1зм рэлйшнага жыцця, наяунасць традыцьп рэлптйнай талерантнасщ. Трэба падкрэслщь, 
што Беларусь - тэта традыцыйна полпсанфесшная дзяржава, на яе тэрыторьп MipHa жьип 
прадстаушга самых розных рэлптй. У нас не было сур’ёзных сутыкненняу, а таксама 
праследаванняу на рэлптйнай глебе. Аб традыцыйнай беларускай верацяршмасщ сведчыць, у 
прыватнасщ, i той факт, што на плошчах мнопх нашых гарадоу побач стаяць праваслауная царква, 
каталщга касцёл i 1удзейская сшагога.

Плюрал1зм рэлптйнага жыцця захоуваецца i зараз. У адрозненш ад нашых суседзяу з усходу i 
захаду, Беларусь не з’яуляецца монаканфессшнай дзяржавай. У нас няма рэлггй, якая б пераважа- 
ла. На Benapyci зараз нал1чваецца 25 рэлшшных гарункау. Kani выходзщь з колькасщ 
зарэпстраваных рэлптйных суполак, дык найболып вялпсая канфепя - тэта праваслауе (1509 супо
лак), але таксама давол1 шматколькасньпуп з’яуляюцца пратэстанты (хрысц1яне веры евангельскай 
- 501 суполка, евангельсгая i хрысщяне баптысты - 272) i католш (470 суполак). У гэтых умовах 
велыш вялпсае значэнне набывае пытанне аб свабодзе сумления, якая стварае магчымасць для су- 
меснага юнавання i супрацоунщтъа людзей з розным1 поглядам1 на рэлптю.

Трэба адзначыць, што працэс мадэршзацьп прадугледжвае не тольга развщцё рынкавай 
эканомЫ i дэмакратычных палггычных шстытутау, але i фарм1раванне свабоднай асобы. Менавгга 
наяунасць апошняй болыпасцю даследчыкау разглядаецца як адметная рыса еурапейскай культу
ры: у адрозненш ад культур Усходу, дзе чалавек быу часткай надындывщуальных утварэнняу 
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(племеш, суполга, дзяржавы i г.д.), еурапейская культура грунтавалася на 1ДЭ1 свабоднай i 
актыунай асобы. Таму зараз адным з фактарау мадэршзацьп беларускага грамадства з’яуляецца, на 
наш погляд, ажыццяуленне права на свабоду сумления.

Права на свабоду сумления прадугледжвае, што чалавек можа самастойна вызначаць свае 
стауленне да panirii, аднаасобна альбо сумесна з шшым1 вызнаваць любую рэлптю або не вызна- 
ваць ныкай, яно азначае, што чалавек можа быць прыхшьшкам той щ шшай рэлшп, быць абыяка- 
вым да рэлпЛ, быць атэютам. Права на свабоду сумления афщыйна замацавана у м1жнародных 
дакументах i заканадаустве болыпасщ краш, у тым лису i беларусгам. Трэба падкрэслщь, што зараз 
асабл1ва актуальнай з’яуляецца менавгга рэагпзацыя тых щ шшых правоу чалавека. Бо праз гэтую 
рэал1зацыю адбываеццца трансфармацыя грамадства: па-першае, фарм1руецца асоба чалавека як 
актыуны свабодны i самакаштоуны шдывад i, па-другое змяняюцца узаемаадносшы пам1ж чалаве- 
кам i дзяржавай. Дзяржава перастае быць усепрашкаючым надындывщуальным шстытутам, яга 
можа распараджацца любым! пытанням1, i паступова набывае службовы характер.

Трэба адзначыць, што сама щэя правоу чалавека вырасла з канцэпцьп натуральнага права, якая 
абвяшчала, што побач з замацаваным1 у законах нормам! кнуе яшчэ “нешсанае права” якое 
вышкае з самой сутнасщ чалавека. Асновай такога разумения з’яуляецца хрысщянсга светапогляд, 
згодна з ягам усе люд1 з’яуляюцца прынцыпова роуным1 перад Богам. Першым, хто сфармулявау 
капнцэпцыю натуральнага права, быу вял1га хрысщянсга тэолаг Фама Аквшсга (1225 - 1274).

Чакаецца, што у ходзе далейшага развщця Benapyci як незалежнай крашы адбудзецца таксама 
узмацнене адметнасцей рэлптйнай сггуацьп, як у краше у цэлым, так i у асобных рэпёнах. Як 
прыклад прывядзем дадзеныя па колькасщ зарэпстраваных суполак у Брэсцкай i Гомельскай аб- 
ласцях:

Назва канфесп Брэсцкая 
вобласць

Гомельская 
вобласць

Усяго па 
краше

1. Праваслауная царква 366 205 1509
2. Стараверская царква 2 32
3. Рымска-каталщкая царква 55 17 470
4. Катол1га лацшскага абраду 1
5. Грэка-каталщкая царква 3 1 14
6. Рэфармацкая царква 1
7. Лютэранская царква 4 27
8. Евангельсгая хрысщяне-баптысгы 82 25 272
9. Армянская апостальская царква 1
10. 1аганская царква 1
И. Новаапостальская царква 3 5 21
12. Пресвггэрыянская царква 1
13. Хрысщяне веры евангелькай 155 69 501
14. Хрысщяне понага Евангелля 7 12 55
15. Хрысщяне веры апостальскай 6 9
16. Царква Хрыстова 1 5
17. Мешянсгая суполга 1 1 2
18. Адвентисты сёмага дня 17 12 72
19. Сведи 1еговы 3 7 26
20. Мармоны 4
21. 1удзейская рэлптя 5 5 30
22. Прагрэыуны 1уда1зм 2 3 16
23. Мусульманская рэлтпя 2 1 25
24. Баха! 1 1 5
25. Крышнатгы 1 1 6

Усяго 710 371 3106

Як бачым, агульная колькасць рэлптйных суполак у Брэсцкай вобласщ амаль у два разы болып, 
чым у Гомельскай. Асабл1вую щкавасць выюпкае i той факт, што тут у паутары разы болып 
праваслауных суполак. Здаецца павшна было б быць наадварот - Гомельская вобласць 
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знаходзщца на усходзе крашы i мяжуе з Рас1яй (адна з афщыйных назвау праваслаунай царквы на 
Беларуси - “Беларусю экзархат Маскоускай патрыярхп”). Але тлумачынна тэты парадокс тым, што 
Брэсцкая вобласць у 1921-1939 гадах уваходзша у склад Полыпчы i тут не было тагах страшных 
антырэлпййных рэпрэсш 30-х гадоу, як ва Усходняй Беларусь

Тагам чынам, кал1 мы кажам аб мадэршзацьп беларускага грамадства, дык трэба угпчваць 
спецыфпсу нашай пстарычнай традыцьп. Традыцыя (ад лац. traditio - перадача) — элементы на- 
цыянальнай i культурнай спадчыны, ягая перадаюцца ад пакалення да пакалення i захоуваюцца у 
грамадстве альбо асобных сацыяльнах трупах на працягу доугага часу. Безумоуна, рэлптя - тэта 
частка нашай культурнай традыцьп. Але трэба падкрэслщь, што культура кожнага рэпёну мае свае 
спецыф1чныя рысы. Тэндэнцыя да развщця - тэта неад’емная частка самой еурапейскай культур
най традыцьп. I таму уключэнне у яе, у тым л1ку i у галше рэлптйнага жыцця, з’яуляецца адным з 
фактарау мадэршзацьп нашага грамадства.




